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النخيل والتمور

مزرعة العدد
حوار من القلب مع مزارع بدرجة وزير

البحرين بلد املليون نخلة

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

روؤية علمية لتنمية املجتمع ..

ودعم متنام لأبحاث النخيل والتمور

مو�ضوع العدد

كيف تن�شيء مزرعة منوذجية؟

يف العدد القادم : م�شاريع جبارة لتوفري مياه ري النخيل تتبناها هيئة الري وال�شرف بالأح�شاء

بالتعاون مع كر�ضي اأبحاث التمور بجامعة امللك �ضعود



خالل  اعتادوه  ما  غري  على  التمور  وجتار  النخيل  مزارعي  فاجاأ  ال�شنة  هذه  التمور  اأ�شعار  لعلانخفا�ض 
عدة  يطرح  وهذا  قبله،  الذي  املو�شم  اأ�شعار  عن   %75 اإىل   %25 من  التمور  اأ�شعار  انخف�شت  فقد  املا�شية،  ال�شنوات 

اأ�شئلة: ما حجم هذه امل�شكلة؟ وملاذا؟ وما هي احللول؟ وهذا ما �شنحاول التطرق اإليه يف هذه العجالة:

أ( حجم املشكلة؟
ل �شك اأن انخفا�ض اأ�شعار التمور اإىل اأكرث من الن�شف �شبب خ�شارة كبرية لكل من املزارعني وم�شوقي التمور، وهذا �شينعك�ض �شلبًا على الو�شع 

الجتماعي واملعي�شي لقطاع زراعة النخيل وت�شويق التمور، رمبا ميتد لل�شنوات القادمة، كما قد ينعك�ض ذلك على اإهمال اأعداد كبرية من النخيل، 

وبالتايل تاأثري ذلك اأي�شًا على الرثوة املائية التي ل يوازيها ا�شتفادة مثلى من اإنتاج التمور، ورمبا من ال�شعوبة التنبوؤ بحجم امل�شكلة كاأرقام ولكنها 

بداأت توؤرق املزارعني وجتار التمور.

ب( ملاذا حصلت؟
يعزو مزارعو النخيل وجتار ال�شوق هذا النخفا�ض اإىل عدد من العوامل، وهي:

املبالغة يف اأ�شعار التمور املو�شم قبل املا�شي، ووجود متور متبقية من املو�شم الفائت.

موجة احلر ال�شديدة والتي اأدت اإىل ن�شج �شريع ونزول كثري من التمور يف وقت متقارب.

ورود متور من دول جماورة بدعوى اأنها اأعالف ولكن اأين؟ يتم بيعها لال�شتهالك الآدمي ولكنها تناف�ض التمور املحلية )خا�شة يف منطقة الأح�شاء(.

زيادة اأكرب يف اإنتاج النخيل من التمور خا�شة مع دخول الف�شائل اجلديدة التي كانت غري منتجة بعد.

توافق �شهر رم�شان املبارك مع مو�شم »الرطب« وقلة الإقبال على التمور املكنوزة، مما اأثر كذلك على ق�شر فرتة الت�شدير ا�شتعدادًا ل�شهر رم�شان.

وقد ل يتفق اجلميع على حتديد ن�شبة تاأثري كل منها على العر�ض والطلب على التمور خالل املو�شم، ولكن كل عامل له اأثره الن�شبي على انخفا�ض اأ�شعار التمور 

واإن اختلفت الن�شبة. 

ج( حلول مقترحة
ل بد من وقفة حازمة من قبل امل�شئولني وذوي العالقة بهذا القطاع لعمل حلول ق�شرية وطويلة املدى لهذه امل�شكلة، ميكن اأن نوجزها يف النقاط التالية:

1 - فتح منافذ اأكرب للت�شدير: وهذا قد ل يالئم اإل اأ�شناف حمددة مثل اخل�شري وال�شقعي واملجدول.

2 - ال�شناعات التحويلية: فعلى �شبيل املثال ميكن ا�شتخدام التمور )كعجائن اأو دب�ض( كمادة حتلية بديلة عن ال�شكر املكرر )كما ورد م�شاره يف اأحد مقالت هذا 

العدد( يف م�شانع الأغذية. فقد زادت اأ�شعار ال�شكر املكرر )الأبي�ض( خالل ال�شنوات الأخرية اإىل اأربعة اأ�شعاف بينما انخف�شت اأ�شعار بع�ض التمور اإىل الربع هذه 

ال�شنة. هذا بالإ�شافة اإىل اإدخال �شناعات حتويلية اأخرى من التمور مثل املكونات التغذوية وال�شيدلنية وامل�شروبات واملعجنات واملنكهات وغريها، فهذا ميكن 

اأن ميت�ض كمية من معرو�ض التمور خا�شة الأ�شناف الأقل اإقباًل من قبل امل�شتهلك.

3 - اإدخال التمور ك�شلعة رئي�شة يف اخلزن ال�شرتاتيجي لالأمن الغذائي. فعقد زاد الهتمام بالأمن الغذائي يف الفرتة الأخرية مما يعك�ض اأهمية بل وحتمية 

اإدخال التمور ومنتجاتها التحويلية ك�شلعة اإ�شرتاتيجية �شواء يف التخزين اأو وجبات الطوارئ والأزمات. 

4 - تخ�شي�ض جزء اأكرب من امل�شاعدات الغذائية للمملكة )داخليًا وخارجيًا( مكونها الرئي�ض التمور. بل وبربط امل�شاعدات احلكومية ب�شراء التمور كما ورد يف 

خرب ربطها بال�شلع ال�شناعية واملن�شورة يف هذا العدد. وهذا يتطلب كذلك اأهمية زيادة كميات التمور امل�شرتاة من قبل م�شنع التمور احلكومي بالأح�شاء اأو 

غريه من م�شانع التمور ومن ثم تكون �شمن م�شاعدات الدولة –اأيدها اهلل- للمحتاجني حمليًا وخارجيًا.

5 -  و�شع اآلية وت�شور م�شتقبلي لزراعة النخيل وحتديد الأ�شناف والأعداد املو�شى بها يف ظل املوارد املائية املحدودة. وهذا يحتاج اإىل جهد متكامل من قبل 

جتار التمور ومزارعي النخيل واجلمعيات واجلهات امل�شئولة وعلى راأ�شها وزارة الزراعة و�شندوق التنمية الزراعية.

اأخريًا كلنا اأمل على التكاتف والعمل اجلاد لإنقاذ هذه ال�شلعة الإ�شرتاتيجية التي كان اأجدادنا يعي�شون عليها كغذاء، وليبقى منتجًا اأ�شا�شيًا له اأبعاده 

ال�شرعية والجتماعية والتنموية لبالدنا الغالية، فهل ننطلق لإنقاذ ماليني النخيل من الإهمال خالل موا�شم التمور القادمة؟ 

* إشراف ورعاية كرسي أبحاث التمور بجامعة امللك سعود* 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

رقم اإليداع 5662 / 1429
ردمد 1658-4554

المراسالت
حي املروج طريق امللك عبد العزيز

ص.ب 92906 الرياض 11663

01  /  4563377  : هاتف    

01 / 4564254 : فاكــس    

0509554466  : جــــوال 

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

رئيس التحرير

نخيلنا �إىل �أين؟
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مهرجان �ملدينة �ملنورة �لثالث مهرجانات

للتمور و�لأغذية

املنورة افتتح  املدينة  مهرجان 
الثالث للتمور واألغذية 
اجملاورة  املركزية  املنطقة  شمال  ساحة  في 
للمسجد النبوي، بحضور وكيل إمارة منطقة 
املدينة املنورة وبعض مديري اإلدارات احلكومية 
ومسؤولي وأعضاء اجلمعية التعاونية الزراعية 
وضيوف املهرجان. اشتملت خيمة املعرض على 
أجنحة بيع التمور ومعرض األسر املنتجة الذي 
أصحاب  الى  املنتجة  االسر  حتويل  إلى  يهدف 
أجنحة  ضمت  منتجة.  اقتصادية  مشاريع 
املهرجان 240 عارضاً، و 85 جناحاً لألسر املنتجة، 
املؤسسات،  من  وعدد  حكومية  جهة   30 و 
جناحاً،   )350( من  أكثر  اإلجمالي  يبلغ  وبذلك 

بلغت تكاليفها مليون وسبعمائة ألف ريال.
الثالث  املنورة  املدينة  مهرجان  شهد  وقد 
املوسم  خالل  املنورة  باملدينة  واألغذية  للتمور 
الثاني حشدا كبيرا من الزوار واحلجاج القادمني 
حجهم  مناسك  أداء  عليهم  اهلل  من  أن  بعد 
كهدايا  وأخذها  املدينية  التمور  أفخر  لشراء 
املبيعات  جتاوزت  وقد  بلدانهم.   في  لذويهم 
عرض  في  باملنطقة  التمور  أنواع  كافة  على 

اجلملة والتجزئة أكثر من 400 مليون ريال وكان 
من  املبيعات  في  األكبر  النصيب  للمهرجان 

التمور.  
للمهرجان  املنظمة  اللجنة  رئيس  وقدر 
تتجاوز  أن  احلربي  عليثة  بن  حمود  املهندس 
احلالي  باملهرجان  للتمور  الكلية  املبيعات 
أواخر  في  ري��ال  مليون   250 حاجز  –فقط- 
املهرجان الذي تنتهي فعالياته في بداية شهر 
الزوار تخطى نصف  أن عدد  إلى  وأشار  محرم. 
مليون زائر وأن من بني 35 صنفا من التمور يزخر 
كأكثر  والبرني  العجوة  مترة  تبرز  السوق  بها 
األنواع إقباالً ملا ورد فيها من املرويات النبوية في 
من  عدد  اللحيدان  املهندس  أورد  كما  مزاياها. 
املدينة  مبنطقة  اخلاصة  الزراعية  اإلحصائيات 
1429ه�  عام  في  املزارع  عدد  بلغ  حيث  املنورة 
 )8,001( 1431ه���  عام  وفي  مزرعة   )6,655(
مزرعة، فيما بلغ اإلنتاج 1429ه� )46,751( ألف 
أما  ألف طن،   )61,919( 1431ه�  عام  وفي  طن 
الكميات املصدرة من التمور ففي عام 1430ه� 
قدرها  بقيمة  طن   )22,613( التصدير  بلغ 

)68,743,790( ريال.

الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة 



النخيل و التمور
7 العدد اخلامس
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م���ه���رج���ان���ات

الليلة الذهبية في رعي  سمو نائب أمير منطقة القصيم احتفالية » ليلة التمور » التي تعتبر 
والتقى   , التمور  ساحات  على  بجولة  قام  حيث   . 2010م  للتمور  السادس  عنيزة  مهرجان 
العمل  وآلية  االلكترونية  التمور  سوق  مقر  على  باإلطالع  قام  ثم  للتمور.  عنيزة  مهرجان  ورواد  بتجار 
بهذه السوق. ثم اطلع سموه على برنامج تدريب الفتيات على تنظيف و تغليف و حفظ التمور التي بادر 
بها املهرجان. ثم متت توقيع اتفاقيتني ضمن برنامج توطني اعمال التمور التي أطلقها املهرجان , األولى 
آفات  مكافحات  مهنة  أعمال  توطني  برنامج  الثانية  واالتفاقية  التمور  وحفظ  تنظيف  توطني  برنامج 

التمور والنخيل.

كما مت إقامة برنامج احلفل االفتتاحي ملهرجان عنيزة للتمور موسم 1431ه� الذي أقيم في مزرعة الغابية التراثية واستوحى 
من بيئة الريف القدمية ومحاكاة لتقاليد قدماء الفالحني أثناء موسم جني التمور حيث قدمت األهازيج والرقصات الشعبية 
خالله. وشملت املزرعة التراثية عدداً من البرامج واألنشطة التي مت إستيحائها من أعمال النخلة والتمور واحلرف املتعلقة بها 
ومتثل أجواء عادات قدماء الفالحني مثل فعاليات حيه لصعود النخيل وكيفية جني التمور. كما مت تقدمي برنامج عريش التمور 

وبرنامج قدوع املهرجان لضيوف املزرعة التراثية وزوارها.

مهرجان عنيزة �ل�ساد�س للتمور



وعلى جانب آخر مت  توقيع اتفاقيتني ضمن برنامج توطني اعمال 
التمور التي يطلقها املهرجان , األولى برنامج توطني تنظيف وحفظ 
في  املالي  املدير   - السلوم  أسامة  األستاذ  االتفاقية  وقع  التمور 
عبداهلل  والدكتور  البرنامج,  ممول   - لالستثمار  السعودي  البنك 
– البرنامج  ومدير  بعنيزة  اخليرية  البر  جمعية  رئيس  الطريف 
عنيزة  مهرجان  على  العام  املشرف   – الدخيل  يوسف  االستاذ  و 

للتمور واملشرف واملنسق للبرنامج.
مكافحات  مهنة  أعمال  توطني  برنامج  الثانية  واالتفاقية 
الدخيل بصفته  , وقعها االستاذ يوسف  والنخيل  التمور  آفات 
رئيساً لشركة ثمار السياحية – املشغل ملهرجان عنيزة للتمور– 
منفذ  الصبيعي  زياد  واملواطن   , البرنامج  ومدير  ممول  بصفتها 

البرنامج .
ثم مت تكرمي شركاء املهرجان الرئيسني و اإلعالميني والشركاء 

التنفيذيني للبرنامج .
األمير فيصل بن مشعل  اللقاء اإلعالمي أشاد سمو  وفي 
السياحية  ثمار  مؤسسة  واعتبر   , للتمور  عنيزة  مبهرجان 
تشغله  للتمور  مهرجان  كأول  املهرجان  هذا  تشغيل  في  رائدة 

مؤسسة قطاع خاص .
كما اعتبر سموه مبادرة التسويق االلكتروني عمل احترافي 

كبير ومنظم يستحق اإلشادة والتقدير .
واعتبر سموه أن سلسة برنامج توطني أعمال التمور »وطن« 
الشكر   تستحق  وطنية  مبادرات  هي  املهرجان  يطلقها  التي 

والتقدير و الثناء .

النخيل و التمور
9 العدد اخلامس
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                              حلم »مدينة التمور« الذي بدأ يتحقق..م���ه���رج���ان���ات

مهرجان بريدة للتمور 

ومشروعاتها في  أفكارها  بتطوير  القصيم  منطقة  أمانة  قامت  اململكة  مستوى  على  سابقة 
لتخدم مهرجانات التمور السنوية التي تقام في املنطقة وعملت على حتويلها إلى فكرة 
ضمن  والتمور  النخيل  مجلة  زارت  فقد  القصيم  منطقة  أمانة  من  كرمية  وبدعوة  واستثمارية,  أصيلة 
وفد مجلس الغرف السعودية مدينة التمور وجتولت في منشآتها التي متت, واالطالع على الطموحات 

الالمحدودة للمسؤولني عن هذه املدينة النموذجية. 

تداوالت  أن قيمة  وتفيد االحصائيات 
لهذا  للتمور  بريدة  مهرجان  في  التمور 
املوسم بلغت ما يقارب 950 مليون ريال 
 25 إلى  وصلت  يومية  تداوالت  خالل  من 
في  تسجل  قيمة  كأعلى  ريال  مليون 
اليوم الواحد في حني بلغ متوسط البيع 
وفر  كما   . ريال  مليون   19 قرابة  اليومي 
عمل  فرصة  آالف   3 من  أكثر  املهرجان 
التمور  مدينة  سوق  في  املنطقة  ألبناء 
بيعها جلهات  وإعادة  التمور  تداول  مابني 
إلى  إضافة  هذا  وغيرها.  والداللة  أخرى 
والتغليف  الضمد  مجاالت  في  العمل 

مدينة  بوابة  سجلت  ولقد  والنقل. 
التمور دخول 1088 سيارة محملة بأنواع 

مختلفة من التمور في أيام الذروة .
جارياً  العمل  زال  ال  آخر  جانب  ومن 
إنشاء  الستكمال  وتصميم  همة  بكل 
استكمل  فقد  ببريدة.  التمور  مدينة 
 7500 مبساحة  الرئيسية  املظلة  منها 
الشمالية  الساحات  وكذلك  متر2 
الشرقية.  السيارات  ومواقف  واجلنوبية 
أرض  لها  خصص  فقد  آخر  جانب  ومن 
مساحتها 135 ألف متر إضافية لتكون 
املساحة اإلجمالية للمدينة  300  ألف 

جتاه  جديدة  آفاقاً  يفتح  مما  مربع  متر 
إلى مشروع  احلالية  التمور  حتويل مدينة 
اقتصادي على غرار املشاريع االقتصادية 

الكبرى باململكة.
القصيم  منطقة  أمير  نائب  وأوضح 
الدكتور  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
مدينة  أن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل 
متور بريدة متثل تظاهرة اقتصادية. وحول 
لهذا  االقتصادية والسياحية  األبعاد 
املهرجان على مستوى منطقة القصيم 
كبيرة  االقتصادية  األبعاد  إن  سموه  قال 
جداً سواًء للمزارعني أو دور الُنزل السكنية 
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أو الفنادق أو املنشآت االقتصادية األخرى، 
قدمي  من  زراعية  منطقة  والقصيم 
وسياحية  اقتصادية  فوائد  وهناك  األزل 
املنطقة  منها  تستفيد  وتشغيلية 
بوجه عام خصوصاً إذا علمنا أنه في كل 
على  التمور  مهرجانات  لدينا  تزداد  عام 
مستوى احملافظات كعنيزة واملذنب ورياض 
البكيرية،  العام  وهذا  والبدائع  اخلبراء 
بريدة  الكبير في  املهرجان  إلى  باإلضافة 
وهذا له انعكاسات ايجابية على احلراك 

االقتصادي.

التي  اجلديدة  التمور  مدينة  وتشكل 
يجري العمل على استكمال مبنى مركز 
التجار  بني  الوصل  حلقة  بها  النخلة 
واملستهلكني.  واملنتجني  وامل��زارع��ني 
ومحال  للمسوقني  مكاتب  بها  ويحيط 
جتارية لشركات التمور ويتوسطها مظلة 
البيع  عمليات  داخلها  يتم  التي  السوق 
معارض  صالة  إنشاء  مت  كما  والشراء. 
باملناشط  املرتبطة  واحلرف  التمور  حملال 
الزراعية إلى جانب الضيافة خالل ساعات 
هذا  واملتسوقني.  والزوار  للتجار  العمل 
مدينة  خلدمة  جتاري  سوق  إلى  باإلضافة 
التمور وزوارها وعمالئها من مدينة بريدة 

واملناطق األخرى احمليطة بها.
فندق  إلنشاء  حاليا  العمل  ويجري 
كبير شرق مدينة التمور خلدمة العمالء 

والتجار والزوار من مناطق اململكة ودول 
العربي  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس 
بقطاع  مزود  جامع  مسجد  جانب  إلى 
خدمات عامة, وساحة داخلية مبساحة 
سيارة  ألفي  تستوعب  متر  ألف   27
للدخول في  لتهيئتها  بالتمور  محملة 
ستستوعب  كما  البيع.  حراج  مظلة 
والفرز  والتخزين  التبريد  مستودعات 
ومواقف سيارات خارجية ل� 500 سيارة. 
كما أسهمت األمانة بنزع ملكيات 190 
ألف متر في اجلهة الغربية من السوق 
مياه  للسوق من  التحتية  البنية  وإمتام 
إضافة  صحي،  وصرف  وهاتف  وكهرباء 
لتلطيف  الضباب  نظام  إدخ��ال  إلى 
وزودت  املفتوحة  السوق  داخل  األجواء 
بشاشات  ال��ع��رض  س��اح��ات  بعض 
مبنى  احلي.  ويتبقى  للنقل  تلفزيونية 
التجارية  واحمل��الت  العاملية  البورصة 
التمور  مدينة  لنشاط  املساندة 
املتخصصة  والشركات  وامل��ع��ارض 
بالنشاط والفندق اخلاص بزوار املنطقة 
متكامل ومركز  مركزي  وسوق  واملدينة 
احلائط )القرية التراثية( التي تربط عمق 

احلديث بالقدمي.

املساحة  م��ض��اع��ف��ة 
احل�����ال�����ي�����ة مل���دي���ن���ة 
التمور ببريدة لتصل 
إلى 300   ألف متر مربع
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مبشاركة 35 شركة من مختلف املناطق السعوديةم���ه���رج���ان���ات

انطالق أول مهرجان للتمور في منطقة مكة املكرمة
أول  جدة  في  انطلق  فاعلة  نسائية  بمشاركة 
مهرجان للتمور على مستوى منطقة مكة املكرمة، مبشاركة 
التمور حتت  أنواع  أفخر  املناطق تعرض  35 شركة من مختلف 

سقف واحد.
وكشفت أمل الزهراني، مديرة الشركة املنظمة، عن توجيه 300 
دعوة للمشاركة في املهرجان، مشيرة إلى أن املهرجان يسعى 
اقتصادي  إلى منتج  زراعي شعبي  التمور من منتج  إلى حتويل 
واستثماري وسياحي مميز، مضيفة أن املهرجان سيصحبه عدد 
والسياحية  االقتصادية  والتظاهرات  التراثية  الفعاليات  من 

والترفيهية.
املعاقني  اخليرية وجمعيات  اجلمعيات  إن بعض  الزهراني  وقالت 
احلفظ،  وأوعية  السالل  إعداد  عبر  املعرض،  في  شاركت  أنه 
مبشاركة اجلمعيات احلرفية واألسر املنتجة. وأضافت أن مهرجان 
أقيم في مخيم مكيف مبساحة 2400 متر مربع، على  التمور 
من  بدعم  فواز،  األمير  مشروع  من  بالقرب  مكة   - جدة  طريق 
ممثلة  جدة  في  التجارية  والغرفة  املكرمة،  مكة  منطقة  إمارة 
في صندوق دعم الفعاليات، وهيئة السياحة واآلثار في منطقة 

مكة املكرمة.
وأضافت الزهراني أن الشركات عرضت مختلف أصناف التمور 
التي تنتجها اململكة، باإلضافة إلى أصناف متعددة من التمور 
احملشوة باملكسرات وبعض املنتجات كالش�وكوالت��ه وال����ورد 
اجملفف، إلى جانب أن���������������واع الشع�بي��ات كاملعمول 

التي  املأكوالت  من  وغي���رها  وكليج��ة، 
تدخ��ل التم����ور ف��ي مكوناتها 

إلى  باإلضافة  األساسي����ة، 
كدبس  التمور  مشتق�ات 

التمر،  وخ���ل  ال��ت��م��ر 
منتجات  إلى  باإلضافة 
اخملتلفة  اخللطات  من 

من أنواع القهوة 

بعض  أيضا  وتوجد  باململكة،  املناطق  حسب  على  العربية 
الشركات اخلاصة بتعبئة وتغليف التمور. وأضافت أن »املهرجان 
اجلمعية  مثل  اخليرية،  للجمعيات  كبيرة  مشاركة  شهد 
الالتي  باحلرفيات  اخملتص  سليسلة  قسم  اخليرية  الفيصلية 
وتشكيلها  النخل  جريد  من  مختلفة  أشكال  بإنتاج  يقمن 
أمل  وأيضا مركز  للتقدمي،  التمور فيها  واستخدامها في وضع 
جدة لذوي االحتياجات اخلاصة، ومتت مشاركتهم معنا باملهرجان 
في  استخدامها  ميكن  التي  اخملتلفة  واألشكال  العلب  وإنتاج 
تقدمي التمور بها أو حلفظ التمور بداخلها، وأشكال فنية أخرى، 
ولدينا بعض األسر املنتجة التي تقدم مختلف أنواع الشعبيات 

من معمول وخالفه«.
وقالت »جمعية الثقافة والفنون في جدة شاركت من ناحيتها 
التشكيليني  والفنانات  الفنانني  أعمال  من  مجموعة  بعرض 
النخلة، كما صاحب  التي يتضمن موضوعها  والفوتوغرافيني، 
أن  واجلوائز«، مؤكدة  واملسابقات  املفاجآت  من  الكثير  املهرجان 

هذا املهرجان يعد إضافة داعمة للسياحة في محافظة جدة..
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محافظة  في  الثالث  التمور  مهرجان  فعاليات  تنوعت 
زيد  األستاذ  الزلفي  محافظ  بحضور  أنطلقت  التي  الزلفي 
وذلك مبقر  واملزراعني  املسؤولني  آل حسني وعدد من  بن محمد 
املهرجان، وشاهد اجلميع عرضا مرئيا عن املهرجان في نسخته 

األولى والثانية. 
كبير  عدد  بني  التقاء  نقطة  املهرجان  خيمة  كانت  وقد 
التمور  مصانع  ومندوبي   . للتمور  املنتجني  املزارعني  من 
واملستهلكني. ومت تصدير بعض األصناف للخارج لدول اخلليجية 
والعربية اجملاورة، حيث وجد التنوع في أصناف التمور من اخلضري 
وحمل  أخرى.  وأنواع  والسكري  والبرحي  واملسكاني  واخلالص 
أحيانا  تخلو  ال  عصرية  وأسماء  منتجيها  أسماء  من  البعض 
من الطرافة، وبلغ عدد املزارع املشاركة ما يفوق الثالثني مزرعة 
املصانع  عدا  ما  هذا   ، التمور  من  الفاخر  والنوع  األطياب  تنتج 
الوطنية التي عرضت أهم إنتاجها من التمور املعبأة بأشكال 
وأحجام مختلفة ترضي كل األذواق، وهناك مشاركات مختلفة 
كمشروع بنات األسر املنتجة لتعبئة وتغليف التمور ، وكذلك 
اجلمعية التعاونية متعددة األغراض وعدد من مصانع التغليف 

والصناديق. وقد تضمنت فعاليات املهرجان األنشطة التالية. 

احملاضرات 
كانت البداية مع الدكتور عبداهلل الطيار حيث تناول في محاضرته 
التمر،  فوائد  الدكتور  استعرض  وقد   ، العلمية  التمور  وخصائص  فوائد 
وفي اليوم الثالث من املهرجان قدم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الداود 
محاضرة عن آفات النخيل، متناوال أهم ما يصيب النخيل من آفات، كذلك 
قدم الدكتور عبدالرحمن احلبيب محاضرة بعنوان الري والتسميد، تطرق 
كذلك  خاصة،  النخيل  وأشجار  للنبات  املائي  االحتياج  إلى  خاللها  من 
اخلتام كان احلضور على  النخيل، وفي  التسميد ألشجار  أهمية عمليات 

موعد مع الراوية األستاذ محمد الشرهان الذي قدم العديد من القصص 
وأصبح  والتمور  النخيل  بزراعة  املتعلقة  القدمية  الشعبية  والقصائد 
املهرجان نقطة إلتقاء بني املزارعني واصحاب مصانع التمور مما سهل على 

اجلميع التواصل والبيع. 

مشروع األسر املنتجة يشارك باملهرجان 
شارك مشروع بنات األسر املنتجة لتعبئة وتغليف التمور بركن خاص 
مشاركة  جاءت  وقد   ، اخليرية  البر  جمعية  عليه  تشرف  الذي  باملهرجان 
املشروع متميزة حيث مت خاللها عرض بعض منتجات العامالت في املشروع 
وأثبت قدرة الفتاة السعودية في املشاركة في تنمية االقتصاد الوطني . 

مجلة رطب
رطب  مجلة  ج��اءت 
الغرفة  تصدرها  التي 
التجارية الصناعية تزامنا 
في  التمور  مهرجان  مع 
على  يشرف  جديدة  حلة 
أصحاب  من  عدد  حتريرها 
االعالمية  امل��م��ارس��ة 
والتجربة اجليدة ، فظهرت 
مواضيعها جيدة وتفاعل 
وتنوعت   ، اجلمبع  معها 
تقارير  من  محتوياتها 

ومقاالت متخصصة.
املهرجان  شهد  كما 
دول  ال��ى  مت��ور  تصدير 

اخلليج والدول العربية. 

شهد العديد من الفعاليات الثقافية واالجتماعية 

مهرجان التمور الثالث في الزلفي
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مهرجانات

تم عرض كميات من الشاي والقهوة ومنظفات األسنان وكحل 
العني ضمن فعاليات مهرجان »ليوا للرطب« الذي أقيم في موسم 
1431ه� )2010م( غرب العاصمة اإلماراتية أبو ظبي. وأوضح عبيد 
املزارعني ومنتجي  املهرجان »حتفز  إدارة  أن  املهرجان  املزروعي مدير 
من  لالستفادة  جديدة  أفكار  وتقدمي  االبتكار  على  دوما  البلح 
مسبوقة  غير  ابتكارات  سنويا  ونستقبل  ونخيلها،  الثمرة  هذه 
النخيل  وأضاف: »عرض عشاق  والنخيل«.  البلح  نواة  منتجة من 
جداً  كبير  حد  إلى  يشبه  الذي  الرطب  مخلل  املهرجان  خالل 
مخلل الزيتون وقد القى إعجاب كل َمن تذوقوه، إضافة إلى قهوة 

وشاي للكلى ومنظف لألسنان وكحل وبخور كلها مصنوعة من نواة التمر اخمللوطة 
باألعشاب الطبيعية«. وتضمن املهرجان منافسة في فنون طبخ البلح وهي املسابقة 
فنادق  متر مبشاركة طهاة من  أفضل طبق  تنافسا على  املاضي  العام  التي شهدت 
عاملية. كما تضمن املهرجان سوقا شعبية تعرض عشرات األنواع من البلح والرطب 

والتمر وسلعا شعبية منتجة من النخيل.
ويعد مهرجان >>ليوا للرطب<< من أكبر مهرجانات اخلليج للتمور، ويشارك 
فيه أكثر من ثالثة آالف إماراتي من املزارعني وعشاق النخيل والشركات املنتجة 
للتمور وشهد املهرجان جلسات ثقافية تراثية بعنوان »السنع اإلماراتي« شملت 
العديد من احملاور كآداب التحية والسالم, آداب الطعام, واملوروث الشعبي في 

احترام األكبر سناً.

أبوظبي تطلق منافسة »ملكة جمال البلح«
جمال  ملكة  مسابقة  عن  املزروعي  عبيد  املهرجان  مدير  أعلن  كما 
اإلمارات،  لدولة  احمللي  اإلنتاج  من  الرطب  يكون  أن  تشترط  والتي  البلح 
وسوف  للمشارك.  ملكيتها  تعود  التي  املزرعة  من  اإلنتاج  يكون  وأن 
احملكمة  اللجنة  كشف  بعد  املسابقة  درجة  من   %50 احتساب  يتم 
على املزرعة والتأكد من نظافتها العامة، ومستوى العناية بالنخلة 
املياه، ويتم احتساب %50  الري األمثل في توفير  واستخدام أسلوب 

من الدرجة على مواصفات الرطب. 
أما مواصفات الرطب ومعايير املسابقة فهي: أن يكون من إنتاج 

النضج  وفي مرحلة   %50 اإلرطاب عن  تزيد نسبة  وأال   ،2010 محلي موسم 
املناسبة، وأن يكون الرطب خاٍل من اإلصابات احلشرية وخاٍل من العيوب املظهرية. وتشترط 

مسابقة ملكة جمال البلح أيضاً أن تكون الكميات املشاركة خالية من 
أو رملية وخالية من  أي رائحة أو طعم غير طبيعي، أو شوائب معدنية 
بقايا املبيدات، وأن يكون الرطب بحجم مناسب ومقبول، وال يحتوي على 

ثمار غير مكتملة النضج.

أكبر »مترة« في العالم إلى »جينيس«
ذكرت اللجنة املنظمة ملهرجان »ليوا للرطب« أن أكبر ثمرة متر »صناعية« 
في العالم حصلت على املوافقة إلضافتها إلى موسوعة ><جينيس<<. ويبلغ 
وارتفاعه  أمتار،  وعرضه خمسة  ونصف،  أمتار  التمرة عشرة  طول مجسم 

ستة أمتار ويوجد في داخله مجلس يسع 20 زائراً. 
املاضي  العام  املهرجان  فعاليات  في  شارك  أنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
رطب  سّلة   5715 قّدموا  اإلمارات،  أنحاء  كافة  من  مشارك   1800 نحو 
جوائز  على  مشاركاً   90 وحصل  البلح،  مزاينة  مسابقة  في  للمنافسة 
زادت قيمتها املالية عن مليونني و250 ألف درهم، باإلضافة إلى 15 سيارة 

للفائزين الثالثة األوائل.

ابتكار منتجات غير تقليدية من التمور.. 
كحل ومنظف أسنان وقهوة من نواة التمر

مهرجان ليو� للرطب بالإمار�ت.. 



تبنت جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، بالتعاون مع كل من جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر ، و جمعية أصدقاء النخلة ، والشبكة الدولية لنخيل التمر ، تنظيم 
مهرجان اإلمارات الدولي الرابع لنخيل التمر بالتعاون مع منتجي ومصنعي التمور 

من كل املؤسسات والهيئات املتخصصة سواء داخل دولة اإلمارات أو خارجها. 
اإلمارات  ملهرجان  الرابعة  النسخة  أبوظبي  العاصمة  قلب  في  انطلقت  وقد 
الدولي الرابع لنخيل التمر خالل الفترة من 22 – 27 نوفمبر 2010 م في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض، وكان حدثاً دولياً بارزاً يعني بزراعة النخيل وإنتاج التمور. 

النادرة.  األصناف  فيها  مبا  التمور  أنواع  أجود  اإلطالع على  إلى  املعرض  ويهدف 
فرصة  وهذه  الصناعة  هذه  تطوير  آليات  ودراسة  التمور،  وتصنيع  بإنتاج  واالرتقاء 
أولويات كل منهما مع عرض  ، مع حتديد  التمور  وتصنيع  إنتاج  لتشجيع قطاعي 
وتبادل  النخيل  زراعة  وخدمة  تقنيات  مع  النسيجية  والشتالت  الثانوية  املنتجات 
دولة  وخارج  داخل  التمور  ومصنعي  ومنتجي  املزارعني  بني  الروابط  وتوثيق  اخلبرات 

اإلمارات.
وعرض  التمور  أصناف  عرض  وهي:  الفعاليات  من  مجموعة  املعرض  وتضمن 
والقيمة  الصحي  اجلانب  وعرض  النسيجية  الشتالت  وعرض  الثانوية  املنتجات 
الغذائية للتمور وعرض تراثي و عرض تقنيات وخدمة زراعة النخيل وعرض اللوحات 

الفنية والصور الفوتوغرافية وعرض معدات تصنيع التمور.

ولقد افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
أن  أهمية  على  مؤكداً  بأبوظبي،  والتمور  للنخيل  الرابع  الدولي  اإلمارات  مهرجان 
يلعب القطاع اخلاص دوراً محورياً في هذا اجلانب عبر تبني االستثمار في مشاريع 
ذات قيمة مضافة للمجتمع. شارك في املهرجان أكثر من 100 عارض ميثلون 14 دولة 
حول العالم حيث يعد املعرض مبثابة تظاهرة تراثية حضارية تعرف العالم بأهمية 
التمور والنخيل باعتبارها جزءا من املوروث الثقافي واالجتماعي وكأحد املوارد التي 
ميكن استثمارها وتصنيعها وتطويرها مبا يتناسب و أهميتها االقتصادية ويجعلها 

مكونا مهما في صناعة الغذاء العاملية.
الدولي  اإلمارات  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  رئيس  الريايسة،  وقال محمد جالل 
التمور من  بقطاع  املعنيني  لكافة  املهرجان ميثل منصة  أن  والتمور  للنخيل  الرابع 
األفكار  وتبادل  لوجه  وجها  للقاء  ومستهلكني  ومستوردين  ومصدرين  منتجني 
والتعرف على أحدث التوجهات. وأضاف الريايسه أن املهرجان أتاح الفرصة للتعرف 
فيها  مبا  التمور  أصناف  أجود  على  واإلطالع  النخيل  لزراعة  الراهن  الوضع  على 
وتصنيع  إنتاج  تواجه  التي  املشاكل  حتديد  على  العمل  ضوء  في  النادرة  األصناف 
التمور ودراسة احللول الناجحة لها وعزز تبادل اخلبرات وتوثيق الروابط بني املزارعني 
ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج دولة اإلمارات. مبشاركة نحو 100 شركة من 
15 دولة. كما أشتمل املهرجان على قرية تراثية لتعريف املشاركني والزوار بالتراث 
وطرق طبخ وإنتاج التمور واألكالت الشعبية. وأوضح الريايسة أن انعقاد مهرجان 
النخيل بالتزامن مع معرض » سيال الشرق األوسط « أعطى النخلة منصة دولية 
الصناعات  في مجال  العاملني  كبار  « من  » سيال  في  زاره كل من شاركوا  حيث 
الغذائية حول العالم مما ضاعف من عدد زواره .. معلنا أن اللجنة اخملتصة بسلسلة 
معارض » سيال « العاملية قررت أن توفر للتمور منصة عرض دائمة في كافة معارض 

» سيال « التي تعقد في أربع عواصم عاملية باإلضافة إلى العاصمة أبوظبي.
ومتيز املهرجان ب »واحة املعرفة« وهي عبارة عن واحة واستراحة لزوار وضيوف 
زوار  مختلف  تستهدف  والترفيهي  والثقافي  املعرفي  مبحتواها  غنية  املهرجان 
املهرجان من الكبار والصغار، تقدم فيها معلومات ثقافية تراثية عن زراعة النخيل 
وفوائد التمور. كما قام عرض لوحات فنية مت إنتاجها من مخلفات النخيل وبيعها 
إلى اجلمهور على أن يعود ريع هذه املبيعات للمراكز اإلنسانية بالدولة. كما مت عرض 
مجموعة من اللوحات العلمية تعرض فيها صنوف املعرفة املتعلقة بشجرة نخيل 
التمر مثل: التقسيم العلمي ألطوار منور شجرة النخيل في منطقة اخلليج العربي، 
واستخدامات نوى التمر، وشجرة النخيل في تاريخ احلضارات عبر العالم، واعتقادات 
واستخدام  والتمر،  الرطب  حول  الصحية  والفوائد  التمر،  حول  خاطئة  غذائية 
مخلفات النخلة في الصناعات التراثية اخملتلفة، والقيمة االقتصادية والصناعات 
الغذائية  القيمة  رفع  في  ومنتجاتها  التمور  واستخدام  النخيل،  لشجرة  التراثية 
لألغذية الشائعة االستهالك في منطقة اخلليج العربي. بإشراف اللجنة الثقافية 
للمهرجان.  كما مت عرض أكثر من 58 صنفاً أمام جمهور املهرجان بطريقة علمية 

مع معلومات علمية إرشادية حول كل صنف.

النخيل و التمور
العدد اخلامس

النخلة جزء مهم في معادلة التنمية املستدامة ملجتمع اإلمارات
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متيز في 

مهرجان �لإمار�ت �لدويل 

�لر�بع لنخيل �لتمر
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أطلقت حملتها مطلع صفر 1432ه� في 10 مناطق ملدة عامنيأخ��������������ب��������������ار

وز�رة �لزر�عة تكافح �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء

 يف 6.5 مليون نخلة بـتقنية �حلقن �ل�سامل

أطلقت وزارة الزراعة حملة ملكافحة حشرة سوسة النخيل احلمراء 
ويستغرق  من شهر صفر  بدءاً  الشامل  احلقن  باستخدام طريقة  باململكة 
تنفيذها سنتني. وتستهدف احلملة تكثيف مكافحة حشرة سوسة النخيل 
احلمراء وأطوارها في كافة مواقع اإلصابة باململكة عن طريق احلقن الشامل 

خلفض نسبة اإلصابة وعدم توسعها خالل فترة زمنية قصيرة.

أكثر من 6 ماليني نخلة مستهدفة في 10 مناطق
وتستهدف هذه احلملة محافظات اإلحساء والقطيف واخلرج ووادي الدواسر 
والقصيم.  املنورة  واملدينة  املكرمة  ومكة  وتبوك  جنران  ومناطق  والدرعية 
اإلحساء  وهي  محافظات  خمس  في  تتركز  اإلصابة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
والقطيف واخلرج ووادي الدواسر والدرعية. ويبلغ عدد النخيل املستهدف في 

هذه احلملة أكثر من ستة ماليني ونصف نخلة )حتديداً 6,500,586 نخلة(.
أدنى حد  إلى  اآلفة  هذه  تنحسر  أن  احلملة  تنفيذ  من  االنتهاء  عند  ويتوقع 
ممكن مع انطالق احلملة في وقت واحد في جميع مناطق اإلصابة للحيلولة 

دون إمكانية انتشار احلشرة من املناطق املصابة إلى املناطق السليمة.
وتقنية احلقن الشامل املستخدمة وسيلة حديثة تهدف إلى القضاء على 
السوسة وأطوارها داخل جذع النخلة عن طريق جهاز حقن سهل االستخدام. 
وتساهم هذه الطريقة في استبدال طريقة املعاجلة احلالية القائمة على رش 
النخيل من اخلارج بشكل متكرر بكمية كبيرة من املبيدات. واجلهاز مصمم 
مكافحتها  يصعب  التي  اآلفات  ملكافحة  والنخيل  األشجار  حقن  لعملية 
من  والعاملني  املزارعني  سالمة  على  وللحفاظ  اخلارجي  الرش  طريق  عن 
املبيدات  أخ��ط��ار 
خالل  من  الرش  أثناء 
مباشرة  املبيد  حقن 
النخلة.  جذع  داخل 
إلى  باإلضافة  هذا 
الثمار  تعرض  تقليل 
للمبيدات أثناء الرش 
عملية  وس��رع��ة 
وإمكانية  املكافحة 
في  املزارعني  تعاون 
أعمال املكافحة بعد 

تدريبهم على استخدام جهاز احلقن.
وكانت وزارة الزراعة قد بدأت جتارب احلقن الشامل ملكافحة احلشرة منذ 
بدايات 1428ه� حتى نهاية 1430ه� في بعض مواقع اإلصابة باململكة 
حتت  النخلة  جذع  داخل  املبيد  بحقن  واإلحساء  واخلرج  الدرعية  ومنها 
اإليطالي  اخلبير  مع  التقنية  هذه  فعالية  ملعرفة  منخفض  ضغط 
بالوزارة  املتفرغني  واملستشارين غير  ومعاونيه ومبشاركة من مختصني 
أشجار  من  عدد  حقن  ومت  واإلحساء.  بالرياض  للزراعة  العامة  واإلدارات 
التجارب  متطلبات  حسب  التقنية  بهذه  والسليمة  املصابة  النخيل 
النخيل  وتشريح  التجارب  هذه  نتائج  ومبتابعة  التطبيقية،  العلمية 
املعالج مت احلصول على نتائج جيدة جدا دون مالحظة أضرار على أشجار 

النخيل املعالج. 

احلجر الزراعي 
الشرقية  باملنطقة  الزراعة  لشؤون  العامة  اإلدارة  عام  مدير  وأوضح 
رش  في  ومسائية  صباحية  فترتني  على  تعمل  املكافحة  فرق  جميع  أن 
جميع النخيل الذي مت حقنه باملبيدات املناسبة التي مت حتديدها وجتربتها 
من قبل الوزارة, مع االستمرار في تطبيق نظام احلجر الزراعي الداخلي بكل 
في  واالستمرار  دقة 
برنامج  أع��م��ال 
النخيل  سوسة 
جنبا  حاليا  القائم 
مع  ج��ن��ب  إل���ى 
أعمال هذه احلملة, 
اعتماد  مثمنا 
توعية  ب��رن��ام��ج 
هادفة  وإعالمية 

تصاحب احلملة.
بالذكر  اجلدير  ومن 
اجلهود  أه��م  أن 
والتجارب واملنجزات 
في هذا الصدد هي تعاون الوزارة مع خبير أملاني بغرض الكشف املبكر عن إصابة 
النخيل بحشرة سوسة النخيل احلمراء باستخدام تقنية الصوتيات. وكذلك 
إطالع الوزارة على جهاز جديد إلحدى الشركات األوروبية يعتمد على تقنية 
األشعة بأنواعها اخملتلفة بغرض فحص فسائل النخيل للتأكد من خلوها من 
اإلصابة بحشرة سوسة النخيل احلمراء قبل زراعتها باملزارع. كما أن الوزارة 
حرارية  كاميرات  الستخدام  أوروبيني  خبراء  مع  األولى  التجربة  إجراء  بصدد 

طيسية  مغنا و كهر
النخيل  لفحص 
ل��ت��ح��دي��د م��دى 
خلوها.  أو  إصابته 
بالذكر  واجل��دي��ر 
تقنيات  هناك  أن 
واعدة  أخرى  حديثة 
حالياً  عليها  تعمل 
ع��دد م��ن امل��راك��ز 
البحثية والشركات 

املتخصصة.
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الزراعة  وزارة  وفد  زيارة  ضمن 
اململكة  جتربة  على  لإلطالع  العماني 
الوفد  زار  فقد  التمور  تعبئة  مجال  في 
التابع  باألحساء  التمور  تعبئة  مصنع 
األحد  يوم  وذلك  والصرف  الري  لهيئة 
على  الوفد  اطلع  وقد  1431ه�   /11/16
سير العمل في املصنع وأساليب التعبئة 
سعادة  التمور،وكان  واستقبال  واحلفظ 
بن  /أحمد  املهندس  الهيئة  عام  مدير 
في  بالوفد  التقى  قد  اجلغيمان  عبداهلل 

جولتهم  بعد  بالهيئة  مكتبه 
في املصنع . جتدر اإلشارة إلى أن 
الوفد قد زار ضمن جولته عدد 
لإلطالع  اململكة  مناطق  من 
على العديد من مصانع تعبئة 

التمور..
اخلرج  محافظة  الوفد  زار  كما 
مصانع  جتربة  على  للوقوف 
وشملت  اخلرج  في  التمور 
للتمور  احملمدية  مصنع  الزيارة 
ومصنع  التمور  درة  ومصنع 
بزيارة  الوفد  قام  ثم  النخيل  بستان 
مديرها  ومقابلة  باخلرج  الزراعة  مديرية 
استعرض  التميمي  /عبداهلل  د  العام 
خاللها التنمية الزراعية باخلرج وما تلقاه 
من دعم متواصل من املسئولني. ومن ثم 
مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املناسبة. 
العماني  الوفد  زيارات  تضمنت  كما 
التمور  مهرجان  على  اإلطالع  كذلك 
املنورة وحضور ورشة تقنيات ما  باملدينة 

بعد احلصاد بها.

وفد عماين يزور عددً� من مناطق �ململكة لالإطالع 

على جتربة �ململكة يف جمال �سناعة �لتمور

كرسي مجموعة الزامل لترشيد الكهرباء واملاء في جامعة امللك سعود
سعف النخيل يحصد امليدالية الرابعة 

لترشيد  الزامل  مجموعة  كرسي  حصل 
سعود  امللك  جامعة  الهندسة  بكلية  واملاء  الكهرباء 
املاليزي  االختراعات  في معرض  البرونزية  امليدالية  على 
الذي عقد في كواالملبور في الفترة من 17-2010/7/19م 
وهذه  التبخر.  لتقليل  النخيل  سعف  استخدام  عن 
الكرسي  عليها  يحصل  التي  الرابعة  امليدالية  هي 
من  ذهبية  ميدالية  على  حصل  البحث،حيث  لهذا 
وميدالية فضية  البريطاني 2009م،  معرض االختراعات 
في معرض جنيف لالبتكارات 2010م، وميدالية فضية 

في معرض موهبة 2010م بجدة.

ويرأس فريق البحث أ.د عبد احملسن بن عبد الرحمن 
الهندسة  كلية  في  التدريس  هيئة  عضو  الشيخ  آل 
واملشرف  الرئيسي  الباحث  و  املدنية  الهندسة  قسم 
اهلل  عبد  أ.د.  من  وكل  الزامل  مجموعة  كرسي  على 
الرحيلي و د. صالح احلسون من قسم الهندسة املدنية، 

مع مستشاريني ماليزيني.
تدور فكرة البحث حول استخدام سعف النخيل 
على هيئة حصائر تطفو فوق سطح املاء املكشوف عن 
على  احلصائر  هذه  تعمل  بالستيكية.  مكعبات  طريق 
مما  للمياه  الواصلة  واحلرارة  الشمسية  األشعة  تقليل 

يقلل التبخر.
استشارات  جهة  املاليزية  بوترا  جامعة  وكانت 
احلليم  عبد  د.  و  أحمد  ثامر محمد  د.  وميثلها  لالختراع 
املشتل  في  سنة  حوالي  في  الدراسة  أجنزت  غزالي. 
خزانات  ثالث  بنيت  حيث  سعود.  امللك  جلامعة  التابع 
مغطى  نصف  واألخر  متاما  بالسعف  مغطى  أحدها 
هذه  في  التبخر  قياسات  وأخذت  مكشوف.  والثالث 
التبخر.  حوض  من  التبخر  إلى  إضافة  الثالث  اخلزانات 
وأشارت   , املياه  ونوعية  اجلوية  العوامل  كذلك  ورصدت 

املياه  من   %55 حوالي  توفير  إمكانية  إلى  النتائج 
حوالي  توفير  وميكن  متاما،  اخلزان  تغطية  عند  املتبخرة 
النتيجة  هذه  وتعتبر  اخلزان.  نصف  تغطية  عند   %23
اجلافة  املناطق  في  أهميه  للمياه من  ملا  مشجعه جدا 
خلف  تتجمع  فاملياه  السعودية.  العربية  اململكة  مثل 
السدود لكنها تتعرض ملعدالت تبخر تصل حلوالي 2,5 
مترا سنويا. أما نوعية املياه فلم تتأثر إال بدرجة بسيطة 
نتيجة لتغطيتها وكانت درجة احلرارة هي العامل األهم 
تأثيرا على التبخر أما بالنسبة للسعف فكانت كفاءته 
عالية لتحمل األجواء احلارة واملياه املتبخرة، ولم يتأثر إال 
املواد  ويعتبر السعف من  الوقت.  بنسبة 15% مع مرور 
التخلص  أن  بل  اقتصاديا.  مكلف  وغير  محليا  املتوفرة 

منه بطريقة عشوائية يضر بالبيئة.
ويرى الباحثون في الكرسي أهمية أن تستفيد وزارة 
املياه والكهرباء من نتائج البحث حلل مشكلة التبخر، 
وأن يساهم الكرسي بجهود بحثية جديدة تساهم في 
ترشيد الكهرباء واملاء يبرز فيها دور اجلامعة والكرسي 

في احملافظة على الطاقة الكهربائية واملوارد املائية.
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الغاط حتتفل مبوروثها الثقافي ال��25

م األستاذ األديب محمد بن عبد الله احلمدان وُتَكرِّ
في ليلة من ليالي الفرح واألدب والشعر اجلميل رعى معالي األستاذ سعد 
الناصر السديري مستشار وزير الداخلية وبحضور محافظ الغاط األستاذ عبد الله 
الناصر السديري مهرجان 
الثقافي  للموروث  الغاط 
وقد  والعشرين  اخل��ام��س 
بحضور  احل���ف���ل  ازدان 
ع������������دد م���������ن اص������ح������اب 
ال��س��ع��ادة وج��م��ع كبير من 
اململكة  م��ن��اط��ق  مختلف 
اخلليج  دول  ب��ع��ض  وم���ن 
املهتمني  م�����ن  ال����ع����رب����ي 
ال��ث��ق��اف��ي. وقد  ب���امل���وروث 
الغاط  محافظة  احتفلت 
ف���ي ث��ال��ث أي����ام ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك 1431ه������� مب���وروث���ه���ا ال��ث��ق��اف��ي اخلامس 

وال��ع��ش��ري��ن ف���ي م��ل��ع��ب ن�����ادي احل����م����ادة ال���ري���اض���ي مب��ح��اف��ظ��ة ال����غ����اط. وقد 
تخلل احلفل عدد من  الفعاليات تضمنت مراسم التكرمي السنوية التي يقدمها 

املهرجان لعدد من الشخصيات البارزة في خدمة املوروث الثقافي.
عبدالرحمن  بن  عبدالله  بن  محمد  الكاتب  لألستاذ  العام  ه��ذا  التكرمي  وك��ان 
جند  وصبا  األثير  بنو  كتاب  مؤلف  احململ  في  البير  بلدة  مواليد  من  احلمدان 
وديوان السامري والهجيني وديوان حميدان الشويعر والذي يعمل اآلن على إصدار 
عدد من املؤلفات. وقد تشرف الكاتب باستالم جائزة التكرمي من راعي املهرجان 
معالي األستاذ سعد الناصر السديري. كذلك مت تكرمي األستاذ ناصر املجماج. 
كما قدمت بعد ذلك عدد من القصائد بهذه املناسبة كما قدمت فرقة عنيزة األولى 
الشعرية  دور احمل��اورة  السامري. ثم جاء  وألوانا مختلفة من  السعودية  العرضة 
والتي شارك فيها عدد من الشعراء وشهدت تفاعل احلضور معها. ثم شرف  راعي 
املهرجان واحلضور حفل العشاء املعد لهذه املناسبة. وفي ختام املهرجان قدم راعي 
على  القائمني  والتقدير جلميع  الشكر  السديري  الناصر  معالي سعد  املهرجان 

املهرجان واملشاركني واحلضور ومتنى التوفيق للجميع.

متيز في الفعاليات وزيارات سياحية وميدانية للحقول

مهرجان و�حة �لغاط للتمور �لثالث

 أقيم في مدينة الغاط )شمال الرياض بحوالي 
في  الثالث  للتمور  الغاط  واحة  مهرجان  كم(   240
أواخر شهر ذو احلجة 1431ه�  افتتحه محافظ الغاط 
عبداهلل الناصر السديري بحضور املدير التنفيذي جلهاز 
اجلسار  عبدالرحمن  األستاذ  الرياض  مبنطقة  السياحة 
ووكيل محافظة الغاط نايف بن فهد السديري وعدد من 
مزارعي التمور وأصحاب مصانع التمور وجمع كبير من 
املواطنني واملقيمني من محافظة الغاط وخارجها. وقد 
على  املهرجان  واشتمل   . أجنحة.  عدة  املهرجان  شمل 
احملافظة  وطرق  التمور  معرض متخصص حول صناعة 

والعناية بالنخيل، باإلضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية 
للقرية التراثية، ومزارع النخيل النموذجية. كما تضمن 
والترويحية  الثقافية  الفعاليات  من  العديد  املهرجان 
املصاحبة من أبرزها سوق األعمال احلرفية واملشغوالت 
اليدوية، واحلافلة السياحية، وركن املأكوالت الشعبية، 
الغاط  محافظة  وتتميز  الفلكلورية.  وال��ع��روض 
باملساحات الزراعية الشاسعة والتي تضم أعدادا كبيرة 
اخلالص  مثل  اجلودة  عالية  األصناف  ذات  النخيل  من 
عدة  بها  أنها  كما  هام،  إقتصادي  كمورد  والصقعي 
منتجاتها  ضمن  ومن  فاخرة  متور  تنتج  للتمور  مصانع 

عصير التمر الفوار.

تكرم مجلة

مديرية الزراعة  مبحافظة اخلرج
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وزاري  قرار عقوبة   )72( الزراعة عدد  وزارة  أصدرت 
نخيل ال حتمل  بنقل فسائل  قاموا  ومقيمني  على مواطنني 
بحشرة  اإلصابة  من  خلوها  تثبت  داخلية  منشأ  شهادة 
شعار  يحمل  بختم  مرصعة  وغير  احلمراء  النخيل  سوسة 
وزارة الزراعة وذلك منذ صدور تعميم صاحب السمو امللكي 
رقم  الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
48353 وتاريخ 1427/5/30ه� الذي بنص على إخضاع جميع 

للتفتيش  نخيل  فسائل  تنقل  التي  واملركبات  الشاحنات 
وإيقاع العقوبة مبن ال يحمل شهادة صادرة من وزارة الزراعة 
احلمراء  النخيل  سوسة  بحشرة  اإلصابة  من  خلوها  تثبت 
ومرصعة بختم يحمل شعار وزارة الزراعة مع إيقاف املركبة 

لدى أقرب مركز شرطة حلني تسديد قيمة اخملالفة.
أوضح ذلك املهندس فهد بن محمد آل ساقان مدير عام 
إدارة وقاية املزروعات معبراً عن شكره وتقديره جلميع العاملني 
يبذلونه من جهد  ما  الطرق على  وأمن  التفتيش  نقاط  في 
مميز متثل في إخضاع املركبات التي تنقل فسائل النخيل على 
مدار )24( ساعة داعمني بذلك جهود العاملني بوزارة الزراعة 
نقل  في  يرغبون  الذين  باملواطنني  أهاب  كما  اجملال,  هذا  في 
فسائل من منازلهم أو االستراحات إلى مواقع أخرى لزراعتها 
الفسائل  هذه  لفحص  الزراعة  لوزارة  فرع  أقرب  مراجعة 
اإلصابة بحشرة سوسة  وخلوها من  والتأكد من سالمتها 
النخيل احلمراء ومن ثم يقوم اخملتص بربطها بسلك معدني 
مع الترصيص وإصدار شهادة منشأ داخلية لتسهيل نقلها 
اجلهات  قبل  من  لإليقاف  يتعرضوا  ال  حتى  النظام  حسب 
الفسائل  إتالف  تشمل  التي  للعقوبة  والتعرض  اخملتصة 
اخملالفة  قيمة  تسديد  اخملالفة حلني  السيارة  وحجز  املنقولة 
املرة  وتتم مضاعفتها في  األولى  املرة  ريال( في   5000( التي 

الثانية.
كما أهاب آل ساقان بجميع املواطنني واملقيمني بااللتزام 
بتعليمات احلجر الزراعي الداخلي مساهمة منهم في سرعة 
عليها  والقضاء  املدمرة  اخلطيرة  اآلفة  هذه  على  السيطرة 
في مواقع اإلصابة حتى ال تتأثر جهود الوزارة املستمرة منذ 
اكتشاف هذه احلشرة باململكة ) وليس الذي يبني كمن شأنه 
الهدم ( ..كما يطالب من جميع املزارعني سرعة التبليغ عن 
ظهور اإلصابة بحشرة سوسة النخيل احلمراء في مزارعهم 
لفروع وزارة الزراعة بأسرع وقت ممكن لتتم السيطرة عليها 
قبل انتشارها داخل املزارع وخارجها, وينبه املهندس آل ساقان 
كافة املزارعني بعدم القيام بشراء أو نقل فسائل نخيل دون 
احلصول على شهادة من وزارة الزراعة وتكون مرصعة بسلك 

معدني عليه ختم الوزارة.

72 قرار عقوبة لناقلي فسائل نخيل بني املدن السعودية

يعقد في مجلس الغرف السعودية في جماد األول 1432ه�
اجتماع موسع ملنتجي ومصنعي التمور لتدارس تسويق التمور

من  التمور  ومصنعي  ملنتجي  موسعاً  اجتماعاً  السعودية  الغرف  مجلس  نظم 
مختلف مناطق اململكة ملناقشة احللول اإليجابية التي تساهم في إيصال التمور املنتجة في 
اململكة للعاملية. وسيعقد هذه االجتماع املوسع يوم األحد 1432/5/6ه� )2011/4/10م( الساعة الواحدة ظهراً مبقر مجلس 
. ملزيد من املعلومات ميكن التواصل مع املدير التنفيذي للجنة الوطنية للنخيل والتمور مبجلس الغرف  الغرف السعودية 

هاتف  01-2182165
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حضره السفير اإلماراتي
لقاء بالرياض للتعريف بجائزة خليفة لنخيل التمر

الدولية  خليفة  جائزة  من  وفد  عقد 
للتعريف  بالرياض،  صحافياً  مؤمتراً  التمر  لنخيل 
باجلائزة في دورتها الثالثة والفئات التي سيتم التقدم 
لها في مجال زراعة وإنتاج النخيل .وقد افتتح اللقاء 
معالي السفير اإلماراتي  مبعية الدكتور هالل حميد 
الكعبي عضو مجلس األمناء رئيس اللجنة اإلدارية 
مجلس  عضو  اللوزي  مساعد  والدكتور  واملالية، 

األمناء خالل شهر رجب الفائت. 
سفير  الظاهري  سعيد  العصري  سعادة  وأك��د 
جائزة  أن  السعودية  العربية  اململكة  لدى  الدولة 
وتكرمي  تقدير  منصة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
الذين  العالم  أنحاء  شتى  من  واملؤسسات  األفراد 
التمر.  نخيل  مجال  في  جليلة  إسهامات  قدموا 
وأكد سعادة السفير الظاهري على أن حكومة دولة 
اإلمارات وضعت في إطار خططها التنموية تأسيس 
كبيرة  جهوداً  وتبذل  أولوياتها  كأحد  التمر  صناعة 
وحتسني  الزراعية  اإلنتاجية  لزيادة  وذلك  ومتواصلة 
كافة املوارد املتاحة، الفتاً إلى أن نخيل التمر جزءاً ال 
يتجزأ من ثقافة الصحراء وذو تاريخ ضارب اجلذور في 
تراثنا مشيراً إلى أن هذه اجلائزة تأتي اعترافاً بفضل 

إسهامات العالم والتقنية احلديثة في زراعة وإنتاج 
الشجرة  هذه  وتسويق  تغليف  ومعاجلة  وحماية 

الفريدة.
وأشار إلى أنه في هذا اإلطار تأسست جائزة خليفة 
أبحاث  إجراءات  تعزيز  بغية  التمر  لنخيل  الدولية 
نخيل التمر وانتشارها في العالم وتقدير من قدموا 
إسهامات جليلة في هذا اجملال من أفراد ومؤسسات. 
للتعريف  وفد  تشكيل  مت  أنه  إلى  سعادته  ولفت 
كمرحلة  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في  باجلائزة 
أولى العام اجلاري على أن يتبع ذلك التعريف باجلائزة 

في الدول األخرى خالل السنوات املقبلة.
الكعبي  حميد  هالل  الدكتور  قدم  جهته  من 
واملالية  اإلدارية  اللجنة  رئيس  األمناء  مجلس  عضو 
وقال  وأهدافها.  ونشأتها  اجلائزة  عن  عرضاً  باجلائزة 
سنوياً  ومتنح  ومحايدة  مستقلة  اجلائزة  هذه  أن 
املؤثرة  والشخصيات  البارزين  واملنتجني  للعلماء 
اخلاصة  والتنمية  األبحاث  مجال  في  أسهمت  التي 
بنخيل التمر، مشيراً إلى أن الهدف من إطالق اجلائزة 
بالنخيل  اخلاص  العلمي  البحث  وتطوير  تنمية  هو 
وتشجيع العاملني في قطاع زراعة نخيل التمر من 
الباحثني واملزارعني واملنتجني واملصدرين واملؤسسات 
واجلمعيات والهيئات اخملتصة ودعم البحث العلمي 
جوانبها.  جميع  في  النخيل  شجرة  بتطوير  اخلاص 
سنة  كل  دوري  بشكل  تنظم  اجلائزة  أن  وأوض��ح 
ميالدية وتتكون من شهادة تقدير ودرع تذكاري ومبلغ 

مالي. 
الفئة  تختص  فئات  خمس  إلى  اجلائزة  تقسيم  مت 
مجال  في  املتميزة  والدراسات  بالبحوث  األول��ى 
املتميزين  باملنتجني  الثانية  والفئة  النخيل  صناعة 
الثالثة  الفئة  تخصص  حني  في  وهيئات  أفراد  من 

ألفضل بحث في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور. 
في  تنموي  مشروع  ألفضل  فهي  الرابعة  الفئة  أما 
الفائز  ويحصل  التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال 
األول من هذه الفئات األربع على 300 ألف درهم ودرع 
تذكاري وشهادة تقدير في حني يحصل الفائز الثاني 
على 200 ألف درهم ودرع تذكاري وشهادة تقدير، أما

 

الفئة اخلامسة فهي الشخصية املؤثرة في صناعة 
نخيل التمر ويحصل الفائز على 300 ألف درهم ودرع 
يناير  شهر  خالل  وسيتم  تقدير.  وشهادة  تذكاري 
2011 تقييم نتائج االختيار على أن يتم إعالن أسماء 
فبراير2011  شهر  من  األول  األسبوع  خالل  الفائزين 

ويقام حفل التكرمي خالل شهر مارس 2011.
الشخصيات  تكرمي  إلى  أساساً  اجلائزة  وتهدف 
العاملة في مجال نخيل التمر على املستوى احمللي 
اجلهات  بني  التعاون  وتنمية  والدولي،  واإلقليمي 
وإكثار  أبحاث  من  اجملال  هذا  في  العاملة  اخملتصة 
نخيل  على  تعتمد  التي  املنتجات  وصناعة  وزراعة 

التمر كمادة أساسية في املنتجات النهائية.

أصدرته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
مجلة »الشجرة املباركة« في مجلد

“الشجرة  جمللة  مجلد  أول  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  األمانة  أصدرت 
وموجه  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني  أجنبية   و  عربية  دولة   28 من  بحثاً   75 يضم  الذي  املباركة”  

للباحثني واألكادمييني واملزارعني ومحبي الشجرة املباركة.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمني عام اجلائزة في تصريح مبناسبة صدور اجمللد األول ومرور سنة 

جلائزة  العامة  األمانة  في  اإلعالمية  اللجنة  عن  تصدر  التي  املباركة  الشجرة  على صدور مجلة 
خليفة الدولية لنخيل التمر أن اجمللد ضم األعداد األربعة األولى املتميزة للمجلة “بعلبة فاخرة” 
احتوت على الكثير من البحوث العلمية املتميزة مبا يثري املكتبة العربية،وأضاف أن “الشجرة 
الثاني تشعر بكثير من املسؤولية العلمية والفنية  املباركة” وهي تخطو بنجاح في عامها 

خليفة  جائزة  مؤسسة  ومتثل  تصدر  ألنها  أولها  سبب  من  ألكثر  املستهدفة  الفئات  أمام 
الدولية لنخيل التمر.

حققت  اإلعالمية  اللجنة  أن  وهي  عليها  البناء  ميكن  حقيقة  هناك  أن  إلى  وأشار 
قفزة نوعية وإجنازاً متميزاً في عالم اإلعالم العلمي املتخصص بشجرة نخيل التمر على 

مستوى العالم العربي.
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والصناعة  التجارة  وزارة  اقترحته  قراراً  السعودية  املالية  وزارة  تبنت 
السعودية، بربط املساعدات السعودية بشراء منتجات صناعية سعودية 

لتحقيق قيمة مضافة لالقتصاد السعودي والناجت احمللي.
مت  القرار  أن  الشرقية«  »غرفة  في  عقد  لقاء  خالل  سعودي  مسؤول  وبني 
على  احلصول  شروط  ضمن  من  وأصبح  املاضية،  الفترة  في  تطبيقه 
تنتج  ومحلية  صناعية  منتجات  بشراء  سعودية  اقتصادية  مساعدات 
التي  للمجتمعات  تنموية  مشاريع  تنفيذ  عند  وذلك  السعودية،  داخل 

تتلقى املساعدات.
للشؤون  والصناعة  التجارة  وزارة  وكيل  الربيعة،  توفيق  الدكتور  فان   
الصناعية  قال  أمس  إن وزارة املالية السعودية تبنت هذا القرار، وربطت 
املساعدات بشراء منتجات وطنية، وقال الربيعة: »مت في كثير من املساعدات 
التي قدمتها السعودية في الفترة املاضية شراء منتجات وطنية، وهناك 
 4 في  الصناعية  اخلدمات  إيقاف  عن  وكشف  اجملال«.  هذا  في  جيد  تقدم 
مصانع بسبب مخالفاتها لشروط حماية وسالمة البيئة، مشيرا إلى أن 
هيئة  ومع  والصناعة  التجارة  وزارة  مع  تتجاوب  بدأت  املصانع  هذه  إدارات 
أن  التي وقعت فيها، موضحا  البيئية  اخملالفات  إنهاء  الصناعية في  املدن 
اإليقاف مسألة وقتية وستعود هذه املصانع للعمل في الفترة املقبلة متى 

ما أنهت اخملالفات التي بسببها أوقفت عن العمل.
الدولة  ترتبط مبشاريع  التي  املنتجات  التمور تكون كذلك أحد هذه  ولعل 

خارجيا.

السعودية تربط مساعداتها 
االقتصادية بشراء منتجات محلية

إصدار التراخيص الصناعية 
دون مراجعة الوزارة 

أوصت ورشة عمل نفذها مركز التميز البحثي بجامعة امللك 
لوزارة  التابع  والتمور  النخيل  ألبحاث  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  فيصل 
الزراعة بحظر استخدام مبيد بروميد امليثيل املستخدم حاليا ملكافحة آفات 

اخملازن اخملصصة للرطب. 
وأوضح مدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور الدكتور صالح بن محمد 
انتركونتننتال وحضرها  أقيمت في فندق االحساء  التي   - الورشة  أن  العيد 
التمور ومعامالت  »تقنيات جني  بالغنيم حملت عنوان  د. فهد  الزراعة  وزير 
ما بعد احلصاد« - ركزت على أهمية التعبئة للحفاظ على جودة التمور أثناء 
املناسبة، والتقنيات احلديثة حلفظ  القياسية  العبوات  بانتقاء  وبعد احلصاد 
بروميد  بدائل  للبحث عن  احلديثة  والدراسات  الرطب حتت جو هوائي معدل 
الذي سيتم حظر استعماله  اخملازن  آفات  امليثيل املستخدم حاليا ملكافحة 
عام 2015، واستخدام التمور غير صاحلة لالستهالك اآلدمي كعالئق مركزة 
في عمليات  املزارعني  تواجه  التي  املشكالت  بعض  واستعراض  للمختبرات، 

اجلني وما بعد احلصاد وتسويقها محليا وعامليا.

في ورشة عمل نفذها مركز التميز البحثي
بجامعة امللك فيصل

حظر استخدام  مبيد بروميد 
امليثيل

املزارعني  من  األولى  للدفعة  املالية  املستحقات  بتحويل  باألحساء  والصرف  الري  هيئة  بدأت 
املوردين لتمورهم ملصنع تعبئة التمور باألحساء للموسم احلالي 1432/1431ه� وذلك إلى حساباتهم 
املبالغ بواسطة الشيكات  البنوك احمللية بدالً من تسليم  البنكية وفق رقم » االيبان » مباشرة في 
كما هو متبع في السنوات السابقة وذلك بهدف سرعة التحويل وتوفير اجلهد على املستحقني من 
املراجعة أو االنتظار ، جتدر اإلشارة إلى أن املبالغ اخملصصة للدفعة األولى تقدر بحوالي 55 مليون ريال 
ومتثل مستحقات 2500 مزارع من مختلف مناطق اململكة ويتم حساب املبالغ املستحقة للمزارعني 
تبعاً لكميات التمور املوردة ونظام الري املتبع في املزرعة حيث يتم بسعر 5 رياالت للكيلو الواحد من 
املزارع املطبقة ألنظمة الري احلديثة و3 رياالت للكيلو الواحد من املزارع التي لم تطبق أنظمة الري

احلديثة وخملتلف أصناف التمور تبعاً لشروط التوريد للمصنع .
هذا وقد أهابت جلنة شراء التمور في املصنع باألخوة املزارعني ممن لم يسبق لهم تسليم اللجنة أرقام حساباتهم البنكية )االيبان( سرعة العمل 
على ذلك تالفياً لتأخير حتويل مستحقاتهم. وسوف يتم خالل األيام القادمة حتويل بقية املستحقات املالية تباعاً بعد استكمال مراجعة مستندات 

الصرف وحساب الكميات الفعلية املوردة وتواريخ توريدها على أن يتم حتويل الدفعة الثانية في بداية السنة املالية القادمة بإذن اهلل تعالى .

55 مليون ريال في حسابات املزارعني املوردين للتمور
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تأسيس أول جمعية تعاونية ملنتجي التمور بالقصيم

كشفت أول جمعية تعاونية ملنتجي التمور بالقصيم والتي 
والتي  املستقبلية  أهدافها  عن  لها  اإلدارة  مجلس  وتشكيل  تأسيسها  مت 
تسعى باملقام األول ملنع العمالة األجنبية من مزاولة البيع والشراء في التمور 
والتي تشهد إكتساح كبير لألجانب في العمل فيها مع محاوالت جادة من 
قبل بعض املسؤولني وعلى مستوى عالي إلصدار قرارت املنع بصفة رسمية 
وتعميمها على اجلهات احلكومية ملعاقبة أي مخالف لتلك القرارت وفتح اجملال 

للشباب السعودي للحلول بديال عن األجنبي في هذه األعمال مستقبال 
في  األجنبية  للعمالة  التامة  السيطرة  ظل  في  التوجهات  هذه  وتأتي 

مع  تتزايد  أصبحت  والتي  القصيم  في  ومنتجاتها  التمور  تسويق  عمليات 
من  للتقليل  سابقة  محاوالت  شهدت  والتي  باملنطقة  التمور  موسم  حلول 
صالحيات األجانب بجلب التمور وبيعها بالسوق والتي كانت لها األثر السلبي 

في عملية السعودة ومضايقة كبيرة للشباب السعودي . 
كلجنة  بالسابق  عملهم  أن  العياف  عبداهلل  اجلمعية  رئيس  وضح 
تأسيسية كان الهدف منه جلب عدد من املهتمني مبجال التمور والتي دامت 
مدة سنتني وقامت اللجنة بأعمال خلدمة املزارعني حتى قبل تشكيل مجلس 
اجلمعية في  احلكومة مع  قبل  وقفة جيدة من  لها حيث كانت هناك  اإلدارة 
مرحلة التأسيس حتى وصلنا لتشكيل مجلس االدارة الذي يستمر ملدة ثالثة 
لها  نطمح  التي  األهداف  وحتقيق  للجمعية  اخلطط  وضع  وسيتم  سنوات 
أعمال  في  سواء  السعودي  للشباب  عمل  مواقع  حتقيق  أهمهما  من  والتي 
في  والشراء  والبيع  والتغليف  التضميد  أو  التمور  وتعبئة  الفرز  أو  الزراعة 
العمل  ثقافة  نشر  وكذلك  مراحل  عدة  على  التحويلية  والصناعات  التمور 
باملنطقة  املسئولني  توجه من قبل  والذي يشهد  الشباب  اجملال لدى  في هذا 
لتحقيقه وحول تواجد جلنة التمور بالغرفة التجارية بالقصيم مع إنشاء هذه 
اجلمعية والتصادم بني القرارات باجلهتني أكد العياف أنه اليوجد أي مشاكل 
بهذه الناحية وأن اجلهتني مكمالت لبعضهما البعض حيث أن بعض أعضاء 
اجلمعية هم أعضاء بلجنة التمور بالغرفة التجارية والعمل سيكون ذا هدف 

واحد ومصلحة عامة واحدة .

تفتح املجال للشباب السعودي

نائب أمير القصيم يرأس اجتماعا مع اجلمعية ملناقشة 
مستجدات تبريد وحفظ التمور

صاحب السمو امللكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم والرئيس  ترأس 
مكتب  في  بالقصيم  التعاونية  التمور  منتجي  جلمعية  الفخري 
ملناقشة  اجتماعاً  األربعاء  ظهر  بريدة  مبدينة  اإلمارة  مبقر  سموه 
الطرق املستجدة في حفظ لتمور. وضم االجتماع الدكتور عبداهلل 
بن محمد احلمدان املشرف على كرسي أبحاث التمور بجامعة امللك 
احلميد  إبراهيم  بن  الدكتور عبدالرحمن  وبحضور كل من  سعود 
خالد  والدكتور  بالقصيم  البيطري  والطب  الزراعة  كلية  عميد 
جمعية  رئيس  العياف  سليمان  بن  عبداهلل  واألستاذ  الرضيمان 
منتجي التمور التعاونية بالقصيم واملهندس محمد الرباح مدير 
األستاذ سعد  أكيد لالستشارات ضم  ووفد من شركة  اجلمعية 
اجملال.  هذا  في  اخلبراء  من  وعدد  الدباس  راشد  واملهندس  الهديب 
وتخزين  إنتاج وحفظ  تقنيات  آخر  االجتماع مناقشة  ومت في هذا 

التمور وحفظ البلح قدمه د. احلمدان.

ويأتي هذا  االجتماع التشاوري انطالقاً مما يوليه سموه من اهتمام 
كبير بالزراعة كأحد روافد التنمية الشاملة وكمورد اقتصادي هام 
بالذات من  النخيل  زراعة  تلقاه  وما  املواطنني  لشريحة كبيرة من 
اهتمام خاص من لدن سموه الذي يحرص على دعم هذا املنتج الوطني الهام وكل ما يساند منتجيه ومصنعيه خاصة وأن التمور تعد 
تنميتها وتطويرها حتى  األمني يحفظهما اهلل على  وولي عهده  الشريفني  التي حرصت حكومة خادم احلرمني  احليوية  املنتجات  من 

أصبحت اململكة من أكبر الدول املنتجة للتمور في العالم.



أكد املسئولون في وزارة الزراعة األمريكية أول ظهور لسوسة النخيل احلمراء في الواليات املتحدة األمريكية في مقاطعة 
أوراجن بكاليفورنيا 

ب�����ت�����اري�����خ 
 . 2م 0 1 0 /1 0 /1 8
رقم  البيان  وف��ي 
10-061 أك�������د 

األغذية  إدارة  أمني 
 )CDFA( وال��زراع��ة 

جي  كاليفورنيا  في 
اآلفة  هذه  أن  كاوامورا 

تهديدا  تشكل  الغازية 
وكذلك  النخيل  مل��زارع��ي 

اجلمالية.  واألشجار  النخيل 
ببالغ  تقدم  من  أول  وشكر 
السلطات  إلى  اآلفة  هذه  وجود 
الزراعية احمللية حيث قدم خدمة 
قيمة جدا منها بدأت اجلهود في 
مكافحتها. وحال وصول االتصال 
الزراعيني  املسئولني  إستنفار  مت 
مع  بالشراكة  والعمل  احملليني 
وزارة الزراعة األميركية للعمل 

على نطاق واسع ومن باب
»املسح من الباب إلى الباب« 

في احلي الذي ظهرت فيه اإلصابة. ومت 
وضع حوالي 250 مصيدة لتحديد ما إذا كان 

هناك إصابات موجودة في دراسة استقصائية أولية تغطي دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر مربع حول املنطقة التي مت الكشف
عليها تغطي مساحة تقدر بتسعة أميال مربعة.

ومت اإليضاح للسكان بدالئل وجود هذه اآلفة وحثهم على اإلبالغ عن تفشي هذه اآلفة باالتصال على مركز اآلفات CDFA على 
اخلط الساخن 1899-491 - 800.

�سو�سة �لنخيل �حلمر�ء
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                                       في وقت قياسي مبحافظة األحساء..               وبطاقة إنتاجية 250 طنًا في اليوم

     جتهيز  أكبر مصنع ل��������������������ت�عب�ئة التمور في العالم
أكبر جهزت  والصناعة  للتجارة  "ماريات"  شركة 

والتابع  باألحساء   التمور  لتعبئة  مصنع 
لوزارة الزراعة )هيئة الري والصرف( في وقت قياسي )8 شهور(، ويعد 
املصنع األكبر من نوعه في العالم، حيث يضم 12 خطاً للتعبئة، 
بذلك  )8 ساعات(، صرح  يومياً  إنتاجية مقدارها 250 طناً  وبطاقة 
املهندس مانع الفايد املدير التنفيذي للشركة الذي أضاف: إن هذا 
األوروبي  التعاون السعودي  الهائلة يعكس مدى  بإمكاناته  املصنع 
الشريك  يعد  الذي  التركي،  اجلانب  خاصة  الثقيلة،  الصناعات  في 
االستراتيجي لشركة ماريات، وكذلك الثقة الكبيرة من معالي وزير 
الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، ومدير عام هيئة الري 
والصرف باألحساء املهندس احمد اجلغيمان، ومدير املصنع   واالدارة 

والفريق الهندسي املكلف من الهيئة بهذا املشروع، وأضاف قائال أنه 
ال يسعنا إالّ أن نوجه لهم جميعاً الشكر على ثقتهم في الشركة، 
وتوجهها الوطني الذي يدفع إيجاباً نحو صناعة غذائية  مبواصفات 

سعودية وبخبرات عاملية.
وعن املصنع وخطوط اإلنتاج يقول املهندس الفايد : يشتمل خط  
اإلنتاج على خطوط  تنظيف وفرز وغسيل وجتفيف، حيث يبلغ طول 

اخلط الواحد تقريباً 30 متراً،.
إنتاج 20ألف  بالفعل، ومت  بأن املصنع مت تشغيله  واختتم تصريحه 
طن من التمور تقريبا، وسوف تزيد احلركة اإلنتاجية تباعاً، وبصفة 
يومية بفضل اهلل ثم بحرص القائمني على املصنع في رفع جودة 
القيادة  تطلعات  يعكس  مما  املعدات  بافضل  التمور  من  االنتاج 

الرشيدة. للتطوير املستمر.

مدير عام  هيئة الري والصرف باألحساء املهندس أحمد اجلغيمان  يستمع لشرح  فني  خلطوط اإلنتاج من املدير التنفيذي لشركة ماريات  املهندس مانع الفايد

املدير التنفيذي لشركة ماريات املهندس مانع الفايد



                                       في وقت قياسي مبحافظة األحساء..               وبطاقة إنتاجية 250 طنًا في اليوم

     جتهيز  أكبر مصنع ل��������������������ت�عب�ئة التمور في العالم

مدير مصنع تعبئة التمور املهندس سليمان السليمان وفريقه الهندسي برفقة املدير التنفيذي املهندس مانع الفايد في مصنع الشركة بتركيا إلستالم واعتماد اخلط األول 

جميع خطوط املصنع اإلثني عشر تعمل بالكامل أثناء فترة املوسم بعد قيام شركة ماريات بتسليم املصنع 

أعمال التوريد والتركيب  ملعدات مصنع هيئة الري والصرف  باألحساء لتعبئة التمور
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ندوة باملدينة املنورة تؤكد أن مواصفات التمور غير مطبقة
 

ضمن فعاليات مهرجان املدينة املنورة 
األثنني  يوم  في  واألغذية عقدت  للتمور  الثالث 
1431/11/17ه� ندوة »تسويق التمور بني الواقع 
الندوة فعاليات  انطلقت  ولقد  والتطلعات«.  

 

التي رأسها املهندس حامد أحمد اليوبي بورقة 
بوزارة  الزراعي  التسويق  إدارة  عام  قدمها مدير 
تناولت  العشري  عبداجلليل  املهندس  الزراعة 
للتمور(، ثم  إنتاج احلصاد  الدولة لتطوير  )دعم 
احلميد  إبراهيم  بن  عبدالرحمن  الدكتور  قدم 
متور  تسويق   ( عن  ورقة  القصيم  جامعة  من 
اململكة العربية السعودية.. الواقع والتحديات( 
للتمور،  الراهن  الوضع  فيها  واستعرض 
كما  جديدة.  أسواق  عن  والبحث  وتسويقه 
القحطاني  حسني  بن  مسفر  الدكتور  ألقى 
من جامعة امللك سعود ورقة بعنوان ) التجارة 
استعرض   ) السعودية  للتمور  اإللكترونية 
فيها آفاق وممكنات التجارة اإللكترونية للتمور 

اآلونة  في  التجارة  أشكال  وتطور  السعودية 
األخيرة، ثم قدم نائب رئيس مجلس اجلمعيات 
التعاونية السعودية عبداهلل بن محمد الوابلي 
السعودية  التمور  تسويق   ( عن  عمل  ورقة 
الالزمة  اخلطوات  عن  فيها  حتدث   ) أوروبا  في 
للتصدير التمور إلى أوروبا من خالل التعرف على 
األنواع املفضلة للتمور في أوروبا والتعرف على 
املفاوضات  وإجراء  األوربية  السوق  املواصفات 
محاضرة  وفي  الشحن.  على  واالتفاق  الالزمة 
» واقع املواصفات القياسية للتمور باململكة« 
املشرف  احلمدان  محمد  بن  عبداهلل  أ.د.  تطرق 
امللك  بجامعة  التمور  أبحاث  كرسي  على 
سعود إلى أهمية املواصفات واملقاييس للتمور 
وتلك  للمنتج  الصحية  السالمة  جانبني:  من 
ملواصفات التسويق. حيث أوضح أن التشريعات 
في األولى موجودة ولكنها غير مطبقة. بينما 
مواصفاتها  وضع  يتم  لم  التسويق  مواصفات 
عن  احلمدان  وحتدث  بعد.   السعودية  للتمور 
النخيل  أعداد  وتزايد  والتمور  النخيل  أهمية 
بالنخيل  واالهتمام  اململكة  في  التمور  وإنتاج 
في  التمور  إنتاج  تطور  إلى  مشيراً  والتمور، 
أسهمت  طن  مليون  إلى  وصل  حيث  اململكة 
من   %11 بحوالي  فيه  املنورة  املدينة  منطقة 
 %21 املدينة  أنتجت  كما  وامل��زارع،  النخيل 
 %32 حوالي  إلى  التصنيع  ووصل  التمور  من 
اململكة،  مناطق  ببقية  مقارنة  املدينة  في 

في  التمور  مصانع  من   %26 املدينة  وتشكل 
املدينة  تقدم  مدى  يعكس  ما  وهذا  اململكة 
التمور.  وتسويق  تصنيع  مجال  في  املنورة 
حيث  من  احلصاد  بعد  ما  أهمية  على  وأكد 
آالت  وتطوير  التمور  جني  وأهمية  الكفاءة، 
العمالة  اقتصادية لتقليل  ذات جدوى  عملية 
مستعرضا  املزارعني،  تواجه  التي  املوسمية 
اخلاطئة  واملمارسات  التمور  تخزين  سلبيات 
اخلاطئة  واملمارسات  النخيل  بآفات  واإلصابات 
في تخزين وعرض التمور. كما أكد على أهمية 
السالمة الصحية للتمور وموثوقية الدرجات 
التجارية.  احملالت  أصحاب  عنها  يعلن  التي 
وشدد على أهمية تدخل هيئة الغذاء والدواء 
والقانونية   الشرعية  واجلهات  واملنظمات 
املواصفات حلماية  مشددة  إج��راءات  لفرض 

 واملقاييس وأهمية اجلودة الشاملة في اإلنتاج 
وحتسني مواصفات لالستفادة من هذا املنجم 

االقتصادي.

نظمها املركز الوطني ألبحاث النخيل في األحساء  وبحضور الوزير
إقامة ورشة عمل »تقنيات جني التمور ومعامالت ما بعد احلصاد« 

وعدد  الزراعة  وزير  معالي  بحضور 
ورشة  أقيمت  بالنخيل  واملهتمني  املسئولني  من 
بعد  ما  ومعامالت  التمور  جني  »تقنيات  عمل 
ألبحاث  الوطني  املركز  نظمها  التي  احلصاد« 

بالتعاون مع جامعة  أمس  األحساء  في  النخيل 
وقد شارك  ورعاية شركة سابك.   فيصل  امللك 
وقليمية  دولية  منظمات  من  خبراء  الندوة  في 
ومحلية حيث جرى استعراض التقنيات احلديثة 
التي تساعد املنتجني على رفع كفاءة احلصاد، مبا 
املردود االقتصادي وطريقة  إيجابًيا على  ينعكس 

التسويق.
في  احلديثة  اآلالت  إدخال  املشاركون  وناقش 
تصنيع التمور والفرز الضوئي للتمور في املصانع، 
حديثة  أخرى  وطرق  املبدئي،  التبريد  واستخدام 
املناسبة  والعبوات  االفتراضي،  العمر  إلطالة 
األوروبية  األسواق  استهداف  يريد  ملن  خصوًصا 
إليها  يفتقر  معينة  مواصفات  تشترط  التي 
املصدر احمللي. كما متت مناقشة ضرورة االهتمام 
الصنف  اختيار  من  بداية  الزراعية  بالعمليات 

حتى احلصاد، مع وجود بدائل ل� »بروميد امليثيل« 
والذي يستخدم لتبخير التمور ملكافحة حشرات 
لضرره  2015م  عام  استخدامه  والذي سيتوقف 
على البيئة. كما استعرض اللقاء التوجه حلفظ 
الرطب أو »البسر« حتت جو هوائي معدل إلطالة 
فترة تداولها وتسويقها أو تصديرها في الصورة 
الطازجة. باإلضافة إلى عدد من املواضيع الهامة 

املدرجة في جدول الورشة.
هيئة  بإنشاء  الورشة  في  املشاركون  وأوصى 
داخلًيا  التمور  وتصدير  تسويق  في  متخصصة 
وخارجًيا، مع اإلسراع في وضع مواصفات لتمور 
عاملًيا،  للتصدير  القابلة  السعودية  األصناف 
وتدريب املزارعني على استغالل التمور واالستفادة 
كعالئق  لالستهالك  القابلة  الغير  التمور  من 

للماشية.





30

وت�����راث أدب 

محمد بن عبداهلل الحمدان
صاحب مكتبة قيس 

وكتاب صبا جند

خو�طر وذكريات

معجم النخلة في املأثور الشعبي
للشيخ محمد بن ناصر العبودي.. عميد الرحالني ومؤلف املعاجم 

متور فاجأني  مهرجان  حلضور  مدعوا  القصيم  من  عودته  بعد  عبدالله  د.  إبني 
املتجدد  النشط  املهرجان  يوزعه  النخلة(  )معجم  هو  قيم  بكتاب  بريدة 

دائما )مهرجان بريدة للتمور(.

وكنت سمعت الشيخ العبودي يشير إلى هذا الكتاب في جلسته مبنزله، واملفاجأة هي سرعة صدور الكتاب، وضخامته )459( صفحة 

 )12155( )23( في  أجزاؤه  بلغت  بريدة(  وأحد مؤلفاته )معجم أسر  املائتني،  زادت مؤلفاته على  التي ليست غريبة على من  وغزارة معلوماته 

صفحة، وآخر.. )معجم األصول الفصيحة لأللفاظ الدارجة( جاء في 13 مجلدا )2674( صفحة، ومعجم األصول الفصيحة لألمثال الدارجة( 

)8( مجلدات.

معاجم الشيخ العبودي هذه واحدة، واملفاجأة الثانية أن لدى شيخنا )هذا الرجل اجلهبذ املوسوعة( عدة معاجم معدة للطبع ومنها:

معجم أسر الرس معجم أسر عنيزة   معجم ما ليس في املعجم   معجم األلفاظ العامية في 24 مجلدا  

معجم أسر جنوب القصيم معجم أسر غرب القصيم   معجم أسر البكيرية والهاللية  معجم أسر اخلبراء ورياض اخلبراء  

معجم شعراء القصيم في اللغة الفصحى معجم شعراء العامية في القصيم  معجم أسر شمال القصيم  معجم أسر شرق القصيم   

معجم بالد القصيم )6( مجلدات معجم الصيد والقنص   معجم شعراء بريدة بالفصحى  معجم شعراء العامية في بريدة  

معجم الشجر والنبات معجم املطر والسحاب عند العامة  معجم الكلمات الدخيلة  معجم احليوان عند العامة  
في اللغة الدارجة )مجلدان(     

معجم األقارب واألصهار معجم اإلنسان وصفاته الباطنة  معجم اإلنسان وأعضائه الظاهرة  معجم احِلَرف والصنائع   

معجم وجه األرض وما يتعلق به معجم املنازل والديار   معجم العلم واجلهل   معجم املال والتجارة   

معجم اإلبل معجم املرأة في املأثور الشعبي  له كتاب قيم طبع قبل 30 عاما،   معجم ألفاظ احلضارة في املأثور الشعبي 

هو )مأثورات شعبية(     

معجم الديانة والتدين معجم الطعام والشراب   معجم الفروسية والقتال  

مائة شخص وشخص عرفتهم من زعماء املسلمني خارج اململكة )4 مجلدات( ثم مائة شخص وشخص عرفتهم من اململكة )3 مجلدات(   

وقبل ذلك أكثر من 200 كتاب في الرحالت حول العالم

َكى حكايات تحُ صور ثقيلة   الثقالء   أخبار أبي العيناء   ونفحات من السكينة القرآنية طبع عام 1397هـ 

املقامات الصحراوية املقامات البلدائية  سوانح أدبية   الدعوة اإلسالمية   ِحَكم العوام    

هذا ما استوحيته من الناس كلمات قضت )مجلدان(  وجهة نظر   نظرة في العالقات العربية   اململكة العربية السعودية بني املاضي واحلاضر 
     مع أهالي جنوب الصحراء

أخبار مطوع اللسيب أخبار املالّ ابن سيف  العالقات بني اململكة.. وتركيا    مشاهد من بريدة   

أخبار ْقَنّيْ

وكتب أخرى كثيرة أعانه اهلل على إصدارها أخبار علي املقبل وابنه سليمان  أخبار محمد الربدي  وسيصدر له: أخبار حمد الصقعبي )ْحِمِدْه( 

قولوا معي ما شاء اهلل، ولتكن عيوننا باردة على املؤلف الكرمي الذي أتف الناس - وما زال- بالدرر والفوائد اجلمة التي تدل على كنز من املعلومات قّل أن يقوم مبثلها رجل واحد.

معجم النخيل



معجم  لكتاب  السادة-  –أيها  أعود  منها-  بد  ال  –التي  املقدمة  هذه  بعد 
النخلة في املأثور الشعبي لشيخنا محمد بن ناصر العبودي الذي طبع هذا العام 
1431هـ، نشرته دار الثلوثية املتألقة، ويوزعه –كما أسلفت- مهرجان التمور في 

بريدة ضمن نشاطه املشهود في ميادين كثيرة.
الكتاب في 359 صفحة، أودعه مؤلفه الكثير الكثير من املعلومات عن أمنا 

وصديقتنا وممونتنا )النخلة(.
–رغم  األسف  مع  امللكة  خلارج  مترها  يصّدر  ال  التي  املظلومة  النخلة  هذه 

كثرته وحالوته- وتعدد أنواعه-.
كالعسبان  مفيدة  صناعات  في  أجزاؤها  تستثمر  لم  التي  النخلة  هذه 
املشتملة على اخلوص واجلريد، والكرَب، واجلذوع، وبقية القنوان )العذوق(، والليف، 

وغير ذلك.

ملحوظات صغيرة
خرجت  للكتاب  السريع  تصفحي  من 

مبلحوظات وفوائد كثيرة.. منها:
شأن  له  الرياض  منطقة  في  الدخيني  أن 
ومحبوب ولذيذ، ويخرف )مناصيف( أو مترا غضا قبل 
أن يذبل، وحتى إذا ذبل فإنه ال بأس به، وهو واملقفزي 
الرياض،  منطقة  في  النخل،  أوئــل  في  يرطب 

واملقفزي –كما قال املؤلف- ال يدخر مترا.
حدد الشيخ ص26 وقت غرس النخل آخر شهر 

سبتمبر، وآخر شهر فبراير، وأول شهر مارس.
)العبودية(  نخلة  عن  جميال  شيئا  ذكر  ص26 
تنبت من  التي  النخيل  وتكلم عن بعض  النباتية، 
أسماء  عليها  فيطلق  معروفة  غير  وتكون  النوى 

جديدة.
منطقة  في  وهي  احللوة،  عن  تكلم  ص83 
الرياض، وبالذات في محافظة احململ ومنها بلدتي 
بسرتها  معظم  متّر  إذا  ولذيذة  شأن  ذات  )البير(، 

وأصبحت )محلقم(.
)إناء  غضارة  نضع  )البير(  في  كنا  أننا  وأذكر 
مطلي باخلزف( في اخملرف لئال يتسرب الدبس منها، 
تبقى  نواتها  أن  حتى  دبسها،  وكثرة  لنعومتها 
حلو،  فبسرها  املؤلف  قال  وكما  الشمراخ،  في 
ميكن أكله قبل أن يحمّر بخالف األنواع األخرى من 
من  )حمرقاني(  يدعونه  األحمر  والبسر  النخيل، 

)أحمرقاٍن(
الرياض  التسمية في مدينة  )احلقّية( وهذه  يعرف  إنه ال  الشيخ  قال  ص 145 
متره  بأن  وميتاز  )احلقاقي(  فاسمها  غيرها(  )ورمبا  احململ  منطقة  في  أما  حولها،  وما 
يبقى مدة طويلة )تبلغ العام( وهو في عذقه املعلق في البيت دون أن يسوس أو يتأثر 

بطول املدة.
ويكون في هذه احلالة )يبيس( الذي فيه املثل )وريال اليبيس( وفي رواية )وريال 

الصقعي(.
ص 145 أيضا ذكر الشيخ: السلجان ولعله عندنا )سلج القطار( حيث تنطبق 

أوصافه عليه.
ص293 أورد قصة طريفة

التي أصدرها  والتمور(  النخيل  )مجلة  املؤلف عن  الصفحات: 324-334 حتدث 
الشيخ  وأورد  عبداهلل  د.  إبني  حتريرها  ويرأس  ذاتية،  بجهود  الشباب  من  مجموعة 

املقابلة التي أجرتها معه اجمللة.
عدد  تقدم  )الذي  بريدة  أسر  معجم  كتاب  الشيخ  ألفها  التي  املعاجم  ومن 
إلى مقاالت وليس مقاال واحدا، ولي قصة طريفة معه،  أجزائه وصفحاته( يحتاج 
فقد عثرت بالصدفة – وأنا أعدد صفحاته على شعر قليل للشاعر حسني سرحان 
مساجلة بينه وبني صالح العثيمني رحمهما اهلل، فبادرت بتصويره لتزويد أخي د. 
عبداهلل بن عبدالرحمن احليدري املهتم بشعر ونثر حسني سرحان، وذلك في اجلزء 
الرابع عشر من هذا الكتاب معجم أسر بريدة، ليس هذا فقط ما استفدته من هذا 
اجلزء ولكني عثرت على كنز كبير، إنه ما ذكره املؤلف عن أسرة العبودي، هذه األسر 

املباركة التي تكلم عنها وعن نوابغها في 329 صفحة.

وسأقتصر على جزء من حديث الشيخ عن أوالده )بنني وبنات(، فقد كتبت إبنته 
د. فاطمة مقاال في الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( عنوانه: بني جامعة القهوة )في 
النمسا( ومعهد الشاي في )الصني(، واقترحت فيه –بعد أن أولت النخلة من ثنائها 
تستحق  املباركة  الشجرة  فهذه  بالدنا،  في  للنخلة  جامعة  إنشاء  الكثير-  الشئ 

ذلك وأكثر منه.
إن للنخلة عمر إخصاب كاملرأة فبعد عمر معني  وقالت د. في مقالها القيم 
الفسائل، كذلك  إنبات  الرجل تقريبا تتوقف عن  )قامة(  حني يصبح طولها بطول 

فالنخلة ال )تثمر( مترا إال إذا لقحت من فحل )فحال(.
وأوردت د. فاطمة بنت محمد العبودي في مقالها حديث )إن من الشجر شجرة 

ال يسقط ورقها وإنها مثل املسلم... احلديث(.
كما قالت )إن من نعم اهلل علينا توفر هذه الشجرة املباركة التي لم نقدرها حق 
قدرها، فمن تقديرها إجراء األبحاث والدراسات على أنواع التمر اخملتلفة واستخالص 
أشجار  فوائد  ودراسة  منها،  جديدة  وأدوية  أغذية 

النخيل لإلستفادة من جميع أجزائها.
وأضافت د. فاطمة في مقالها )وأكاد أجزم أن 
لو كانت أشجار النخيل منتشرة في بالد متقدمة 
كانتشارها في بالدنا لكانت استفادتهم منها أكثر 

منا بكثير(ا.هـ
ناصر  بن  محمد  الشيخ  كتاب  فإن  وبعد.. 
العبودي )معجم النخلة في املأثور الشعبي( يحتاج 
إلى وقفات ووقفات الستخراج كنوزه ودرره وفوائده 
رأسها معجم  وعلى  األخرى  الشيخ  وكذلك كتب 
ال  التي  الثرة  واملعلومات  بالفوائد  امللئ  بريدة  أسر 

توجد في غيره.
أسر  ذلك فقد صورت من معجم  ومثال على 
وطرائف سأضعها  فوائد  القصيم صفحات تضم 
تضم  وقصاصات(  )صفحات  الكثيرة  زميالتها  مع 
في  كثيرة  رفوف  بها  امتألت  كثيرات(.  )فائدات 
عبداهلل  د.  مرة  عنها  قال  قيس،  ومكتبة  مكتبتي 
اليمامة  مجلة  في  له  مقال  في  الفوزان  ناصر  بن 
قبل عقد أو عقدين من الزمان عنوانه )القصاصات 

تخنق قيسا(.
من هذه الفوائد والطرائف ما يلي:

ص196 أمنية طريفة للمؤلف
ص206 قصيدة رشيد األشقر الطريفة، والتعليق 

الطريف لوالد املؤلف عليها.
من  خوفا  الكلمتني،  في  املربوطة  التاء  على  )بضمتني  لطيفٌة  طرفٌة  ص237 

حتريف األولى(
)مخباة(  في  الزبد  ذاب  حني  التشكيل(  )بنفس  )أيضا(  لطيفة  طرفة  ص238 

عبدالكرمي العبودي رحمه اهلل.
ص311-313 مقال د. فاطمة العبودي عن النخلة املتقدم ذكره.

للمغرفة  القدر  قاله  )ما  مثل  حول  العبودي  لسليمان  أبيات  ص347 
)اخلشبية((.

ص347 ومن نظمه في قصص احليوان قوله في احلية واجلربوع، وما جرى لهما.
ص349 أبيات له، لغز في املاء، ولغز في النخلة.

ص360 قصة السارق التائب.
ص361 القصة العجيبة الغريبة لوفاء كلب.

ص594-595 قصة الذباب
ص595 أبيات طريفة جدا )!(.

أذّكر –أيها السادة- بكتب الشيخ العبودي اخملطوطة واحلاجة املاسة 
وتتلطف  تتكرم  الثقافة  وزارة  ولعل  مخبئها،  من  الكنوز  تلك  إلخراج 
وتتعطف وتقوم بواجبها نحو طباعة تلك الكنوز وأمثالها، أو )على األقل( 

)أضعف اإلميان( املساعدة على طباعتها، واهلل املستعان.



متحف النخلة بتونس

عالمة م�سيئة يف جمال �لتاريخ �لطبيعي

توجد بتونس شبكة هامة من املتاحف املتخصصة تعرف بتاريخ تونس وموروثها الثقافي والذي 
شمل مجموعة من املجاالت على غرار املعمار واللباس والفسيفساء والعملة واألواني والطب...

وقد إنضاف خالل شهر نوفمبر من هذه السنة فضاء جديد يتمثل في “متحف النخلة” مبدينة توزر 
باجلنوب التونسي , ويتواجد باملسلك السياحي بالواحة القدمية ملدينة توزر في إطار مبادرة خاصة 

ألحد أبناء اجلهة لكونه يعد من مميزات النشاط السياحي في والية توزر .
ويعرف هذا املتحف بعالم النخيل باعتباره 
هذه  في  وخصوصا  التونسية  البالد  كنوز  من 
النخيل  بغراسة  تاريخها  اقترن  التي  اجلهة 
األجنحة  مختلف  خالل  من  التمور  وإنتاج 

املكونة له.
الثقافي اجلديد ضيعة  ويضم هذا الصرح 
األشغال  طبيعة  على  التعرف  من  الزوار  متكن 
مالك  أو  ”اخلماس”  بها  يقوم  التي  الفالحية 
األرض في الواحة كزراعة الطوابق الثالث نخيل 
أعمال  إلى  إضافة  وخضروات،  مثمرة  وأشجار 
السقي وتقليب التربة وتنظيف الضيعة التي 
حتتوى على أصناف عديدة من التمور مثل »دقلة 

النور« و»الكنتيشى« و»العليق« و»البسر«.
ويتضمن الفضاء مسرحا الحتضان عروض 
في  حية  وورش��ات  للسياح  موجهة  فرجوية 
النخيل كنجارة  التقليدية املشتقة من  احلرف 
عن  فضال  والسيق،  والسعف  النخيل  خشب 

إلى  وحتويلها  التمور  لتصنيع  وحدة  تركيز 
كاملربى  أخرى  غذائية  ومنتوجات  مرطبات 
والعسل والعصير مشتقة جميعها من التمور 
في إطار تثمني هذه الثمرة مع تخصيص فضاء 

للتذوق.
ويتحدث املتحف من ناحية أخرى عن األبعاد 
مكان  الواحة  أن  باعتبار  للنخلة  االجتماعية 
مبنظومة  وترتبط  للضيافة  وفضاء  للعيش 
عمل جماعية في شكل مساعدة متبادلة بني 
احملاصيل حسب  تقاسم  أو من خالل  الفالحني 

طبيعة األشغال املنجزة.
وميكن لزائر املتحف اكتشاف مختلف أبعاد 
النخلة التنموية والثقافية والتعرف على تنوع 
أشكال ومذاقات هذه الثمرة وفوائدها الصحية 
وعالقتها بالفن إذ مثلت مصدر إلهام للشعراء 
والرسامني واستوحى منها الفن املعماري أمناطا 

جديدة للعمارة.

كما سيكون هذا الفضاء مرجعا هاما لكل 
املهتمني بتاريخ النخلة ومجاالت استعماالتها 
قاعات  أربع  أبرزها  عديدة  أجنحة  خالل  من 
)العربية  لغات  ثالث  فى  لوحات  تتضمن  عرض 
متنوعة  ورسوم  وصور  واالنقليزية(  والفرنسية 
تبني تاريخ النخلة ومواقع انتشارها ووظائفها 

الدينية والثقافية وفوائدها الغذائية.
اخملتصني  حسب  الثمرة  هذه  تاريخ  ويعود 
إلى منذ أكثر من ستة آالف سنة في مصر وبالد 
ما بني النهرين، وراجت هذه الزراعة في املغرب 
القرنني  بني  ما  االسالمى  الفتح  مع  العربي 
السابع والرابع عشر ميالدى خصوصا أثناء عودة 
قوافل احلجاج حيث كانوا يرمون بنوى التمر في 
مرموقة  مكانة  للنخلة  كما   ، عودتهم  طريق 

في مختلف األديان السماوية.

32

وت�����راث أدب 

ْرْ ���ب���وِة اأر������ضِ ال�������ش���ُوّ ���ه���ِد ال���ُنّ مِبَ

َم�����َدر اأو  َن����������اِزٍح  َوَب���������ٍر  ِم������ْن 

وُت���ه���دي���َك ُك�����َلّ َق�����وايف ال��ّظ��ف��ْر

انت�شْر ح��ت��ى  ب���ال���ّدِم  ���َح  َت���و����شَّ

���َت���رِتْ ي���ن���اب���ي���َع اإمي����اِن����َه����ا املُ�������شْ

من قصيدة 
د. أحمد بن عثمان التويجري  

عضو مجلس الشورى السعودي )سابقاً(  

خ���ي��ِل ُنَحّييَك ِم��ْن با�شق���اِت الَنّ

الُعروبِة باأر�ِض  �ِشرٍب  ُك��ِلّ  َوِم��ْن 

��ل��ِج��ُل اأ���ش��واُت��ن��ا ب��ال��ُه��ت��اِف جُتَ

��ع��َب ُت��ون�����َض ي���ا ث��ائ��را اأََي�����ا ���شَ

ٍة ُح��������َرّ ������������ٍة  َمّ اأُ يف  ������ر  َوَف������َجّ

اأَيا �َشعَب ُتوُن�َض



إن املؤلف – جزاه اهلل عنا خير اجلزاء – أشقانا 
هنا  فالشقاء  ذاته،  الوقت  في  وامتعنا 

الذي  أقصد به اإليقاع السريع 
خلفه،  نلهث  جعلنا 

واملتعة في الكم 
والزخم  الهائل 

امل��ع��ل��وم��ات��ي 
امل��ع��رف��ي ال��ذي 

صفح�ات  حملت��ه 
فبعد  ال��ك��ت��اب، 

افتتح  التي  العناوين 
من  ال��ك��ت��اب  ب��ه��ا 

اخلامس�ة  الصف�ح���ة 
إل�ى الصفح�ة اخلامسة 

في  بنا  غ��اص  والثالثني، 
املعجم، وجعل كل باب يبدأ 

بحرف هجائي بدءاً من األلف 
وانتهاًء بالياء.

بدأ  األل��ف  ح��رف  ففي 
املنقرض  النخيل  من  بأنواع 

القدمون  عليه  يطلق  ك��ان 
للشبه  وذل��ك  األصابع«  أم   «

واألصابع،  مترها  بني  الواضح 
الباء  البيض« بكسر  أم   « وكذلك 

من  بشيء  تتميز  أعذاقها  لكون 
البياض، وأنواع أخرى مثل أم اخلشب، 

وهي  البيدجنانة«   « بنوع  بدأ  الباء  حرف  وفي  كبار،  وأم 
األسود،  بالباذجنان  وثمرتها  تشبيهها  مت  قدمية  نخلة 
وذلك لضخامة ثمرتها التي متاثل حبة الباذجنان، وذلك 
مبالغة في التشبيه، ثم حرف التاء فبدأ بالتمر وهو ثمر 

املؤلف في هذا  ويذكر  املباركة،  النخلة 
الباب قصة التمر الذي أنقذ البالد من 
اجليم  باب  وفي  1372ه���،  عام  اجلوع 
ِجّبارة  أول األنواع » اجلّبار« جمع  كان 
الفسيلة،  فوق  التي  النخلة  وهي 
ودون  النخيل،  من  الصغيرة  وهي 
املسنة  الطويلة  وهي  العيدانة، 

من النخيل.
في هذا  للنظر حقاً  امللفت  إن 
الكتاب القيم املادة البحثية التي 
كتابه  وضمنها  املؤلف  حّصلها 
وكذلك  عالية،  وحرفية  بتفرد 
أسلوبه  بني  ف��واءم  املراجع، 
التي  املادة  وأسلوب  السلس 
جمعها من املراجع، مما أضفى 
ثراء لغوياً أدبياً وعرفياً على 

الكتاب.
وفي ختام كتابه أضاف 
مجلة  أجرته  الذي  احلوار 
» النخيل والتمور« معه 
الثالث،  ع��دده��ا  ف��ي 
كنوع من أرشفة احلوار 
ألن  املقابلة،  وتوثيق 
عمراً  أطول  الكتاب 
مطبوعة  أي  م��ن 
يدل  مما  إعالمية، 

على خبرته الكبيرة في مجال التألي�ف.
املكتبة  يثري  ثقافياً مهماً  الكتاب يعد مرجعاً  إن هذا 
قبله،  الكثيرون  يتناولها  لم  أبعاداً  لها  ويضيف  العربية 

فهو بحق يستحق القراءة واالقتناء.

قراءة في كتاب

قرأه: محمد مطاوع

للمؤلف العالمة واملرجع العلمي الكبير محمد بن ناصر العبودي, أزعم – رغم كثرة اطالعي كتاب 
– أنني لم اتناول كتابًا متفردًا متخصصًا مياثله يضارعه ويكافئه, فالفكرة في حد ذاتها 

عن النخلة في املأثور الشعبي؟.عبقرية, كيف له أن يفرد تلك املساحة العظيمة ملعجم يتحدث 

العدد اخلامس

النخيل و التمور
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العدد م��ل��ف 

 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 روؤية علمية لتنمية �ملجتمع ..

ودعم متنام لأبحاث �لنخيل و�لتمور

السعودية اهتمت  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
ب���ت���ش���ج���ي���ع ودع��������م وت��ن��ف��ي��ذ 
األبحاث التطبيقية والتطويرية التي تتناسب 
م���ع أه������داف وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة م���ن خالل 
العلمية  والهيئات  البحثية  وامل��راك��ز  املؤسسات 
العلمي  البحث  بأن  منها  إميانًا  وذلك  الوطنية, 
االجتماعية  التنمية  في  ال��زاوي��ة  حجر  ميثل 
واالق��ت��ص��ادي��ة..  ومت��ث��ل النخيل وال��ت��م��ور أهم 

احملاور التي تدعمها املدينة.



النخيل و التمور
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العدد م��ل��ف 

 

ففي مجال البحث العلمي كان لألبحاث الزراعية دوراً 
ترتكز  حيث  باململكة،  ال��زراع��ي  اإلن��ت��اج  تطوير  في  كبيراً 
السياسة الزراعية حلكومة خادم احلرمني الشريفني على 
إنتاجها من احملاصيل، وزيادة نسبة االكتفاء  زيادة وتنويع 
الذاتي لتحقيق األمن الغذائي، ومن ذلك االهتمام بزراعة 
باململكة،  والشموخ  للحياة  ورم��زاً  للغذاء  كمصدر  النخيل 
ثراه  الله  طيب  العزيز  عبد  امللك  املؤسس  اتخذها  حيث 
ضمن شعار اململكة. لقد انعكس ذلك االهتمام في النمو 
النخيل، والزيادة املتواصلة في  السريع في أعداد أشجار 
الواسع  االس��ت��خ��دام  وف��ي  وتنوعها،  املنتجة  التمور  حجم 
التمور  وتصدير  وتسويق  تصنيع  ف��ي  احلديثة  للتقنيات 
النخيل، وتعزيز املزارع  وفي إنشاء مزارع جديدة ألشجار 

القائمة، وحتديث الصناعات التحويلية في مجال التمور.

النخيل: مجال  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  البحوث  أهمية 
من  املعوقات  من  العديد  التمور  إنتاج  قطاع  يواجه 
بينها انخفاض الطلب مقابل الزيادة في الكميات املطروحة 
دعم  املدينة من  تهدف  اإلن��ت��اج.  تكلفة  وارت��ف��اع  املنتج  من 
البحوث األساسية والتطبيقية في هذا املجال إلى التصدي 
واملتعلقة  النخيل  زراع��ة  تواجه  التي  الرئيسة  للمشكالت 
باإلكثار واإلنتاج وامليكنة واآلفات وحتديث أساليب اإلنتاج 
وترشيد استخدام مدخالت اإلنتاج املكلفة من ماء ري أو 
البيئية  الظروف  يتالءم مع  أو مبيدات، وذلك مبا  أسمدة 
وتشمل  ب��امل��م��ل��ك��ة.  النخيل  زراع����ة  م��ن��اط��ق  ف��ي  ال��س��ائ��دة 
األولويات البحثية تطوير اآلليات املتبعة في زراعة النخيل 
التقنيات  باستخدام  ال��وراث��ي  والتحسني  ال��ت��م��ور  وإن��ت��اج 
احلديثة املتعلقة بالهندسة الوراثية واملجاالت الكيموحيوية 

وتصنيع التمور وتسويقها.

وفي هذا السياق دعمت املدينة عدداً من البحوث في 
مجال اإلنتاج كالزراعة العضوية ونظم الري وتأثير نوعية 
حبوب اللقاح على جودة الثمار، كما دعمت بحوثاً في مجال 
مكافحة آفات النخيل والتمور، ومنها على سبيل املثال ال 
احلصر بحوث مكافحة سوسة النخيل احلمراء وحفار ساق 

النخيل ودودة البلح وحشرة الدوباس وحلم الغبار.
وفي مجال تصنيع التمور مت تنفيذ بحوث تركز على رفع 
القيمة الغذائية للتمور وخصائصها الفيزيائية والكيميائية 

ال��ت��ي حت��دث للرطب خ��الل م��راح��ل التخزين  وال��ت��غ��ي��رات 
ودراسة إمكانية استخدام التمور في الصناعات التحويلية 

وإدخالها في صناعة بعض املواد الغذائية.

حجم البحوث الزراعية املدعمة:
1430ه�  عام  نهاية  وحتى  نشأتها  منذ  املدينة  دعمت 
 199.2 قدرها  مبيزانية  ال��زراع��ي  املجال  في  بحثاً   522
مليون ريال. ويوضح الشكل)1( ميزانية البحوث الزراعية 

املدعمة مقارنة باألبحاث املدعمة في املجاالت األخرى.

شكل 1. ميزانية البحوث املدعمة مباليني الرياالت

حسب للمجال البحثي

كما يبني اجلدول )1( عدد البحوث الزراعية 
املختلفة  املنح  برامج  في  الدعم  وحجم  املدعمة 
)ب��رن��ام��ج امل��ن��ح ال��س��ن��وي ال���ع���ام- ب��رن��ام��ج املنح 
منح  برنامج  الوطنية-  املنح  برنامج  الصغيرة- 
القطاعات  ب��رن��ام��ج  ال��ع��ل��ي��ا-  ال���دراس���ات  ط���الب 
يتضح من  التطويرية(.  املنح  وبرنامج  اإلنتاجية- 
بحثاً   522 بدعم  قامت  املدينة  أن  اجل��دول  هذا 

زراعياً مبيزانية قدرها 199.2 مليون ريال. 

جدول 1. الدعم املقدم للبحوث الزراعية من خالل 
برامج املنح اخملتلفة حتى نهاية عام 1430هـ 

                                      عدد      مقدار دعم 
البحوث     البحوث الزراعية البرنــامج  

        )مليون ريال(

برنامج املنح السنوي    163      157.9
برنامج املنح الصغيرة   84      7.4

برنامج املنح الوطنية     6      22.6
برنامج طالب الدراسات العليا      267      9.2
برنامج القطاعات اإلنتاجية    1      0.5
برنامج املنح التطويرية    1      1.5

اجملمــوع    522      199.2

دع��������م ال�����ب�����ح�����وث ال�����زراع�����ي�����ة 
والتمور ال��ن��خ��ي��ل  م��ج��ال��ي  ف���ي  

,,
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املقدم  ال��دع��م  ميثله  م��ا  نسبة   )2( الشكل  وي��وض��ح 
البحثية  البرامج  من  برنامج  كل  في  الزراعية  للبحوث 

بالنسبة للدعم الكلي املقدم للبحوث الزراعية.  

شكل 2 نسبة الدعم املقدم للبحوث الزراعية في كل برنامج من البرامج 

البحثية  بالنسبة للدعم الكلي املقدم للبحوث الزراعية

ت  جلها ا
امل�����س�����ت�����ف�����ي�����دة م���ن 

دع������م ال����ب����ح����وث ال����زراع����ي����ة:
استفاد من هذه البرامج باحثون في عدد 

الزراعية،  البحوث  ومراكز  السعودية  اجلامعات  من 
بأكبر  التي حظيت  أن اجلامعات   )2( اجل��دول  ويوضح 
سعود  امللك  جامعة  رأسها  على  تأتي  الدعم  من  نسبة 
)195 بحثاً بدعم قدره 78.8 مليون ريال(، تليها جامعة 
امللك فيصل )182 بحثاً بدعم قدره 78.4 مليون ريال(، 
ثم جامعة امللك عبد العزيز )87 بحثاً بدعم قدره 23.2 

مليون ريال(.  

ت���ش���ك���ل أب������ح������اث ال���ن���خ���ي���ل 
من   ٪25 م���ن  أك��ث��ر  وال���ت���م���ور 
دع�����م األب�����ح�����اث ال���زراع���ي���ة

,,

,,
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املجاالت الزراعية املدعومة:
النباتي واحليواني  الزراعي بشقيه  نالت معظم مجاالت اإلنتاج  لقد 
فرصة الدعم من خالل برامج املدينة املختلفة. ويوضح اجلدول )3( توزيع 

البحوث الزراعية املدعمة طبقاً للمجال الزراعي الدقيق. 

 

جدول 3. توزيع البحوث الزراعية املدعمة طبقاً للمجال البحثي الدقيق.

  اجملال الدقيق     برنامج املنح السنوي العام      برنامج املنح الصغيرة      برنامج املنح الوطنية   برنامج الدراسات العليا

               عدد البحوث الدعم باملليون  عدد البحوث  الدعم باملليون عدد البحوث الدعم باملليون عدد البحوث الدعم باملليون

إنتاج نباتي     55            51.4               19             1.9              0              0                137           3.6

وقاية نبات     21            247.9             13             1.8              0              0                21             0.8

هندسة زراعية        19             18.8               9              0.8              2              6.3            20             0.7

تصنيع زراعي

اقتصاد زراعي        2               2.9               0               0                  0              0                0              0

إنتاج حيواني          36             36.5               27            1.5              1               9.8            72             2.7

علوم بيطرية          30             23.4               16            1.4               3              6.6             17            1.4

 اجملمـــوع              163           157.9              84              7.4                 6               22.6              267           9.2

جدول )2(  توزيـع البحوث املدعمة وحجـم الدعـم املقدم 
طبقاً للجهات البحثية املنفذة.

اجلهة البحثية                                    عدد                   الدعم
                               البحوث           )مليون ريال(

جامعة امللك سعود            195              78.8

جامعة امللك فيصل            182          78.4

جامعة امللك عبد العزيز        87          23.2

جامعة القصيم                54                15.9

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن    3          2.2

جامعة امللك خالد      1          0.7
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املتعلقة   املللشللكللات  الللزراعلليللة دراسلللة  الللبللحللوث  وقللد شملت 
كما  والللري،  اآلفللات  ومكافحة  واإلكثار  اإلنتاج  بالنخلة من حيث 
الصناعات  فللي  التمور  استخدام  مللجللاالت  فللي  دراسلللات  شملت 
من  الهامة  املكونات  من  عدد  باستخاص  تقوم  التي  التحويلية 
التمور والتي تستخدم كمضافات ومحسنات غذائية طبيعية ميكن 
إدخالها في املنتجات الغذائية املختلفة. كذلك تناولت الدراسات 
إمكانية االستفادة من أجزاء النخلة األخرى كاملواد السليلوزية في 
التي  البناء  ومللواد  واأللياف  املضغوط  واخلشب  الللورق  صناعات 

ينبغي تطويرها إلى مشاريع جتارية ناجحة.
مت حصر البحوث ذات العاقة بالنخيل التي ُدعمت من خال 
املنح الصغيرة،  السنوي، وبرنامج  )البرنامج  البحثية  املنح  برامج 
وبرنامج منح طاب الدراسات العليا( خال الفترة من 1399هل 
إلى 1430هل. ومت تصنيف هذه البحوث وتقسيمها إلى مجموعات 
والتقنية  الزراعية  الهندسة  اآلفللات،  من  الوقاية  اإلنتاج،  تشمل 
احليوية، الصناعات التي يستخدم فيها النخيل أو أحد منتجاته.

التي مت دعمها في  البحوث  يتبني من اجلللدول )4( أن عدد 
مجال النخيل 71 بحثاً بدعم إجمالي يقدر بل 51.7 مليون ريال، 

من  الزراعية  البحوث  دعللم  إجمالي  من   %26.1 يعادل  ما  وهللو 
خال برامج املنح املختلفة حتى نهاية عام 1430هل.

جدول 4. الدعم املقدم لبحوث النخيل من خالل برنامج 
املنح اخملتلفة حتى نهاية عام 1430هـ )بالريال السعودي(.

البرنــامج                    عدد البحوث    مقدار دعم
                                                            )مليون ريال(

برنامج املنح السنوي             35              32.99

برنامج املنح الصغيرة            2                1.14

برنامج املنح الوطنية             13              15.40

برنامج طاب الدراسات
العليا        20                0.72

برنامج املنح التطويرية           1                 1.49

اجملمــوع                              71                  51.74

حت��������������دي��������������ث ال����������ص����������ن����������اع����������ات 
استراتيجي ج��ان��ب  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة.. 

,,

,,



الزراعية  الهندسة  استخدامات  بحوث  ولقد حظيت 
في مجال النخيل بأكبر دعم حيث بلغ 18.3 مليون ريال 
)جدول 5(، ومن أبرز املواضيع التي تناولتها البحوث في 
للتمور، اخلواص  ف��رز ضوئية  آل��ة  امل��ج��ال: تصميم  ه��ذا 
من  اجل��ودة  فائق  مجمد  رطب  إنتاج  للتمور،  امليكانيكية 
التمور  وتطوير صناعة  تقييم  السعودية،  التمور  أصناف 
والتقنية  احل���راري  البثق  تقنية  باستخدام  اململكة  ف��ي 

احليوية.

جدول 5.  توزيع البحوث الزراعية املدعمة في مجال 
النخيل طبقاً للمجال البحثي الدقيق ومقدار الدعم 

  اجملال البحثي     عدد البحوث           الدعم
                                                     )مليون ريال(

إنتاج التمور         17                 4.8
اإلنتاج احليواني          7                   10.8
وقاية النباتات             16                 6.2

هندسة زراعية            6                   18.3
تصنيع زراعي             22                 7.5
تقنية حيوية               3                   4.1

  اجملمــوع                       71                      51.7

الدعم،  قيمة  حيث  من  الثانية  املرتبة  في  وتأتي 
وأجزاء  ومشتقاتها  التمور  من  الفائض  من  االستفادة 
بلغ دعمها  والتي  اإلنتاج احليواني  النخلة األخرى في 
10.8 م��ل��ي��ون ري����ال، وق���د رك���زت ه���ذه ال��ب��ح��وث على 
من  االستفادة  ومنها  كأعالف  املخلفات  هذه  استغالل 
أعالف  كمصدر  امللحي  والقطف  املطحون  التمر  نوى 
بديلة في تغذية األغنام، تطوير نظام معاجلة كيميائية 
إنتاج  حيوانية،  أعالف  إلنتاج  التمور  مصانع  ملخلفات 
واستخدامه  التمور  فائض  م��ن  اخللية  وحيد  ب��روت��ن 
كمصدر للبروتن في عالئق الدواجن واألسماك. وفي 
النخلة  أج��زاء  باستخدام  ال��زراع��ي  التصنيع  مجاالت 
التمور  التمور ووقاية النخيل والتمور وإنتاج  ومخلفات 

التمور  م��ج��ال  ف��ي  احل��ي��وي��ة  والتقنية 
مببالغ  البحثية  املشاريع  دعمت  فقد 
 ،4.8  ،6.2  ،7.5 التوالي  على  بلغت 
4.1 مليون ريال. وقد شملت املشاريع 
املجاالت  ه��ذه  ف��ي  امل��دع��وم��ة  البحثية 

التالية : 
السعودية  ال��ت��م��ور  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
احليوي  ال���ت���ك���وي���ن  ف����ي  وم��خ��ل��ف��ات��ه��ا 

للمضادات احليوية.
تأثير التخزين والنقل والتوزيع على 
ثبات جودة بعض األغذية حتت ظروف 

اململكة العربية السعودية.
ال��ت��م��ور إلنتاج  اس��ت��غ��الل وت��ص��ن��ي��ع 

سكر الفواكه )الفركتوز(.
أساليب  تطبيق  إم��ك��ان��ي��ة  دراس����ة 
ال���زراع���ة ال��دق��ي��ق��ة ع��ل��ى م����زارع نخيل 

التمر مبنطقة األحساء.
العضوية على منو  تأثير األسمدة   
وجودة ثمار صنف اخلالص في واحة 

األحساء باململكة العربية السعودية.
اس����ت����خ����دام ال����ت����م����ور ف�����ي إن���ت���اج 

البوليمرات احليوية القابلة للتحلل.
م��خ��ل��ف��ات أشجار  م���ن  االس���ت���ف���ادة 

النخيل إلنتاج مادة الفورفورال.
استخدام تقنية التحكم في غازات 
وسط التخزين إلطالة العمر التخزيني 
لتمور البرحي في مرحلة اخلالل على 

مستوى شبه جتاري.
املصاحبة  األك�����اروس�����ات  ت��ع��ري��ف 
حياتية  ودراس���ة  وآف��ات��ه  التمر  لنخيل 
اململكة  ف��ي  ال��غ��ب��ار  حللم  وإيكولوجية 

العربية السعودية.
تأثير اإلشعاع اجلامي على الصفات 

البيولوجية واإلصابات احلشرية لبعض أصناف التمر 
والدبس املنتج منها أثناء التخزين.

من  النباتية  للكيماويات  لألكسدة  املضاد  النشاط 
أنواع مختلفة لثمار نخيل التمر.

النخيل  س���وس���ة  وس����ل����وك  احل�����س  م��س��ت��ق��ب��الت 
احلمراء.

دراسة حول إنتاج حمض الستريك من التمور.
التمور  من  مختلفة  مستويات  على  التغذية  تأثير 
امل��س��ت��ب��ع��دة ع��ل��ى ال��ن��م��و وك���ف���اءة ال��ه��ض��م ف��ي حمالن 

النجدي.
فيما  تختلف  اللقاح  حلبوب  مصادر  ث��الث  تأثير 
بينها وراثياً على جودة ثمار صنف اخلالص ومكوناتها 

الغذائية.
التمييز بن أشجار النخيل املذكرة واملؤنثة مبرحلة 
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ت������ط������وي������ر ن��������ظ��������ام م����ع����اجل����ة 
مصانع  مل���خ���ل���ف���ات  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
حيوانية أع��الف  إلنتاج  التمور 
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النمو اخلضري على أساس التباين في محتوى األوراق 
من البيروكسيديزات.

اململكة  في  للتمور  التحويلية  الصناعات  حتسني 
العربية السعودية.

مرض الوجام في نخيل التمر باألحساء: مسبباته 
املرضية وطرق مكافحتها.

مخلفات  من  املضغوط  اخلشب  أل��واح  صناعة 
احمللية. النخيل  أشجار 

املقوى  ب��روب��ي��ل��ني  ال��ب��ول��ي  واخ��ت��ب��ار  ت��وص��ي��ف 
النخيل. بألياف 

لنخيل  ال��ي��وم��ي��ة  امل��ائ��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ت��ق��دي��ر 
وكمية  نوعية  على  ال��ري  طرق  أثر  ودراس��ة  البلح 

احملصول.
االستفادة من املخلفات النباتية واحليوانية في 
إنتاج سماد عضوي سائل ودراسة خواصه وتأثيره 

التربة ومنو بعض احملاصيل احلقلية. على 
وثاني أكسيد  النيتروجني  تأثير خليط من غاز 
الكاملة  غير  األط���وار  على  القضاء  ف��ي  الكربون 

حلشرة دودة البلح العمري.
 تصميم آلة نصف آلية حلصاد التمور.

جامعة  في  بحثًا   195 دع��م 
امللك سعود ب� 79 مليون ريال
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مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اللقاء العلمي اخلامس والعشرين )التطبيقات احلديثة نظمت 
في صناعة التمور( حيث استعراض النتائج التي توصلت إليها الفرق البحثي في ثالثة مشاريع 

بحثية  مدعمة من املدينة .

1(  انتاج سكر الفركتوز من التمور 
املشروع  ه��ذا  استهداف  ع��ن  العيد  محمد  ب��ن  صالح  الدكتور  حت��دث 
استغالل الكميات املتوفرة من التمور إلنتاج سكر الفواكه )الفركتوز(. هنالك 
عدة خطوات عملية ونظرية ، أخذت في االعتبار لتحقيق هذا الهدف في 
استخالص السكريات لنوعني من التمور هما الصفري، والرزيز، وذلك حسب 
الطرق التقليدية في نسب مختلفة للتمر واملاء وهذه النسب هي )1 : 2،5 ، 1 
: 3،5 ، 1 : 4،5(  وعند درجات حرارة مختلفة تشمل )24، 38، 50، 60 °م(. 
وقد متت عمليات االستخالص جلميع العينات في مدد استخالص مختلفة 
شملت )15، 30، 45، 60، 90، 120 دقيقة(  كما شملت عمليات التحليل لكل 
عينة حتديد تراكيز و كميات وأنواع السكر املختلفة و املواد الصلبة الذائبة 

الكلية ومؤشر انكسار الضوء والتوصيلية. 
وقد أظهرت نتائج حتليل السكريات باستخدام جهاز الطيف السائل ذو 
األداء العالي أن التمور املستخدمة حتتوي على اجللوكوز والفركتوز وكميات 
تتناسب  املستخلص  في  املوجودة  السكر  كمية  أن  كما  السكروز.  من   قليلة 
م��دد االس��ت��خ��الص ودرج���ة ح���رارة االستخالص،  فكلما زادت  م��ع  ط��ردي��اً 
نسبة املاء إلى التمر ، كلما زادت أيضاً كمية السكريات املستخلصة. أحتوى 
كما  الرطوبة(.  وج��ود  )في  السكريات  من   %82،7 نسبته  ما  على  الصفري 
أحتوى الرزيز على 74،9%. ووجد أن نسبة الفركتوز أقل من اجللوكوز حيث 
تراوحت تلك النسبة مثاًل في متر الصفري من 0،862 إلى 0،964 عندما كانت 
نسبة املاء إلى التمر 1،45 بينما تراوحت بني 0،871 إلى 0،956 عند نسبة 
املاء إلى التمر 1: 3،5%. كما وجد أن نسبة الفركتوز في السكريات الكلية 

الفركتوز  نسبة  تراوحت  بينما  إلى %49،09   %46،3 بني  ما  تراوحت 
إلى اجللوكوز في متر الرزيز من 0،884 إلى 0،969 عند نسبة متر إلى 
ماء مساوية 1 : 3،5 وتقل تلك النسبة إلى 0،866 إلى عند نسبة متر إلى 
ماء مساوية 1 : 2،5 وأظهرت النتائج أيضاً أن تركيز الفركتوز في متر 
الصفري يتراوح من 46،94% إلى 48،28% عند نسبة متر إلى ماء مساوية 

1 : 3،5 و بني 46،41% إلى 48،18% عند نسبة متر إلى ماء مساوية 1 : 2،5 

2(  انتاج الفرفورال من بقايا النخيل :
ومشتقاتها  الفرفورال  م��ادة  أن  بامفلح  سعيد  هشام  الدكتور  بني 
مواد كيميائية هامة نظراُ لكثرة استخداماتها ، حيث تستخدم في فصل 
املواد املشبعة وغير املشبعة في صناعة تكرير املشتقات البترولية على 
التي حتتوي  تلك  الفرفورال هي  مادة  الالزمة إلنتاج  وامل��واد  اختالفها. 
عبارة عن مخلفات   امل��واد هي  وهذه  البنتوزان.  من  كبيرة  كميات  على 
وتنتج  األغذية.  مصانع  مخلفات  من  لتوفرها  نظراً  الزراعية  املنتجات 
مادة الفرفورال على املستوى الصناعي بواسطة التحليل املائي في وسط 

حمض كبريتيك مخفف أو من بخار املاء عند ضغط عالي. 
تشكل مخلفات التمور مصدراً طبيعياً متوفر بكثرة في 
اململكة العربية السعودية، فقد أظهرت الدراسات احلديثة 
أن هناك نحو 11 مليون نخلة في اململكة العربية السعودية 

جزء كبير من إنتاجها اليستهلكه اإلنسان. 
كما تشير الدراسات احلديثة إلى أن الفرفوال يتكون بكمية 
أكبر عند درجات حرارة و ضغوط عاليني، لذا برزت أهمية  
دراسة التفاعل بني درجات احلرارة املرتفعة والضغوط العالية

  

ملتقى علمي يبحث �لتطبيقات 

�حلديثة يف �سناعة �لتمور

ال���������ع���������ل���������وم وال��������ت��������ق��������ن��������ي��������ة« ت������ن������ظ������م ل���������ق���������اء ع�������ل�������م�������ي�������ًا مل�����ن�����اق�����������ش�����ة 

ال����������ت����������م����������ور  ����������ش���������ن���������اع���������ة  يف  احل������������دي������������ث������������ة  ال���������ت���������ط���������ب���������ي���������ق���������ات 

ال����ت����م����ور  إن������ت������اج  م������ن   ٪80
مستغل غ���ي���ر  امل���م���ل���ك���ة  ف����ي 

,,
,,
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متبع  ه���و  ك��م��ا   
الصناعة.    ف��ي 
هذه  اس��ت��ه��دف��ت 
معرفة  ال����دراس����ة 
ت����أث����ي����ر ع�������دد من 
على  امل�����ت�����غ�����ي�����رات 
إن��ت��اج ال��ف��رف��ورال من 
التمر  نخيل  مخلفات 
واجلريد،   ، التمر  )نوى 

عند ضغط عالي ودرجة وال�����س�����ع�����ف( 
باستخدام  ع��ال��ي��ة  املرتفع. ح����رارة  الضغط  مفاعل 

الفرفورال  أنتاج  على  تأثيرها  دراس��ة  متت  التي  واملتغيرات 
 ، التفاعل  ووق��ت   ، الصلبة  إلى  السائلة  امل��واد  نسبة  تشمل: 
احلرارة  ودرج��ة  الطحن  بعد  الصلبة  امل��ادة  حبيبات  وحجم 
هذا  نتائج  استغالل  وميكن  احلمض.  تركيز  درج��ة  وكذلك 
تستهلك  التي  ال��ف��رف��ورال  مصانع  وتصميم  لتطوير  البحث 

مخلفات النخيل.

3(  انتاج الطاقة من  النخيل :
حيث حتدث املهندس/عبدا حملسن بن عبدا لعزيز ابامني عن ماهية 
الطاقة البديلة فهي الطاقة البديلة للنفط، ومتثل طاقة املستقبل املستدامة 
واملتجددة واخلضراء صديقة البيئة0 كما بني أن )النخلة( هي مفتاح تنمية 

املستقبل القادم في منطقتنا بدون منازع لألسباب التالية:
الشجرة التي اختارها الله لهذه االرض0

منتج متعدد الوجوه االستثمارية غذائية وصناعه.
تشغل النخلة حيز من األرض اليتجاوز0%2-1

توفر النخلة مساحه مظلله 100ضعف جذعها0
تعتبر النخلة من أكثر األشجار حتمل للمناخ0

توفرا لنخله مساحه مظلله للزراعة توفر أكثر من50%من املياه.  
يعتبر النخل من أغزر األشجار إنتاجا للكتلة احليويه0

منميه للحياة البيئة واملناخ واالستمطار0  
ثم حتدث املهندس ابامني عن التقنيات املقترحة في هذا املجال وأنها 

ميكن أن تكون بدياًل للنفط في حال نضوبه. 
وستخصص مجلة النخيل والتمور موضوعاً تفصيليا ومتكاماًل عن هذه 

الفكرة اإلستراتيجية في أحد أعدادها القادمة بإذن الله.
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أواًل- اختيار املوقع:
نخيل  مشروع  أو  مزرعة  إلنشاء  التخطيط  عند  ينبغي 
املشروع  لقيام  املقترح  للموقع  االعتبارات  من  عدد  مراعاة 

ويأتي من أهمها :
1- قربه من أماكن التسويق أو التصنيع.

2- قريباً من الطرق الرئيسية لتسهيل وصول مدخالت اإلنتاج
 للمشروع وسرعة توصيل املنتج ألماكن التسويق أو التصنيع .
3 - خلو االرض من التضاريس الصعبة كاجلبال واملنخفضات 

واألحجار الكبيرة . . الخ .
4 - حيث أن شجرة النخيل تستطيع النمو في مختلف أنواع

التربة من الرملية اخلشنة إلى الطينية الثقيلة لكن يجب 
احلرص على ان تكون خصوبة التربة جيدة وقليلة األمالح 
للماء  اجلذور  امتصاص  على  امللوحة  نسبة  زيادة  لتأثير 
قوام  ذات  التربة  تكون  ال  أن  أيضاً  املفترض  ومن  والغذاء.. 

جيري ألن أشجار النخيل ال تنمو جيداً في التربة اجليرية .

النخيل أشجار  لري  وصالح  دائم  ري  مصدر  توفر  يجب   -  5
النامية في البستان حيث تلعب كمية وجودة ماء الري دوراً 

مهماً وأساسياً في ازدياد منو النخلة وارتفاع إنتاجيتها.
6 - توافر األيدي العاملة املدربة على إجراء العمليات الزراعية

      في مشاريع النخيل.

ثانيًا- عمل االختبارات الالزمة للتربة واملياه: 
بعد  زجاجات  في  الري  مصدر  من  مختلفة  عينات  تؤخذ 
غسلها من املصدر عدة مرات وملئها وكتابة تاريخ أخذ العينة 

واسم مصدر املياه وترسل إلى املعمل .
أعماق مختلفة  التربة فتؤخذ عينات على  لتحليل  أما 
من سطح االرض )90/60/30 سم ( ومن أنحاء متفرقة من 
املوقع املراد زراعته وتوضع في أكياس بالستيك وترسل إلى 

املعمل .

نخلة التمر من أهم الفواكه التي تزرع في اململكة وفي بالد أخرى منذ فترة طويلة حيث تعد 
أنها الشجرة التي تتحمل ظروفًا بيئية مختلفة وقاسية ال يتحملها غيرها من األنواع 
النباتية األخرى, وذلك من درجات احلرارة العالية واملنخفضة واجلفاف وعيوب التربة املتعددة, كما 
أن هذه العوامل غير املرغوبة ال تؤثر تأثيرًا واضحًا في منو هذه الشجرة املباركة إال نادرًا .. وإن كانت 

قد تؤثر على اإلنتاجية عند إنشاء مزرعة نخيل ويجب أخذ العناصر التالية في  االعتبار:

التخطيط والتجهيز إلنشاء مشروع نخيل متكامل

كيف تن�ضئ مــــــــــزرعة منوذجية؟

كيف تن�ضئ مــــــــــزرعة منوذجية؟

*  إعداد : م. راشد بن مشاري الدباس
املدير العام لشركة نخلتي الزراعية
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ثالثًا- تخطيط املشروع ومحتوياته:
البستان  في  الفاكهة  أشجار  لزراعة  نظم  عدة  هناك 

املستدمي هي ) باشه 1998 ( :
1 - النظام املربع .

2 - النظام املستطيل .
3 - النظام املتبادل ويشمل 

     ) أ ( النظام اخلماسي و )ب( النظام السداسي .
4 - نظام األسيجة .

هو  التمر  نخيل  أشجار  لزراعة  نظام  أفضل  أن  وجد  وقد 
النظام املربع نظراً لتساوى املسافات بني األشجار في الصف 
التنفيذ  الواحد وبني الصفوف، كما أن هذه الطريقة سهلة 
والعزيق  الري  وخاصة  بها  الزراعية  العمليات  إجراء  ويسُهل 

واحلصاد اآللي .
وسط  في  باملشروع  املياه  مصادر  تكون  اال  يراعى  وأيضاً 
على  تكون  أن  يجب  إذ  نفسها  الزراعة  منطقة  أو  املشروع 
أيضاً  يجب  كما  الزراعة.  منطقة  من  معقولة  مسافات 
سور  من  مبعدة  على  األرض  داخل  الزراعة  منطقة  تكون  أن 

املشروع حلفظ املزروعات في الداخل .
جور  مواضع  لتحديد  مبساح  باالستعانة  تتم  ذلك  بعد 
عالمة  ووضع  بينها  املسافات  وحتديد  زراعتها  املراد  النخيل 
أماكن  حفظ  مع  بالضبط  اجلورة  منطقة  وسط  في  مميزة 
الطرقات خالية من هذه النقاط .. يلي ذلك شق طرق فرعية 
وسط األحواض حسب احلوض واإلمكانيات واملسافات بني اجلور 
ووجد وفقا للظروف املناخية باململكة فان افضل مسافة بني 
الفسائل هي  8 أمتار على األقل..ومن الضروري أن حتد املزرعة 
بسور يبنى أو شبك صغير الفتحات محكم الغلق يستند على 
أعمدة مثبته جيداً على حدود املشروع قاعدتها حفر خرسانية 

ملقاومة التيارات الهوائية وتفتح به بوابات حسب احلاجة .

ومن محتويات املشروع الالزمة يجب أن يتوفر اآلتي:

) أ ( املباني :
1 - مبنى لإلدارة.

2 - سكن العمال.
3 - مستودع حلفظ مدخالت اإلنتاج على اختالفها ومواد ري . . الخ .
4 - مباني على البوابات الرئيسية تكون مكاتب حلراس األمن .

5 - مسجد إلقامة الصلوات.
6 - ورشة مجهزة لصيانة السيارات واملعدات .

7 - خزان ذو حجم مناسب لتجميع املياه من اآلبار .
8 - غرفة مولدات.

) ب ( املعدات :
1 - مولدات كهربائية حتدد مواصفاتها حسب االحتياجات.

2 - غطاسات حتدد مواصفاتها حسب كمية املياه.
3 - مضخات لدفع املياه من اخلزان إلى أنابيب الري .

4 - فالتر لتصفية املياه تركب في أماكن معينة من شبكة الري.
الري نظام  الري  أنظمة  )أفضل  املناسبة  الري  معدات   -  5

       بالنوافير(.
6 - إداريني وفنيني وعمال مهرة.

ومولدات معداتها  مع  وح�راث�ة  احلاج�ة  - سيارات حسب   7
       صغيرة.

الثمار  وحفظ  جمع  وأدوات  ساللم  وتشمل  احلصاد  آالت   -  8
      وحصادات ميكانيكية للثمار وجرارات رافعة للحصادات.

9 - آالت استخ�راج حب�وب اللقاح إضافة إل�ى آالت التلقيح
      الصناعي.

10 - آالت اجلني امليكانيكي للثمار .
11 - كم�ا يجب جتهيز مشتل صغي�ر لتربية الفسائ�ل وه��ذا

        يعتبر من ضمن مقومات املشروع الناجح.

كيف تن�ضئ مــــــــــزرعة منوذجية؟

كيف تن�ضئ مــــــــــزرعة منوذجية؟
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رابعًا - اختيار وحتديد األصناف املناسبة:
للحصول على عائد مجزي يتم اختيار األصناف 

وفق املعايير التالية :
1 - يتم اختيار أصناف املنطقة أو األصناف التي 

جنحت زراعتها خالف منطقتها موطنها االصلي.
األصناف  اختيار  والعرض في  الطلب  - مراعاة   2

لسهولة التسويق.
3 - مراعاة بعد املشروع من مناطق التسويق ففي املناطق 
البعيدة عن األسواق يفضل زراعة األصناف التي تنتج متوراً بدالً 
من زراعة أصناف الرطب والعكس إن كان املشروع قريباً وذلك 
ملسافات  للنقل  تعرضها  عند  تتلف  قد  الرطب  أصناف  ألن 

طويلة جداً .
4 - يراعى في اختيار األصناف الغرض من اإلنتاج.

خامسًا - حفر اجلور:
يتم حفر اجلور التي مت حتديدها سابقاً بأعماق ) 1م x 1م x 1م (.

املواصفات  تشمل  أن  يجب  حيث  اجلورة  تربة  تفحص 
اآلتية:

1-أن تكون خالية من األحجار واألجسام الصلبة .
الكلسية  املواد  من  كميات  على  الحتتوي  أن  يجب   -2

)اجليرية(.
بالطينية  وال  الصرفة  بالرملية  ال  القوام  متوسطة   -3

الغدقة .
4-خالية من بذور احلشائش وأي نباتات غريبة .

5-يجب أن يكون البعد ما بني اجلورة واألخرى ) 8 م ( .
6-ي��جب أن يت��م غسل اجل��ور قبل الزراعة بريها يومياً ملدة 

ال تقل عن )20-25 يوم( لتخفيف األمالح واملركبات الضارة.
7-يفضل إعداد اجلور قبل الغرس بفترة مناسبة.

سادسًا- تنفيذ شبكة الري:
من  الري  شبكة  تنفيذ  يبدأ   -  1
بركة املياه وال بد من وجود خزان يعمل 

على جمع وتخزين املياه.
إنشاء شبكة  أن يكون  - يجب   2
رمبا  ألنه  والتوسع  للتمدد  قابل  الري 
في  للتوسع  مستقبالً  احلاجة  تظهر 

الزراعة وزيادة حجم االستثمار.
ذات  الشبكة  تكون  أن  يجب   -  3
كفاءة حتكم عالية في ضخ املياه بحيث 
النخلة  عمر  مع  املياه  كمية  تتناسب 

والفصل من السنة إلى اإلنتاج.
مواد  صناعة  تكون  أن  يجب   -  4
الشبكة ذات مواصفات جيدة بحيث 
وسهلة  اجلوية  العوامل  تتحمل 
الصيانة  تكاليف  لتقليل  الصيانة 

على عمق  األرض  التي حتت  املياه  أنابيب  تكون  أن  يجب  كما 
مناسب وحتدد مناطق احملابس بإشارات واضحة جتنباً حلدوث أي 

ضرر بفعل حركة اآلالت والسيارات في املشروع.
5 - أن يكون نظام الشبكة آلي قابل للتعديل لتقليل أكبر 
قدر من العمالة للمشروع ميكن االستفادة منها في نشاطات 

زراعية أخرى .
وتنقية جيدة  نقاط تصفية  الشبكة على  أن حتتوي   -  6
املياه  مخارج  غلق  من  الغريبة  واألجسام  الشوائب  حلجز 
ومحابس الغسيل ولضمان احلصول على تدفق مياه منتظم 

لفترات طويلة .
املياه  لدفع  مضخات  على  الشبكة  حتتوي  أن  يجب   -  7

املتجمعة في اخلزان لداخل الشبكة .
8 - يجب أن تكون شبكة الري ذات تدفق قوي وسريع وذلك 
الصيف  أشهر  في  األثر  أبلغ  له  يكون  مما  الري  فترة  لتقليل 
حينما ترتفع درجة احلرارة عند الظهيرة لذا يجب االنتهاء من 
عملية الري في فترة زمنية قليلة )في الصباح الباكر أو قرب 

املغرب( لتجنب ارتفاع درجة احلرارة في أيام الصيف.

سابعًا- زراعة مصدات الرياح:
في  تساعد  فهي  الناجح  املشروع  مقومات  من  تعتبر 

اآلتي:
1 - كسر حدة أو سرعة الرياح خصوصاً في أشهر الصيف .

2 - حماية احملصول من الغبار قدر اإلمكان في مرحلة اإلثمار .
3 - التقليل من سقوط وانحناء الفسائل املزروعة حديثاً .

4 - كما يجب عند اختيار أو زراعة مصدات الرياح مراعاة 
اآلتي :

أ ( يفضل أن تكون املصدات في صفني متوازيني بحيث   (
تكون أشجار أحد الصفني في تبادل مع أشجار الصف اآلخر 

لزيادة كفاءتها في كسر حدة الرياح .
اإلصابة  قليل  املصدات  أشجار  نوع  اختيار  يجب  )ب(   
قليل   ، املائية  احتياجاته  في  قليل   ، النمو  سريع  باألمراض 

التساقط لألوراق .
املزروعة  باملنطقة  محيطة  املصدات  تكون  أن  يجب  )ج( 
بكل جوانبها ماعدا الطرق . ومن أهم األشجار التي تستخدم 

العدد م��وض��وع 

الفسائل  ب�����زراع�����ة  ي����وص����ى 
اخل����ري����ف أو  ال�����رب�����ي�����ع  ف������ي 
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كمصدات رياح في بساتني نخيل التمر باململكة:
  Casuarina Spp الكازورينا

  Eucalyptus Spp ) الكافور ) الكينا
  Tamarix Spp ) األتل ) العبل

ويفضل زراعة مصدات الرياح قبل إنشاء البستان بسنة 
واحدة، أو في نفس السنة التي تزرع فيها أشجار النخيل.

زراع���ة الفس���ائ���ل
تتكون  خضرية  منوات  عن  عبارة  بأنها  الفسائل  تعرف 
من براعم جانبية موجودة في إبط األوراق القاعدية للنخلة، 
وذلك عند مكان اتصالها بالساق ولها جذورها املستقلة عن 

النخلة األم.

أواًل- املواصفات املطلوبة للفسيلة:
أن تكون  الزراعة يجب  للحصول على نسبة جناح عالية في 
الفسائل املزروعة أو التي يراد زراعتها ذات مواصفات خاصة ، ينبغي 

مراعاتها وهي :
أ - أن يكون  اجملموع اجلذري للفسيلة قوياً وسليماً وكثيفاً وليس 

بقاعدتها أي جتويف .
ب - أن تكون الفس�يلة خالية من األمراض واآلفات احلشرية 

والتشويهات
ج - يجب أن ال يقل عمر الفسيلة عن )3-4( سنوات .

د - االرتفاع متر أو أكثر والقطر )20 –30 سم( واليقل وزنها عن 
20 كجم 

ه� - أن يكون  قد سبق العناية بها واإلبقاء على جريدها حلني قلعها .
و - يفضل انتخاب الفسائل وقت حمل النخلة األم للتأكد أنها 

مماثلة للصنف املطلوب إكثاره.

ز - أن تكون الفسيلة مقلوعة قلعاً جيداً بواسطة عمال مهرة.
ولالحاطة فقد ثبت أن  اختيار الفسائل من نخيل يعتمد 
في ريه على األمطار ذو نسبة جناح أعلى من النخيل املروي . 
وعموماً يفضل أن يتم فصل الفسائل من جوار أمهاتها أوالً 
بأول للحصول على عدد أكبر من الفسائل من نفس النخلة. 

ثانيًا- املواعيد املناسبة لقلع الفسائل:
من  قليالً  تختلف  قد  الفسائل  قلع  مواعيد  فإن  بالطبع 
وعموماً  الفصول  وتعاقب  املناخ  حلالة  طبقاً  ألخرى  منطقة 

ميكن القول أن هناك موعدين لفصل الفسائل عن أمهاتها:
األول : من منتصف فبراير إلى إبريل.

الثاني : من منتصف يوليو إلى نهاية سبتمبر .
ولتحديد امليعاد بدقة أكثر وفق األبراج فنجد مثالً أن وقت 
الغرس يحدد اعتباراً من 20 من فصل الدلو املوافق للرابع من 
فبراير وينتهي في النصف األول من فصل الثور املوافق 5 مايو 
ويغرس النخل في األيام العشرة األولى من فصل األسد )شهر 
بالري  الوقت  هذا  في  الغرسة  مراعاة مالزمة  مع  أغسطس( 

يومياً ملدة شهر كامل نسبة لشدة احلرارة.
تأخير  األفضل  فإنه من  الدلو  فصل  في  اجلو  برودة  من  وخشية 

إح�����������ذر غ���������رس ال����ف����س����ائ����ل 
ف��������ي ال�������ت�������رب�������ة اجل�����ي�����ري�����ة
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الغرس حتى فصل احلوت ) مارس (. وعموماً ميكن القول موضوع العدد
بأن زراعة الفسائل ميكن إجراءها في أي وقت من العام 

باستثناء شدة البرد واحلر.

ثالثًا- قلع الفسائل:
من أهم مقومات جناح الفسيلة بعد غرسها هي أن يتم 
قلعها من أمها بالصورة املثلى من قبل عمالة ماهرة ذوو خبرة 
عادة عندما يصل  الفسيلة  وتقلع  القلع  في عمليات  ودراية 
عمرها )3-4( سنوات ألنها خالل هذه الفترة تكون قد كونت 
جذوراً تؤهلها للنمو بصورة مستقلة عند زراعتها في األرض.

ويراعى عند فصل الفسائل اتباع اخلطوات اآلتية :
1- تنتخب الفسائل اجليدة املراد قلعها ويزال ما حولها من 
فسائل صغيرة وتدفن بالتراب ملساعدتها على تكوين مجموع 

جذري قوي تعتمد عليه. 
2- يقلم جريد الفسيلة بحيث ال يبقى منه سوى صفني 
حول القلب ويقص اجلريد املتبقي إلى حوالي نصف طوله ثم 
يربط ربطاً هيناً في اجلهة العلوية وتكون هذه العملية عادة 

قبل أسبوع من عملية القلع.
3 - تقلم قواعد األوراق السفلي حول الساق.

نقطة  إلى  الوصول  حتى  الفسيلة  حول  ما  يحفر   -  4
احلفر  أثناء عملية  السري  باحلبل  أو ما يسمى  باألم  اتصالها 
تقطع اجلذور اخلاصة بالفسيلة في أطوال مناسبة بواسطة 

عتلة مسطحة الرأس.
يوضع  والتي  العتلة  باستخدام  الفسيلة  يتم فصل   -  5
حدها على منطقة االتصال بني األم والفسيلة مع امليل قليالً 
ناحية األم ونقوم برفع العتلة ويهوي بها على منطقة االتصال 
أو توضع العتلة في منطقة االتصال مع ضرب عليها مبطرقة 

ثقيلة حتى تنفصل عن األم.
6 - بعد فصل الفسيلة يقوم العامل برفعها برفق لكي 
التسقط على األرض وتسبب رضوضاً في اجلمارة أو أي أضرار ال 

تساعدها على النمو.
الفصل  عملية  نتيجة  واجملروحة  املصابة  اجلذور  تزال   -  7

وتقصر اجلذور الطويلة.
8 - جتري عملية تطهير ملنطقة الفصل وأماكن انفصال 
يتم غمر  الفطرية بحيث  املطهرات  بواسطة  اجلذور  أو قطع 
الفسائل بعد فصلها في براميل حتتوي على محلول الفربام 

. FERBAM
9 - تغطى اجلذور بعد تعقيمها ب� PEAT MOSS وتضاف 

بعض منظمات النمو.
10- تلف الفسيلة بقطعة قماش أو اخليش املبلل حلماية 
ملتصقاً  البيتموس  على  احملافظة  مع  اجلفاف  من  الفسيلة 
أو  باملاء  جذورها  رش  مع  مظلل  مكان  في  وتوضع  باجلذور 
وضعها في ماء جار حتى يحني موعد نقلها أو زراعتها سواًء 

في املشتل أو األرض املستدمية .

رابعًا- النقل واالستالم:
يراعى أن تنقل الفسائل بحرص عند رفعها إلى السيارة 
اخلضري  اجملموع  أو  باجلمارة  جروح  أو  رضوض  الحتدث  حتى 
فتفشل في النمو عند زراعتها ألنها في مراحلها األولى تكون 

ضعيفة غير قادرة على مقاومة األمراض.
يجف  ال  حتى  النقل  أثناء  جيداً  تغطيتها  يجب  كما 
عملية  عند  يجب  كما  الرطوبة  ويفقد  اخلضري  مجموعها 
االستالم أن ال ترمي ويجب أن يكون عدد العمال كافياً لهذه 
الفسائل  برفع  العمال  من  مجموعة  تقوم  حيث  العملية 
وهم على سيارة النقل ومناولتها إلى عمال آخرين يقومون 
بنقلها ووضعها في املكان احملدد حيث يتم فرز كل نوع على 

حدة إذا كانت الفسائل املوردة متعددة األنواع.
للجريد  الضام  العلوي  الرباط  أن  من  التأكد  يجب  كما 
من  حلمايته  داخله  في  القلب  ألوراق  وحاوي  جيداً  مربوط 
في  إما  الفسائل  نقل  يفضل  وعموماً   . اخلارجية  املؤثرات 
الرطوبة  من  الفقد  لتقليل  وذلك  املساء  أو  الباكر  الصباح 

واحملافظة على حيويتها.

أش�����ج�����ار ال���ن���خ���ي���ل ت��������زرع في 
ال����ت����رب����ة ال����رم����ل����ي����ة اخل���ش���ن���ة 
ال����ث����ق����ي����ل����ة ال�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة  أو 
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خامسًا- معاملة الفسائل قبل الزراعة: 
مع  حدة  على  نوع  كل  فرز  يجب  الفسائل  استالم  عند 
على  للمحافظة  أيضاً  مظلل  مكان  في  جميعاً  وضعها 

حيويتها.
اجلاف  اجلريد  وقواعد  اجلذع  حول  اجلافة  األجزاء  كل  إزالة 

وبقايا األعشاب العالقة بتربتها عند نقلها .

جتهيز براميل أو أوعية كبيرة مملوءة باملاء وخلطها مببيدات 
فطرية وحشرية مناسبة.

يقوم عاملني برفع الفسيلة وغمر منطقة اجلذور والساق 
النامية  القمة  إلى  املاء  املبيد مع جتنب وصول  داخل محلول 

)القلب( .
ترك النخلة في احمللول ملدة 5 دقائق على األقل حتى يعمل 
محلول املبيدات على التخلل داخل الليف وآباط األوراق وطرد 
ما بها من حشرات أو آفات وقتل أو تطهير أي إصابات فطرية .

استعداداً  األرض  على  هدوء  بكل  وتوضع  ذلك  بعد 
للزراعة.

ببعض  األم  عن  الفسيلة  فصل  مكان  البعض  يغطي 
بكتيرية  أو  فطرية  عدوى  حدوث  لتجنب  أواجلبس  الشحم 

تسبب موت الفسيلة.

سادسًا- زراعة الفسائل:
الشوائب  من  وخالية  نظيفة  التربة  تكون  أن  يجب 

واألجسام الغريبة.
جوارها  التربة  بعض  وتترك  بالتربة  اجلورة  أرباع  ثالثة  متأل 
العضوية  األسمدة  من  نوع  أي  خلط  بعدم  التنبيه  ويجب 

أوالكيماوية.
توضع الفسيلة بحيث ترتفع عن سطح األرض بحيث مينع 
وصول املاء إلى قلب الفسيلة حتى ال تصاب باألمراض واآلفات 
فيغرس  كبير  جزع  الفسيلة  أو  للصنف  كان  وإذا  الفطرية 
بحيث تكون اجلمارة مرتفعة عن سطح األرض بقدر )20-15( 

سم ثم تدفن . 
يغمر باقي التربة على الفسيلة بحيث يكون اجلزء العريض 

من اجلمارة على سطح التربة . 
التربة جيداً حول الفسيلة مللء الفراغات بالتربة  تكبس 

حتى ال متتلئ باملاء فتحدث تعفن للساق.

في  الشمس  أشعة  من  لوقايتها  وذلك  باخليش  تلف 
الصيف وتدفئتها في البرد ويتم لفها بحيث ال يضغط عليها 
ضغطاً شديداً ويلف على طبقتني ويرفع عن أسفل الفسيلة 
أعلى  من  ويترك  الفسيلة  على  الرطوبة  نسبة  تزداد  ال  حتى 

مفتوحاً لكي ال يعيق منو اجلريد إلى أعلى.
تختلف نسبة جناح زراعة الفسائل حسب الصنف وعمر 
والعناية  زراعتها  وميعاد  فصلها  وطريقة  ووزنها  الفسيلة 
والرعاية التي تلقتها وعموماً تتراوح نسبة جناح الفسائل  من 
70 - 90 % وأحياناً قد تصل نسبة جناح الفسائل إلى 98% في 

بعض احلاالت املمتازة.
وهناك أسباباً عديدة تؤدي إلى ارتفاع موت الفسائل ومن 

أف��ض��ل النظم  امل��رب��ع  ال��ن��ظ��ام 
ل���������زراع���������ة ن����خ����ي����ل ال����ت����م����ر
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العدد هذه األسباب:موضوع 
)أ ( صغر عمر الفسيلة وعدم نضجها فسيولوجياً 

عند فصلها عن األم .
)ب( عدم فصل الفسيلة عن األم بطريقة جيدة .

)ج( إهمال عملية ري الفسائل وخاصة خالل الفترة 
األولى من زراعتها.

)د ( عدم حماية الفسيلة م أثناء الصيف أو الشتاء .
في  الفطرية  أو  احلشرية  باألمراض  لإلصابة  تعرضها  )ه�( 

بداية زراعتها.

العناية بالفسائل
 الـري:

أن  ميكنها  التي  األشجار  من  النخيل  أشجار  تعتبر 
زمنية  لفترة  األرضية  الرطوبة  ونقص  اجلفاف  تتحمل 
حد  إلى  يعتمد  النخيل  زراعة  جناح  فإن  ذلك  ومع  كبيرة، 

كبير على كمية مياه الري لألشجار .
وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على االحتياجات 

املائية ألشجار النخيل منها:
) 1 ( قوام التربة.

) 2 ( درجة احلرارة .
) 3 ( درجة الرطوبة.
) 4 ( سرعة الرياح.

وتراعى االعتبارات التالية لري النخيل:

األراضي  حالة  في  متقاربة  فترات  على  الري  يجب   -1
ذلك  ألن  جيد  صرف  نظام  توافر  بشرط  امللوحة  خفيفة 

يساعد على غسيل األمالح.
احلرارة  درجة  اشتداد  الظهيرة عند  وقت  الري  2- عدم 

ويتم الري عادة في الصباح الباكر أو في املساء.
3- تقليل املاء قرب فترة نضج الثمار حتى ال يؤدي ذلك 

إلى التأخير في النضج .
منو  لتنشيط  التلقيح  إجراء  قبل  الري  زيادة  يجب   -4

الطلع .
احملصول  جمع  عملية  بعد  الري  إهمال  عدم   -5
بالعام  اخلاصة  األغاريض  تكوين  عملية  في  للمساعدة 

القادم. 

 ) أ ( ري الفسائل احلديثة الغرس:
الري  إلى  الغرس  احلديثة  التمر  نخيل  فسائل  حتتاج 
عوامل  أهم  من  املرحلة  هذه  خالل  الري  ويعد  باستمرار، 
احلديثة  الفسائل  ري  ويتم  النخيل.  زراعة  فشل  أو  جناح 

الغرس يومياً خالل األربعني يوماً األولى من زراعتها. 

 )ب( ري األشجار املثمرة:
وتقسم هذه املراحل إلى خمس مراحل كاآلتي :

1- مرحلة ما قبل اإلزهار.
2- مرحلة اإلزهار والتلقيح  .

3- مرحلة منو الثمار.
4- مرحلة نضج الثمار .

5- مرحلة ما بعد جمع الثمار.

ال����ري����اح قبل  ت������زرع م����ص����دات 
أو معها ب��ع��ام  ال��ف��س��ائ��ل  غ���رس 
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ويتم ري أشجار نخيل التمر عبروسائل وطرق مختلفة هي:
  Surface irrigation 1- الري السطحي

ويتم إجرائها باستخدام الوسائل التالية:
) أ ( طريقة البواكي :

 )ب( األحواض : 
 )ج( اخلطوط :

  Drip Trickle irrigation 2- الري بالتنقيط
وميتاز نظام الري بالتنقيط باآلتي:

بالنظ��م  مقارنة  املستخدمة  الري  كميات  توفير   -  1
التقليدي��ة األخ��رى بحوالي 40-50% من املياه املستخدمة.

2 - ميكن عن طريق هذا النظام إمداد األشجار باألسمدة 
الكيميائية التي تذوب في ماء الري لكل شج���رة في الوقت 

املناسب والكميات املطلوبة.
3 - احلد من منو احلشائش وبالتالي يقلل من تكاليف مقاومتها.

4 - توفير العمالة حيث ميكن إدارة النظام آلياً.

جمع احملصول
1- مواعيد جمع احملصول:

العمليات  قائمة  نهاية  في  احملصول  جمع  عملية  تعد 
على  مباشراً  تأثيراً  لها  بأن  األهمية  من  أنها  إال  الزراعية، 
الري  العمليات مثل  باقي  أهمية عن  كمية احملصول وال تقل 

والتسميد ولتحديد هذه الدرجة هناك عاملني أساسيني البد 
من وضعهم في االعتبار وهما:

)1(لون الثمار.
)2(اختفاء الطعم القابض للثمار:

رطباً  تؤكل  التي  لألصناف  احملصول  جمع  مواعيد  تكون 
عادة في شهر أغسطس )برج األسد(، أما األصناف التي تؤكل 
متراً فيكون عادة نضجها من منتصف أغسطس )األسد( إلى 
(، ويفضل أن يكون اجلمع في الصباح  ) امليزان  نهاية أكتوبر 

الباكر أو عصراً.
2- طريقة جمع احملصول:

هناك أمور رئيسية يجب مراعاتها عند جني احملصول:
محصول  على  للحصول  وذلك  مراحل  على  اجلني   -1

متجانس من حيث احلجم ودرجة النضج .
2- عدم تأخير اجلني في حالة جني الثمار التي تستهلك 

بلحاً أو رطباً .
3 - يجب ترك الثمار حتى آخر مرحلة النضج على العزوق 

في أشجارها حيث تكون أجود نوعية وأكثر رغبة في السوق .
4 - الثمار التي تقطف قبل أو بعد مرحلة النضج ميكن 

معاملتها بطرق علمية حتسن من نوعيتها لتجعلها 
صاحلة لالستهالك .

أشجار  على  طويلة  مدة  التمور  ترك  عدم   -  5
النخيل حتى ال تتعرض لإلصابة باآلفات .
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مزرعة العدد

بن في  فهد  الدكتور  الزراعة  وزير  معالي  بزيارة  قمنا  مجلتكم  من  األول  العدد 
عبدالرحمن بالغنيم, وخالل ذلك اللقاء أجاب على الكثير من االستفسارات 
املقابلة  تلك  ختام  وفي  والتمور,  النخيل  لقطاع  تستطيعه  مبا  الدعم  في  الوزارة  دور  عن 

رحب معالي الوزير بزيارته كمزارع  ملزرعة »مثالية«..
ولقد أوفى معالي الوزير بذلك.. وها نحن نزوره في مزرعته باألحساء.. وقد أكرم طاقم 
املجلة بتناول غداء صحي معظم مكوناته من إنتاج مزرعته العضوية, ولقد اشترط علينا 

أن نبتعد عن الرسميات ونحاوره كمزارع محب للنخيل والتمور وليس كمسؤول!. 
احلمدان  عبدالله  بن  محمد  األديب  األستاذ  املزرعة  في  ضيفه  كان  حيث  اللقاء..  فإلى 
ابوخالد إعطاءنا  »املزارع«  البداية طلبنا من  املجلة« ورئيس حتريرها. في  »املشرف على 

نبذة عن مزرعته فأجاب:

 

�لريانة .. �ملزرعة �ملثالية

مزرعة معالي وزير الزراعة.. مسيرة حياة

2500 نخلة على مساحة 320 دومن
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ح����وار م���ن ال��ق��ل��ب مع 
م�����زارع ب���درج���ة وزي���ر

,,

,,
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مزرعة العدد

أغلبها  نخلة   2500 النخيل  عدد 
صنف اخلالص )2100 نخلة( باإلضافة 
إلى الرزيز والشيشي، تشغل مساحة 

320 دومن. 
وعن أحب األصناف لديه.. ذكر »بدون 

منازع.. اخلالص« ويليه الشيشي.
 50-40( النخلة  إنتاجية  معدل 
استغرابنا  رأى  فلما  كجم/نخلة( 
النخفاضها، بادر بأن معظم النخيل 
اإلنتاج  ذروة  إلى  تصل  ولم  ناشئة 

بعد.

   متى أنشأت املزرعة؟ وهل كان 
ذلك بتأثير توليك لوزارة الزراعة؟

قبل  امل��زرع��ة  اشتريت  فقد  ال! 
وزيراً  أصبح  أن  قبل  أي  سنوات   10

للزراعة..

  حدثنا عن أبرز ما مييز مزرعتك؟

اإلنتاج  بني  املزرعة  في  التكامل   
أنها  حيث  من  واحليواني  النباتي 
عضوية وكل قسم منها يسند اآلخر 
مثل األسمدة العضوية من حيوانات 
واألغنام  العجول  فهناك  املزرعة 
النباتات  واستخدام  واإلبل،  والدجاج 
الطبيعية في املكافحة احليوية مثل 
بذور النيم تطحن وتنقع ثم ترش على 
وقائي.  عالج  فهو  املصابة،  النباتات 
ولقد أخذت شهادة عضوية ملزرعتي 
ضمن 10 مزارعني في األحساء، حيث 
ثم  متهيدية  سنة  هناك  البداية  في 

زيارة من قبل كل 3 أشهر.

مثل  املــزرعــة  بقايا  عن  ومــاذا   
السعف وغيره/ فهل تقوم بحرقه؟

ال .. بل أحوله إلى سماد   

   كيف بدأت مزرعتك وما هي أبرز 

العوائق؟
زرعت  من  هي  حساوية  عماتلة 
إال  مزرعتي..  في  النخيل  فسائل 
أنني ملا وضعت نظام الري بالتنقيط 
الغمر..  من  بد  ال  وقالوا  انتقدوني 
الزراعة  وجنحت  خالفتهم!!  ولكني 

بهذا األسلوب في ترشيد مياه الري.

  معروف عن األحساء أنها كانت 
من  يصلك  فهل  بالعيون  غنية 

مياها عبر شبكة الري والصرف
لم  الشبكة  أنه  فأجاب: ال! بسبب 

تصل إلى منطقة مزرعتي بعد!.

  من يساعدك في اخلدمة الفنية 

للنخلة؟
مع  محدودة،  الزراعة  في  خبرتي   
من  الكثير  لديها  أس��رة  من  أنني 
النخيل. وذكر ومن وأذكر أن من الطرق 
التمور  لكنز  تستخدم  كانت  التي 
املشكلة  ولكن  اجلصة.  في  حفظها 
أن املزرعة حتتاج للتفرغ! إال أنه يقوم 
الزراعي/ املهندس  الفنية  باجلوانب 
قي  معنا  كان  والذي  حمزة  محمد 
اللقاء ويساعد في اإلجابة على بعض 

التفاصيل الفنية للمزرعة.

امل�����ي�����زة ف�����ي »ال�����ري�����ان�����ة« 
ال����ت����ك����ام����ل ف�����ي اإلن����ت����اج 
النباتي واحليواني والبيئة

,,

,,

مياه شبكة الري والصرف 
مزرعتي! إل����ى  ت��ص��ل  ل���م 

,,

,,
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من  مزرعتك  بإنتاج  تفعل  ماذا   
التمور؟ أقوم ببيع 80% منه.

)بعد  مكنوزاً  الغالب  في  أبيعه 
املصانع  أح��د  قبل  م��ن  تعبئته 
ويتراوح سعر اخلالص 12- القريبة«  
أبيعه  منه  وقليل  للكيلو،  ريال   15

فلة )نثر(. 

التي  التمور  بأسعار  تأثرت  هل   
انخفضت هذه السنة؟

ال! لسببني: أنني أبيع التمور مكنوزة 
)في عبوات(، الثاني أن ما لدي كمية 
قليلة نسبياً )30 طن( ولكنها عالية 
اجلودة فتحتفظ بسعرها. ولذلك لم 
العام  عن  مزرعتي  متور  سعر  يتغير 

املاضي.

  كيف تنظر إلى اجلدل حول األمن 
املائي واألمن الغذائي؟

كمزارع.. يجب أن أنظر للمستقبل  
سيحل  فماذا  املياه  أستنفدت  فإذا 
منظور  م��ن  ف��ه��ذا  مب��زرع��ت��ي؟!! 

استراتيجي مستقبلي.

لوزارة  كمزارع  تنظر  هل  ولكن   
املياه نظرة توجس وريبة؟!

ال.. ال أنظر إليها كمهدد ملزرعتي.. 
مع  يتطابق  هدفي  حقيقة  ولكن 

هدفها في ترشيد مياه الري.

أم  هواية  تعتبرها  املزرعة  هل   
مشروع اقتصادي؟

املزرعة مالذ لي وراحة.. ولكن سوف 
إذا.. أصبحت عبئاً  أتخلى عن مزرعتي 
اقتصادياً فإذا لم تكن أي من مشاريعها 

مجدي اقتصادياً فسأتخلى عنه. 

النخيل  آفة سوسة  هل وصلت   
إلى مزرعتك؟

جنحت  ولكني  مرات!!  ثالث  نعم! 

الفنيني  مع  بالتعاون  عالجها  في 
املتخصصني من الوزارة. ومن حق كل 
الفتية  باخلدمات  االستعانة  مزارع 

التي يقدمها فنيو الوزارة.

  إذن كيف تقي مزرعتك من هذه اآلفة؟
م���ن خ���الل النظاف�ة، املتابع�ة 

الدقيقة، التقليم وإزالة الزوائد.

  هل تستعني بعمالة موسمية؟
ال.. ولكني استعني بعمال األقارب.

   منذ اللقاء معك في العدد األول 
هل  والتمور..  النخيل  مجلة  من 

تغير منط مزرعتك؟
ال!.. ولكن املزرعة فرصة ألمارس 
على  الوزير  يساعد  مما  العمل 
موكل  هو  الذي  القطاع  خدمة 

به.
»ابو  امل��زارع  بنا  جتول  وبعدها 
النخيل  بني  مزرعته  في  خالد« 
ثم  ومن  صرامه،  مت  لتوه  ال��ذي 

مشاريع  مع  جتربته  إلى  انتقلنا 
لديه  حيث  احليواني  اإلن��ت��اج 
للتهجني  لألبحاث  مصغرة  محطة 
الطيور  يوجد  وكذلك  األغنام.  بني 
وهي  وغيرها..  واإلب��ل..  والعجول 
تباع  حيث  عضوية..  باملناسبة 
املنتجات  من  قليالً  أعلى  بأسعار 
املشرف  حرص  ولقد  عضوية.  الغير 
احملالت  عنوان  أخذ  على  اجمللة  على 
في  املزرعة  منتوجات  تبيع  التي 
من  خلوها  ف��ي  لثقته  ال��ري��اض 
املشاكل الصحية حسب ما شاهده 

على الواقع. 
املفترض  من  كانت  اللقاء  أن  ومع 
ساعة  نصف  عن  مدته  تزيد  ال  أن 
االستمتاع  أن  إال  الغداء   تناول  بعد 
النخيل  ظالل  بني  والتجول  بالزيارة 
حتى  الوقت  أنسانا  األخرى  واملرافق 
املغرب!  قبيل  إلى  الزيارة  امتدت 
التالي  اليوم  في  أنطلقنا  ومنها 
الوطني  املركز  أقامها  ندوة  حلضور 
ألبحاث النخيل والتمور في الهفوف 
احلصاد  بعد  ما  »تقنيات  بعنوان 
لنخيل التمر« والتي افتتحها معالي 
الوزير كمسؤول ولكنه حضر جميع 
بهذا  ومهتم  كمزارع  جلساتها 
القطاع احليوي ألبناء هذا الوطن 

الغالي..

م�����ن   ٪80 ي��������ب��������ي��������ع 
اإلن�������������ت�������������اج م������ك������ن������وزا

,,

,,
ن������ع������م وص�������ل�������ت س����وس����ة 
ال���ن���خ���ي���ل إل�����ى م���زرع���ت���ي

,,

,,

م����������������زراع����������������ت����������������ي ل������م 
امل����ي����اه وزارة  ت����ه����دده����ا 

,,

,,
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مع ارتفاع أسعارف األعالف ..دراس��������������������ات

دراسة تؤكد فعالية استخدام التمور كأعالف لألغنام

إمكانية  مدى  معرفة  الدراسة  هذه  استهدفت  وعليه   
اآلدمي  لالستهالك  الصالح  وغير  املستبعدة  التمور  استغالل 
جتربتني،  الدراسة  وتضمنت  األغنام،  تغذية  في  لألعالف  كبدائل 
التجربة األولى جتربة النمو لدراسة تأثير تغذية حمالن النجدي 
)الشاهد(  بنسب صفر  متور مستبعدة  على  حتتوي  عليقه  على 
و15 و30% على منو احلمالن التي تراوحت أعمارها بني 3 – 4 شهور 
العالئق  كميات  تقدير  ومت  كجم.  و23.13   22.14 بني  وأوزانها 
املستهلك والزيادة في الوزن، العالقة بني كمية العلف املستهلك 
تقدير  مت  الثانية  التجربة  وفي  الغذائي.  التحويل  وكفاءة  والوزن 
القيمة الغذائية ومعدالت الهضم للمادة اجلافة واملادة العضوية 
اخلاليا  وجدر  اخلام  واأللياف  اإليثري  واملستخلص  اخلام  والبروتني 
الليفية املقاومة للذوبان في احملاليل املتعادلة )NDF( وجدر اخلاليا 

.)ADF( الليفية املقاومة للذوبان في احملاليل احلمضية

وأظهرت النتائج أن هناك زيادة في كميات العلف املستهلك 
وكانت  املستبعدة  التمور  إليها  املضاف  العالئق  مع  )جم/يوم( 
القيم هي:-  1201.82 , 1299.59,  1465.89 جم لكل من عالئق 
الشاهد,15, 30% متور مستبعدة. حيث حققت العليقة احملتوية 
الستهالك  بالنسبة  قيمة  أعلى  مستبعدة   متور   %30 على 

العلف.
عليقه  على  املغذاة  النجدي  حلمالن  اليومية  الزيادة  معدل   
30% متور مستبعدة كان 210.98  34.96)جم/يوم( ومتفوقة على 
36.00)جم/يوم(    ±  162.25 الشاهد  عليقه  على  املغذاة  احلمالن 
املغذاة  النجدي  بينها وحمالن  اختالف معنوي  لم يالحظ  بينما 
)جم/يوم(.   15.27  ±  174.90 مستبعدة  متور   %15 العليقة  على 
ولوحظ أقل معدل زيادة يومية مع احلمالن املغذاة على العليقة 
الشاهد. وكان معدل التحويل الغذائي أفضل في حالة احلمالن 
0.68( متور مستبعدة وتليها  املغذاة على عليقه %30    )±6.97 

احلمالن املغذاة على عليقه    )15%7.47± 0.80( متور مستبعدة.
أعلى في  اخلام كانت  والبروتني  اجلافة  املادة  معامالت هضم 
العليقة احملتوية على 30% مسحوق متر بصورة معنوية عن تلك 
أما  الشاهد.  والعليقة  متر  مسحوق   %15 على  احملتوية  العالئق 
أعلى معنوياً  اإليثري فكان  املستخلص  ملعامل هضم  بالنسبة 
فرق  يوجد  ال  بينما  متر،  مسحوق   %30 على  احملتوية  العالئق  مع 
معنوي بني العليقة احملتوية على 15% مسحوق متر عن العليقة 

الشاهد.
الليفية  اخلاليا  وجدر  اخلام  األلياف  هضم  ملعامل  وبالنسبة 
املقاومة للذوبان في احملاليل احلمضية )ADF( وجدر اخلاليا الليفية 
املقاومة للذوبان في احملاليل املتعادلة )NDF( كان أقل معنوياً في 
العليقة الشاهد مقارنة بالعالئق التي حتتوي على 15 و30% متور 

مستبعدة.
التمور  استخدام  ميكن  بأنه  الدراسة  هذه  توصي  هنا  ومن 
املستبعدة بنسبة 30% كبدائل أعالف في تغذية احلمالن وبذلك 

ميكن خفض التكاليف.

رسالة ماجستير في علوم االنتاج احليواني لعام  1431هـ 
كلية علوم األغذية والزراعة – جامعة امللك سعود

للمهندس الزراعي / صالح بن ناصر احلميدي
 وتت إشراف

أ.د سعيد باسماعيل،  أستاذ إنتاج وتغذية احليوان

ت��ط��ور هائل  ال��ت��م��ور وق��د ح��دث  إن��ت��اج  ف��ي  ال��ع��ال��م  أه��م دول  م��ن  ال��س��ع��ودي��ة  العربية  اململكة 
أل��ف ط��ن وي��ت��وق��ع أن ي��ت��ج��اوز إنتاج إل��ى 992  ال��ت��م��ور حتى وص��ل  ف��ي زراع���ة النخيل وإن��ت��اج 
 اململكة مليون طن في العام 2010م, وتستوعب مصانع التمور ما يقارب 70 ألف طن من إجمالي اإلنتاج أي 
حوالي 8٪ فقط, بينما ميثل التصدير 3٪ فقط, وبالرغم من أنه يتم تصريف ما نسبته 90٪ من اإلنتاج 
منتجي  جعل  مما  ضئياًل  أصبح  احمللي  االستهالك  لكن  البشري,  االستهالك  طريق  عن  التمور  من  احلالي 
سهلة  غذائية  م��ادة  التمر  أن  احلديثة  العلمية  الدراسات  أثبتت  وقد  تسويقه.  في  صعوبة  يعاني  التمور 

الهضم حتتوي على أغلب العناصر الغذائية الضرورية لإلنسان واحليوان.

تعد
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النخيل و التمور

كيف تزرع نخلتك يف منزلك؟ )1(

املنزل ال  النخيل في  لزراعة  أن  يخفى 
فوائد غذائية وجمالية ونشر للظل 
الفوائد املتعددة  املنزل وهي بتلك  إنحاء  في 
اختيارها  عند  واهتمام  عناية  كل  تستحق 

وزراعتها.
ولننقل جتربة أحد عشاق النخيل )رحمه 
اهلل( وكان محبا ألكل رطب النخيل الطازج. 
فقد قام بزراعة أربع نخالت في بيته وكانت 
من أصناف متعددة. وكان رطب هذه النخالت 
ال ينضج  في وقت واحد، فكلما انتهت واحدة 
بدأت األخرى بالنضج. وكان يأكل الرطب في 
بيته خالل سبعة أشهر في العام. واألصناف 
التي غرسها هي غرا أو الغر )مبكرة النضج( 
النضج(  فترة  )متوسطة  واملنيفي  والسلج 

والهاللية )متأخرة فترة النضج(.
ولكي تنجح زراعة النخلة بالبيت هناك 

عدة نقاط هامة يجب مراعاتها:
)1( اختيار صنف النخيل:  يجب اختيار 
الصنف املناسب للبيوت )وقت نضجه( فمن 
بسرا  إما  تؤكل  أصنافا   هناك  أن  املعروف 
تؤكل  أصنافا  أو  مترا  تؤكل  أو  رطبا  تؤكل  أو 
في طورين )بسر ، رطب(  أو صنف يؤكل في 
واألفضل  متر(.   ، رطب   ، )بسر  األطوار  جميع 
هو اختيار نوع ميكن أكله في جميع األطوار 
)بسر،رطب ، متر( ألنه يعطي لصاحب البيت 
خيارات عديدة في وقت أكله. أو يختار صنف 
يؤكل مترا , خاصة أنه يالحظ أن فترة نضج 
غالبية أصناف التمور تكون في وقت اإلجازة 

يكونون  كثيرة  أحيان  في  والناس  الصيفية 
في إجازة وهم بعيدون عن بيوتهم ، وبالتالي 
 ، بعيدين  البيت  وأه��ل  التمور  تتلف  قد 
فاختيار صنف يؤكل في جميع األطوار يجنب 
ومن  التمور،  تلف  مشكلة  البيت  صاحب 
أفضل األنواع التي تؤكل في جميع األطوار: 
البرحي. أيضا يجب االبتعاد عن األنواع التي 
تؤكل رطبا فقط ألنها تتلف إذا لم تؤكل في 
تلك الفترة القصيرة. ومن األصناف املرغوبة 
مرحلة  في  ثمارها  تؤكل  والتي  واملبكرة 

املنصف الدخينية.
النخلة  مصدر  في  املوثوقية   )2(
وخلوها من اآلفات: وذلك من ناحية كيفية 
املعاملة من وقت القلع وحتى الزراعة وكذلك 
خلوها من اآلفات كسوسة النخيل احلمراء. 
إلى األمانة في حتديد صنف  هذا باإلضافة 
النخلة. وللتأكد من صنف النخلة يفضل 
فحص النخلة التي أخذت منها الفسيلة 
أو أن تكون نفس النخلة املنقولة في وقت 

حملها. 
)3( املسافات بني النخيل: لكي تنتج 
النخيل متوراً ذات نوعية فاخرة وكمية جيدة 
متباعدة  مسافات  على  تزرع  أن  فيفضل 
إذا كانت صفوف  )8متر( عن بعضها، لكن 
أن  فيمكن  الغرب  إلى  الشرق  من  النخيل 

تقل املسافة بني النخيل.
من  للشمس:  النخلة  تعرض   )4(
مشاكل زراعة النخيل في البيوت أنها تزرع 
في أماكن ضيقة  أو تزرع في أماكن ظليلة 

)ال تتعرض ألشعة الشمس(، وبالتالي يكون 
منخفضة.وأفضل  جودة  ذو  أو  قليال  إثمارها 
مشمسة.   أماكن  في  يكون  النخيل  إنتاج 
لذا األفضل أن تبتعد عن جدران املنزل مبا ال 
يقل عن ثالثة أمتار على األقل ، خاصة أن ال 
يكون بجانبها جدار باجتاه اجلنوب، ألن اجلدار 
في هذا االجتاه يحجب عنها الشمس طوال 
تتعفن)متوت(  قد  وبالتالي  الشتاء  فصل 
في  كثيرا  تتأخر  أو  زراعتها  بعد  الفسيلة 

اإلثمار أو نضج الثمار.  
)5( عمر غرس النخلة : عادة الفسيلة 
إذا غرست وهي صغيرة وجنحت زراعتها في 
البيت فقد تستغرق زمنا من ثالث إلى ثمان 
تعطي  نخلة  وتصبح  تنضج  لكي  سنوات 
مترا، وهذا وقت طويل على صاحب البيت لذا 
يفضل أن تشترى من البائع وعليها أول حمل 
من التمر )وتسمى جثيثة( وهذا العمر غالبا 
ال متوت فيه النخلة أثناء نقلها وتعطي ثمارا 
بذلك من  أيضا  التأكد  ويتم  في وقت قريب 

نوعيتها.
املرغوبة  لألصناف  تفضيله  منا  ولكل 
يراعى  ولكن  املناسبة  الثمار  نضج  ومرحلة 
اختيار التدرج في النضج في حال زراعة عدد 
االختصاص  أهل  واستشارة  النخيل،  من 
الصنف  اختيار  جوانب  من  يشكل  فيما 
وزراعته وخدمته للحصول على أعلى جودة 

ممكنة من الباسقات. 

 عبداهلل بن محمد العمراني
*  مهندس زراعي
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السماء  وتعالى  سبحانه  اهلل  زي��ن 
في  بها  لالهتداء  اإلنسان  وفطر  بالنجوم 
املمالك،  إل��ى  املوصلة  املسالك  معرفة 
املكان  معرفة  في  بها  يستدل  ال  والنجوم 
فحسب بل وفي معرفة الزمان أيضاً وحساب 
واملواسم  الفصول  ودخول  والتوقيت  الوقت 
}وََعالَماٍت وَبِالنَّْجِم ُهْم يَْهَتُدوَن{. وقد استفاد 
العرب في الصحراء من صفاء السماء فبرزوا 
في علم الفلك ومعرفة األنواء، حيث قسموا 
السنة إلى مواسم وفصول متثلها أنواء وجنوم 
معينة محددة ومعروفة في القبة السماوية، 
ميثل  جزء  كل  جزءاً،   28 إلى  القبة  وقسموا 
واحدة  ليلة  القمر  بها  ينزل  وفسحة  منزلة 
يوماً، وكل  واحدة 13  الشمس في كل  وتنزل 
جنوم  مجموعة  أو  لنجم  منسوبة  منزلة 
من  اجلزء  هذا  في  مشاهدة  وتكون  متثلها 

القبة الفلكية.

الوسم،  خروج  بعد  املربعانية  دخول  ويأتي 
حساب  من  املربعانية  دخول  وقت  ويختلف 
القرى  أم  تقومي  أن  جند  حني  ففي  آخر،  إلى 
حسابات  جند  ديسمبر   7 في  دخولها  يجعل 
أخرى جتعلها في األول من ديسمبر كما عند 
بني  وآخرون  اهلل،  رحمه  الفلكي  بسام  إبن 
دخول  وقت  في  واالختالف  التاريخني،  هذين 
أمر  والطوالع  األنواء  من  وغيرها  املربعانية 
عبارة  واألنواء  الطوالع  ألن  هني،  وأمره  سائغ 
عن جنوم يؤقت بها عند رؤيتها ألول مرة فجراً 

البصرية  الرؤية  تختلف  وقد  الشرق،  جهة 
في  االختالف  ظهر  ومنها  آلخر  شخص  من 
أن  عندي  املرجح  كان  وإن  الدخول،  توقيت 
دخولها في 1 ديسمبر ينسجم أكثر من غيره 
الحظ  وقد  أعلم.  واهلل  اجلوية  التغيرات  مع 
العرب أن دخول املربعانية يتزامن مع مشاهدة 
طلوع  قبل   )Vega الواقع)فيقا  النسر  جنم 
الشمال  جهة  يشرق  نير  جنم  وهو  الشمس 
الشرقي عند الساعة 6:02 صباحاً وفقاً ألفق 
دخول  على  قدمياً  العرب  به  ويستدل  الرياض، 

املربعانية.

يناير فيكون عدد  املربعانية في 14  وتنتهي 
بهذا  املربعانية  وسميت  يوماً،   39 أيامها 
تكون  عندما  يوماً   40 أيامها  عدد  ألن  االسم 
السنة كبيسة )366 يوماً( فيكون نوء القلب 
واملربعانية ليست  يوماً،  من 13  بدالُ  يوماً   14
وإمنا هو مصطلح  في السماء  أو جنماً  منزلة 
يضم ثالث منازل قمرية وهي: اإلكليل ودخوله 
 20 في  ودخوله  القلب  ثم  ديسمبر،   7 في 
ديسمبر، وأخيراً الشولة ودخولها في 2 يناير، 
وعند نهاية املربعانية يُرى جنم النسر الطائر 
الشرق  اجتاه  نير يشرق في  Altair( وهو جنم   (
متاماً حوالي الساعة 5:53 وظهوره للعيان أذان 

بنهاية املربعانية كما الحظ العرب ذلك

وفي اجلدول التالي موافقات دخول املربعانية 
عام  من  ابتداًء  القمرية  الهجرية  السنة  في 
1430ه� وحتى 33 سنة قادمة 1464ه�، وهي

النسر   بنجم  العرب  يستدل 
ع����ل����ى دخ��������ول امل���رب���ع���ان���ي���ة

احلجة  ذي   27 ف����ي  ت����ب����دأ 
1432ه� صفر    6 في  وتنتهي 

د. عبداهلل بن عبد الرحمن املسند
 عضو هيئة التدريس بقسم اجلغرافيا بجامعة القصيم.
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فيها  الهجرية  السنة  تستكمل  التي  الفترة 
السنة  ومواسم  شهور  عبر  كاملة  دورة 
نحواً  سنوياً  املربعانية  تتقدم  حيث  امليالدية، 
دخول  أما  الهجرية،  السنة  في  يوماً   11 من 
ثابت  فهو  امليالدي  التاريخ  في  املربعانية 
أسلفت كما  ديسمبر   7 في  القرى  أم  وعند 

 

األمثال العربية وأنواء املربعانية
وأنواء املربعانية ثالثة اإلكليل، القلب والشولة، 
وطالع اإلكليل هو أول جنوم فصل الشتاء وفقاً 
حلساب األنواء وفيه يبدأ اشتداد البرد وقد قالت 
العرب: إذا طلع اإلكليل هاجت الفحول وشمرت 
جنوم  ثالثة  واإلكليل  السيول،  وتخوفت  الذيول 
نيرة مصطفة رأسياً تقريباً ومتثل رأس العقرب، 
يليه دخول طالع القلب وهو جنم نير أحمر اللون 
النياط  لهما  يقال  صغيرين  جنمني  بني  يقع 
ثاني  وهو  العقرب  برج  جنوم  أملع  القلب  ويعتبر 
جنوم املربعانية قالت العرب: إذا طلع القلب جاء 

كالكلب  الشتاء 
وص��ار أه��ل ال��ب��وادي 
طالع  يليه  كرب،  في 
ثالث  وه��و  الشولة 
وهو  املربعانية،  جنوم 
ميثالن  متقاربان  جنمان 
قالت  العقرب  مئبر 
طلعت إذا  ال��ع��رب: 

لالستقراءات  ووفقاً  طوله،  الليل  طال  الشولة 
الطوالع  أبرد  يعد  الشولة  طالع  فإن  املناخية 

الثمانية والعشرين واهلل أعلم
الفم  البخار من  املربعانية يظهر  أجواء  وفي   
لشدة البرودة صباحاً، وقد يظهر الندى آخر الليل 
تتساقط  وفيها  األولى،  الصباح  ساعات  وفي 
املربعانية  منتصف  وفي  األشجار،  بعض  أوراق 
موسومة  األرض  كانت  إذا  الفقع  يظهر  قد 
تقريباً  املربعانية  منتصف  وفي  كافية،  بأمطار 
وبالتحديد في 22 ديسمبر يدخل برد االنصراف 
على  تعامدها  من  الشمس  انصراف  به  ويعنى 
البرد على أشده، ووفقاً  مدار اجلدي حيث يكون 
أن  يتضح  سنة   35 من  ألكثر  مناخية  لبيانات 

شهر ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة.

تأثر أشجار النخيل مبنطقة القصيم 
ب��س��ب��ب ت���دن���ي درج�����ة احل�������رارة شتاء 

2008م
مبنطقة  اململكة  تتأثر  املربعانية  وفي 

فوق  السيبيري  املرتفع  اجل��وي  الضغط 

وسط أسيا والذي ميتد حتى أطراف اململكة 

الشمالية  الرياح  منه  وتهب  الشمالية 

الشرقية )النسرية( الباردة فتصبح األجواء 

يساهم  مما  صافية،  والسماء  وباردة  جافة 

في تكون الصقيع آخر الليل وحتى ساعات 

املربعانية  في  واألمطار  األول��ى.  الصباح 

ضعيفة  إلى  متوسطة  تكون  )ديسمبر( 

وذلك  وأبريل  مارس  أو  بنوفمبر  مقارنة 

الهوائية  الكتلة  بسيطرة  اململكة  لتأثر 

تخفض  والتي  واجلافة  الباردة  السيبيرية 

الصفر  دون  ما  إلى  الصغرى  احلرارة  درجة 

املئوي في مناطق الشمال وشمال ووسط

 املنطقة الوسطى، 

وسماً  املربعانية  أول  تعد  العرب  أن  اإلشارة  وجتدر 

األرض  تسم   � تعالى  اهلل  بإذن   � أمطارها  إن  حيث 

باخلضرة والكأل

»كذب املنجمون ولو صدقوا«
وهذه  كذلك،  ليس  وهو  حديث  أنه  الكثيرون  يعتقد 
املقولة يقذف ويرشق بها بعض الناس مستقرئي األحوال 
اجلوية! والصحيح أن علم التنبؤات اجلوية علم قائم على 
معطيات علمية، وبيانات رقمية، وخبرات تراكمية، تقترب 
إلى احلقيقة كلما كانت الفترة قصيرة، وأحسب أن معرفة 
ولكنه  للعامة،  غيبي  شأن  املستقبلية  الطقس  أحوال 
في الوقت نفسه ليس غيبياً للمشتغلني في هذا العلم، 
وتوقعاتهم صوابها أكثر من خطئها خاصة عندما تكون 
الفترة الزمنية قصيرة، ومع ذلك فهم يتوقعون نزول املطر 

وال يجزمون به لعلة شرعية تعرفونها.
بها  موثوق  مثالً(  )أسبوع  املدى  قصيرة  اجلوية  والتنبؤات 
املتبقية فكلما قصرت  األيام  تتوقف حسب طول  بنسبة 
صحيح،  والعكس  الثقة  نسبة  زادت  الزمنية  الفترة 
ويعتبر التنبؤ بعنصر املطر هو األصعب ونسبة الثقة فيه 
والرياح  احلرارة  املناخ كدرجة  بقية عناصر  ضعيفة بخالف 
ال  دائماً  أقول  ذلك  ومع  وغيرها،  السحب  وتكّون  والرطوبة 

تثق بالتنبؤات اجلوية %100!!
سعف  بقطع  يوصون  اخلبراء  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
النخيل في أول املربعانية. وتبدأ فحول النخيل بالطلع من 
منتصف »املربعانية« ويكثر طلع النخيل في نهاية موسم 

»املربعانية«.

تتأثر النخيل  بدرجات احلرارة 
امل���ن���خ���ف���ض���ة ف����ي امل���رب���ع���ان���ي���ة 
صقيعا أش��ده��ا  2008م  وع����ام 

ع��ل��م��ي��ًا مي���ك���ن ال����وث����وق في 
التنبؤات اجلوية إلى أسبوع! 
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مشروع تطوير املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء
Al Hassa National Date Palm Research Center

Project UTFN/SAU15/SAU

A
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النخيل مبزارع ناميبيا متأتية من فسائل غالبية 
مهمني  صنفني  من  وتتكون  نسيجية 
هما البرحي واجملهول. ينتج النخيل مردودا جيدا وجودة عالية 
جعلت من ناميبيا دولة مصدرة للتمور لألسواق العاملية رغم 
حداثة عهدها بزراعة النخيل. تتميز املزارع بتواجد عدد كبير 
جداً من النخيل املتأتي من عدة مختبرات لزارعة األنسجة 
اخملتلفة في العالم وهذه تعتبر فرصة نادرة لدراسة التغيرات 
هذه  أجريت  األنسجة.  زراعة  بتقنيات  اإلكثار  عن  الناجمة 
األنسجة  زراعة  الناجتة عن  التغيرات  الدراسة  على ظاهرة 
على  أوال  اجلهود  وتركزت  واجملهول  البرحي  صنفي  على 
 Somatic( صنف البرحي املنتج نخيله من الزراعة اجلنينية
واملغروس  ببريطانيا   DPD مختبر  في   )Embryogenesis
على أربعة أجزاء بإجمالي 2700 نخلة. أما اجلانب األخر من 
عدة  من  نخيله  املتأتي  اجملهول  صنف  شمل  فقد  الدراسة 
مخابر عاملية وشملت الدراسة 1846 نخلة منتجة. مكنت 

هذه الدراسة من الوصول إلى االستنتاجات التالية :
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كبير اخلبراء مبشروع تطوير
 املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

�لطفر�ت يف �لنخيل �لن�سيجي بناميبيا 
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)1( ميكن حصر التغيرات في أربعة ظواهر )التضخم 
التقزم   ، والعقد  اإلثمار  مشاكل  السعف،  حجم  في 

والنمو البطيء، املظهر اخلارجي املشوه للنخلة(.
 %3.2( للبرحي  تعتبر نسبياً ضعيفة  التغيرات   )2(
من إجمالي 2700 نخلة شملتها الدراسة( ومتوسطة 

للمجهول )%11.86 من إجمالي 1846 نخلة(.
يعتبر  التغيرات  لهذه  االقتصادي  التأثير   )3(

ضعيفاً.  
هذه الدراسة على صنفي البرحي واجملهول مكنت 
التغيرات  لهذه  الدقيق  التأثير  على  التعرف  من 
الفسائل  مصدر  أن  التأكيد  وميكن  اإلنتاج.  على 
العوامل  املستعملة،  التقنية  )اخملتبر،  النسيجية 
الوراثية ، العوامل الفيزيائية ، األمراض( يؤثر على 
األولية  والنتائج  والتشوهات  التغيرات  نوعية 

مكنتنا من الوصول لالستنتاجات التالية : 
كثيرا  مرتبطة  والتشوهات  التغيرات   )1(  
النسيج  عمر  )طول  اخملتبر  في  اإلكثار  بظروف 

النقالت،  كثرة  املتكاثر، 
العاملني  اخملتبر،  ظروف  اإلكثار،  تنظيم 

باخملتبر...( وبدرجة  أقل  بتقنية  اإلكثار   )اإلكثار 
بالتعضي أو باألجنة اجلسدية(.

ألحد  أيضا  إرجاعها  ميكن  التشوهات   )2(
األسباب التالية: 

اخلارجي  املظهر  على  طفيفة  وراثية  تغيرات   *
فقط بينما يبقى التمر سليما.

 ، ، األرض  املناخ   ، البيئة   ( الفيزيائية  العوامل   *
املاء ، التلقيح واإلخصاب ، مدة قابلية التلقيح 

لألزهار املؤنثة ، خصوبة حبوب اللقاح...(.
* األمراض واآلفات.        
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أوال: عملية اإلكثار
األولى  املرحلة  اإلكثار  عملية  تعد 
جيد  نخيل  بستان  إلنشاء  واألساس 
الفسيلة  أن  و حيث  إقتصاديا،  ومجدي 
القدم  منذ  الشائعة  الطريقة  هي 
بعض  أن  يالحظ  ستستمر  و  ومازالت 
الفسائل  برعاية  يهتم  ال  املزارعني 
حيث  من  األم  النخلة  حول  النامية 
التزاحم  و  الكافي  التسميد  و  التقليم 
التامة  العناية  إلى  بالغضافة  الشديد 
عند فصل الفسيلة من أمها، وفي هذا 

الشأن يلزم مراعاة النقاط التالية:
1-االهتمام بالفسائل و هي متصلة باألم 
بتنظيفها و تقليمها و تقليل التزاحم 
من  سليمة  قوية  الفسيلة  تنمو  حتى 

األمراض و اآلفات.
حيث  من  اجليدة  الفسائل  2-اختيار 
العمر  و  25كجم(   –  20  ( احلجم 

)3-4سنوات(
3-عند عملية الفصل يلزم إملام العامل 
الفسيلة  بالطريقة الصحيحة لفصل 
الفسيلة  أو  باألم  األذى  إحلاق  لعدم 

نفسها

كل  في  تعقيمها  و  اجلروح   4-معاجلة 

عملية  متام  بعد  الفسيلة  و  األم  من 
الفصل.

5-جتهيز اجلورة املعدة لزراعة الفسيلة 
املناسبني  القطر  و  العمق  حيث  من 
في  الفسيلة  جناح  لضمان  والتربة 

التجذير و النمو

صحيح  بشكل  الفسيلة  6-زراعة 
الزراعة من أضرار درجة  وحمايتها بعد 
احلرارة العالية أو املنخفضة و يتم ذلك 
أو  القماش  أو  باخليش  الفسيلة  بلف 
وضع حلقة من السعف حول الفسيلة 
الساق  طويلة  احملاصيل  احد  زراعة  أو 

حولها مثل الذرة الرفيعة. 

7-العناية التامة بالفسيلة بعد الزراعة 
من حيث الري و التسميد.      

     يغيب عند كثير من املزارعني إنشاء 
بالنخيل،  خاص  احلقل  في  مشتل 
حيث أن تخصيص مساحة معينة في 
البستان لهذا الغرض يحقق عدة فوائد 

منها:
الصغيرة  الفسائل  من  االستفادة 

في  للزراعة  تصلح  ال  التي  والضعيفة 
األرض املستدمية.

التي  الناضجة  بالفسائل  االحتفاظ 
منها  االستفادة  و  احلاجة  عن  تزيد 

الحقا.
زراعة الفسائل املعدة للبيع في املشتل 
ضمان  و  جتهيزها  عملية  من  يسهل 

جناحها.
النخلة  حول  الفسائل  تزاحم  تقليل 

األم و منافستها على الغذاء.
وخاصة  الفسائل  من  الفاقد  تقليل 

األصناف اجليدة و املرغوبة.
في  املشتل  أرض  في  الفسائل  وتزرع 
خطوط على مسافات متقاربة )2متر( 
مع االهتمام بعمليات اخلدمة و الوقاية 

املطلوبة.

ثانيا: عملية الري
تتحمل  النخيل  أن شجرة  املعروف  من 
إال  األخرى،  باألشجار  مقارنة  العطش 
احملصول  كمية  على  ينعكس  ذلك  أن 
وجودته. و لذا فإن االهتمام بري أشجار 
على  مباشرا  و  إيجابيا  يؤثر  النخيل 
السلبيات  من  و  كيفا.  و  احملصول كما 

املعروف أن نخيل التمر تعد الشجرة األولى في اململكة و محصول التمور هو احملصول من 
الزراعي األول أيضا و هذه حقيقة ال جدال فيها. و لكن اجلدال في كيفية التعامل مع 
هذه الشجرة املباركة بالرغم من قدمها و مكانتها الدينية و الغذائية و االقتصادية لنسبة كبيرة 

جدا من سكان هذا الوطن الكبير. 
من أجل ذلك يجدر بنا أن نذكر ببعض السلبيات التي متارس في حق هذه الشجرة املباركة  والسخية 
في عطائها لعل أن تؤخذ في اإلعتبار والعزم  على تفاديها و تسترد النخلة بعض حقوقها و من 

هذه السلبيات ما يلي:

�ل�سلبيات �مل�ساحبة

لعمليات خدمة �أ�سجار �لنخيل

 د. راشد سلطان العبيد أستاذ البساتني املشارك
قسم اإلنتاج النباتي - كلية علوم األغذية و الزراعة

جامعة امللك سعود
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بعض  عند  النخيل  ري  في  املتبعة 
املزراعني تتمثل في:

1-اإلسراف في كمية مياه الري و إعطاء 
الفعلية  االحتياجات  من  أكثر  النخلة 
األمراض  ببعض  اإلصابة  يسبب  مما 
يؤثر  كما  الفطرية  و  الفسيولوجية 
للتخزين  قابليتها  و  الثمار  على خواص 
منافي  اإلسراف  فإن  ذلك  على  عالوة  و 
لعملية ترشيد استخدام املياه املوصى 

بها حتت ظروف اململكة

خاصة  و  للعطش  النخلة  2-تعريض 
وضع  لعدم  العمر  في  الكبير  النخيل 
برنامج صحيح لري بستان النخيل كما 

قلة  تأثير  يظهر  و  األخرى.  احملاصيل  في 
الري في منو النخلة و صفات الثمار من 
حيث احلجم و اللون و الرطوبة النسبية 

و صالحيتها للتصنيع

3-عدم اختيار نظام الري املناسب حيث 
مازالوا  النخيل  مزارعي  من  كثيرا  أن 
يتبعون نظام الري بالغمر في األحواض 
مما يسبب هدرا كبيرا للمياه دون فائدة. 
ومن الواجب أن يلزم املزارعون باستخدام 
املائية  االحتياجات  يوفر  ري  نظام 

املناسبة للنخلة و يقلل الفاقد من املاء 
الينبوع  أو  بالتنقيط  الري  نظام  مثل 
هذه  أن  حيث  السطحي  حتت  الري  او 
من  كثير  في  جناحها  أثبتت  قد  النظم 

أشجار الفاكهة و منها نخيل التمر.

ثالثا: عملية التسميد
توفير  إلى  التسميد  عملية  تهدف   
احملاصيل  إنتاج  و  لنمو  الالزم  الغذاء 
الزراعية. و من هنا تكمن أهمية عملية 
التسميدية   البرامج  إعداد  و  تسميد 
تعاني من كثير  التي  باململكة  للنخيل 

من العيوب منها:

إعطائه  وعدم  التسميد  1-إهمال 
برامج عمليات  املطلوبة ضمن  أهميته 

اخلدمة لنخلة التمر

وعدم  الكيماوي  التسميد  من  2-اخلوف 
على  دليل  أي  دون  للنخيل  إضافته 
مع  استخدامه،  من  الناجتة  األضرار 
العلم بأهمية الزراعة العضوية في هذا 

الزمن.

العضوي  التسميد  على  3-التركيز 
احليواني مع فقره في كثير من العناصر 

املغذية الضرورية للنبات

األخضر  بالتسميد  التام  4-اجلهل 

أو  البقولية  احملاصيل  زراعة  به  ويقصد 
البرسيم ثم حرثها في التربة مما يحسن 
ببعض  النبات  ميد  و  التربة  خواص  من 

العناصر الضرورية

للنخيل  تسميدي  برنامج  وضع  5-عدم 
فترات  حسب  الواحد  املوسم   خالل 
املالحظ  أن  حيث  النخلة،  وإثمار  منو 
النوعية  حتديد  دون  السماد  إضافة  هو 

والكمية أو املوعد املناسب.
و نظرا لفقر التربة في كثير من مناطق 
اململكة باإلضافة إلى طول عمر النخلة 

في احلقل و حجم إثمارها السنوي حتتم 
التسميدية  بالبرامج  االهتمام  زيادة 
مختلف  في  التمر  لنخلة  الصحيحة 
دور كبير في  له من  ملا  اململكة  مناطق 
احملصول  و  السليم  النمو  استدامة 

الوافر لهذه الشجرة املباركة.

رابعا: عملية التلقيح 
من املعروف للكثير أن التلقيح في نخيل 
التمر يختلف عنه في الفواكه واألشجار 
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اإلنسان  يقوم  حيث  األخ��رى 

النخيل  من  اللقاح  بنقل حبوب 

األغاريض إلى  )الفحل(  املذكر 

لذا   املؤنث.  النخيل  الزهرية في   

تعد عملية التلقيح أهم عملية 

واقتصادي  جيد  محصول  إلنتاج 

وإهمال عملية التمر،  من نخيل 

أدائها  في  التقصير  أو  التلقيح 

ينعكس مباشرة على كمية و نوعية 

بها  اإلعتناء  أن  كما  الناجتة  الثمار 

بصورة  و  احملدد  الوقت  في  إجرائها  و 

عقد  إلى  اهلل-  –بإذن  يؤدي  صحيحة 

هذه  أهمية  مع  و  وفير.  محصول 

إال  االقتصادية  الناحية  من  العملية 

املتعلقة  السلبيات  بعض  هناك  أن 

بها ومنها:

1-عدم االهتمام بزراعة العدد الكافي 

املؤنث  النخيل  لتلقيح  الفحول  من 

املزروع في احلقل

وجدت  إن  الفحول  تقييم  2-ع��دم 

الفحل  لتحديد  خصوبتها  واختبار 

اجليد وإكثاره وإزالة الفحل الرديء.

حبوب  مصدر  من  التأكد  3-ع��دم 
السوق  اللقاح من  اللقاح عند شراء 

أو جلبه من خارج املزرعة
4-تكليف العمالة غير املدربة بإجراء 

عملية تلقيح نخيل التمر 
األصناف  إحتياج  معرفة  5-ع��دم 
اخملتلفة لكميات لقاح مختلفة حيث 
أن بعض االصناف حتتاج لكمية حبوب 

لقاح أكبر من البعض اآلخر
6-تتبع مواعيد خروج األغاريض املؤنثة 

وطول فترة قابليتها للتلقيح
إلى  اللقاح  حبوب  تخزين  7-ع��دم 
في  منه  لإلستفادة  الالحق  املوسم 

تلقيح األصناف املبكرة جدا
8-جهل الكثير من املزارعني مبدى تأثير 
و مصدره على صفات  اللقاح  حبوب 

الثمار و مواعيد نضجها.
9-زيادة أو نقص كمية حبوب اللقاح 
على  سلبيا  تؤثر  قد  التكميم  وعدم 
كمية  وبالتالي  الثمار  عقد  نسبة 

احملصول و صفات الثمار. 

خامسا: عملية خف الثمار
من  جزء  إزالة  اخلف  بعملية  يقصد 
من  معني  موعد  في  النخلة  محصول 
املوسم. و من أهداف إجراء هذه العملية 
هو حتسني صفات الثمار املتبقية واحلد 
من ظاهرة تبادل احلمل )املعاومة(. وتخف 

ثمار النخيل بعدة طرق من أهمها:

حيث  النخلة  عذوق  من  عدد  إزالة   - أ 
يفضل ترك من 8 -10 عذوق فقط وإزالة 

الباقي.

إزالة عدد من الشماريخ من وسط   - ب 
العذوق في حالة العذوق الكبيرة احلجم 

كثيفة الشماريخ.

بقص  ذلك  و  الشماريخ  تقصير   - ج� 

ذات  األصناف  في  معني  بطول  أطرافها 
الشماريخ الطويلة.

د - ميكن إجراء اخلف باستخدام أكثر من 
طريقة من الطرق السابقة.

ه� - اخلف الكيميائي: حيث ترش بعض 
معني  وقت  في  الكيميائية  املركبات 

وتركيز معلوم.

موعدين  في  اخلف  عملية  إجراء  وميكن 
إما وقت التلقيح أو عند سند العراجني 

)التعديل(

العملية  هذه  أهمية  من  وبالرغم 
ال  املزارعني  أن  إال  اجليدة  وفوائدها 

يستخدمونها لبعض  األسباب ومنها:
1- جهل الكثير من الناس بعملية اخلف 

و فوائدها
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2- عدم إجراء خف الثمار في املوعد املناسب و الكمية املناسبة 
إلعطاء نتيجة إيحابية وملموسة لدى املزارع           

مما  بالنوعية  االهتمام  من  أكثر  احملصول  بكمية  االهتمام   -3
غير  و  رديئة  مواصفات  ذو  غزير  محصول  إنتاج  في  يساهم 

صاحلة للتداول و التصنيع 

سادسا: عملية احلصاد
في  احملصول  جمع  و  جني  عملية  هي  احلصاد  بعملية  يقصد 
عملية جني  في  املهمة  األمور  من  و  للحصاد.  املناسب  الطور 
من  معني  صنف  ثمار  فيها  جتمع  التي  املرحلة  حتديد  احملصول 
العائد االقتصادي منها. فمن املعروف  حيث رغبة املستهلك و 
أو  البسر  مرحلة  في  ثمارها  جمع  يكون  األصناف  بعض  أن 
الرطب أفضل من اجلمع في مرحلة التمر مثل البرحي و اخلصاب 
والسلج و املقفزي، كما أن بعض األصناف ال تصلح ثمارها في 
التمر مثل اخلضري  تترك حتى تصل مرحلة  بل  الرطب  مرحلة 
جمع  ميكن  التي  األصناف  بعض  هناك  و  والسري.  العجوة  و 
ثمارها في كال املرحلتني حسب رغبة املستهلك مثل السكري 
والصقعي ونبوت السيف واخلالص. وبناءا على ذلك ميكن تفادي 
نخيل  في  احملصول  جمع  لعملية  املصاحبة  السلبيات  بعض 

التمر التي منها:

1 - عدم حتديد املرحلة املناسبة جلمع الثمار.

2 - التأخر في عملية احلصاد مما يسبب تلف احملصول.

3 - عدم االهتمام بنظافة احملصول أثناء عملية اجلمع.

4 - عدم االهتمام بعملية التهيئة للثمار بعد اجلمع حيث يجب
     وضعها في مكان ظليل و بارد بعد احلصاد مباشرة.

5 - عدم االهتمام بعملية الفرز حسب احلجم و اللون  و درجة
     اجلودة مما يؤدي إلى انخفاض سعر احملصول الكلي عند للبيع

العالية  احلرارة  و  املباشرة  الشمس  ألشعة  الثمار  تعريض   -  6
     أثناء نقل الثمار في وسائل نقل غير مغطاة أو مبردة، كما 

      يتم عرضها للبيع في األسواق حتت نفس الظروف. 
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تقليم �أ�سجــــــــار �لنخيــــــــــل

إعداد : املهندس محمد عبد الكرمي العامر 

 أخصائي بساتني.. هيئة الري و الصرف باألحساء

هو إزالة جزء أو أجزاء معينة من املجموع اخلضري للشجرة بكثافة التقليم 
تختلف  على حسب نوع وصن���������ف األشجار املزروعة وينقسم تقليم 
األشجار إلى  نوعني األول إثماري وهو عبارة عن تنظيم احلمل  والثاني تربية  وهو تكوين 
هيكل الشجرة في السنوات األولى من عمرها  أما عن  تقليم  النخيل  فيختلف عن بقية 
أشجار الفاكهة األخرى حيث يقتصر تقليم النخيل على  إزالة السعف اجلاف , الكرب  
,  و الشوك ,  وجترى هذه  العمليات  , الكواريب أو الرواكيب   , الليف  )قاعدة السعف( 
عادة في مرحلة معينة من عمر النخلة وفي وقت محدد من السنة ويتحقق من ذلك عدة 

فوائد.  
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أهم فوائد تقليم النخيل  : 
أجراء   وتسهيل   النخلة   صعود  عملية  تسهيل    �  1

العمليات اخملتلفة  للنخلة . 
2 � تدمير أماكن اختباء احلشرات و أماكن تكاثرها .

3 � التخلص من األجزاء املصابة ببعض اآلفات و األمراض 
وحرقها لضمان عدم انتقال اإلصابة . 

4 � حماية الثمار من اخلدوش واألضرار امليكانيكية الناجتة 
من احتكاكها املباشر بالشوك . 

على  ذلك  ويساعد  الشمس  ألشعة  الثمار  تعريض   �  5
سرعة نضج الثمار وحتسني خواصها . 

أهم عمليات التقليم ألشجار النخيل  : 
أوال: إزالة السعف اجلاف :  

السابعة  السنة  من  ابتداء  سنويا   العملية  هذه  تتم 
برج  يوليو) منتصف  النخلة وذلك خالل شهر  من عمر 
بالكامل  متاما  السعفة  جفاف  بعد  وذلك   ) السرطان 
وال ينصح بتقليم السعف األخضر إال للضرورة  وذلك 
خلدمة  إعاقتها   أو  احلقل  داخل  للحركة  إعاقتها  عند 

الفسائل . 

ثانيا: إزالة الكرب : 
العملية  وجترى هذه  البطاط   أو  التكريب  أيضا  ويسمى 
نوفمبر  شهري  خالل  وذلك  الصرام  من  االنتهاء  بعد 
بعد حوالي  األولى  للمرة  العملية  وديسمبر  وجترى هذه 
العملية  الفسيلة وتسمى هذه  ثمان سنوات من غرس 
وهي  سنتني   كل  مرة  مبعدل  ثم   ) التجليس   ( محليا  
سم   10 حوالي  ويترك  السعف  قواعد  إزالة   عن  عبارة 
 ) )املنجل  تسم��ى  خاصة  آلة  وتستخدم  القاعدة  من 
واحد  وقت  في  العملية  هذه  تتم  أن  وميكن  العكفة  أو 
لكونه  الليف  إزالة   أيضا  ويتم  اجلاف  السعف  إزالة  مع 
األشهر  في  التكريب  عدم  ويفضل  الكرب   مع  متداخال 

الشديدة احلرارة أو البرودة . 

ثالثا: إزالة األشواك : 
هذه  وجترى  التشويك  أو  بالتسحيت  أيضا  ويسمى 
عملية  أثناء  أو  قبل  اجلديد   للسعف  سنويا  العملية 
التنبيت بفترة مناسبة  وعادة ما  التنبيت ويفضل قبل 
تتم ابتداء من شهر فبراير ويتم خالل هذه العملية  إزالة 

قواعد العذوق  ) العسق ( للمحصول السابق . 
رابعا: إزالة الكواريب :  

وهي عبارة عن الفسائل الهوائية وتسمى أيضا الرواكيب  
لها  وليس  التربة  سطح  فوق  اجلذع   على  تنمو  وهي  

مجموع جذري. 

معلومات هامة : 
إزالة   , تكريب   ( التقليم  في  الواحد  العامل  كفاءة   �1

سعف ,تنبيت ( حوالي من 15 ��� 20 نخلة / اليوم . 
2 � تنتج النخلة حوالي من ) 15 �� 25 سعفة ( في السنة 
وهذا تقريبا عدد السعف اجلاف الذي يتم إزالته سنويا  فكلما 
زادت قوة النخلة كلما زاد عدد السعف الذي تنتجه النخلة 
يتوقف كمية اإلنتاج على عدد السعف األخضر املوجود على 
النخلة وعلى أساس ذلك يتحدد عدد العذوق التي  حتملها 
حوالي  السعف  عدد  يكون  الطبيعي  الوضع  ففي  النخلة 
خمسة أضعاف عدد العذوق وكلما زاد عدد السعف كلما زاد 

عدد العذوق كلما زادت كمية اإلنتاج .                             . 
3 � عدد الكرب الذي يتم إزالته كل سنتني يساوي  تقريبا  
مجموع عدد السعف اجلاف الذي يتم إزالته خالل سنتني 

متتاليتني . 
4 � تزداد عدد الفسائل التي تنتجها النخلة في الظروف 
تقليما  األخضر  السعف  تقليم  بسبب   العادية  غير 
السعف  عدد  من   %25 من  أكثر  إزالة  عند  وذلك  جائرا 
عن عمرها  يقل  التي  النخلة   على  املوجود  األخضر 

) 15 ( سنة. 
) بعمر حوالي 4 سنوات(   الواحدة  5 � السعفة اخلضراء 

تنتج حوالي من) 1 � 1.5( كغم من التمور . 
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االعتقاد السائد بني الباحثني هو انه عند 
يتناسب  النخلة  لنمو  املالئمة  الظروف  توفر 
االخضر  السعف  عدد  مع  انتاجها  او  حملها 
الذي حتمله. كما ان نسبة السعف الى الثمار 
التحديد(  وجه  على  معروفة  غير  انها  )ولو 
يجب ان تنخفض عن حد معني ومن املعروف 
انه التوجد سعفتان بنفس العمر على النخلة 

الواحدة.
من االمور املسلم بها هي ضرورة احتفاظ 
السعف  من  كاف  بعدد  التمر  نخيل  اشجار 
االخضر لضمان احلصول على اقصى انتاجية 
من الثمار. اال في حاالت وجود اسباب معينة 
تدعو الى ازالة السعف على سبيل املثال قد 
السعف  بعض  ازالة  الى  احياناً  املرء  يضطر 
يكون  قد  او  الثمرية  العذوق  خلدمة  االخضر 

السعف مصاباً مبرض معني او تبدأ بالتيبس.
من املعروف ان اوراق النباتات تقوم بعملية 
التركيب الضوئي في وجود املاء واملادة اخلضراء 
الشمس  واشعة  الكلوروفيل(  او  )يخضور 
وثاني اوكسيد الكاربون ينتج عن ذلك تكوين 
السكريات )غذاء النباتات(. لذا فان السكريات 
تعتبر ضرورية بالنسبة النتاج السعف اجلديد 
حالة  ففي  الثمار.  ونضوج  اجلذع  ومنو  واجلذور 
اكثر  بكميات  للسكريات  الشجرة  صنع 

التي  الكمية  تصل  الستهالكها  الالزم  من 
حيث  النخلة  جذع  في  استهالك  عن  تفيض 
اكتشفت  فقد  انشاء.  الى  تدرجياً  يتحول 
عند اجراء حتليل النسجة جذوع الشجرة بأن 
فيها  النشوية  للمحتويات  احتياطها  هناك 

انها  اال  الصيف  اواخر  في  عالية  وبكميات 
يونيو  بني  ما  الفترة  خالل  باالنخفاض  تاخذ 
ويوليو، يعزى ذلك الى زيادة في استهالك املواد 
الفترة  انه يحدث في خالل هذه  اال  الغذائية. 
والثمار  واجلذع  احلديث  للسعف  سريع  منو 

عمليات خدمة �أ�سجار نخيل �لتمر

                            األستاذ حسام حسن علي غالب
                            خبير نخيل متقاعد

العمليات املهمة التي تؤثر على طبيعة منو وحمل النخلة والتي ميارسها املزارعون من 
في خدمة اشجار النخيل هي: 

االشواك  وازال��ة  )التعريب(  السعف  بقطع  الشجرة  تنظيف  ويشمل   )  Pruning( التقليم   -1
والليف وقواعد السعف او الكرب )التكريب(.

2- خف الثمار )Fruit Thinning(  وتتضمن خف العذوق وازالتها.
 Fruit( )( وتغطية العذوق )التكميم والتكييسFruit Bunching( 3- عمليات التفريد والتحدير

.) Bagging
4- التعشيب. 

ومن أجل القيام بهذه العمليات البد من االشارة الى:
عالقة السعف االخضر بعمليات التقليم وخف الثمار والعمليات االخرى وتأثيرها على انتاجية 

النخلة .



النخيل و التمور
69 العدد اخلامس

سكرية  مواد  الى  االجزاء  هذه  حتتاج  فقد  لذا 
من  اكثر  بنسب  وتستهلك  اكثر  بكميات 
السعف القدمي. وتبعا لذلك فانه من الضروري 
خالل اشهر الشتاء واوائل الربيع ان يزداد انتاج 
السعف  بعدد كاف من  )االحتفاظ  السكريات 
االخضر للقيام بعمليات التركيب الضوئي( عن 
االستهالك ليسد النقص في هذا االحتياط من 

املواد الغذائية.

جدا  فعاالً  يكون  السعف  ان  املالحظ  من 
خالل اشهر الشتاء عندما يصل تراكم احتياطي 
وعليه فمن  النخلة.  اقصاه في  الغذائية  املواد 
للمواد  االجمالية  الكمية  ان  توقع  اذن،  املنطق 
الكاربوهيدراتية املتكونة في النخلة لها عالقة 
التي حتملها  مباشرة بكمية السعف االخضر 
جميع  ترك  الضروري  من  فانه  لذا  الشجرة. 
السعف االخضر على الشجرة دون قطعه خالل 
فترة اخلريف والشتاء والربيع على ان يتم تقليم 
السعف في اواخر الربيع واوائل الصيف بسبب 
الزيادة في كثافته عندئذ يقتصر التقليم على 
يظهر  والذي  القدمي  او  السفلي  السعف  ازالة 
حتت  الكثيف  السعف  او  التأكل  بعض  عليه 
خدمة  يعيق  قد  بقاءه  ان  حيث  الثمار  عذوق 
الثمار.  نوعية  رداءة  في  يتسبب  قد  او  العذوق 
وذلك الن ارتفاع الرطوبة في بعض املناطق بعد 
الثمار  تعرض  زيادة  على  يساعد  يوليو  شهر 
او   )Checking( التشطيب  بعاهات  لالصابة 

.) Black Nose( اسوداد الذنب
اجريت على بعض  التي  التجارب  اوضحت 
عنره  يتراوح  الذي  البالغ  النخيل  ان  االصناف 
 90-50 من  يحتاج  اكثر  او  سنة   15-10 مابني 
سعفة خضراء كحد اقصى ومن 40-50 سعفة 
انتاجية من  ادنى لضمان اقصى  خضراء كحد 
الثمار معتمداً على الصنف وحيويته وان زيادة 
السعف عن هذه الكمية وابقاءه على النخلة 
قد يؤدي الى تزاحمها وباالخص في املنطقة حتت 
ببعض  االصابة  الى  ويعرضها  الثمرية  العذوق 
االمراض اثناء نضوجها وباالخص في منتصف 
الصيف. اضافة الى ذلك، فان زيادة السعف عن 
احلد  املشار اليه اعاله. عند بداية جني احملصول 
على  الثمار  مع  السعف  تنافس  الى  يؤدي 
تقليل  قترة  في  وباالخص  املتوفرة  املاء  كميات 
حتت  النخلة  وتنتج  اجلني  موسم  االرواء.اثناء 

هذه الظروف ثماراً ذات نوعية رديئة. وعليه فانه 
ينصح بترك مااليقل من 40-50 سعفة خضراء 
مراعاة  مع  وقت  اي  في  الواحدة.  النخلة  على 
النخلة. على  ونشاط حيوية  املناخية  الظروف 
ان يؤخذ بعني االعتبار معدل انتاج النخلة نحو 
)20( سعفة سنوياً وضرورة ابقاء السعف حتى 
يصبح عمره )5-7(سنوات قبل ازالته. وقد بينت 
التجارب على هذا االساس بأن فعالية السعف 

تختلف باختالف عمرها.
السعفة  عمر  زاد  كلما  بأنه  وجد  وقد 
في  الضوئي«  »التركيب  فعاليتها  انخفضت 
تصنيع  على  قدرتها  ان  اال  السكريات  انتاج 
الغذاء قد بلغ ذروتها عندما يكون عمر السعفة 
السنة  في  باالنخفاض  تاخذ  ثم  واحدة.  سنة 
الثانية وتستمر باالنخفاض حتى الى منو )%65( 
في السنة الرابعة وتوضح هذه التجربة اهمية 
ترك السعف االخضر على النخلة. وان تقتصر 
االربع  عمره  يتجاوز  الذي  السعف  ازالة  على 
السعف  ازالة  او  احلاجة  عند  وذلك  سنوات 

اليابس القدمي.
باالضافة الى ماتقدم، فقد اتضح ان ملوقع 
النخلة  انتاجية  في  اهمية  ايضاً  السعفة 
فكلما كانت السعفة قريبة من قاعدة الساق 
اوضح  تاثير  لها  كان  كلما  )العرجون(  الثمري 
على االنتاجية. ومن املعروف ان السعف االكثر 
العراجني.  منشأ  من  بعداً  االكثر  هو  عمراً 
من  بعداً  اكثر  دائما  يكون  القدمي  فالسعف 
التضليل من  الى  تعرضاً  واكثر  النامية  القمة 

السعف العلوي القريب من القمة النامية.
املالئمة  النسبة  لتحديد  هنالك محاوالت 
وبني  الثمرية  وال��ع��ذوق  السعف  ع��دد  بني 
ويساعد  التمر،  نخلة  على  والثمار  السعف 
حتديد مثل هذه النسب املزارع في التغلب على 
ظاهرة املعاومة عن طريق موازنة حتمل نشاط 
النخلة اال ان املشكلة الوحيدة في حتديد مثل 
مع  تقل  السعف  كفاءة  ان  هو  النسب  هذه 
انه التوجد سعفتان بنفس العمر  العمر. كما 
حتديد  امكن  فقد  ذلك  ومع  واحدة  نخلة  على 
نسبة )5-7( سعفة للعذق الواحد. وقد تختلف 
هذه النسبة من صنف الخر. كما تعتمد على 

الظروف البيئية احمللية مثل خف الثمار وخدمة 
 )10-8( ترك  ان  الى  التقارير  وتشير  النخلة. 
الظروف  في  الواحد  للعذق  خضراء  سعفات 
البيئية املالئمة يؤدي الى حتقيق انتاجية عالية 
دون ان يؤثر ذلك على انخفاض عدد االزهار التي 
حتملها النخلة في السنة الثانية. وان  النخلة 
البالغة بامكانها ان حتمل من )10-14( عذقاً دون 
ان يؤثر ذلك على انخفاض انتاجيتها في السنة 

التالية.

اواًل: التقليم وانواعه
بعض  ازالة   )Pruning( بالتقليم  يقصد 
اجزاء شجرة النخلة اخلضرية بهدف املوازنة بني 
ولتسهيل  الثمار  من  وانتاجها  اخلضري  منوها 
عملية خدمتها والعناية بها وميكن حصر فوائد 

التقليم مبا يلي:
والتي  اليابسة  االجزاء  من  التخلص  أ-  
غالبا ما تكون مأوى للحشرات خاصة احلفارات 

واالفات الزراعية االخرى.
الزراعية  اخلدمة  عمليات  تسهيل  ب- 
)التكريب(  الكرب  ازالة  عند  خاصة  للنخلة 
يساعد  ما  حد  الى  مدرجاً  اجلذع  يجعل  وذلك 

على ارتقاء النخلة خلدمتها.
الشعة  وتعريضها  الثمار  تهوية  ج- 
عمليات  ولتسهيل  جيدة  بصورة  الشمس 

التحدير واجلني.
في  التقليم  مخلفات  من  د-االستفادة 
والورق  املضغوط  كاخلشب  الصناعات  بعض 
واالسمدة العضوية والعلف احليواني باالضافة 
الوقود  لغرض  املقطوع  الكرب  من  لالستفادة 

والصناعات الريفية احمللية.
ه� اضافة جمالية للنخلة. 

2-مدقة  التكريب  -منشار   1-  )2( شكل 
لقطع الكرب 3-حابول لطلع النخلة 4-اشكنة 

5-سكني لقطع االشواك
تشمل عمليات التقليم مايلي:

او  )الت�ك�ري�ب(  الس��ع��ف  1.ازال���ة 
التسعيف

يختلف الهدف من اجراء هذه العملية 
باختالف مناطق زراعة النخيل، ففي بعض

ض�������رورة اح���ت���ف���اظ أش���ج���ار 
ن��خ��ي��ل ال���ت���م���ر ب���ع���دد ك���اف 
م��������ن ال�����س�����ع�����ف االخ�����ض�����ر
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االخضر لتحديد ماهو مسموح به حلمل 
الشجرة بينما في مناطق اخرى يقتصر 
اليابس.  السعف  ازالة  على  التقليم 
وعادًة يقتصر قطع السعف اجلاف على 
الذي  البذري  النخيل  او  االفحل  نخيل 

يحمل ثماراً رديئة النوعية.
نشاط  على  السعف  ازالة  تتوقف  عموماً 
.عادة  زراعتها  االصناف حسب مناطق  وحيوية 
التلقيح  عند  اليابس  السعف  تقليم  يجري 
بدء  عند  التحدير  مرحلة  وعند  االثمار  وبداية 
وقد  الثمار(  نضوج  )قبيل  باالرطاب  الثمار 
ذات  االصناف  على  السعف  ازال��ة  تقتصر 
قطع  على  العادة  جرت  وقد  الكثيف  السعف 

من  حتمل  التي  النخلة  في  سعفة   )16-8( من 
)50-90( سعفة.

أما االدوات اوااللة التي تستخدم في قطع 
السعف فإما ان تكون عبارة عن منجل مسنن 
او سكني ذات نصل معقوف لقطع السعف او 

يستعمل الداس واملنشار لقطع السعف.
2.ازالة االشواك

بعض  في  االش��واك  ازال��ة  عملية  متارس 
قبل  سنوياً  جترى  وعادًة  االخرى.  دون  املناطق 
التزهير )في اوائل الربيع( وذلك لتسهيل عمليات 
في  وباالخص  العذوق  خدمة  ثم  ومن  التلقيح 
تكون  حيث  النخلة  رأس  من  القريبة  املناطق 
االشواك اكثر تزاحماً مايعيق العامل من خدمة 
النخيل بالشكل املطلوب. اال انه من الضروري 
احلذر من جرح جريدة السعف عند اجراء عملية 

ازالة االشواك.
)التكريب(،  الكرب  او  السعف  قواعد  ازالة   .3
اخمللب  اداة  الى  نسبة  باخلالبة  تسمى  واحياناً 
يتضمن  االش��واك.  ازالة  في  تستعمل  التي 
للسعف  العريضة  القواعد  قطع  التكريب 

هذه  وجتري  السعف  بقاعدة  احمليط  والليف 
العملية في موسمي اخلريف والشتاء وفي كل 
او  الفتي  النخيل  الى  بالنسبة  سنتني مرة.أما 
التكريب  يجري  الصروم(  او  )الفسائل  احلديث 
البرد  انتهاء  بعد  الربيع  فصل  في  مرة  الول 
مالم  احلديث  النخيل  تكريب  والينصح  واملطر 

يكتمل منوه ويأخذ اجلذع حجمه الطبيعي.

التكريب  عملية  اجراء  عند  الضروري  من 
يتم  ان  ويجب  الكرب  قطع  في  الدقة  مراعاة 
القطع بصورة مائلة الى اخلارج لكي اليتجمع 

ماء املطر على الكرب ويسبب تعفنها 
مع ترك خطان او اكثر من قواعد السعف 
عدم  اي  تكريب  بدون  النخلة  رأس  من  القريب 
السعف  بداية  حتى  بالتكريب  االستمرار 
االخضر وذلك حلماية قلب النخلة )اجلمارة( من 

التقلبات اجلوية احلادة.
احلديث.  السعف  قواعد  التتشقق  حتى 
السعف  تكريب  ذلك يجب عدم  الى  باالضافة 
االخضر حيث تنبعث رائحة خاصة تساعد على 

جذب حشرة سوسة النخيل. 
من املمارسات االخرى للتقليم تقليل عدد 
وينصح  االم  النخلة  محيط  حول  الفسائل 
بترك )4-6( فسائل حسب قوة ونشاط النخلة 

مع مراعاة اجتثاث الفسيلة عند 
الرواكيب  وجود  حالة  وفي  منوها.  اكتمال 
على النخلة يجب فصلها اوالً بأول وعدم تركها 
سلباً  فتؤثر  االم  من  الغذائية  املواد  تستنزف 
ثانية  ناحية  الثمار.ومن  ونوعية  كمية  على 
عدداً  الحتمل  التي  النادرة  االصناف  حالة  في 
كافياً من الفسائل ميكن حتفيز الرواكيب على 
التجذير وفق اخلطوات املتبعة في اكثار النخيل 

التي سبق التطرق لها.

 Fruit( ال�����ث�����م�����ار  خ������ف  ث�����ان�����ي�����ًا: 
)Thinning

التأثير  ذات  االساسية  العمليات  من 
حملها  وتوازن  النخلة  انتاجية  على  املباشر 
من  الثمار.  خف  عملية  االنتاجية  وقابليتها 
في  انه  النخيل  زراع��ة  مناطق  في  املألوف 
او  للثمار  خف  فيهما  اليجري  التي  السنوات 
يالحظ  بغزارة  تترك اشجارها لكي حتمل  التي 
في  انخفاض  وبالتالي  التزهير  انعدام  او  قلة 
انتاجية الثمار في السنة التالية. وبعبارة اخرى 
اجراء  ويؤدي  معاومة  حالة  في  النخلة  تصبح 

خف الثمار الى حتقيق الفوائد التالية:

النخيل  تزهير  حدوث  ضمان  او  1.حتسني 
املؤنث في السنة الثانية.

نوعيتها  وحتسني  الثمار  حجم  في  2.زيادة 
مما يساعد على سهولة خدمتها وجني ثمارها 
املناسبة  للتهوية  مالئمة  اكثر  ظروف  وتوفير 

للعذوق. خالل فترات ارتفاع رطوبة اجلو.
هنالك طريقتان للخف:

1.خف العذوق )Bunch Thinning( ويفضل 
اجراؤها اثناء وبعد التلقيح مباشرًة.

عادة   )  Bunch Removal( العذوق  2.ازالة 
او  اخلالل  )مرحلة  التفريد  مرحلة  خالل  جتري 
فانه  الطريقتني  هاتني  الهمية  ونظراً  البسر( 
من الضروري القاء نظرة على كيفية اجراء كل 

منها:
 )  Bunch Thinning( ال��ع��ذوق  1.خ��ف 
التي  االقطار  بعض  في  العملية  هذه  متارس 
خف  ويتضمن  غيرها  دون  النخيل  فيها  يزدهر 
واليزيد عن   1/2( ازالة مقدار اليقل عن  العذوق 

الثمار  او   االزهار  لعدد  الكلي  اجملموع  من   )3/4
التي حتملها النخلة ويتم اخلف اما بازالة عدد 
وازالة  الواحد  الشمراخ  الثمار على   معني من 
وبصورة  الواحد  العذق  على  املشاريخ  من  عدد 
عامة. باتباع الطريقتني معاً. ففي االصناف ذات 
يفضل  اخلصاب  كصنف  الطويلة  الشماريخ 
خف نحو )30-50%( من مجموع االزهار او الثمار 
بتقطيع  اما  هذا  ويتم  الواحد  العذق  على 
من  الشماريخ   )1/3( مبقدار  الشماريخ  اطراف 
وسط العذق اذا كان متوسطاً او صغير احلجم 
او ازالة )1/2( الشماريخ من وسط العذق اذا كان 

كبير. اما بالنسبة
شماريخها  بقصر  متتاز  التي  2.لالصناف   
احل��الوي  كأصناف  عددها  وكثرة  الزهرية 

متارس عملية ازالة االشواك 
في بعض املناطق دون االخرى
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التقليل  يفضل  فانه  والبرحي  واخلضراوي 
ازالة  من  والزيادة  الشماريخ  اطراف  قطع  من 
الشماريخ الوسطية.ويتم ذلك بازالة من )1/10 
الثمار  او  االزهار  عدد  مجموع  من   )1/16 الى 
اضافة الى تقطيع الشماريخ الوسطية احياناً 
التي ترتتفع فيها  بكاملها خاصة في املناطق 

رطوبة اجلو. 
بالنسبة  العذوق  ان يتم خف  العادة  جرت 
بتقصير  الطويلة  الشماريخ  ذات  لالصناف 
اما  التلقيح  عملية  اجراء  وقت  شماريخها 
القصيرة  الشماريخ  ذات  لالصناف  بالنسبة 
ظهور  استكمال  حلني  خفها  ارجاء  فيفضل 
وفي  ذلك.  ضوء  على  اخلف  لتحديد  الطلع 
وقت  ذلك  يتم  بكاملها  الشماريخ  ازالة  حالة 
التلقيح. اال انه من املفضل التاخير لفترة تتراوح 
من )6-8( اسابيع حلني عقد الثمار وعندئذ ميكن 
على  احلصول  يضمن  مبا  خفه.  يلزم  ما  حتديد 

ثمار اكثر انتظاماً باحلجم.
وعلى اية حال فاالمر متروك الى املزارع في 
اختيار طريقة اخلف التي يرى اتباعها اال انه من 
الضروري ان يجري الفحص بشكل مستمر بني 
فترة واخرى لتحديد كمية اخلف الالزمة ويقترح 
لتحديد  للشماريخ  الكلي  اجملموع  احتساب 
العذق  وسط  من  الشماريخ  من  مايزال  مقدار 
الواحد  الشمراخ  على  االزهار  من  عدد  ازالة  او 
يتم حتديد نسبة  وبذا  املتشابهة.  ذات االطوال 

مايقطع من اطراف الشماريخ.
) Bunch Removal( 3.ازالة العذوق

عدد  من  التقليل  العملية  هذه  تشمل 
العذوق عن طريق ازالة بعض  العذوق بكاملها 
للخفض من احملصول الكلي. تتبع طريقة ازالة 
العذوق الى حد كبير في مناطق زراعة النخيل 
يفضل  العربي.  اخلليج  ومنطقة  افريقيا  في 

االبقاء على مابني )6-12(عذقاً للنخلة الواحدة 
طبقاً الى نشاط النخلة وحجم العذوق. وجترى 
حتى  ابريل  منتصف  من  عادة  العذوق  ازالة 
التفريد  عملية  ترافق  وهي  يونيو  منتصف 
حسب الصنف. وغالباً مايعمد الى تاخير ازالة 
العذوق للتاكد من كفاية كمية العقد. واالخذ 
تتساقط  الثمار قد  من  ان كثيراً  االعتبار  بعني 
لالصابة  تتعرض  قد  او   )  June Drup( طبيعياً 
بحشرة احلميرة او اجلراد. باالضافة الى ان كثيراً 
)املعاومة(  بظاهرة  تتميز  النخيل  اشجار  من 
يتبعه حمل قليل  وهي حمل غزير في موسم 
هذه  ففي  التالي:  املوسم  في  حمل  بدون  او 
العذوق  ازالة  على  التركيز  على  ينصح  احلالة 
الضعيفة والبعيدة من القمة النامية او ازالة 
ساق  في  تكسر  فيها  يظهر  والتي  العذوق 

)السعفة( او التي حتمل ثماراً ضعيفة.
على ضوء ماتقدم، اجريت بعض الدراسات 
وازالة  العذوق  )خف  اخلف  طريقتي  تأثير  حول 
العذوق(على انتاجية النخلة وقد بينت النتائج 
نتائج  تعطي  الطريقتني  من  اي  ممارسة  بان 
جيدة بالنسبة النتاجية النخلة عنها في حالة 
العذوق  ان طريقة خف  كما  الثمار.  عدم خف 
قد أعطت زيادة في وزن الثمار بنسبة )6%( عن 
ينصح  فانه  ذلك  ومع  بكاملها.  العذوق  ازالة 
باستعمال طريقة خف العذوق بدالً من ازالتها 

لالسباب التالية:
من  انتاجية  افضل  العذوق  خف  1.يعطي 
الثمار النه يؤدي الى التقليل من تزاحم وتنافس 
الثمار على املواد الغذائية لصالح الثمار الغير 
انتقال  تتيح  قد  العذوق  ازالة  بينما  مخففة 
مخففة.  الغير  العذوق  الى  الغذائية  املواد 
ولكن تزاحم وتنافس الشماريخ على مثل هذه 
على  تنافسها  زيادة  الى  بالتالي  يؤدي  العذوق 
لالصابة  تعرضها  الى  باالضافة  الغذائية  املواد 
قلة  بسبب  الفيزولوجية  االم��راض  ببعض 

التهوية وقلة تعرضها الشعة الشمس.

وزن  من  التقليل  الى  العذوق  خف  2.يؤدي 
العذوق كما يجعلها اخف من العذوق املتبقية 
بتلك  باملقارنة  للكسر  وبالتالي اليكون عرضة 
العذوق  في  الزيادة  الن  خفها  يجر  لم  التي 

يعرضها للكسر.
حديثة  دراسة  اشارت  ذلك  الى  باالضافة 
انه من املمكن اجراء قطع نهايات العذوق  الى 
عند التلقيح وتعتمد نسبة القطع على حجم 

العذق. مثالً يفضل قطع ثلث طول الشماريخ 
يقطع  بينما  واخلصاب  البرحي  في صنف  كما 
جزء قصير من الشماريخ وال يقطع منها شيء 
ميكن  الوقت  وبنفس  االخالص.  في صنف  كما 
مع  يتناسب  بحيث  العذوق  عدد  من  التقليل 
)10-8 لكل  واحد  )عذق  اخلضري  النخلة  منو 

سعفات.
كما اشارت نفس الدراسة الى انه يفضل 
في  احلديث  النخيل  في  العذوق جميعها  ازالة 
تكوين  على  تشجيعاً  االولى  انتاجه  مراحل 
من  اكثر  حتميلها  والينصح  جيد  خضري  منو 
عملية  كانت  كلما  اخرا  وليس  واخيراً  الالزم 
على  افضل  تاثيرها  كان  كلما  مبكرة  اخلف 
نضجه  في  والتبكير  ونوعيته  احلاصل  كمية 
استهالك  الى  يؤدي  اخلف  التاخير في  ان  حيث 
بينمايؤثر  النخلة  تنتجها  التي  الغذائية  املواد 
املتبقية  الثمار  املواد في تغذية  لستغالل هذه 

والى حتسني نوعيتها.
استخدام  الى  الباحثني  بعض  اجته  حديثاً 
للنمو(  منظمة  )مواد  الكيميائية  املواد  بعض 
كبديل لعمليات خف الثمار ولتخفيف تكاليف 
اخلف اليدوي حيث تتم معاملة ازهار من اصناف 
الكيمياوية  املواد  من  مختلفة  بتراكيز  عديدة 
 )2-1( من  تتراوح  لفترة  وبعده  التلقيح  قبل 
اسبوع وقد وجد بأن منظمات النمو لها تأثيرات 
مختلفة على االصناف ميكن حصرها بالنقاط 

التالية:
تتراوح  بتراكيز  اجلبريلني  حامض  أظهر   )1
زيادة  على  تاثيراً  باملليون  جزءاً   )150-25( من 
حتت  االصناف  لبعض  بالنسبة  الثمار  حجم 
سبب  فقد  وعموماً  اجملهول.  كصنف  الدراسة 
في  االصناف  ثمار  نضوج  في  تاثيراً  اجلبريلني 
باملليون(  جزء   100( تركيز  عدا  املعامالت  كافة 

الذي سبب تبكيراً في نضوج الثمار.
 )  D,2,4( حامض  استخدام  أح��دث   )2
بتركيز )20-60 جزءاً باملليون( وبرش العذوق بعد 
اسبوعني من التلقيح نسبة خف موازنة خلف 
الثمار يدوياً اال ان التركيز )50 جزءاً باملليون( أدى 

الى تاخير في نضوج الثمار.
3( استخدام مادة )2,4,5T( بتركيز )50-20 
من  اسبوعني  بعد  االزهار  ورش  باملليون(  جزءاً 
باملليون( بعد ثالثة  تلقيحها وبتركيز )50 جزءاً 
اسابيع من التلقيح ادى الى اعطاء نسبة خف 

موازية للخف اليدوي.
-50( بتركيز   )  NAA( مادة  استعمال   )4

100 جزء باملليون( ادى الى زيادة في حجم 
 50( تركيز  ان  غير  نضوجها  وتاخير  الثمار 
كما  النتائج.  افضل  باملليون(اعطى  جزءاً 
جزءاً  و150   100( التركيز  استخدام  ان 
الثمرة  زيادة تعرض جدار  الى  ادى  باملليون( 
السريعة  الزيادة  نتيجة  للتشقق  اخلارجي 

في توسع اخلاليا.

قطع  اج����������راء  امل����م����ك����ن  م�����ن 
نهايات العذوق عند التلقيح
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اتريل إرش���������������������������اد مادة  استخدام  5(أعطى 
)Ethrel ( بتركيز )50 و 100 و 150 جزءاً 
االخرى  للمواد  مماثلة  نتائج  باملليون( 
بدرجة  ولكن   )2,4,5T(و  )NAA( مثل 

اقل نسبياً.
 )MS( مادة  استخدام  6(أعطى 
اخلف  على  تاثيراً  مختلفة  بتراكيز 
الثمار.  حجم  على  تاثيرها  من  اكثر 
باملليون(  و 400 جزء   40( تراكيز  بان  اتضح  وقد 
أما  باليد.  اخلف  ت��وازي  خف  نسبة  اعطت 
بتركيز )800 جزء باملليون( فقد سبب زيادة في 
رش  أدى  كا  اليدوي.  باخلف  مقارنة  العذوق  وزن 
اسبوع  بعد  باملليون(  جزء   400( بتركيز  االزهار 
من التلقيح الى التبكير في نضج الثمار بينما 
أدى رش املادة املذكورة بتركيز )800 جزء باملليون( 
في  التاخير  الى  التلقيح  من  اسبوعني  بعد 

نضج الثمار.
منظمات  تأثيرات  ان  تقدم،  مما  يتضح 
النمو تختلف باختالف تراكيزها. وان استجابة 
املستعملة  للمادة  بالنسبة  تتفاوت  االصناف 
املزيد  وتركيزها. ومع ذلك فان االمر يحتاج الى 
املادة  نوع  لتحديد  والدراسات  البحوث  من 
املناسب  وتركيزها  باستخدامها  ينصح  التي 

بالنسبة لالصناف اخملتلفة.

والتحدير  التفريد  عمليات  ثالثًا: 
)التكميم  العذوق  وتغطية  )التركيس( 

والتكييس(
)Fruit Bunching( التفريد والتحديد)1

املناطق  بعض  في  ايضاً  يسمى  التفريد 
سحب  او  تخليص  وهي  التدلية  او  التذليل 
وتوزيعها  وترتيبها  السعف  بني  من  العذوق 
النخلة  راس  على  دائ��ري  وبشكل  بانتظام 
يختلف  الثمار.  وجني  العذوق  خدمة  ليسهل 
التفريد باختالف حجم ونوعية العذوق ومقدار 
الثقيل بجريدة  العذق  يربط  وعادة  النخلة.  منو 
السعف اجملاورة جتنباً لتكسر عرجونة اما العذق 
السعفة  جريدة  على  وضعه  فيكفي  اخلفيف 

اجملاورة. اما الهدف من التفريد فهو:
1.موازنة ثقل العذوق وخاصة في االصناف 

ذات العذوق الثقيلة كالبرحي.
2.إجراء خف الثمار والتفريد في ان واحد.

3.تنظيف العذوق من االتربة والثمار اجلافة 
السنة  طلع  وبقايا  اليابسة  العراجني  وازالة 

املاضية احياناً.
فيما  النخلة  خدمة  عملية  4.تسهيل 

يتعلق بالتحدير وجني الثمار فيما بعد.
عادة جتري عملية التفريد في املراحل االولى 
من نضوج الثمار خالل مرحلتي اجلمري واخلالل 
)البسر( من منتصف شهر ابريل الى منتصف 

شهر يونيو.
التركيس  ايضاً  عليه  ويطلق  التحدير:  أما 

التقويس ميارس عادة خالل املراحل املتقدمة  او 
واوائل  اخلالل  مرحلة  )نهاية  الثمار  نضوج  من 
مرحلة الرطب( من منتصف يوليو الى منتصف 
رفع  على  العملية  هذه  وتقتصر  اغسطس 
العذوق من السعف الذي كان يحملها وتدليه 
الى االسفل ويربط حامل العذق عند بداية تفرغ 
الشماريخ بسعفة او سعفتني حيث تستخدم 
او  النخيل  الياف  من  حبال  الربط  عملية  في 
البالستيك او غيرها. وميكن حصر فوائد عملية 

التحدير مبا يلي:
والتقليل  الثمار  جني  عمليات  1.تسهيل 

من تساقط الثمار الناضجة.
باجراء  وذلك  العامل  جهد  من  2.التقليل 
عمليتي التدلية وازالة السعف في وقت واحد.

واحلشف  الغبار  من  العذوق  3.تنظيف 
والثمار املتعفنة واملصابة.

الن  نظراً  الثمار  جفاف  من  4.التقليل 
التدلية تساعد على تقريب الشماريخ بعضها 
مع بعض للحد من تخلل الرياح اجلافة واحلارة 

داخل العذوق.
الثمار  حمل  على  العذق  حامل  5.تقوية 
بفعل  حركته  نتيجة  للكسر  اليتعرض  لكي 

الرياح.
عند  بها  االهتمام  يتوجب  التي  االمور  من 
اجراء عمليتي التفريد والتحدير ان نكون حذرين 
وعدم  عناية  بكل  العذق  بتحريك  نقوم  وان 
كسر  الى  سيؤدي  ذلك  الن  القوة  استخدام 
وبالتالي  العذق  حامل  لقاعدة  كلي  او  جزئي 
اثناء هذه العملية يجب  الثمار،  ذبول وسقوط 
حامل  قاعدة  لتثبيت  واحدة  يد  تستخدم  ان 
العذق )موقع ارتباط العذق بقمة النخلة( واليد 

االخرى لتحريك اجتاه العذق.
النخيل،  اصناف  من  مجموعتان  هناك 
العذق  حامل  بطول  تتسم  االولى  اجملموعة 
وخصاب  العذوق  وابو  برحي  الصنف  في  كما 
طروح  اسم  ويطلق  وشهلة  ربيع  وجش  ولولو 
والتي  الصفة  بهذه  تتميز  التي  النخلة  على 
تعتبر احدى الصفات اجليدة في الصنف حيث 
واجلني،  والتحدير  التفريد  عمليات  تسهل 
فيها  فيكون  النخيل  من  الثانية  اجملموعة  اما 
بالنسبة  احلال  هو  كما  قصيراً  العذق  حامل 
لالصناف جش حبش وابو معان وغيرها وتسمى 
النخلة حاضنة، واليخلو اجراء عمليتي التفريد 

والتحدير في مثل هذه االصناف من الصعوبة.
التكييس(  او  )التكميم  العذوق  2(تغطية 

)Fruit Bagging(
او  )التكميم  العذوق  تغطية  عملية  تتبع 
غيرها  من  اكثر  املناطق  بعض  في  التكييس( 
املنطقة.  في  السائدة  البيئية  للظروف  طبقا 
اثناء  اجلو  رطوبة  فيها  تزداد  التي  املناطق  ففي 
البسر(  او  اخلالل  )مرحلة  الثمار.  نضوج  فترات 
الثمرية  العذوق  تغطية  الى  املزارعون  يعمد 
باكياس ورقية مثقبة حلمايتها من االمراض كما 
بعمد الى تغطية العذوق باكياس بالستيكية  

ملنع  والتمر(  الرطب  )مرحلة  في  مشبكة 
من  وحفظها  االرض  على  الثمار  تساقط 
الى  يؤدي  مما  وغيرها  والدبابير  بالطيور  االصابة 

تلف الثمار وعدم صالحيتها لالستهالك.
عموماً تغطى العذوق باكياس بالستيكية 
)1/2  x فتحاتها)1/2  تكون  بابعاد  مشبكة 
االغطية  وضع  )عند  مراعاة  مع  سنتيمتر 
االعلى(  من  لفها  مع  الداخل  من  حافتها  لف 
الى  العذوق  من  السفلي  القسم  يعرض  لكي 
لها  االكياس  هذه  ان  وجد  وقد  اجليدة  التهوية 

فوائد متعددة من بينها:
1- حفظ الثمار من االمراض الفسيولوجية 

التي قد تسببها هطول االمطار.
مبسببات  االصابة  من  الثمار  حماية   -2
االخرى  واالمراض  والفطرية  احلشرية  االمراض 
والبابير  الطيور  من  حمايتها  تؤمن  كما 

واجلرذان.
في  خصوصاً  الثمار  تساقط  تقليل   -3
على  التساقط  من  وحمايتها  الرطب  مرحلة 
احلشرية  باالمراض  لالصابة  يعرضها  مما  االرض 

والفطرية.
4- املساعدة في سرعة جمع احملصول عن 
الثمار  جلمع  الكيس  داخل  العذوق  هز  طريق 
واحلفاظ  الكيس  فتحات  خالل  من  الناضجة 

على نظافة الثمار.
باالتربة  التلوث  من  الثمار  حماية   -5
خصوصاً بالنسبة للنخيل القصير التي تكون 

العذوق فيها قريبة من سطح التربة.
في  املطلوبة  العمالة  من  التقليل   -6

عمليات اجلني.
رابعا: )التعشيب( 

من  التخلص  التعشيب  عملية  تتضمن 
االعشاب التي تنتشر حول حوض النخلة وذلك 

لالسباب التالية:
على  النخيل  اشجار  االعشاب  1.تنافس 

امتصاص املاء
على  النخيل  اشجار  االعشاب  2.تنافس 

امتصاص العناصر الغذائية من التربة.
3.ملجا للقوارض واحلشرات الضارة.

من  مجموعتني  هناك  ان  املالحظ  من 
االعشاب ينتشران في مزارع النخيل ، تضم 
والتي  احلولية  االعشاب  االول��ى  اجملموعة 
وتتكاثر  سنة  من  باقل  حياتها  دورة  تكمل 
اما  والرجلة  البربر  نباتات  واهمها  بالبذور 
املعمرة  االعشاب  فتضم  الثانية  اجملموعة 
وتتكاثر  التي تكمل حياتها الكثر من سنة 
االعشاب  هذه  واهم  والريزومات،  بالبذور 
االعشاب  ازالة  تتم  وعادة  والنجيل  السعد 
يدوياً اوالً بأول حال ظهور االعشاب للتخلص 
الصغيرة  امل��زارع  في  مايجري  وهذا  منها 
مكائن  فتستخدم  الكبيرة  املزارع  في  اما 

التعشيب.
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عمرها  ميتد  وارواقها  ريشية   مركبة  )السعفة(  النخيل  ورقة  أوالً: 
الى أكثر من ستة سنوات وبعدها يتوقف نشاطها وتفقد صبغة 
والتسقط   ) باجلذع  ملتصقة  تبقى  ولكنها  جتف  ثم  الكلورفيل 
)سقوط(  انفصال  منطقة  تكون  ال  النها  اوساخا  حولها  تترك  وال 
والوريقات  االنسان إلزالتها  يتدخل  أن  لذا يجب   Abscission zone
سميكة محاطة بطبقة شمعية، واخلوصة منطوية على محورها 
قليل  املاء منها  وفقدان  للرياح،  قارب مقاومة  الطولي على شكل 
احلجم  صغيرة  الثغور  فتحات  وتكون  النتح،  التبخر-  بعمليتي 

وغائرة. 
منطقة  أو  طبقة  تكّون  والثمار  واألزه��ار  األوراق  سقوط  يسبق 
 Abscission layar تسمى منطقة أو طبقة السقوط أو االنفصال
وتتألف  الذي سيسقط،  or zone(( وهي تتكون في قاعدة العضو 
هذه املنطقة من مجموعة من اخلاليا ذات اجلدران اخلفيفة، وتكون 
الصفائح الوسطية بني اخلاليا متحللة بسبب زيادة فعالية أنزميات 
Cellulase و Pectinase، وفي حاالت نادرة يفقد البروتوبالزم تركيبه 
وتنظيمه، واخلاليا تصبح مليئة باملاء لذا يحدث االنفصال بني هذه 
اخلاليا ويتكسر النظام الوعائي بفعل الرياح أو العوامل امليكانيكية، 
ويسبق حدوث السقوط مباشرة عدة انقسامات خلوية مما ينتج عنه 
جتمع مادة السوبرين أو بعض املواد اخللوية في جدران اخلاليا واملسافات 
البينية لغرض حماية النبات من املسببات املرضية ومنع فقدان املاء 
العمليات احليوية،  إن السقوط يحدث عند اكتمال  وجتنب اجلفاف. 
ويتأخر كلما كان العضو النباتي فعاالً من الناحية الفسيولوجية، 
عبر  األوكسني  تركيز  في  الفرق  على  يعتمد  السقوط  أن  ويعتقد 
طبقة  وتتكون  التساقط  عملية  تتم  ولكي   ، السقوط  منطقة 
النباتي  العضو  في  ينخفض  الصبا  هرمونات  تركيز  فإن  االنفصال 
إلى احلد الذي يجعل اإلثيلني قادراً على تكوين طبقة االنفصال وإن 
السليوليز  أنزمي  هو  اخلاليا  جدران  حتلل  عن  املسؤول  الرئيس  األنزمي، 
 CO2 وإن املعاملة باإلثيلني تشجع تكون هذا األنزمي، وإن ،)Cellulase(
وجميع العوامل التي متنع التساقط مثل األوكسينات واجلبرلينات 
والسايتوكاينينات متنع تكون هذا األنزمي في منطقة االنفصال ومتنع 

نشاطه.
منها  املتساقطة  والثمار  النخيل  من  املزالة  األوراق  أن  كما  ثانياً: 
تشير  حيث  فيها  حتللها  عند  التربة  خواص  حتسني  في  فائدة  لها 
املزروع  الواحد  الهكتار  أن  إلى  كاليفورنيا  في  السابقة  الدراسات 
كميات  سنوياً  يفقد  نخلة،   120 وعددها  التمر  نخيل  بأشجار 
كبيرة من العناصر الغذائية الرئيسة عن طريق استنزاف األشجار 
لهذه العناصر في النمو وتكوين األوراق اجلديدة والثمار، إضافة إلى 
اليابس  السعف  بإزالة  جتري  التي  التمر  أشجار  تقليم  عملية  أن 
كميات  فقدان  تسبب  )العراجني(  القدمية  العذوق  وبقايا  واألخضر 
كبيرة من هذه العناصر. وقدر ما تستهلكه النخلة الواحدة إلعطاء 
حاصل مقداره 45 كغم من التمر ب� 600 غ من الفسفور، و225 غ من 
البوتاسيوم، وقدر ما يفقده الهكتار الواحد سنوياً من العناصر 54 

كغN، و7 كغ، P و144 كغ K. وكما في أدناه :

نخلة �لتمر �سجرة �سديقة للبيئة 

تلطف �جلو وحتمي �ملزروعات

إعداد األستاذ الدكتور عبدالباسط عودة إبراهيم
املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة)اكساد(

تترك النخلة  ال  ن��ظ��ي��ف��ة  ش����ج����رة 
أوس��������اخ��������ًا ح�����ول�����ه�����ا, وه����ي 
منظومة غذاء متكاملة, ومواد بناء وخامات 
لالستعمال  البشري ميتد أثرها من الكرسي 
واملفروشات,  اخل���زن,  وأدوات  الطبق,  حتى 
واحلصر, وفي الدراسات احلديثة استعملت 
ف��ي تسليح اخل��رس��ان��ة مع  ال��ن��خ��ي��ل  أل��ي��اف 
 ٪2 بنسبة  تضاف  حيث  والرمل,  اإلسمنت, 
ب��اه��رة وخفضت  النتائج  وك��ان��ت  ال���وزن,  م��ن 
باستعمال  م��ق��ارن��ة   ٪  83 ب��ن��س��ب��ة  ال��ك��ل��ف��ة 
الصناعات  أهم  يلي  وفيما  املسلح.  احلديد 
املعتمدة على ثمار النخيل, وأجزاء النخلة 
املختلفة.والبد  لنا من ذكر اهم امليزات التي 
وكما  للبيئة  صديقة  الشجرة  ه��ذه  جتعل 

يلي:
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الكمية املستنزفة من قبل األشجار     الكمية املفقودة بعملية التقليم              اجملموع العنصر  
     ) كغ (               ) كغ (

54      25      29     N

7       2      5     P

144     74      70     K

Embleton and cook ،)1947(                    Haas and Bliss ،)1935(          املصدر

وفي دراسة أخرى، جمعت أوراق النخيل املقلمة والثمار املتساقطة  والسيقان الثمرية )بقايا العذوق(، وقطعت وفرمت وأجريت 
لها عملية حتليل كيميائي ملعرفة محتواها من العناصر الغذائية الرئيسة،  فكانت النتائج:

%  K        P  %     %  N اجلزء النباتــــي  

األوراق             0.40 – 0.66            0.025 – 0.062                 0.33 – 0.66

السيقان املثمرية           0.28 – 0.42            0.017 – 0.040                3.46 – 4.49

وكانت الكميات املستهلكة واملفقودة للعناصر الغذائية للنخلة بالتالي :
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أظهرت الرسوم األثرية القدمية أن أشجار نخيل التمر  زرعت مجاورة للمباني السكنية، وبشكل  خاص قرب ملقف 
الهواء العلوي للمنزل لتقوم بتنظيف الهواء وتنقيته وتلطيفه، حيث تعمل األوراق  كمصفاة تعلق بها األتربة وذرات 
التركيب الضوئي، وتعمل األشجار على أوراق الشجرة توفر غاز األوكسجني كأحد نواجت عمليه  أن  إلى  الغبار، إضافة 
 تنظيم الرطوبة واحلرارة باجلو احمليط بها، ومتتص امللوثات من الهواء. وفي ضوء ذلك فإن الهواء الذي مير على أشجار النخيل

 ويدخل امللقف يكون نظيفاً ومعتدل احلرارة والرطوبة، أي أن دور األشجار ملطف ومكيف للهواء.
في  تستعمل  كانت  التي  الستائر  أن  الدراسات  وذكرت 
من  تصنع  كانت  املساكن  شبابيك  على  القدمية  العصور 
سعف النخيل الذي يوضع على األبواب والنوافذ والشبابيك، 
إلى  ويدخل  الهواء  عليها  فيمر  باملاء،  وترطب  ترش  وكانت 
من  وتنقى  ورطوبته  حرارته  درجة  تلطفت  أن  بعد  املسكن 

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

مبردة الهواء )Air cooler( املستعملة في وقتنا احلاضر.
أشجار  على   ،)1986( وآخرون  قاسم  بها  قام  دراسة  وفي 
العربية  اململكة  في  اخل��الص  صنف  من  بالغة  نخيل 
السعودية، مت خاللها تقدير كمية الغبار املتجمعة على أوراق 
أشجار النخيل حسب بعد هذه األشجار عن الشوارع والطرق 

الزراعية غير املعبدة، وكانت النتائج كما يلي:

بعد األشجار عن الطرق )م(     كمية الغبار )غ / سم2 (

املتوسط    1985    1984      

a 0.76    a 0.78    a 0.47    10   

b 0.26    b 0.33    b 0.29    40   

b 0.21    bc 0.19    c 0.23    80   

c 0.13    c 0.15    c 0.12    120   

ولوحظ تناقص في كمية الغبار املتجمعة على األوراق كلما ابتعدت األشجار عن الطرق الزراعية والشوارع غير املعبدة. كما 
لوحظ تأثير الغبار املتجمع على نسبة املادة الشمعية في األوراق ومحتواها من الكلوروفيل الكلي وكلوروفيل  Aو B ووزن الثمرة، 

وكان معدل سنتي الدراسة كما في اجلدول 1.

اجلدول - 1
 تأثير الغبار املتجمع على األوراق على نسبة املادة الشمعية ومحتواها من الكلوروفيل.

بعد األشجار  
عن الطرق )م(

c  7.93       d 0.59         c 0.22        c 0.38             bc 0.98    10

b 10.70       c 0.81         c 0.22        d 0.18             b 1.15    40

ab 11.51       b 1.04         b 0.29        b 0.70             a 2.33    80

a12.75        a 2.46         a 0.62        a 1.07             a 2.36    120

)% ( للمادة الشمعية wax          كلوروفيل A      كلوروفيل B      الكلوروفيل الكلي    وزن الثمرة )غ(
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حيث يالحظ تناقص وزن الثمرة في األشجار القريبة من الشوارع، وكذلك نسبة املادة الشمعية، ومحتوى األوراق من كلوروفيل A و 
B والكلوروفيل الكلي، وهذا يعود إلى جتمع الغبار عليها بكميات أكبر من األشجار البعيدة. وأشار إبراهيم وآخرون )2001( إلى وجود 
عالقة موجبة بني كميات الغبار املتساقط على أشجار نخيل التمر صنف احلالوي في بساتني ثالثة مواقع في منطقة البصرة وسرعة 

الرياح ودرجة احلرارة حسب منطقة زراعة النخيل وكما في اجلدول2.

اجلدول - 2
 معدل كمية الغبار املتساقطة على  أشجار النخيل في منطقة البصرة.

             كمية الغبار املتساقطة          سرعة الرياح            درجة احلرارة          
            غ / م3 / شهر                 م / ثا        م

أيار/ مايو                  5.99     3.1      34.1                             27

حزيران/ يونيو                7.36     3.8                    38.1               24

23                             38.5       4.4     6.90 متوز/ يوليو   

26                                38.0                           3.4     6.46 آب/ أغسطس  

24               34.8       3.9     5.26 أيلول/ سبتمبر  

24.8              36.7                      3.72     6.196 املعدل العام  

ونستنتج من اجلدول أعاله:
1.أن أعلى كمية للغبار املتساقط كانت في شهر متوز/ يوليو، وأقلها في شهر أيلول/ سبتمبر.

2.أن كمية الغبار املتساقط تزداد مع زيادة سرعة الرياح.
أما كمية الغبار املتساقطة على األشجار حسب مناطق الدراسة أبي اخلصيب، والهارثة، وشط العرب وفي الشهور من أيار/ مايو 

إلى أيلول/ سبتمبر، كما في اجلدول 3.

)%( للرطوبة النسبيةالشهر
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ملاذا يتناقص وزن الثمرة القريبة من الشوارع؟

اجلدول  - 3
معدل كمية الغبار املتساقطة على أشجار النخيل في ثالثة مواقع في البصره.

                            كمية الغبار املتساقط غ / م2 / شهر              

أبي اخلصيب        الهارثة         شط العرب    

أيار/ مايو        3.49           6.65              7.48             5.99

حزيران/ يونيو             3.48           7.02              8.25             6.37

متوز/ يوليو        4.03           8.16              8.53             6.96

آب/ أغسطس            3.87           6.34               9.17             6.46

أيلول/ سبتمبر             3.00           5.59             7.20             5.26

كما قدر محتوى الغبار من الرصاص وكذلك )%( للدهن في األوراق ومحتواها من كلوروفيل A و B والكورفيل الكلي وأخذ معدل 
األشجار في مناطق الدراسة وحسب الشهور وكما في اجلدول 4.

اجلدول -  4
محتوى األوراق من الكلوروفيل والنسبة املئوية للدهن ومحتوى الغبار من الرصاص.

تركيز الرصاص                      كمية الكلوروفيل مغ / 100 غ  

الكلوروفيل            مايكرو غرام / غ         )%( دهن  B كلوروفيل  A كلوروفيل الشهر  
             الكلي

c 0.794   c 1.33         a 12.90    a 2.86    a 10.03      أيار/ مايو

a 0.807   b 1.50        c 12.16    ab 2.77     c 9.39         حزيران/ يونيو

b 0.801   a 1.66        e 11.59     c 2.33     b 9.24      متوز/ يوليو

c 0.793   b 1.51        b 12.43     b 2.61     b 9.81          آب/ أغسطس

a 0.809   b 1.23        a 11.96    bc 2.48      c 9.44          أيلول/ سبتمبر

املعدل العام         9.58                   2.61     12.20             1.44    0.8008

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

وتطورها.

املعدلالشهر 



النخيل و التمور
79 العدد اخلامس

رابعاً:الزراعات البينية
واخلضراوات  احلقلية  كاحملاصيل  مختلفة،  بينية  بزراعات  األشجار،  بني  املسافة  أي  النخيل،  بستان  أرض  استغالل  ميكن 
واألشجار املثمرة، وهذا يعتمد على طبيعة تربة البستان، وارتفاع مستوى املاء األرضي، ونسبة امللوحة في التربة ومياه الري، 
وطريقة زراعة األشجار أو الفسائل. فإذا كانت التربة ماحلة ميكن زراعة الشعير والفصة ) اجلت( في السنوات األولى كي تسهم 
والرمان، واألجاص،  العنب،  األوراق مثل  الفاكهة متساقطة  أو أشجار  زراعة اخلضراوات  التربة، وبعد ذلك ميكن  في استصالح 
بزراعة  ينصح  وال  والكمثرى،  التفاح  زراعة  وميكن  األخرى،  الفاكهة  أشجار  مع  مقارنة  عمرها  وقصر  إثمارها  لسرعة  واخلوخ، 
أشجار املشمش لكبر حجم األشجار وكثرة تظليلها، وجميع األشجار التي ذكرت تزرع مع زراعة الفسائل مباشرة لالستفادة 

من مردودها االقتصادي.

بعد أن تصل أشجار النخيل إلى عمر 10 سنوات، ميكن إزالة أشجار الفاكهة متساقطة األوراق، وزراعة أشجار احلمضيات 
بأنواعها اخملتلفة حتت أشجار النخيل، كما ميكن زراعة أشجار العنبة )املاجنو( واملوز، كما هو جاري في مناطق زراعة النخيل في 
العراق، حيث توفر أشجار النخيل احلماية الالزمة لنمو وإثمار هذه األشجار مع مراعاة مسافات الزراعة وانتظامها، وميكن اإلشارة 
إلى الزراعات البينية من خالل دراسة واقع النخيل في محافظة البصرة التي قام بها إبراهيم وآخرون )2001(، حيث أشاروا إلى 
زراعة عدد من أشجار الفاكهة بني أشجار النخيل تختلف أنواعها وأعدادها من منطقة إلى أخرى. فلقد لوحظ انتشار زراعة 
أشجار العنب والرمان والتني واملاجنو في بساتني منطقة أبي اخلصيب، بينما يهتم مزارعو منطقتي شط العرب والدير بزراعة 
أشجار السدر والعنب، وشكلت أشجار السدر نسبة 43 % من مجموع أشجار الفاكهة في احملافظة، تليها العنب والرمان والتني 
والفاكهة األخرى بنسب 21.8 ، 20.6 ، 8.1 ، 6.4 على التوالي، أما زراعة اخلضراوات فقد شكلت احملاصيل الورقية نسبة 54.1 % من 
مجموع محاصيل اخلضراوات واحملاصيل احلقلية املزروعة، تليها البامياء بنسبة 19.2%، واخليار 17.8 %، والطماطم 8.9 %. وميكن 

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

النمو وذات مردود اقتصادي جيد.
2.االستفادة من مياه الري التي تروى بها هذه احملاصيل واألشجار في ري أشجار النخيل خاصة عند استعمال الري السطحي.

3.إن مخلفات أو بقايا اخلضراوات واحملاصيل احلقلية ميكن االستفادة منها كمصدر للمادة العضوية لتحسني خواص تربة البستان.
4.إن رعاية وخدمة محاصيل اخلضراوات وخاصة العزق وإزالة احلشائش توفر بيئة جيدة لنمو جذور النخيل.

5.إن زراعة أشجار مستدامة مع النخيل وكذلك محاصيل أخرى يوفر الكثير من عمليات اخلدمة التي تستفيد منها أشجار 
النخيل كالتسميد والري وحراثة التربة وغيرها.

تنقي الهواء من األتربة وتوفر األوكسجني
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وزارة الزراعة - املركز الوطني ألبحاث النخيل 
والتمور باألحساء

ال���������ت���������م���������ور م�����������ن ال�����س�����ل�����ع تعتبر 
مصدر  لكونها  اإلستراتيجية 
الفيتامينات  م����ن  وال���ع���دي���د  ل��ل��ط��اق��ة 
واألمالح والسكريات وبالتالي ميكنها من 
خالل عمليات تصنيعية وحتويلية عليها 
اس��ت��خ��الص ال��ك��ث��ي��ر م��ن امل��ن��ت��ج��ات حيث 
العديد  إلنتاج  صناعيًا  استغاللها  ميكن 
الواسعة  االس��ت��خ��دام��ات  ذات  م����واد  م��ن 
والدوائية  الغذائية  الصناعات  نطاق  في 
ذات  قيمة  إضافة  متثل  التي  والكيماوية 

مردود اقتصادي لها.

 نبذة عن انتاج اململكة 
تعتبر اململكة العربية السعودية من الدول الرئيسية في انتاج التمور 
بحوالى  التمور  من  اململكة  انتاج  ويقدر  عاملياً  الثانية  املرتبة  حتتل  حيث 

982546طن لعام 2007م * 
في  املباشر(  لالستهالك  مرغوبة  الغير  )التمور  الثانية  الدرجة  متور 

اململكة 
تكثر في اململكة اصناف من التمور يتم استهالك جزء منها في طور 
الرطب فقط ثم عند حتولها الى متر يتم استغاللها كعلف للحيونات وهذه 
التمور تكون متور سليمة لكن ال يرغبها املستهالك كتمور او تأثرها بالعوامل 
البيئية مثل زيادة الرطوبة والتى تودي الى تعفن وتخمر التمور وهي معلقة 
وهذه  الغبار  بحلم  االصابة  مثل  احلشرية  اصابتها  بسبب  او  النخيل  على 
تالفة حتى وان كانت من اصناف جيدة حيث ال ميكن تسويقها  تعتبر متور 

او بيعها  
الصناعات  في  لالستهالك  مرغوبة  الغير  التمور  استغالل  مبررات 

التحويلية 
تعاني االسواق من تكدس من اصناف التمور الغير جيده والغير مرغوبة 

لالستهالك املباشر 
1 - توفر املواد االولية )التمور( وهي اهم عوامل جناح الصناعة

2 - حتويل األصناف الرديئة و املتضرر من التمور الى منتجات اخرى من
      خالل التصنيع 

3 - احلد من فاقد التمور بسبب عدم تسويقها بشكلها احلالى
4 - تنويع املنتجات املصنعة من التمور وفتح منافذ تسويق جديدة 

5 - حتقيق عوائد مالية جيده مقارنة ببيع التمور على انها اعالف من خالل
     الصناعات التحويلية .

أهداف إنشاء صناعات حتويلية للتمورالغيرمرغوبة لالستهالك 
1 - استغالل التمور الفائضة والتالفة والرديئة واملصابة والغير مكتملة
     النضج إلنتاج مواد ذات استخدامات متنوعة حتقق قيمة اقتصادية 

     للتمور
2 - توفير فرص عمل جديدة واكتساب خبرات جيدة للشباب 

وفتح التحويلية  باملنتجات  العاملية  االسواق  الى  الدخول  - سهولة   3
       منافذ جديده تساهم في تصدير التمور 

4 - توفير فرص استثمارية مجدية تساعد في تنويع وزيادة  مصادر دخل
      وحتقيق عوائد مجزيه 

واخلارج اململكة  داخل  السوق   احتياجات  بعض  تامني  و  توفير   -  5
      الصناعات التحويلية للتمور 

تنقسم الصناعات التحويلية للتمور الى:
1- صناعات حتويلية تعتمد على اسس فيزيائية /كيميائية

    )املنتجات املصنعة مباشرة من التمور( 

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

Project UTFN/SAU15/SAU

A
F O

هل تبقى متور �لدرجة �لثانيه �أعالفًا

  �أو ميكن ��ستغاللها ب�سكل �أف�سل  
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2- صناعات حتويلية تعتمد على اسس
     البيوتكنولوجي

)منتجات مصنعة من التمور بصورة غير 
مباشرة(

إستخالص عصير التمر 
 Double مرحلتني  على  االستخالص 
stage extraction   هو األفضل لكسب اكبر 
قدر من املواد الصلبة الذائبة أي السكريات 
نسبة  م   ْ  70-65 تتجاوز  ال  حرارة  وبدرجة 
 ) Cake ( الفقد ال تتجاوز 5% تبقى في البثل

وهي نسبة مقبولة اقتصاديا
تطبيق طرق الترشيح احلديثة باستعمال 
بفوق  يسمى  ومبا    Membrane االغشية 
والذي   Ultrafiltration  )UF الترشيح) 
التقليدية  العمليات  جتاوز  خالله  من  ميكن 
االنزميات  بواسطة  العصير  لترويق  السابقة 
 Cake البثل  وترشيح  الترشيح  ومساعدات 
filtration  واملستهلكة للوقت واجلهد وذلك 
   One –step بواسطة عملية اخلطوة الواحدة
يتراوح بني 86- للعصير  مع استرجاع عالي 

  % 96

املنتجات املصنعة مباشرة من التمور 
تسويقها  ميكن  ال  التي  التمور  تصنع 
بشكل طازج خصوصاً تلك الرديئة  النوعية 
او الغير مرغوبة وهناك عديد من الصناعات 

القائمة على تلك التمور 
هو  التمر  دبس   : الدبس  انتاج   -  1
مستخلص للمواد الصلبة الذائبة في التمر 
والبروتينات  السكريات  على  يحتوي  وهو 

واألمالح املعدنية و الفيتامينات
احللويات  صناعة  في  الدبس  يستخدم 
صناعة  وفي  للسكر  وكبديل  والكراميل 

اغذية االطفال و االيسكرمي واملشروبات
2 - السكر السائل : وهو محلول ابيض 
رائق للسكروز او السكر احملول او خليطهما 
القصب  او  البنجر  سكر  من  عادة  ويصنع 
في  متنوعة  استخدامات  وله  النشاء  ومن 
من  تصنيعه  وميكن  الغذائية  الصناعات 
اجراء  يتم  ان  بعد  التمر  او من عصير  التمر 
واملعادن  اللون  ازالة  مثل  عليه  معامالت 
وميكن ان يحل محل السكريات املستخدمة 

في صناعة العصائر واملشروبات الغازية  
مع  التمر  مزج   : املربى  صناعة   -  3
ثم  الستريك  وحامض  والبكتني  السكر 
او عصير متر  التمر  التعقيم واحلفظ لفائف 
التمر بديل  الدين : ميكن  استخدام  عصير 

عن لفائف قمر الدين املصنع من املشمش 

منتجات مصنعة من التمور بصورة غير 
مباشرة 

حتويل  الصناعات  هذه  خالل  من  يتم 

عصير التمر بواسطة طرق التقنية احليوية 
من خالل استعمال احياء مجهريه أو إنزميات 
وتؤسس  أعلى  قيمة  ذات  أخرى  مواد  إلى 

لصناعة متطورة تشمل : 
الستريك  ــض  ــام ح صــنــاعــة   )1
 :   Aspergillus Nigerالفطر باستعمال 
انتاج حمض الستريك من خالل عصير التمر 
ازالة  ثم  التخمير  ثم  الوسط  حتضير  ثم 
الكتلة احليوية التنقية البلورة ثم بعد ذلك 
استخدام  وميكن  النهائي  املنتج  تعبئة  يتم 
الغذائية  الصناعات  في  الستريك  حمض 
والصناعات  الصيدالنية  الصناعات  و 

الكيميائية وصناعات اخرى متفرقة 
مرحلة  بعد  انتاجة  ميكن   : اخلــل   )2
عديدة  استخداماته  واخلل  الكحول  انتاج 

دخوله  ميكن  او  مباشر  استخدامه  فيمكن 
وصناعة  اخمللالت  صناعة  مثل  صناعات  في 
وصناعات  الكتشب  وصناعة  الصلصات 
اخرى وميكن ان يحول اخلل الى بودر بالتجفيف 
وخاصة  التوابل  بعض  تكوين  يدخل  لكي 
والبطاطس  احلم  الستيك  في  املستخدمة 

املقر مش 
 Saccharomyces ــرة   اخلــمــي  )3

cereviseae والتوريال.
)األيثانول(  الطبي  الكحول  4( صناعة 
انتاج  ميكن   :Acetobacter بواسطة  واخلل 
حيث  تقطير  ثم  تخمير  بعمليات  االيثانول 
عالية  درجة  لتعطي  التقطير  ابراج  تتعدد 
كمطهر  االيثانول  النقاوةاستخدامات  من 
في تعقيم اجلروح كما انه يدخل في صناعة 
واالستعماالت  التجميل  وم��واد  العطور 
الصناعات  من  وعديد  االخ��رى  الطبية 

اخملتلفة
 Fuel الكحول(  )وقــود  5(الكحول 
كوقود  استخداماته   :  )Ethanol )E85
صديق  بالوقود  ويعرف  احملركات  لتشغيل 

للبيئة 

: CO2  انتاج ثاني اكسيد الكربون
تتم  التي  التخمير  عمليات  من  انتاجه 
انتاج  في  ويستخدم  الكحول  انتاج  خالل 

املشروبات الغازية  

التوصيات 
من  االصناف  هذه  باستغالل  ينصح   - أ 
مبا  مقارنة  انتاجها  لعوائد  وذلك  التمور 

تعطيه باستغاللها كاعالف
ب - يجب داراسة املشاريع دراسة جيدة 

قبل البدا في تنفيذها
ج� - عمل اكثر من خط انتاج في املصنع 
املواد  من  قدر  اكبر  الستغالل  وذلك  الواحد 

االولية االساسية في التصنيع 
التنفيذية  االدارة  تكون  ان  iv.يجب 
ذات كفائة وخبره بحيث تخولها  للمشروع 

على  تشغيل املصنع 
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بعضاً من ذكرياتي
في جامعة امللك سعود

أمر يتلعثم فيه اللسان ويخفق لذكراه اجلنان ويرتعش له أمام 
البنان ويكاد يجف فيه القلم، إذ أنه يتعني علي أن أعود 
في  شهدنا  الزمان  من  عقود  أربعة  على  يزيد  ما  إل��ى  وذاك��رت��ي  بذكراي 
واخلبيث،  والطيب  وال��رث،  واألنيق  والغث،  السمني  ولياليها  أيامها  بطون 
وما على ابن ادم إال أن يحمد الله تعالى في السراء والضراء وعلى النعمة 
والسالم  الصالة  عليه  املصطفى  لقول  مصداقا  خير،  كل  في  إذ  والبالء، 
إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا  املؤمن،  )عجبا ألمر 

له، وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له(.

األستاذ الدكتور بدري عويد العاني
أست����اذ متمرس - كلية 
العلوم – جامعة بغداد

احللقة األولى
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يــــا راحـــــــلـيــن بقلبي أيـــنــمـــا رحـــلوا
هوادجـــكم فــي  بفــــــؤادي  ترفقـوا 
نودعـهم كــي  عـرج  العيس  حــادي  يــا 
مودتهم انــقــض  لــن  العهد  على  ــي  إن

نزلــــوا ــنــمــا  أي بــقــلـــــــــــبــي  ــن  ـــ ـــ ـــ ونــازل
راحت به يوم راحت في الهوى اإلبل
يا حادي العيس في ترحـــالك األجـل
ياليت شعري بطول البعد ما فـــــعلوا

���

���

���

���

املرء  يتذكر  أن  أجمل  وم��ا 
هي  إذ  ال��ذك��ري��ات  م��ن  الطيب 
القلب  وت��ب��ه��ج  ال��ن��ف��س  ت��س��ع��د 

وتنعش الروح وتشحذ الهمم.

احملطة األولى
إع���ارة خدماتي م��ن كلية  مت��ت 
في  للعمل  بغداد  جامعة   – العلوم 
سعود  امللك  جامعة   – العلوم  كلية 
)جامعة ال��ري��اض آن���ذاك( وذل��ك في 
ه�   1390 إل��ى   1385( مابني  الفترة 
كانت  م(.   1970 إل��ى   1965 امل��واف��ق 
محطتنا األول��ى في مدينة ج��دة،  لكن 
ليس في املدينة ذاتها بل في الكرنتينة 
)م��ن��ط��ق��ة احل��ج��ر ال��ص��ح��ي(. ف��ق��د كان 
فيها  األي���ام  م��ن  ع���ددا  أن منضي  علينا 
إلجراء بعض التحليالت املرضية واملراقبة 
الصحية. إذ كان في حينها قد تفشى مرض 
الكوليرا وال ميكن أن يتخذ احد منا طريقه 
إلى مدينة الرياض إال بعد أن يكون قد اجتاز 
الشأن.  بهذا  املعتمدة  الفحوصات  عددا من 
ومن بني املعارة خدماتهم ضمن تلك املجموعة 
م���درس ف��ي ال��ث��ان��وي��ة، ك��ان ق��د جلب معه من 
بغداد تلفازا كبيرا مما أدهش اجلميع. إذ كيف 
يجلب أحد تلفازا وهو ذاهب إلى اململكة العربية 
منها  يقتنوا  أن  ال��ن��اس  اع��ت��اد  حيث  السعودية 
فكان  وسواها.  وااللكترونية  الكهربائية  األجهزة 
عليه هو وأفراد عائلته أن يدافعوا عن فكرة جلب 
التلفاز ويبرروا احلكمة من ذلك. وما أن حل املساء 
حتى شعر اجلميع بان ذلكم التلفاز كان هو النافذة 
الصحي،  احملجر  خ��ارج  هو  مبا  لالتصال  الوحيدة 
والواسطة الوحيدة لسماع األخبار والبرامج التي تبث 
من اململكة. فأدركنا إذ ذاك أن ذلك التلفاز بات مبعثا 
لسرور اجلميع، بل ضرورة من ضرورات ذلك الظرف. 
وكانت لنا في أيام الكرنتينه مفاجآت وقصص وذكريات 

وطرائف ال أرى مسوغا لذكرها هنا.

في رحاب جامعة امللك سعود
ما أن زرت اجلامعة والتقيت ببعض املسئولني حتى وجدت 
فيها رجاال زادهم الله تعالى بسطة في العلم واجلسم، وكانوا 

على درجة رفيعة من الشهامة واحلكمة والكرم وسمو األخالق 
ودماثة اخللق. وال أخالني مبالغا إذا ما قلت أن تقدم اجلامعة 
والبناء الشامخ لها الذي نشهده اليوم، ما هو إال ثمرة جلهود 
أسس  سليمة،  وسياقات  فاضلة  وقيم  رصينة  وأسس  مخلصة 
لها ذلك الرهط من الرجال، الذين بفضل الله تعالى وجهودهم 
حتقق هذا البناء العلمي الشامخ. إذ حتقق اخلير والنماء في 
هذه اجلامعة العريقة التي باتت يشار إليها بالبنان، بجهودهم 

وجهود الذين واصلوا املشوار من بعدهم. 
محدودة  اجل��ام��ع��ة  ف��ي  البحث  وم��راك��ز  كليات  ك��ان��ت  لقد 
أبان تلك احلقبة، إذ كانت تقتصر على كليات العلوم، اآلداب، 
تلك  أبان  والهندسة  الصيدلة  كليتا  وكانت  الشريعة،  الزراعة، 
لكن  الطب فلما تكن موجودة،  كلية  أما  احلقبة حديثتي عهد، 
التحضير إلنشائها كان قائما على قدم وس��اق. ومع ذلك فأن 
فرد  كل  ي��درك  نحل  خلية  فكأنهم  بجد،  يعملون  كانوا  اجلميع 
فيها دوره ووظيفته، ويعمل اجلميع بتناغم وتكامل وتناسق قل 

أن جتد له مثيال.
وإني إذ اعترف بأنني لم أعتد تدوين مذكراتي مما قد يفوت 
الشخصيات،  بعض  إغفال  أو  بدقة  األح��داث  بعض  ذك��ر  علي 
)والعذر  ذل��ك  ف��ي  أخفقت  أن��ا  إن  ال��ع��ذر  ألتمس  أن  فحسبي 
ببعض  أزل أحتفظ  ملا  أنني  وأزع��م  الناس مأمول(.  ك��رام  عند 
أولئك  مع  التي جمعتني  الفترة  تلك  في  التي جرت  الذكريات 
بالعلم واحللم، واألدب  الذين اتسمت سيرتهم  الرجال األجالء 
واحلكمة مما جعل من جامعة امللك سعود مركز إشعاع لألجيال 
الالحقة، أنار لها طريق العلم والفكر واإلميان واألدب، ومواكبة 
لقد  املعاصر،  عاملنا  بها  يتسم  التي  والتقنية  العلمية  ال��ث��ورة 
يسهمون  ومازالوا  أسهموا  رجاال  بوتقتها  في  اجلامعة  صهرت 
في بناء وتطوير اململكة التي شرفها الله تعالى وأسرتها احلاكمة 

ومواطنيها باحلرمني الشريفني.
باجلهود  أشيد  أن  املقالة  هذه  اختتم  وأنا  الوفاء  من  ولعل 
التي  العربية  البلدان  من  آخ��رون  أس��ات��ذة  بذلها  التي  الطيبة 
ساعدت في إرساء القواعد العلمية والفنية، والتقاليد اجلامعية 
األصيلة، ومنهم األساتذة محمد احمد مجاهد وصبري علوان 
واملستشار  وعز  راضي  وعلي  واحمد محمد حماد  وعلي عمر 
عامر، »وكلهم من مصر«؛ والدكاترة كمال نادر وصبحي العزاوي 
وحلمي صابر وعلوان الوائلي و نافع القصاب وعبد رب األمير 
القزاز وشاكر خصباك وعادل كمال جميل وعادل وصفي »وهم 

من العراق« والكثير الكثير ممن ال تسعفني ذاكرتي لذكرهم.
وفي اخلتام ال يسعني إال أن أقول لهم جميعا سواء منهم من 

قضى نحبه أم من ينتظر :
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نافذة اململكة الشرقية.. كنوز حتت األرض وفوقهامنطقة العدد

�لأح�ساء �أكرب و�حة يف �لعامل 

حتت�سن مليوين نخلة

الطبيعة األحساء  عليها  وجادت  اجلغرافي،  مبوقعها  متفردة  فريدة  واحة 
بخصائص تكاد لم متنح لغيرها، فبني عبقرية سطح األرض ومقومات 
القدمي  العصران  فتعانق  حضارتها،  بإبداعاته  خط  الذي  التاريخ  وبني  عليها،  احلياة 
بألقه، واجلديد باكتشافاته، وبني باطن األرض بكنوزه، هنا يرسم الواقع مستقباًل مشرقًا 
لهذه البقعة الغالية من أرض اململكة العامرة، وإذا كانت مجلتنا متخصصة في النخيل 
والتمور، فلن مينعنا التخصص من اخلوض برفق في غمار احلياة في األحساء جغرافيًا 
وتاريخيًا واقتصاديًا،  في هذا العدد مبا يتناسب مع مكانة هذا املكان العبقري.. نافذة 

اململكة الشرقية، وبوابة االقتصاد العظمى.
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األحساء واحة فريدة متفردة مبوقعها 
الطبيعة  عليها  وجادت  اجلغرافي، 
فبني  لغيرها،  متنح  لم  تكاد  بخصائص 
احلياة  ومقومات  األرض  سطح  عبقرية 
بإبداعاته  الذي خط  التاريخ  وبني  عليها، 
حضارتها، فتعانق العصران القدمي بألقه، 
األرض  باطن  وبني  باكتشافاته،  واجلديد 
مستقبالً  الواقع  يرسم  هنا  بكنوزه، 
أرض  من  الغالية  البقعة  لهذه  مشرقاً 
مجلتنا  كانت  وإذا  العامرة،  اململكة 
فلن  والتمور،  النخيل  في  متخصصة 
في  برفق  اخلوض  من  التخصص  مينعنا 
غمار احلياة في األحساء جغرافياً وتاريخياً 
هذا  مكانة  مع  يتناسب  مبا  واقتصادياً، 
املكان العبقري.. نافذة اململكة الشرقية، 

وبوابة االقتصاد العظمى.
في  واحة  أكبر  بأنها  األحساء  تُعرف 
تتجاوز  التي  وتشكل مبساحتها  العالم، 
من   %24 نحو  مربع  كيلومتر  ألف   530
مبا  السعودية،  العربية  اململكة  مساحة 
بالسكان،  فيها من مناطق غير مأهولة 
بحزام  األحساء  وحتاط  اخلالي،  الربع  مثل 
عددها  يتجاوز  التي  النخيل،  من  عريض 

مليوني نخلة منتجة، فيما متتد األراضي 
الزراعية على أكثر من 20 ألف هكتار، كما 
حتتضن نحو 30 عني مياه طبيعية، حتتوي 
في معظمها على مادة كبريتية، تعالج 
واألمراض  الروماتيزم  مثل:  عدة،  أمراضاً 
اجللدية، وكذلك الشرايني. متتد على طول 
الطبيعية،  الري  األحساء خطوط قنوات 
بطول  والقرى  املدن  داخل  تسير  التي 
1500 كيلو متر، وتسير مع السائح داخل 
األحساء أينما اجته، خصوصاً حني تكون 
أو  الشمالية  أو  الشرقية  القرى  وجهته 
اجلنوبية. وقد نالت األحساء هذا املسمى 
قدمياً  تعرف  كانت  إذ  1314هـ،  العام  في 
املكفف  بنت  َهَجر  إلى  نسبة  )هجر(،  بـ 
أن  اجلديدة  اإلحصاءات  وتشير  اجلرمقية، 

عدد سكانها جتاوز 2,2 مليون نسمة.
جانب  إلى  األحساء  أهمية  وتكمن 
رئيسة  بوابة  أنها  في  العريق،  تاريخها 
من  بثالث  اململكة  يربط  بري  ومنفذ 
مسافة  وتبعد  اخلليجية،  جاراتها 
و90  العربي   اخلليج  عن  كيلومتراً   40
كيلومتراً عن قطر و150 كيلو متراً عن 
الدمام. وعلى رغم إحاطة الرمال بها من 

اخلليج  أن شواطئها على  إال  كل جهة، 
سياحية،  أهمية  إليها  تضيف  العربي 
الذي  العقير،  وشاطئ  ميناء  وأبرزها 
و150  كيلومتراً   80 الهفوف  عن  يبعد 
كيلومتراً عن شاطئ سلوى الذي يربط 
األحساء  جو  عن  وشاع  بقطر.  اململكة 
الكثيرون  تناقلها  ساحرة،  مقولة  قدمياً 
ونهار  األحساء،  »ليل  إليها  وفدوا  ممن 
جو  من  ليلها  به  يتمتع  ملا  اسطنبول«، 
متيز  رغم  وعلى  باردة،  بنسمات  هادئ 
الشتاء  وفي  جاف،  حار  بأنه  صيفاً  اجلو 
إلى  يعود  جوها  اعتدال  فإن  ممطر،  بارد 
في  يسهم  ما  حولها،  النخيل  كثافة 
إلى  األحساء  وتشتهر  اجلو.  تصحيح 
بجبالها  النخيل،  ومزارع  العيون  جانب 
إلى  وحولتها  طبيعيا،  املنحوتة  التي 
تلك  ومن  جميلة.  سياحية  مالجئ 
تفوق  الذي  »القارة«،  وأشهرها:  اجلبال 
ويرتفع  هكتار   1400 قاعدته  مساحة 
قرى.  أربع  بها  وحتيط  قدماً،   150 لعلو 
اخلارجي،  اجلو  مبعاكسة  مغاراته  وتتميز 



ن  سيكونفإ صيفاً،  حاراً  كان 
كان    وإن  داخلها.  شتوياً 

دافئ  إلى  فسيتحول  بارداً، 
 ، ً ا هذا جد عجائب  إحدى  وهي 

األحساء جبال  ومن  اجلبل. 
و»بريقة«،  »الشعبة«،  أيضاً:   
و»أبو  الدالسيس«،  و»أبو  و»األربع«، 
حصيص«. إال أنها ال تعد منطقة جبلية 
ويراهن  معنى.  من  الكلمة  حتمله  مبا 
أهلها على مقومات سياحية حقيقية 
شعار  وحتمل  املنطقة،  هذه  متتلكها 
من  بدءاً  شيء،  كل  في  »البساطة« 
إنسانها البسيط الذي يتعامل مع من 
يقابله بعفوية خالصة وألفة نادرة، إلى 
واملساعدة،  والعطاء  للكرم  حبه  جانب 

املكان  في  املبالغة  غياب  إلى  وصوالً 
كبيرة  نسبة  فيه  يوجد  ال  الذي  أيضاً، 

من عالمات املباني الشاهقة واملتراصة، 
ما سيسمعه  وكل  للصخب،  وجود  وال 
وهي  النخيل  سعف  صوت  السائح 

تتمايل مع نسمات الهواء. 
مستوى  على  األحساء  وتعرف 
البيئات  أكبر  حتتضن  بأنها  اململكة 
الزراعية والنباتية، وهي من أكبر الواحات 
ملساحتها  العالم،  في  الطبيعية 
ألف   300 بأكثر من  تُقدر  التي  الزراعية 

دومن.

تاريخ األحساء:
يذكر أن محافظة األحساء تعتبر من 
أراضيها  على  نشأت  التي  املناطق  أقدم 
تاريخها  حضارة إنسانية مستقرة يعود 
إلى خمسة آالف سنة قبل امليالد. ويعتبر 
التاريخ  يذكرهم  قوم  أول  الكنعانيون 
 3000 منذ  املنطقة  لهذه  كسكان 
سنة قبل امليالد، ولقد نزحوا من أواسط 
اجتذبتهم  حيث  العربية  اجلزيرة  شبه 
كان  ساللتهم  من  العذبة  املياه  ينابيع 
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اشتهر  ولقد  الفينيقيون.  العمالقة 
بينما  الري،  وشؤون  بالزراعة  العمالقة 
البحر  وركوب  باملغامرة  الفينيقيون  متيز 
والتجارة، ويرجح املؤرخون إن مملكة  دملون( 
واستمرت من عام  باملنطقة  التي كانت 
قبل   1800 عام  إلى  امليالد  قبل   3200
امليالد هي دولة فينيقية، أسسها أحفاد 
شاطئ  إلى  نزوحهم  قبل  الكنعانيني 

البحر املتوسط.
الصالة  علية  النبي  امتدح  وقد 
والسالم أهل األحساء، ووصفهم حينما 
»خير  بأنهم  املنورة  املدينة  إلى  جاءوا 
دخول  على  حريصا  وكان  املشرق«،  أهل 
على  ويدل  اإلسالم،  في  البحرين  أهل 
التي  الشريفة  الرسائل  مجموعة  ذلك 
والسالم  الصالة  علية  الرسول  أرسلها 
وقد  بن ساوي.  املنذر  العربي  أميرها  إلى 
تنبأ الرسول الكرمي بقدوم وفد بني عبد 
املنورة،  املدينة  إلى  وصوله  قبل  القيس 
من  ركب  ليأتني   « ألصحابه:  قال  وقد 
السالم  على  يكرهوا  ولم  املشرق  قبل 
الوفد  وصول  وعند  عالمة،  لصاحبهم 
قال: اللهم اغفر لعبد القيس«، وفي رواية 
أخرى قال لهم: »مرحبا بالقوم غير خزايا 
الرسول  قول  من  ويستدل  الندامى«.  وال 
قال:  أيضا حينما  والسالم  الصالة  عليه 
مدى  على  القيس«  عبد  القوم  »نعم 
حبه وتقديره وإعزازه لهم، وكذلك دليل 
في  السامية  الدينية  مكانتهم  على 
أصبحت  الوقت  ذلك  ومنذ  الوقت.  ذلك 
األحساء مركزا من املراكز التي انطلقت 
بقية  إلى  اإلسالم  إلى  الدعوة  منها 
األحساء  أهالي  قام  وقد  اجملاورة،  املناطق 
من بني عبد القيس ببناء مسجدهم في 

مدينة جواثا ومازالت بقايا هذا املسجد 
قائمة إلى هذا اليوم.

من  وصلت  التي  لألموال  كان  وقد 
فعاال  دورا  املنورة  املدينة  إلى  األحساء 
الدولة  خزانة  ودعم  اجليوش  تسيير  في 
أن  ويذكر  العهد.  ذلك  قي  اإلسالمية 
أكبر مبلغ استلمه الرسول عليه الصالة 
والسالم من األحساء يقدر بحوالي 150 

ألف درهم.
اإلسالم  بنور  تنعم  املنطقة  وظلت 
الراشدين  اخللفاء  ظل  في  وعدالته 
العباسية حتى  والدولة  األموية  والدولة 
استولى القرامطة على املنطقة في عام 
287 ه� )900 م(. وفي عام 317 ه� )929 م( 
بنى القرامطة مدينة األحساء ثم متكن 
 – العيون  مدينة  إلى  نسبة   - العيونيون 
من القضاء على دولة القرامطة مبساعدة 
بني  حكم  توالى  ثم  العباسية.  الدولة 
عامر عام 615 ه� ثم أسرة آل جروان عام 
القرن  منتصف  في  جبر  آل  ثم  ه�،   705
بعد  احلكم  انتقل  ثم  الهجري.  التاسع 
األتراك  دخل  ثم  مغماس  آل  إلى  ذلك 
األحساء عام 927 ه�، وخضعت األحساء 
عام  حتى  العثمانية  الدولة  لسيطرة 
زعماء  متكن  عندما  م(   1669( ه�   1080
)بني خالد ( من إرغام احلماية العثمانية 

على االنسحاب.
عشر  الثالث  القرن  أوائل  وفي 
احلكم  حتت  األحساء  دخلت  الهجري 
م(،   1818( السعودي حتى عام 1233 ه� 
حملة  العثمانية  الدولة  وجهت  حينها 
مصر،  على  واليها  قبل  من  عسكرية 
عادت  ثم  األحساء.  احتالل  لهم  ومت 
صراع  بعد  السعودية  للدولة  املنطقة 

مع الدولة العثمانية عندما زحف امللك 
يغطيه  بجيشه  اهلل  رحمه  عبدالعزيز 
ليلة  وفي  الهفوف،  إلى  النخيل  سعف 
1331/5/28 ه� )8 مايو 1913 ه�( استطاع 

االستيالء على املدينة.
األحساء  تأسيس  البعض  ينسب 
ه�(،   314( القرمطي  اجلنابي  طاهر  ألبي 
إال أن غيرهم يرى أن األحساء أنشأت على 
مكان يعرف بأحساء بني سعد من متيم، 
ونسبت ألبي طاهر القرمطي ألنه عمرها 
وحصنها وأحاطها باألسوار وأطلق عليها 
اسم املأمونية لكن ظل اسمها األحساء 
هي  القرامطة  وأحساء  املستعمل،  هو 
الذين  سعد،  بني  أحساء  األصل  في 
العمراني  التوسع  بعد  وجودهم  تالشى 

أيام القرامطة.

مدينة متكاملة للتمور باألحساء
رئيس  األحساء  بلدية  رئيس  كشف 
محمد  بن  فهد  املهندس  البلدي  اجمللس 
للتمور  متكاملة  مدينة  إنشاء  عن  اجلبير 
شرق الواحة على طريق العقير بالقرب من 
احلضارية وستكون  امللك عبد اهلل  مدينة 
مدينة متكاملة املرافق وملتقى للمزارعني 
مجال  في  واملستثمرين  التمور  وموردي 
التمور والنخيل، وأشار اجلبير إلى أن مدينة 
والثقافة  للتراث  احلضارية  عبداهلل  امللك 
ستضم مركزا للحرف الشعبية للمحافظة 

عليها .

من أنواع النخيل في األحساء:
ومن أشهر أنواع النخيل فيها: خالص، 
رزيز، شيشي، زاملي، شبيي، هاللي، مرزبان، 
طيار، غر، كاسبي، خنيزي، خصاب، وصيلي، 
أم  تبيلي،  برحي،  حامي،  زمبور،  تناجيب، 
رحيم، مجناز، شهل، عذابي وغيرها. وتزخر 
املهنيني  عالية من  بوجود خبرات  األحساء 
يشجع  ما  هذا  ولعل   , الزراعي  اجملال  في 
في  لالستثمار  للتنمية  األحساء  شركة 
بإنشاء  التحويلية   التمور  صناعة  مجال 
بحجم  التمور  لتصنيع  حديث  مصنع 
استثماري يصل إلى 5 آالف طن من مختلف 
أنواع التمور، بدأ إنتاجه في موسم 1418ه� 

)1998م(.
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مشروع الري والصرف:منطقة العدد
قرار  صدر  1972م،  عام  في 
الري  هيئة  بإنشاء  احلكومة 
بتنفيذ  لتقوم  والصرف 
والصرف  الري  مشروع 
تقنني  على  للعمل  باألحساء 
توزيع املياه على املزارعني وفق 
الغرض  لهذا  ومت  علمية.  أسس 
اخلرسانية  القنوات  من  شبكة  إنشاء 
زراعية  طرق  شق  ومت  كلم،   500 بطول 
بطول 200 كلم خلدمة املزارعني. كذلك 
الزراعي  القطاع  بخدمة  الهيئة  تهتم 
املزارعني،  توعية  املنطقة عن طريق  في 
وكذلك عبر إنشاء مصنع تعبئة التمور 
احلكومي بسعة إنتاج تصل 25000 طن 
الهيئة  تقوم  أيضا،  سنويا.  التمور  من 
البيطري  التدريب  مركز  على  باإلشراف 
واإلنتاج احليواني الذي يعد املركز الوحيد 

من نوعه في البالد.

النفط والصناعة:
تشتهر األحساء بحقل الغوار للنفط 
� وهو أكبر حقل نفط في العالم � وغيره 
من آبار مترامية في أنحاء األحساء، والتي 
وفرت فرص العمل وفتحت مجاالت لعدة 

الداعمة  اجملاالت  في  استثمارية  فرص 
أرامكو  شركه  وتعتبر  النفط،  لصناعة 
ألغلب  األساسي  العصب  السعودية 
األعمال في املنطقة، وقد نالت األحساء 
اجملال  في  االستثمار  من  وافراً  نصيباً 
في  الصناعية  املدينة  بإنشاء  الصناعي 
شمال  )1981م(  1401ه�  عام  األحساء 
على  كلم   22 بحوالي  الهفوف  مدينة 
وتضم  مربع،  متر   1500,00 مساحة 
إنتاجي  بلغ  منتجاً  مصنعاً   22 حوالي 
بطاقة  ريال  مليون   382,43 استثماراتها 
مجاالت  وتتنوع  طناً.   306,393 إنتاجية 
إنتاجها مابني غذائية وكيماوية ومعدنية 
وحتت  ونسيج,  ورق  ومنتجات  وخشبية 
مالها  رأس  بلغ  مصانع   7 اآلن  اإلنشاء 
خالف  هذا  ريال،  مليون   34,42 املستثمر 
الصناعية،  املدينة  خارج  مصنعاً   77
في  الصناعية  االستثمارات  وتقدر 
ريال.  مليون   3634,62 بحوالي  األحساء 
وفي مواقع متعددة في األحساء تنتشر 
اآلبار  من  البترول  استخراج  معامل 
حقل  أكبر  الغوار  حقل  على  الواقعة 
العملية  هذه  وتدير  العالم،  في  نفطي 
لها  والتي  السعودية  أرامكو  شركة 
إسهامات اقتصادية واجتماعية واضحة 

ألبناء املنطقة.

مواقع أثرية وسياحية:
مسجد جواثا: 

هو ثاني مسجد أقيمت فيه صالة اجلمعة 
في اإلسالم بعد مسجد رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم، إذ حني أسلم بنو 
عبد قيس، هموا ببناء هذا املسجد الذي 
التزال آثاره باقية حتى اآلن، واهتمت إدارة 
املنتزه الوطني باألحساء برعاية وحتسني 
تلك املنطقة وحتويلها إلى مقر سياحي 

يقصده العديد من الزوار, وتقوم إدارة اآلثار 
بالتنقيب حول املسجد وترميم بقاياه، 
ويبعد املسجد عن الهفوف حوالي 17 

كلم.

قصر إبراهيم:
ينسب إلى إبراهيم بن عفيصان أمير 
بن عبد  اإلمام سعود  األحساء في عهد 
العثمانيون  بناه  وقد  محمد،  بن  العزيز 
في القرن العاشر الهجري. وقد مثل قصر 
إبراهيم املركز الرئيسي إلدارة احلكم في 
حيث  األحساء،  مبنطقة  الدفاع  شبكة 
كانت تقيم بها حامية عسكرية بصفه 
اإلداري  املقر  مبثابة  أيضا  وكانت  دائمة، 
مسجد  به  ويوجد  للحكومة،  الرئيسي 

القبة.

أن�����������ش�����������ئ م�����ت�����ح�����ف�����ه�����ا 
1983م ع������ام  ال����وط����ن����ي 
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متحف األحساء الوطني: 
حي  في  الواقع  املتحف  هذا  أنشئ 
على  ويحتوي  1983م،  عام  الصاحلية 
عرض لتاريخ األحساء عبر عصور تاريخية 
التراث  عن  صور  إلى  باإلضافة  مختلفة، 
الشعبي باملنطقة، يحتوي املتحف كذلك 
وأجنحة  للصور،  وقاعة  مكتبة،  على 

يعرض فيها هواة اآلثار مقتنياتهم.

منتزه األحساء الوطني:
مت إنشاؤه بداية في عام 1962م ضمن 
عن  الصحراء  رمال  زحف  لصد  مشروع 
املنطقة، وبعد منو أشجاره بشكل كثيف 
تصل  سياحي  مقصد  إلى  حتويله  مت 
بني  تتوزع  هكتار   4500 إلى  مساحته 
احلدائق وبرك السباحة ومالعب األطفال 

ومضمار للخيول وآخر للدراجات.

جبل القارة: 
من أبرز املعالم السياحية الطبيعية 
في األحساء والذي عرف منذ تاريخ قدمي، 
وكان يعرف بجبل الشعبان حيث يبعد 
وسط  كلم   12 بحوالي  الهفوف  عن 
قاعدتها  ومساحة  اخلضراء،  الواحة 
صخور  من  اجلبل  يتكون  هكتار.   1400
رسوبية، ويتميز بكهوفه ذات الطبيعة 
مجرد  ليست  فهي  املتميزة،  املناخية 
أجواء  تخالف  بل  فريد،  صخري  تكوين 
فهذه  اجلبل،  خارج  السائدة  الطقس 

شتاء.  ودافئة  صيفا  باردة  الكهوف 
حتسني  إلى  األحساء  بلدية  عمدت  وقد 
كهوفه  وقارة  حوله  املواقع  بعض 
وحتسني مدخله. ويتبع اجلبل رأس القارة 
القارة،  بلدة  وسط  صخرية  قمة  وهو 
مواقع  وكلها  أبوجيص  جبل  وكذلك 
اجلوانب  في  استثمارية  دراسات  عليها 
أمثل  بشكل  الستغاللها  السياحية، 
إضافة  واملظالت  والتلفريك  كالتسلق 
حول  املطاعم  من  إقامة مجموعة  إلى 

جبل القارة.

جبل األربع:
نحو  الهفوف  تبعد عن  تالل صغيرة 

ويزورها هواة  باجتاه طريق قطر،  20 كلم 
الرحالت البرية وهواة التسلق بالسيارات، 
كذلك تقام بالقرب منها سباقات اخليل، 
لسباقات  مضمار  وجود  إلى  باإلضافة 

الهجن.

اجلامعات واملعاهد:
أكبرها جامعة امللك فيصل، وجامعة 
اإلمام محمد بن سعود، واجلامعة العربية 
باألحساء،  التقنية  والكلية  املفتوحة، 
وكلية  التربية،  وكلية  اجملتمع،  وكلية 

املعلمني.
وسيتم تناول زيوت النخيل باألحساء 

في العدد القادم بإذن اهلل تعالى.
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 �ل�سناعات �لريفيةمنطقة العدد

من منظور �قت�سادي ونظرة تر�ثية

الريفية وهل هناك كثير  الصناعات  أهمية  واآلخر حول  التساؤل بني احلني  يثار هذا  ما 
الدخل  وزيادة  العمل  زيادة فرص  بهدف  العوملة  بها في ظل عصر  للنهوض  احلاجة 
القومي أم أنها تبقى ضمن التراث الذي يجسد وميثل تاريخ الشعوب على مر العصور وعلى أي 
املرافق اخلاصة إلنعاش  الضرورية لالزدهار وتطوير  املقومات  دور كبير في تكميل  لها  حال فان 

السياحة الداخلية واخلارجية.  

* إعداد املهندس
محمد عبد الكرمي العامر   

أخصائي بساتني هيئة الري والصرف باألحساء
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جهات  مع  بالتعاون  الدولة  أجهزة  أحد  تبني  املناسب  من  يكون  وقد 
أخرى حكومية ذات العالقة بإعداد البرامج واخلطط املستقبلية للرقي 

اململكة مثل األحساء  أن بعض مدن  الريفية سيما  بالصناعات 
لها تاريخ عريق وتراث متوارث للصناعات الريفية ومتتلك 

في  والتحديث  للنهضة  األساسية  املقومات 
والسعي   الفردية  املهارات  بعض  وجود  ظل  

الستيعاب  بها  وال��رق��ي  لتطويرها  
التكنولوجيا البسيطة واملتطورة  . 

أهم أهداف الصناعات الريفية : 
وخلق  العاملة  األيدي  تشغيل   �1
القومي  الدخل  وزيادة  فرص عمل 
اجملتمع  شرائح  من  معينة  لفئة 

وباألخص اجملتمع الريفي . 
البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ   �  2
واالستفادة من اخمللفات الزراعية 
األولية  وامل��واد  النخيل  خاصة 

املتوفرة في الطبيعة. 
موارد  تنمية  في  املساهمة   �  3

األسر  برامج  وتفعيل  األس��رة 
املنتجة و تنمية املرأة الريفية . 

التراث  وإثراء  السياحة  تنشيط   �  4
الشعبي  و احلفاظ عليها من االندثار . 

استمرر  على  تؤثر  التي  املعوقات  أهم 
الصناعات الريفية :  

1 � سوء استخدام اإلنسان للموارد الطبيعية. 
واجتماعية  اقتصادية  ودراس��ات  أبحاث  وج��ود  عدم   �2

للصناعات الريفية .
3 � عدم تقدمي الدعم لهذه الصناعات أدى إلى انحسارها و تالشيها . 

4 � عدم استغالل اخلامات احمللية  الطبيعية بالشكل الصحيح  . 
و عدم وضع إستراتيجية لتطويرها  الصناعات  � عدم حماية هذه   5

وحتسينها وحمايتها لضمان استدامتها .   
6� تناقص األيدي الريفية املاهرة  وعزوف البعض عن ممارسة هذه املهنة. 

7 � تغي�ر النم�ط االجتماعي واالقتصادي لسكان الريف . 
8 � حدوث الطفرة التي غيرت الكثير من أوجه احلياة . 

9 � تراجع دور املرأة الريفية ف��ي التنمية الزراعية عن ما كانت علي��ه 

ف��ي الساب�ق واألنشط�ة الريفي��ة املرتبطة بها . 
اقتراح��ات وتوصيات لتطوي��ر واستدام�ة الصناعات الريفية: 

احلالي   الوضع  مع  يتناسب  مبا  الريفية   الصناعات  هيكلة  إعادة    �  1
وتطويرها.

وحماية  الطبيعية  امل��وارد  على  احلفاظ    �  2
البيئة. 

3� عمل مسح ميداني للقرى واملدن ذات الطابع 
عدد  عن  إحصائية  بيانات  وجتميع  التراثي 
األفراد واملستفيدين من الصناعات الريفية 

التقليدية. 
للتدريب  ومراكز  معاهد  إنشاء   �4
على الصناعات الريفية واالعتماد 
على كوادر وطنية أو خبراء أجانب 

للتدريب . 
متخصص  س��وق  عمل   �  5
الريفية  الصناعات  لتسويق 
واليدوية مع فتح منافذ تسويقية 

داخلية وخارجية. 
املعارض  إقامة  وتشجيع  دعم   �  6

للصناعات الريفية . 
باملهارات  الريفية  امل��رأة  تزويد   �  7
منتجاتها  تسويق  على  ومساعدتها 

الريفية مبا يكفل لها الكرامة واحلشمة . 
ترفيهية واستغالل  8 � عمل واجهات سياحية 
السياحية   و  األثرية  املواقع  بعض  إلى  املؤدية  الطرق 

املنتشرة لعرض وتسويق الصناعات الريفية . 
9 � عمل جناح خاص في أحد املعارض احمللية )أرض املعارض( لتسويق 

املنتجات الريفية . 
10 � استقطاب  الدعم للمشاريع الصغيرة في الصناعات الريفية . 

11 � تفعيل وإعداد البرامج واألنشطة اخلاصة بتطوير األسر املنتجة و 
التنمية الريفية املستدامة . 

لهذه  اخلارجية  و  احمللية  األسواق  في  والطلب  العرض  دراسة   �  12
الصناعات الريفية . 

13 � التشجيع على فتح  محالت للديكور موادها األولية من منتجات 
النخلة بجميع مكوناتها .
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في أول فعاليات كرسي أبحاث التمورف�����ع�����ال�����ي�����ات

استعراض األعمدة اخلمسة خلطة 
عمل الكرسي  

أقيمت في كلية علوم األغذية والزراعة بجامعة امللك 
سعود ورشة استعراض خطة عمل الكرسي.  مت افتتاح الورشة يوم 
االثنني 1431/6/17 ه� )املوافق 31 مايو 2010م( بآيات من الذكر احلكيم 
ثم ألقى سعادة عميد كلية علوم األغذية والزراعة كلمة توه فيها 
بدعم اجلامعة لكراسي البحث ووجود أكثر من أربع كراسي بحثية 
استعراض  ذلك  تلى  الكلية.  في  احليوية  للتقنية  بحثي  متيز  ومركز 
بن  أ.د. عبداهلل  الكرسي  املشرف على  الكرسي قدمها  خلطة عمل 
بها  سيقوم  التي  األربعة  األعمدة  فيها  استعرض  احلمدان  محمد 

الكرسي.  

تلى ذل�ك ال�مح��اض��رة 
»إدارة  بعنوان:  للورشة  الرئيسية 
للتمور«   احلصاد  بعد  ما  تقنيات 

ألقاها اخلبير الدولي أ.د. عادل قادر من 
مركز تقنيات ما بعد احلصاد -جامعة 

كاليفورني��ا-دافيز. است�ع��رض ف�ي�ها 
العديد من اجلوانب التي يجب أخذها في 

االعتبار من وقت جني احملصول وأثناء النقل 
والتداول والتخزين وحتى وصوله للمستهلك. 

الكرسي  ألنشطة  عامة  مناقشة  ذلك  تلى 
واستفسارات  أسئلة  تلقي  ثم  ومن  املستقبلية. 

واقتراحات احلضور. وبعد حفل الشاي مت عمل جولة في 
املعامل واملصانع التابعة للكرسي.

ومن خالل هذه الورشة يتطلع كرسي أبحاث التمور إلى 
االستفادة من التمور عبر الدراسات واملشاريع البحثية الرائدة للرقي 
أخرى.  محاصيل  من  مثيالتها  على  تتفوق،  بل  لتنافس،  مبنتجاتها 
وحيث أن  إنتاج اململكة من التمور يقدر بحوالي املليون طن سنوياً 
تشكل حوالي 18% من اإلنتاج العاملي للتمور فحري بأن تكون اململكة 
الدولة الرائدة في مجال التقدم التقني واالستفادة من نخيل التمر 
ودعم  إدارة  عبر  التقنية  هذه  توطني  ثم  ومن  اخملتلفة.  ومنتجاتها 
اجملال،  التي تصب في هذا  املتميزة  والبحوث  الدراسات  سلسلة من 

وذلك عبر التعاون مع املراكز واجلهات احمللية والدولية ذات العالقة.

وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يتفقد مصنع التمور باجلامعة
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بدء تشغيل أول  مصنع متور  بحثي باجلامعة 
بفضل اهلل ثم دعم معالي مدير جامعة امللك سعود املباشر فقد مت توريد وتركيب مصنع متور متكامل داخل حرم اجلامعة. وقد بدأ التشغيل التجريبي للمصنع 

خالل موسم التمور املاضي. وسيبدأ بإذن اهلل في خدمة اجلامعة ومنسوبيها كأولوية.
والتجفيف  والغسيل  والفرز  االستالم  منها خط  أساسية  وحدات  للمصنع عدة  اإلنتاجي  اخلط  شمل 
وتشكيل العبوات البالستيكية في قوالب ومن ثم تفريغ العبوات وإحكام غلقها حرارياً وذلك لتخدم العملية 

التعليمية والبحثية.  
يخدم هذا اخلط اإلنتاجي للتمور في: 

التصنيع  هندسة  مجال  في  ذلك  )مثال  الدراسية  املقررات  في  الكلية  لطلبة  املعملي  التدريب   )1(
بعد  ما  وتقنيات  احليوية  للمنتجات  الهندسية  واخلواص  الغذائي  التصنيع  هندسة  مقررات  مثل  الغذائي(: 

احلصاد للمحاصيل البستانية ومقرر تقنيات تصنيع التمور.هذا باإلضافة إلى مشاريع التخرج.
دفع  في  يساهم  مما  املغلفة  التمور  جودة  لتحسني  واإلنتاج  املدخالت  أفضل  لتحديد  بحوث  إجراء   )2(

العجلة التنموية في قطاع التمور. 
)3( تطوير بعض اآلليات املستخدمة )مثل الفرز اليدوي إلى آلي( ومن ثم نقل هذه التقنيات إلى مصانع 

التمور لتحسني اجلودة ورفع الكفاءة اإلنتاجية. 
)4( تعبئة وتغليف متور مزرعة اجلامعة )أكثر من 420 نخلة مبحطة التجارب بديراب(. هذا باإلضافة إلى 

تصنيع متور منسوبي اجلامعة مقابل سعر رمزي.
)5( التعريف بصناعة التمور وكيفية عملها واإلطالع على نظمها للزوار من طلبة املدارس واملراكز الصيفية، وإقامة دورات تدريبية للطلبة وغيرهم.

6( توفير مورد مالي ثابت لتطوير املعامل وإنشاء خطوط تصنيعية جديدة.
وبحمد اهلل فقد مت البدء في إنتاج التمور لهذا املوسم كمرحلة جتريبية. ومت إضافة عدد من التقنيات الغير موجودة في املصانع التقليدية مثل تعقيم ماء الغسيل واإلضافة 
باألوزون وكذلك عمل تصميم لنقل التمور إلى جهاز التفريغ والتعبئة لتقليل ومنع مشكلة التصاق التمور بأطراف العبوة وغيرها قام بتطويرها وتصميمها طلبة القسم 

)بكالوريوس ودراسات عليا(.  

بكلية علوم األغذية والزراعة
وحتت إشراف كرسي أبحاث التمور  

طلبة الكلية يشغلون املصنعطلبة مدارس يزورون املصنع خبير دولي من جامعة كاليفورنيا يطلع على املصنع
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�لعربي �إىل  �لبحرين و�سط �خلليج  يف خليج  تقع  دولة  

�جل��زي��رة  �سبه  م��ن  م��ن �ل�����س��ع��ودي��ة و�ل�����س��م��ال  �ل�����س��رق 

عبارة  و�لبحرين  �آ�سيا،  ق��ارة  غ��رب  �لقطرية يف جنوب 

جزيرة  33جزيرة �أكربها  من  يتكون  �جلزر  عن �أرخبيل من 

�لبحرين )591 كم2 حو�يل 83% من م�ساحة �ململكة( و�سميت 

�ل��ك��ربى)1(  و�لذي  �جلزيرة  مل�سمى  ن�سبة  بالبحرين  �ململكة 

و�لتي  �لعذبة  �لينابيع  ماء  وجود  ل�سبب  بذلك  ميت  �سُ �أنها  يعتقد 

بج�سر  ترتبط  �لبحرين  وجزيرة  �ملالح.  �لبحر  ماء  و�سط  كو�كب  ت�سمى 

�آخر يربطها  مع جزيرة �ملحرق �لتي يقع فيها مطار �لبحرين �لدويل وج�سر 

تكرير  وم�سفاة  خز�نات  فيها  يوجد  �لتي  �ل�سناعية  بجزيرة �سرتة و�ملنطقة 

وت�ستهر  غالًبا  ماأهولة  لي�ست  �حلجم  �سغرية  عديدة  جزر  توجد  كما  �لنفط. 

بكونها ماأوى ملختلف �أنو�ع �لطيور �لتي تعرب �لبحرين يف طريق هجرتها �أثناء �لربيع 

و�خلريف. وكانت تعرف �سابقًا عند �أهل �خلليج با�سم )�أم �ملليون نخلة( لكرثة �لنخيل 

فيها. و�أي�سًا تلقب ب�«لوؤلوؤة �خلليج« لأنها كانت ت�ستهر بلوؤلوؤها �جلميل و�لذي يعترب من 

�أجود و�أح�سن �أنو�ع �للوؤلوؤ يف �لعامل.
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النخيل و التمور
95العدد اخلامس

البحرين  اشــــتــــهــــرت 
ومــا زالـــت بزراعة  قــدميــاً 
الشجرة  تـــلـــك  الـــنـــخـــيـــل، 
طاملا  التي  املباركة  الطيبة 
اإلنسان  عــلــيــهــا  أعـــتـــمـــد 
مسكنه  فــــي  الـــبـــحـــريـــنـــي 
جزء  بكل  واستفاد  ومأكله 
في  واستغلها  أجزائها  من 
كل نواحي حياته املختلفة.

الزحف  وبــعــد  النخيل  ألشــجــار  اجلــائــر  القطع  وبــعــد  واآلن 
يوم،  بعد  يوماً  تتقلص  التي  اخلضراء  املساحة  نحو  العمراني 
فان املواطن البحريني مازال محباً ومتعلقاً بهذه الشجرة الطيبة 
على  يحرص  فانه  احلديث  منزله  ببناء  يشرع  فعندما  املباركة، 
ليزرع فيها إحدى شجر  بيته  و  أن يخصص مساحة من أرضه 

النخيل...
كان  ســواء  اللذيذة  الطيبة  بثمارها  البحرين  نخيل  ويشتهر 
أو متراً، فيأكل شعب البحرين البلح والرطب في موسمه  رطباً 

في شهور الصيف أما التمر فيدخره إلى فصل الشتاء.
ومير ثمار النخيل بأربع مراحل رئيسية متتالية قبل أن يصل 

إلى مرحلة النضج األخيرة...

املرحلة األولى: هي مرحلة اخضرار الثمار ويسمى »اخَلالل« 
كما  »هامداً«  يصبح  أو  ينضج  أن  للخالل  »خالله« وميكن  جمع 

نقول بلهجتنا البحرينية الدارجة، 

وقد كان في السنن السابقة يُعمل اخَلالل الناضج على هيئة 
قالئد ويباع في األسواق.

املرحلة الثانية: عندما يتحول ثمار النخيل من اللون األخضر 
إلى األصفر أو األحمر وهي مرحلة »البسر« جمع »ِبسرة« ...

 وهنا يزداد جمال النخلة بعناقيدها الزاهية اجلميلة و يزداد 
حالوة ثمارها و التي يفضل كثير من الناس قطفها وتناولها قبل 

أن تصبح رطباً أو متراً.

املرحلة الثالثة: مرحلة الرطب وهي املرحلة التي يفضلها 
أهل البحرين والتي ينتظرها املزارعون بفارغ الصبر وذلك ألنها 
مرحلة قطف الثمار وبيعه وكسب عائده املادي بعد انتظار طويل 

وصبر وتعب وعناء ورعاية لهذه النخلة الكرمية املعطاءة.
وعندها يبدأ البسر بالتحول تدريجياً إلى اللون البني، ويفضله 
أغلب الناس عندما يكون )ُمنَصفاً( قبل أن يتحول إلى متراً في 

مرحلته الرابعة. 

امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة: هــي آخــر مــراحــل ثــمــار هــذه الشجرة 
املباـــركــــة وعـــنــــدهـــــــا 
يــتــحــول الــرطــب إلى 
ويصطبغ  ـــــر«  »متــــــ
الغامق  البني  باللون 
وذلــــك  األســـــــود  أو 
النخلة،  نــوع  حسب 
بعض  ويــــــعــــــمــــــد 
املزارعون إلى إبقاء 
النخلة  فــي  الثمار 
متراً  يصبح  حتى 
بعد  ــقــطــف  ي ثــــم 
ميكن  حتى  ذلــك 
السوق  فــي  بيعه 
أو  احملــــــلــــــيــــــة 
إلى  ـــره  تـــصـــدي
اخلارج بكميات 

جتارية.
وقـــــــــــــــــــــد 
آباؤنا  اعتمد 
وأجــــــــدادنــــــــا 

كبيراً  اعـــتـــمـــاداً 
يخزن  الـــذي  التـــــمـــــر  عـــلى 

طوال السنة وخاصة من جانب البحارة والغواصون 
الذين يتغيبون شهوراً طويلة في البحر، أما زادهم فهو... 

ولنخيــــــــل ورطب البحرين تسميات متعددة من أشهــــرها: 
)الغرة(،   الــغــراء  اخلــنــيــزي،  املــاجــي،  )خلـــالص(،  اخلـــــــالص 

البُرحي، املُرزبان، الَسـلمي وخصايب العصفور. 
ويعتبر رطب »اخلالص« من أشهى وأحلى وأغلى أنواع الرطب 

في البحرين، ومتره كذلك من أجود وأغلى أنواع التمور.
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حرف منتجات النخيلب���ل���د ال���ع���دد

اعتمد اإلنسان البحريني منذ القدم على النخيل في توفير العديد من احتياجاته واستطاع االستفادة من 
اعتمدت على  التي  العديد من احلرف  نتج عنه  لتسهيل حياته مما  الشجرة واستخدامها  جميع أجزاء هذه 

استغالل مختلف منتجات وأجزاء هذه الشجرة والتي من أهمها وأكثرها شيوعاً:
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القفة،  اجلــلــف،  الــزبــيــل،  اجلفير،  السلة،  كالسفرة، 
واألحجام،  األلــــوان  مبختلف  والقبعة  الشنطة  املــهــفــة، 
كرباباد  مثل  القرى  معظم  في  منتشرة  املنتجات  وهــذه 
والبديع والسنابس واجلسرة وكرانة وأبوقوة، ويختص 
البحرين،  من  اخلــوص  توفير  ويتم  النساء،  بإنتاجها 
اململكة  يتم شــراؤه من  األبيض فأغلبه  أما اخلوص 
بألوان  اخلــوص  صباغة  ويتم  السعودية،  العربية 
متعددة لعمل املنتجات بألوان مختلفة، وباإلضافة 
إلى النساء بالقرى، فإن هناك العديد منهن يعملن 
اجلسرة  مــركــز  أو  املنتجة  األســـر  مــشــروع  فــي 

للحرفين مقابل مكافآت رمزية.
السباك،  الــنــخــيــل  مــنــتــجــات  مــن  ــك  وكــذل
صناعتها  فــي  وتستخدم  والــســبــت  الــســرود 
النخيل وهــي منتشرة في  اخلــوص وعــذوق 
كرباباد  وبــاألخــص في  البديع  قــرى شــارع 

وأبو قوة وباربار وكرانة.
كالكيسة  أنواها  القراقير مبختلف  أما 

وامليس والصيرم والسلة فيستخدم فيها عذوق النخيل فقط، وتتركز هذه املنتجات في قريتي باربار وكرباباد، وعادة ما يقوم بصناعتها 
الرجال من مختلف األعمار، ومن اجلدير بالذكر أن وزارة األعالم قد شيدت عريشن في قرية كرباباد ليكونا مركزا ً لصناعة وتسويق 

هذه املنتجات، ورغم إن الفكرة جيدة في حد ذاتها إال أن العريش وأسلوب العرض بحاجة إلى تطوير.

منتجات اخلوص وعذوق النخيل

منتجات اجلريد
الكبيرة  واألســرة  احلظور  املباخر،  األقفاص،  كاملنازة، 
والصغيرة وهي منتشرة في قرى سنابس وباربار ويختص 

بإنتاجها الرجال.
كما أن هناك صناعة ما يسمى بالوارية أو الفرتة وهي 
لصيد  قــوارب  صناعة  يتم  حيث  املندثرة  الصناعات  من 
الكرب  النخيل، وقد استبدل  األسماك من اجلريد وكرب 
يوجد  وال  للماء،  ومقاومته  تركيبه  لسهولة  بالفلن   ً حاليا 
قرية  فــي  وتتركز  صناعتها  يجيد  ممــن  قليل  عــدد  ســوى 
املالكية، ونظراً لعدم وجود إقبال على هذه القوارب فإنها 
من الصناعات املندثرة التي ينبغي احملافظة عليها كجزء 

من التراث.
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صحة وغذاء

العديد من املؤمترات التطورات احلديثة في التغذية والتي تركز على تأثير ناقشت
أطعمة  تناول  طريق  عن  األم��راض  من  الوقاية  وسبل  الصحة  على  التغذية 

كاملة غير مكررة وال معاجلة، بداًل من التركيز على أساليب العالج بعد اإلصابة باألمراض.  

هل ميكن أن تكون التمور بدائل تغذوية وحتلية؟

أساليب عملية الستبدال السكر األبيض مبنتجات التمور 

 سوف نتناول في هذه املقالة الفرق بني السكر األبيض والتمر 
في التغذية والتأثير تبعاً لذلك على الصحة. فلقد ركز مؤمتر األطعمة 
» Food for the Brain Conference  » الذي عقد عام 2008م على أن: »أي 
نظام غذائي يفتقر إلى عناصر غذائية أساسية أو يحتوي على عناصر 
العقلي.« وقد  التفكير والسلوك واألداء  يؤثر سلباً على  أن  ضاّرة ميكن 
طرحت في املؤمتر مجموعة من األبحاث شملت محاور مثل حتسني األداء 
الدماغ  على عمل  التغذية  وتأثير  التغذية،  من خالل  لألطفال  العقلي 
واإلدمان،  واالكتئاب  اخلرف  مسببات  عن  أخرى  ومحاور  النمو،  وعلى 
والعالج النفسي بالتغذية. وأشار املؤمتر في ختامه إلى أن: »هناك حاجة 
لإلنسان  التغذوية  احلالة  بني  الصلة  عن  األبحاث  من  املزيد  إلى  ملّحة 

واإلصابة باألمراض خاصة االكتئاب أو العدوانّية أو االنعزالّية. 
الذي يستخدم في حتلية  العادي  )السكر  األبيض  السكر  فنتناول 
الكيك  مثل  احللوة  املأكوالت  وحتضير  والباردة  الساخنة  املشروبات 
والبسكويت الخ.( له تأثير سلبي على الصحة ليس فقط ألنه يفتقر 
إلى جميع العناصر الغذائية األساسية من فيتامينات ومعادن وألياف 
ولكن ايضاً ألنه أثناء عمليات تصنيع وتكرير السكر تضاف إليه عناصر 
ضارة )قد ال يتضح ضررها على املدى القصير( تتمثل في مواد كيميائية 
كمواد تبييض وموانع تكّتل تدخل اجلسم عند تناول السكر وتؤدي إلى 
التقليل من استفادة اجلسم من األطعمة األخرى التي يتناولها اإلنسان 
به!!  لو لم تكن هي محالة  بالسكر حتى  تناوله ألطعمة محالة  أثناء 

واملشكلة أن استعمال السكر
 األبيض منتشر بشكل كبير يجعل من الصعب 
أبيض  فهو  استبداله.  أو  عنه  االستغناء  فعالً 

إضافته  تؤثر  ال   ، اللون 
على لون الطعام ، 

وهو خاٍل من النكهة وليست له رائحة تطغي على الطعام الذي يضاف 
الثمن  رخيص  أنه  كما   ، الذوبان  وسريع  احلفظ  سهل  جاف  وهو  إليه. 

نسبيا عند مقارنته بالبدائل 
سريع  بشكل  تبدو  ال  استعماله  مضار  أن  إلى  باإلضافة  له.  احملتملة 
فُتعزى  تستتر  الغالب  وفي  زمنية طويلة،  فترات  تأخذ  قد  بل  ومباشر 
ذلك،  إلى  وما  العدوى  أو  الوراثي  االستعداد  مثل  أخرى  مسببات  إلى 
ويستمر الناس في ترديد مقوالت مثل: نحن نستعمل السكر منذ وعينا 
أنفسنا واستخدمه آباؤنا من قبل ولم يصابوا بسوء! والواقع أن السكر 

جملة  الطويل  املدى  على  يسبب  م��ن األبيض 
املشاكل الصحية أكثرها وضوحاً 

ومرض  السمنة 

يفتقد  األب������ي������ض  ال����س����ك����ر 
ل���ل���ع���ن���اص���ر ال���غ���ذائ���ي���ة ومي���ر 
مب�������راح�������ل ت�����ك�����ري�����ر م����ض����رة

أ. شريفة بنت محمد العبودي
ماجستير في التغذية



السكر. وباإلضافة إلى ذلك، هل يعلم القاريء أن عوامل اإلصابة باخلرف 
لدى الكبار بالسن تبدأ بالتجمع تدريجياً قبل ظهور أعراض املرض بشكل 

واضح بحوالي عشرين سنة؟! 

هو  وما  األبيض؟  السكر  عن  االستغناء  املمكن  من  فهل 
البديل له؟

نعم!  ميكن االستغناء عنه بالقليل من اجلهد والكثير من محاوالت 
ضبط الذات، فنحن نعرف ونردد: ] أن اهلل ال يغّير ما بقوم حتى يغّيروا ما 
بأنفسهم[ ، ونحن، كباراً وصغاراً، بحاجة ماّسة إلى تغيير أنفسنا ونبذ 
السكر األبيض واستبداله بطعام رائع متوفر في بالدنا وهو التمر. فالتمر 
طعام شبه كامل، وهو مصدر طاقة ممتاز غني بفيامينات أ، ب1، ب2. كما 
انه مصدر جّيد للبوتاسيوم والكالسيوم واحلديد وبه كميات معقولة من 
باإلنزميات  غني  وهو  والفسفور.  والكبريت  واملغنيزيوم  والنحاس  الكلور 
والبكتينإستريز  والبوليجاالكتورنيز  والسولوليز  اإلنفرتيز  إنزميات  مثل 
حمض  مثل  العضوية  األحماض  من  عدد  وبه  اوكسيديز.  والبوليفينول 
الستريك وحمض املاليك وحمض األوكساليك. وبعض العناصر الغذائية 
والفالفونات  الكاروتينات  مثل  ولونه  التمر  نوع  حسب  تختلف  التي 

والفالفونوالت والاليكوبني واللوتني. 
ومن الضروري التنويه إلى ان محتوى التمر من كل العناصر الغذائية 
متر(  رطب،  )بلح،  استهالكه  مراحل  الختالف  تبعاً  يختلف  الذكر  اآلنفة 
وحجمه  ولونه  ونوعه  مجفف(  مبّرد،  مجّمد،  )مكنوز،  حفظه  وطريقة 
يتصف  التمر طعاماً مذهالً  وطعمه وقوامه. وكل هذه االختالفات جتعل 
باملرونة ليتناسب مع االحتياجات التغذوية للناس بشكل عام في كل فصل 
من فصول السنة )فالشتاء يتطلب مترا غنيا بالسعرات احلرارية كاملكنوز، 
والصيف يتطلب بلحا أو رطبا كثير الرطوبة!(، وليتناسب مع االحتياجات 
الشخصية لكل إنسان في مختلف مراحل عمره، وليبقى متوفراً بطريقة 

طبيعية طوال العام وحتى يحني موسم جني ثماره التالي.
محل  وإحالله  الغذائي  النظام  في  التمر  إدخال  أساليب  اآلن  وتبقى 
اإلمكانات  توّفر  املنزل في ظل  والتي ميكن تطبيقها في  األبيض،  السكر 
مثل املبردات والفريزرات، وإن كانت تتطلب بعض االستنباط واجلهد، ولكن 
صحة اإلنسان وأهل بيته تستحق ذلك. وأفضل طريقة وجدتها هي شراء 
الرطب تام النضج في وقت نضوجه، ثم غسله باملاء وإزالة أقماعه ونواه، ثم 
تعبئته في اكياس بالستيكية صغيرة حتتوي الواحدة منها على مقدار كوب 
او كوبني )حسب احتياج الشخص(، ووضع األكياس في الفريزير لتجميدها 
حلني احلاجة إليها. عندها، يؤخذ كيس منها ويترك برهة ليزول الثلج عنه، ثم

املاء  من  كميته  ضعف  حوالي  مع  الكهربائي  اخلالط  كأس  في  يوضع 
الساخن )ميكن تعديل كمية املاء حسب كمية الرطوبة املوجودة أصالً في 
التمر( ويخلط حتى يتحّول إلى مزيج ثخني كاملوز املهروس. وهذا املزيج ميكن 
والبسكويت  الكيك  حتضير  عند  األبيض  السكر  عن  كبديل  استخدامه 
وأنواع احللو اخملتلفة. والتجربة واملران جتعالن في مقدور ربة املنزل أن تعرف 
كيف تطّوع وصفاتها ليحل التمر املهروس محل السكر. كما ان إضافة 
النكهات الطبيعية مثل الدارسني أو الزجنبيل أو الهيل أو بودرة الشكوالتة 
تغطي نكهة التمر التي قد ال يستسيغها البعض خاصة األطفال الذين 

من غير الضروري أن يعلموا بإحالل التمر محل السكر.
والقهوة  كالشاي  املشروبات  لتحلية  التمر  دبس  استعمال  وميكن 
وإن كان من األفضل شربها بدون حتلية إطالقاً. كما أن هناك الكثير من 

األساليب 
التمر  إلدخ��ال 

بعضها  الغذاء  في 
وأجدادنا  آباؤنا  كان  تراثي 

ميكن  جديد  وبعضها  يعرفونها 
املعلومات  شبكة  في  عنه  البحث 
)اإلنترنت(. واملهم هنا هو التعّود على

املضار  وجلنب  الرائعة  التغذوية  خصائصه  من  لالستفاده  التمر  تناول 
احملتملة من استهالك السكر األبيض.

النخيل و التمور
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لكيفية  ع��دي��دة  م��ق��ت��رح��ات 
إحالل التمور كبدائل حتلية

ثبت خطأ استنتاجات اجلدول املتداول بني الناس وعن 
»أضرار« سكريات التمور. الثنائية بل قد يؤدي الفهم اخلاطئ 

لهذه اجلداول إلى نتائج مضللة وخطيرة.
ينبغي استخدام »مؤشر السكري« بدياًل عن نسب السكريات 

في التمور خاصة ملن لديهم ارتفاع السكر..
الدم بعد  ارتفاع جلوكوز  السكري« يعبر عن مستوى  »مؤشر 

تناول الغذاء مباشرة
اخلالص والسكري األقل »مؤشر سكري« ولكن البرحي ونبوت 

السيف أعالها.
وأقلها  التمور!  من  سكري«  »مؤشر  أعلى  والكمثرى  البطيخ 

التفاح.
 7-2( التمور  تناول  في  »االع��ت��دال«  السكري  ملرضى  ينبغي 

حبات في الوجبة( كما هو احلال لبقية األغذية..
تتراوح نسب السكريات الكلية في التمور الناضجة ما بني 50 

إلى ٪80. 
ال��ف��رك��ت��وز أع��ل��ى ح����الوة م���ن اجل��ل��وك��وز مب���رة ون��ص��ف ولكن 

اجللوكوز يوجد بصورة متساوية مع الفركتوز.
لم يثبت أن هناك تأثيرًا لنوع السكريات األحادية أو الثنائية 

على مرضى السكري. 
يوصى مبراجعة استشاري أغذية أو طبيب لتحديد كميات 

ونوع األغذية )ومنها التمور( ملرضى السكري.
نتمنى للجميع االستمتاع بتناول التمور بكميات متوازنة مع 

حالتهم الصحية والغذائية..

حملبي التمور..
نظرًا لرغبة العديد من املهتمني مبوضوع سكريات التمور, 

فنورد هنا ملخصًا ألهم توصيات ملف سكريات التمور 
)التفاصيل موجودة في العدد الرابع من مجلتكم(..
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السكر األبيض .. وسكر التمر .. في ميزان املقارنةصحة وغذاء

سكريات التمور أعلى قيمة غذائية

يتميز السكر األبيض املكرر )املصنع من قصب وبنجر السكر( بأن ال لون كما 
له وال طعم وال رائحة. وهذه امليزات جعلت استخدامه غير محدود في 

املشروبات واملأكوالت حيث ال يؤثر طعمه أو نكهته على طعم أو نكهة األطعمة 
األخرى التي يضاف إليها. ولهذا السبب أيضاً انتشر استخدامه في التصنيع 

إلى  احلالوة  من  املزيد  إضفاء  خالل  من  املستهلك  لترغيب  الغذائي 
املنتجات الغذائية. 

التمر  استخدام  الصعب  من  وباملقابل، 
مثالُ  الشاي  أو  القهوة  لتحلية  املهروس 

أو  القهوة  يعّكر  وألنه  القوية  لنكهته 
احملتوى  بني  الكبير  الفرق  ولكن  الشاي، 

يرّجح  منهما  لكل  ال��غ��ذائ��ي 
السكر  التمر كبديل عن  استخدام 
لتحضير  األقل  على  املكرر  األبيض 
أو  الكيك  لعمل  أو  األطفال  أطعمة 
احللويات.  من  غيرهما  أو  البسكويت 
بني  الفروق  يبنّي بعض  والتالي جدول 

املهروس  والتمر  املكرر  األبيض  السكر 
من الناحية التغذوية.

      السكريات من التمور
 

مادة نباتية طبيعية غير مكررة.

دخول التمر إلى اجلسم يساعد على تسني امتصاص 
العناصر الغذائية من غيره من األطعمة لغناه باملعادن 

التي تيسر االمتصاص.

مادة تلية غنية بالسعرات احلرارية وبعناصر غذائية 
أ َو ب ومعادن مثل الكالسيوم  هامة مثل فيتامينات 

املغنيزيوم واملنجنيز واحلديد والفسفور.

غني باأللياف التي تّرك األمعاء وتساعد على التخلص 
من جزء من الدهون.

  السكر األبيض )املصنع من قصب السكر(
 

أصله نباتي، ولكن عمليات تصنيعه ومعاجلته مبواد 
تبييض ومواد متنع التكتل جترده من معظم عناصره 

الطبيعية فيصبح مادة شبيهة بالكيميائية .

مواد التبييض واملواد املانعة للتكتل التي يعالج بها 
السكر املكرر تدخل إلى اجلسم وتؤثر على فاعلية 

امتصاص العناصر الغذائية من غيره من األطعمة.

السعرات  عدا  ما  تحُذكر  فائدة  لها  ليست  محلِّية  مادة 
احلرارية.

خالي متاماً من األلياف.

حتتاج إلى مزيد من اجلهود إلدخالها في الوجبات الغذائية واملستشفيات
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من منظور طبي..

 فوائد التمور الغذائية ..

املعروف أن التمور حتتوي في املتوسط  على 70% من السكريات البسيطة سريعة من 
الهضم واالمتصاص مثل اجللوكوز والفركتوز والسكروز, حيث أن استهالك 100 
 %10-7 بني  ما  على  فإنها حتتوي  وكذلك  حراري.  كيلو سعر   300 حوالي  يعطي  منها  جرام 
الغذائية مثل السيليلوز والهيموسيليلوز والبكتني واللجنني وهذه تعمل كما  من األلياف 
في  كبيرة  بدرجة  وتساهم  الهضمي  اجلهاز  من  الفضالت  خروج  تسهيل  على  معروف  هو 

تخفيض معدل اإلصابة بسرطان القولون وغيره وتساعد في التخلص من الدهون 
وخاصة الضارة. 

مثل  املهمة  الفيتامينات  بعض  على  حتتوي  فهي  ذلك  إلى  وباإلضافة 
الريبوفالفني والثيامني والبيوتني وحمض الفوليك وحمض االسكوربيك. 

وكذلك فان التمور تدعى باملنجم وذلك الحتوائها على كثير من املعادن 
واملغنيسيوم,  والكالسيوم  احلديد  على  حتتوي  فهي  جيدة  وبكميات 
املوصى  االستهالك  15% من  يعطي  التمور  100 جرام من  واستهالك 
به من السيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم. ولعل أهم ما يجب اإلشارة 

إليه هنا هو ارتفاع محتوى التمور من البوتاسيوم وقلتها من الصوديوم 
وهذا بال شك له فائدة كبرى ملن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ولعل أهم ما يذكر هنا هو ما أشارت إليه الدراسات احلديثة من محتوى 
مثل  كبيرة  بكميات  الفيتوكيميائية  باملركبات  تدعى  مركبات  من  التمور 

وذلك  مؤخرا  املركبات  هذه  مثل  على  التركيز  ومت  وغيرها.  والفالفونويدات  الفينوالت 
باإلضافة إلى أنها تساهم في اخلواص احلسية للتمور –و خاصة 
في مراحل النضج اخملتلفة- فهي أيضا لها مزايا طبية وغذائية 
هامة جدا حيث أنها تعتبر مضادات أكسدة ومتنع العديد من 

األمراض.
 )OH.(و  ).O2( مثل  احلرة  اجلذور  يدعى  ما  أن  املعروف  ومن 
)ال  مختلفة  ميكانيكيات  عبر  وتسبب  التفاعل  سريعة 
يسمح اجملال بذكرها( في أحداث متزق لألغشية اخللوية ودنترة 
للبروتينات وتفاعالت أكسدة لـ ) DNA( يكون احملصلة النهائية 
الهرم  وأعراض  السرطان  مثل  مختلفة  أمراض  حدوث  لها 
وغيرها ومضادات األكسدة التي سبق اإلشارة عنها تعمل على 
مثل  متنع  وبالتالي  احلرة  اجلذور  أنها حتيد هذه  ذلك حيث  منع 

هذه األمراض.
من الدراسات احلديثة التي متت في مثل هذا اجملال دراسة 

متت على محتوى التمور العمانية من املركبات الفينولية وأشارت 
إلى أن محتواها تراوح ما بني 172-246 )ملجم مكافئ حمض جاليك/ 100 جرام 

سواء  الفواكه  أكثر  من  التمور  يجعل  رمبا  وهذا  التمور(,  من  مأكول  جزء 
أو اجلافة احتواء على مثل هذه املركبات. وكذلك هناك دراسة  الطازجة 

صدرت مؤخرا ربطت بني مثل هذه املركبات والنشاط املضاد لألكسدة, 
وهذه الدراسة متت على بعض التمور املستوردة من إيران حيث مت تقدير 
هذا النشاط بطريقتني مختلفتني, وخرجت أن كال الطريقتني أشارت 
إلى األصناف األكثر احتواء على املركبات الفينولية أعطى نتائج أكبر 

في قدرته كمضاد لألكسدة.
وال شك أمام مثل هذه الفوائد فان األمر يستدعي اإلكثار من تناول 

هذه الفاكهة املباركة وإدخالها في املنتجات اخملتلفة لرفع قيمتها الغذائية 
والطبية.

د. فهد بن يحيى اجلهيمي
قسم علوم األغذية والتغذية
 كلية علوم األغذية والزراعة

جامعة امللك سعود
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مقارنة متوسط  أسعار  التمور
بني  2009 و 2010 م

خالص القصيم

سكري فاخر

سكري عادي

شقرا

خضري

صقعي عادي

صقعي ملكي

خالص اخلرج

خالص األحساء

نبوت سيف

سري

مشكالت

عجوة

عنبرة

مبروم

صفاوي

خضري

2009
17

30

7

3

5

10

17

12

4

6

6

2

45

30

23

18

4

2010
11

20

3.5

1.5

6

8

14

6

3

2

3

1

35

20

23

12

3

نسبة التغيير
%35

%33

%50

%50

%20

%20

%17

%50

%25

%66

%50

%50

%22

%33

-

%33

%25

مبيعات التمور  بالتجزئة  

خالص القصيم

سكري فاخر

سكري عادي

شقرا

خضري

صقعي عادي

صقعي ملكي

خالص اخلرج

خالص األحساء

نبوت سيف

سري

مشكالت

عجوة

عنبرة

مبروم

صفاوي

خضري

نوع التعبئة
)مكبوس(

)فلة(

)مكبوس(

)فلة(

)فلة(

)فلة(

)فلة(

)مكبوس(

)مكبوس(

)مكبوس(

)مكبوس(

)مكبوس(

)فلة(

)فلة(

)فلة(

)فلة(

)فلة(

الصنف

الصنف

شركة           للتجارة والصناعة 
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)ريال/ كيلو(

)ريال/ كيلو(

السعر
20

35

10

3

12

15

30

15

7

7

7

4

50

40

35

25

12
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�لتمور �لتون�سية غزت �أكرث من 65 ت�������س�������وي�������ق

�سوقا خارجية بالقار�ت �خلم�س 
 

الغذائية تحتل  ال���ع���ادات  ف��ي  متميزة  م��ك��ان��ة  ال��ت��م��ور 
عامة  الثقافي  امل��وروث  وفي  الدينية  واملعتقدات 
مساهمتها  ال��ى  إض��اف��ة  واإلس��الم��ي��ة  العربية  ال��ش��ع��وب  ل��دى 

الفاعلة في دفع نسق النمو االقتصادي واالجتماعي.  
فقد شكلت التمور عبر القرون مورد رزق رئيسي لإلنسان العربي 
إذ اتخذ جذوعها أوتادا خليمته وعمادا لبيته وثمارها زادا 
له وألهله في حله وترحاله وعلفا إلبله ونواتها وقودا لناره 
التي  املرتبة  ينزلها  ان  غرو  فال  الهجير  لفح  يقيه  م��الذا  وظلها 
تستحق وهي املعطاء حيث يشح العطاء واحلافظة ملزاياها الغذائية 

املتعددة وبأدنى الشروط. 



يتضاعف  اإلسالمية  الشعوب  بقية  غرار  وعلى 
إقبال التونسيني على استهالك هذه الثمار في رمضان 
إميانا بفوائدها الصحية. ولهذا الغرض حرصت اجلهات 
املعنية على تامني حاجيات املستهلك منها خالل هذه 
على  املصدرين  مع  االتفاق  باخلصوص  مت  حيث  الفترة 
إضافة  الداخلية  السوق  لتزويد  طن   2000 تخصيص 
من  بأكثر  واملقدرة  املزودين  لدى  اخملزنة  الكميات  الى 
لن تسجل  الثمار  هذه  باكورات  وان  3000 طن سيما 

حضورها في نقاط البيع قبل أواخر شهر الصيام . 
املواطن  يوليها  التي  األهمية  مع  وبالتوازي 
تولي  املسؤولة  السلطات  فان  الثمرة  لهذه  العادي 
قطاع التمور اهتماما موصوال وتبوؤه صدارة برامجها 
القيمة  من  باملائة   5 بـ  يساهم  وهو  التنموية سيما 
في  الثالث  املركز  في  ويأتي  الفالحي  لإلنتاج  اجلملية 
الصادرات التونسية بعد زيت الزيتون ومنتجات البحر. 
تتالي  في  باخلصوص  العناية  هذه  وجتسدت 
بقطاع  النهوض  الى  الرامية  واملشاريع  اإلجــراءات 

التمور وحتسني مختلف مؤشراته االقتصادية . 
في  لتبلغ  النخيل  غراسات  توسيع  مت   فقد 
الصحراوية  األراضي  من  هك  ألف   33 الراهن  الوقت 
بني  توزعت  أصل  مليون   650 فاصل   4 حوالي  تضم 
18 ألف هك من الواحات اجلديدة التي اعتمدت ابتداء 
اجلدوى  حسب  االستصالح  نظام  التسعينات  من 
التمور(  من  واحد  نوع  غراسة  )تكثيف  االقتصادية 
النمط  تتبع  التي  القدمية  الواحات  من  ألف هك  و15 
اخملتلفة  الثالثة  الطوابق  التقليدي)زراعات  الفالحي 

وخليط من أصناف التمور(. 
املعتمدة  الشاملة  اإلستراتيجية  ركزت   كما 
رصد  خالل  من  الواحات  مــردود  في  الترفيع  على 
اجلهوية في  املشاريع  لتنفيذ عديد  استثمارات هامة 
مجال التعبئة املائية وأساليب االقتصاد في مياه الري 
رئاسي  برنامج  واجناز  واستصالحها  الواحات  وتعهد 
للمعاينة الصحية للواحات /1997/ عالوة عن توظيف 
نتائج البحوث العلمية املسجلة في القطاع الفالحي 
واملتصلة منها أساسا بأشجار النخيل وتطوير املوارد 
واإلطارات  اخملتصة  العاملة  اليد  بتكوين  البشرية 

الكفأة وتبادل التجارب . 
 وتدعمت هذه اجلهود بإعداد خطة وطنية عشرية 
اإلنتاج  طرق  تعصير  على  ترتكز   1998 أكتوبر  منذ 
كل  وتقنني  وتنظيم  والتكييف  والتجميع 
وقيمة  للرفع من حجم  املراحل  هذه 

اإلنتاج والتصدير . 
 وأثمر هذا التمشي ارتفاعا في 
حجم اإلنتاج خالل العشرية األخيرة 
من 73 فاصل 6 ألف طن خالل موسم 
97/96 إلى 131 ألف طن خالل موسم 
2006/ 2007 متجاوزا أهداف اخملطط 
العاشر ب8 باملائة من جهة وتطورا 
في صادراته من 21 ألف طن بقيمة 
خالل  دينار  مليون   6 فاصل   73
 7 فاصل   42 إلى   97/96 موسم 
أطنان خالل موسم 2006/2005 
من  دينار  مليون   131 بقيمة 
مسجال  أخــرى  جهة 
ـــادة  ــك زي ــذل ب

بـ104 باملائة في الكمية و145 باملائة في القيمة . 
سوى  ميثل  ال  للتمور  الوطني  اإلنتاج  أن   ورغم 
املرتبة  حتتل  تونس  فان  العاملي  اإلنتاج  من  باملائة   2
الرابعة على مستوى الكمية بنسبة 9 باملائة واملرتبة 
األولى في ترتيب البلدان املصدرة على مستوى القيمة 
بنسبة 25 باملائة من قيمة املبادالت التجارية العاملية. 
أكثر من 56  التونسية غزت  التمور  أن   واملالحظ 
السوق  وتستحوذ   . اخلمس  بالقارات  خارجية  سوقا 
مبا  وأملانيا  وايطاليا  فرنسا  مقدمتها  وفي  األوروبية 
يقارب 90 باملائة من مجموع الكميات املصدرة بينما 

تتصدر املغرب قائمة الدول العربية املوردة . 
التمور  أصناف  مقدمة  في  النور«  »دقلة  وتأتي 
يليها  والعاملية  الوطنية  الساحتني  على  املطلوبة 
والعليق  والكنتيشي  كالبلح  األنواع  بقية  أي  املطلق 

وغيرها كثير. 
 وملزيد االرتقاء بهذه النتائج إلى املستوى املنشود 
عبر  اجلودة  وضمان  اإلنتاجية  تطوير  جهود  تتواصل 
ألف هك   20( الواحات  واسعة من  تنظيف مساحات 
والبالستيك  بالناموسية  العراجني  وتغليف  سنويا( 
حلماية املنتوج من دودة التمر والطيور ومن أثار األمطار 
اخلريفية )من 7 إلى 8 مليون عرجون سنويا( ومقاومة 
وخزن  جني  ظروف  وحتسني  بالواحات  اآلفات  بعض 
التمور تلبية ملتطلبات السوق العاملية وتعزيزا لطاقة 
 30 إلى  حاليا  وصلت  والتي  اإلنتاج  مناطق  في  اخلزن 
إلى  سنوات  أربع  قبل  طن  ألف   14 مقابل  طن  ألف 
احلديثة  الزراعية  التقنيات  واستخدام  مواكبة  جانب 
العمل  انطلق  الذي  االسترسال  تركيز نظام  ومتابعة 

به ابتداء من جانفي 2007 
املتواصل  االهتمام  ضمن   ويتنزل 

ــزون الــواحــي  ــاخمل واملــتــجــدد ب
واحملافظة عليه من كل أشكال 
االستغالل العشوائي واإلخالل 
مشروع  البيئية  بتوازناته 
املياه  في  االقتصاد  قانون 
بواحات اجلنوب الذي نظر فيه 
 5 يوم  املنعقد  الوزراء  مجلس 
رئيس  بإشراف  اجلاري  سبتمبر 
هذا  من  وستستفيد  الدولة. 
وتوزر  قابس  واحات  املشروع 

على  وسيمتد  وقبلي 

حوالي 7749 هك وهو يهدف أساسا إلى املساهمة 
الناجمة عن تضاؤل منسوب  املشاكل  في معاجلة 
املياه املوجهة للرى وترشيد استعمال الدورة املائية 
فريد  حضاري  كمخزون  عليها  واحلفاظ  بالواحات 
خاصة وان واحة قابس تعد الواحة البحرية الوحيدة 
وهو  املتوسط  األبيض  البحر  حوض  في  املتبقية 
احملميات  بني  من  مستقبال  تكون  الن  يؤهلها  ما 

الطبيعية املصنفة من قبل منظمة اليونسكو . 
في  البارزة  املشكلة  يبقى  املياه  شح   والن 
باإلستراتيجية  منذ 1990  العمل  يتواصل  الواحات 
الوطنية الرامية إلى ضبط الكميات الضرورية لسد 
حاجة الواحات من املياه واملقدرة ب65 لتر في الثانية 
للهكتار الواحد بالنسبة للواحات القدمية و75 لتر 

في الثانية للهكتار بالواحات اجلديدة . 
وقد مكنت هذه اإلستراتيجية إلى نهاية سنة 
2006 من جتهيز 6793 هكتارا أي ما يعادل 83 باملائة 
في  الالزمة  الري  بتقنيات  الواحات  مساحة  من 
انتظار استكمال اجلزء الثاني من املشروع التونسي 
سنة  باجلنوب  السقوية  املناطق  لتحسني  الياباني 

 2008
التوجه  هذا  عشر  احلــادي  اخملطط   وسيعاضد 
بينها  ومن  القطاع  التي يشكوها  التحديات  ملواجهة 
مع  العمران  وزحف  التربة  ومتلح  املائية  املوارد  نقص 
التركيز على الرفع من اإلنتاج وتنويعه بإدخال أصناف 
واجملهول  املناخر  دقلة  مثل  للتسويق  قابلة  جديدة 
)برمجة  املائية  املتوفرات  وفق  الغراسات  في  والتوسع 
غراسة حوالي 150 هك سنويا في اخملطط 11( وتشجيع 

إيجاد  على  العلمي  البحث 
احللول املناسبة ملقاومة 
بعض األمراض اخلاصة 
بالنخيــل والعنــايـة 
جميع  فـي  باجلــودة 
ــاج  ــت مـــراحـــل اإلن
من  والرفع  والتجميع 
طاقة اخلزن قصد دعم 
التمور  ومتوقع  ترويج 
التونسية في السوق 

العاملية .



جدول)1(
يوضح تاريخ تسجيل بداية اإلصابة

في محافظات منطقة الرياض

تاريخ تسجيل اإلصابة احملافظة 
1419ه�   املوافق 1998م اخلرج   

1419ه�   املوافق 1998م الدرعية )الوصيل( 

1421ه�   املوفق2000م الدرعية )العمارية( 

1421ه�   املوافق2001م شقراء  

1423ه�   املوافق2002م حوطة بني متيم  

1424ه�   املوافق2003م القويعية  

1426ه�   املوافق 2005م اجملمعة  

1427ه�   املوافق 2006م ثادق   

1427ه�   املوافق 2006م حرميالء  

 املصدر: التقارير الصادرة من وزارة الزراعة عام 2008م.
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إق�������ت�������ص�������اد
�لتاأثري �لإقت�سادي ل�سو�سة �لنخيل على 

�ملز�رعني يف حمافظات منطقة �لريا�س

مشروع تخرج الطالب :احمد فهد السويدان         
من قسم االقتصاد الزراعي         

حتت إشراف:أ.د سفر القحطاني         
 

النخيل تعتبر  تهاجم  التي  احلشرية  اآلف��ات  أخطر  من  احلمراء  النخيل  سوسة 
)املوطن  الهند  مثل  ال��ع��ال��م  دول  م��ن  وكثير  ال��س��ع��ودي��ة  العربية  باململكة 
اإلم���ارات  ال��ع��راق,  تايالند,  سيرالنكا,  ب��ورم��ا,  فلبني,  أندونيسيا,  باكستان,  األص��ل��ي(, 
العربية املتحدة, البحرين, الكويت, قطر, سلطنة عمان, جمهورية مصر العربية, اململكة 
األردنية الهاشمية, اسبانيا, إيران, اليابان, وغيرها. وكان أول ظهور لسوسة النخيل في 

العالم في الهند وذلك في عام 1891 م ولذلك يطلق عليها سوسة النخيل الهندية.
ومت إكتشاف أول إصابة بها في  اململكة محافظة  القطيف  باملنطقة الشرقية في بداية عام 1987م. ثم انتشرت بعد ذلك في 
املناطق اخملتلفة مثل دول اخلليج العربي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، احلشرة عبارة عن سوسة يبلغ طولها حوالي 4 سم 
وعرضها حوالي 1 سم لونها بني مائل لإلحمرار مع وجود نقط سوداء على احللقة الصدرية. وميكن مشاهدة احلشرة على مدار العام 
ولكن ذروة مشاهدتها تكون في شهر مارس وشهر يونيو وفي الصيف، واحلشرة الكاملة الضرر منها ألن العذري في الشرائق تكون 

عادة في احمليط اخلارجي بساق النخلة أو في قواعد الكرب. وتبيض 
األنثى 200 إلى 300 بيضة ثم تبدأ في نهش قلب النخلة حيث 
تفضل سوسة النخيل احلمراء مهاجمة النخيل الذي يقل عمره 
يكون غض وسهل  النخلة  أن جذع  حيث  )20( عاماً  عن عشرون 
اختراقه. وتعتبر هذه اآلفة من أخطر اآلفات التي تصيب النخيل. 
والطور اليرقي للسوسة هو األخطر حيث يتغذى على األنسجة 
احلية بداخل جذع النخلة مما يؤدي إلى موتها. كما أنه الميكن رؤية 
داخل  لعيشها  اإلصابة  بداية  في  حتدثه  التي  وضررها  اليرقات 

اجلذع. 
ولقد كان سبب إختيار الطالب للبحث هو أن سوسة النخيل 
لها  اكتشاف  أول  كان  حيث  اململكة  في  التمور  إنتاج  على  تؤثر 
في القطيف عام 1987م  بعد ذلك مت اكتشافها في الرياض عام 
اإلنتاج في عام 1997م  172342طن ثم أصبح  بلغ  1998م حيث 
في عام 1998م 171942طن وفي عام 1999م 162484طن فسببت 
إنخفاض في اإلنتاج عام 1999م وبالتالي أدت إلى إنخفاض نسبة 

االكتفاء الذاتي للتمور و إنخفاض إيرادات املزارعني.
سوسة  عن  معلومات  حصر  هو  الدراسة  هذه  أهداف  ومن 
النخيل، وحتليل وصفي ألماكن إصابة السوسة، ومعرفة العوامل 
املؤثرة على سوسة النخيل، ومعرفة تكلفة اخلسائر االقتصادية 

على املزارع.
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يتضح من اجلدول)1( أن البداية كانت في محافظة اخلرج والدرعية عام 1998م ثم انتقلت إلى شقراء في عام 2001م حتى وصلت 
إلى حرميالء عام 2006م

جدول)2(
النخيل املصاب في محافظات منطقة الرياض عام 2008 م

احملافظة                               إجمالي عدد        عدد املزارع                عدد النخيل                 نسبة النخيل
                           النخيل املفحوص        املصابة             املصاب                   املصاب ٪

الرياض                                122979            17                              302        8.5

الدرعية                               160000             3               2975       83.9

املزاحمية                               137900             2                 28          8

القويعية                               241626             7                71         2.1

حوطة بني متيم                               127155             13                58        1.6

العيينة                               131932             8               76           2.1

ثادق                               22600             16               35           1

اإلجمالي                               944192             66                3545         100

 املصدر: التقارير الصادرة من وزارة الزراعة عام 2008م. 

جدول)2(
النخيل املصاب خالل عام 2009م في محافظات منطقة الرياض

  احملافظة                                      إجمالي عدد        عدد املزارع                عدد النخيل                  نسبة النخيل
                           النخيل املفحوص        املصابة             املصاب                     املصاب ٪

3.6        76               12              191348 الرياض   

79.7        1685                2              97992 الدرعية   

1.3        28                3              111420 املزاحمية   

3.9        83                4              232021 القويعية   

3.3        70               15              98970 حوطة بني متيم   

6                          128   10              193523 العيينة    

2.1                       44    4              30365 ثادق    

100        2114   50              955639 اإلجمالي   

 املصدر: التقارير الصادرة من وزارة الزراعة عام 2008م.
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وكما يالحظ من اجلدول )2 و3( أن إجمالي عدد النخيل املصاب في عام 2009م قد انخفض عن عام 2008م وبلغ 2114نخلة في إق�������ت�������ص�������اد
منطقة الرياض عام 2009م بعد أن كان 3545 نخلة مصابة عام 2008م، إذ احتلت الدرعية املرتبة األولى في انتشار سوسة 
النخيل وبلغت نسبة النخيل املصابة في الدرعية 79.9% تليها العيينة بنسبة بلغت 6% وتليها القويعية بنسبة بلغت%3.9 

وتليها الرياض بنسبة بلغت%3.6.

اخلسائر االقتصادية لسوسة النخيل في اململكة العربية السعودية :
ومن واقع البيانات املنشورة في الكتاب االحصائي الزراعي السنوي بلغ حجم االنتاج احمللي للتمور 986,41ألف طن واملساحة املزروعة 
بلغت 157,07 ألف هكتار ومن ثم تقدر إنتاجية الهكتار بنحو 6.28 طن عام 2008 م ومن واقع الدراسات واألبحاث التي أجريت على 
سوسة النخيل تبني أن اململكة تفقد عدد من النخيل يتراوح بني 3إلى 4 مليون نخلة سنوياً وفي ظل متوسط عدد النخيل لكل هكتار 
والبالغ 100 نخلة فإن اململكة العربية السعودية تفقد مساحة مزروعة بالنخيل تترواح بني 30إلى 40 ألف هكتار سنوياً وفي ضوء 
متوسط إنتاجية هكتار فإن اململكة العربية السعودية تفقد كمية من إنتاج التمور تترواح بني حد أدنى بلغ 188.4 ألف طن بقية تبلغ 
715.92 مليون ريال وحد أعلى بلغ 251.2 ألف طن بقيمة تبلغ 954.56 مليون ريال خصصت اململكة العربية السعودية مبلغ 36 مليون 

ريال من ميزانية 1430-1431ه� ملكافحة سوسة النخيل احلمراء. 
ولقد متكن الطالب من حساب خسائر املزارعني عام 2008م إلى عام 2012م في محافظات الرياض وقد افترض عدداً من االفتراضات 

منها ثبات عدد النخيل في الهكتار الواحد وثبات نسبة اخلسائر ووضع متوسط سعر النخيل للجيد واملمتاز.

جدول )4(: خسائر املزارع في عام 2008م بسبب سوسة النخيل

احملافظة            عدد النخيل         اإلنتاجية        اخلسائر عند متوسط        اخلسائر عند متوسط      اخلسائر عند متوسط 
                               املصاب                                               سعر النخيل اجليد          سعر النخيل املمتاز                     السعر

                                                                                             )650( ريال        )2250(ريال                  )1450( ريال
الرياض          302             18965.6               196300           679500                    437900

الدرعية            2975             186830               1933750           6693750                    4313750
املزاحمية         28             1758.4               18200           63000                    40600

القويعية        71             4458.8               46150           159750     102950
حوطة بني متيم        58             3642.4               37700            130500                    84100

العيينة              76             4772.8               49400            171000      110200
ثادق         35             2198               22750            78750                     50750

اإلجمالي       3545             222626               2107950                           7976250                     5140250

 حسبت البيانات وجمعت من اجلدول)2(-)3(.

جدول)5(: خسائر املزارع املتوقعة في عام 2009م بسبب سوسة النخيل

احملافظة            عدد النخيل         اإلنتاجية        اخلسائر عند متوسط        اخلسائر عند متوسط      اخلسائر عند متوسط 
                               املصاب                                               سعر النخيل اجليد          سعر النخيل املمتاز                     السعر

                                                                                             )650( ريال        )2250(ريال                  )1450( ريال
الرياض         76              4772.8               49400           171000       110200

الدرعية        1685              105818                    1095250                           3791250                            2443250
املزاحمية        28                 1758.4                      18200                               63000                                40600

القويعية       83              5212.4               53950           186750                     120350
حوطة بني متيم      70              4396               45500                          157500                     101500
العيينة       128             8038.4               83200            288000      185600
ثادق       44             2763.2               28600                           99000                     63800

اإلجمالي      2114             132759               1374100                           4756500                     3065300

مت استخدام طريقة التنبؤ باالستعانة باجلدول )4(.



جدول)6(: خسائر املزارع املتوقعة في عام 2010م بسبب سوسة النخيل

احملافظة            عدد النخيل         اإلنتاجية        اخلسائر عند متوسط        اخلسائر عند متوسط      اخلسائر عند متوسط 
                               املصاب                                               سعر النخيل اجليد          سعر النخيل املمتاز                     السعر

                                                                                             )650( ريال        )2250(ريال                  )1450( ريال
الرياض     19.13             1201.1             12431.79        43033.11                  27732.45

الدرعية     954.36             59933.9             620334.87         2147313.03                  1383823.95
املزاحمية         28             1758.4             18200.00         63000.00                  40600.00

القويعية    97.03             6093.37             63068.31                       218313.38   140690.85
حوطة بني متيم    84.48             5305.52             54913.79        190086.21   122500.00
العيينة    215.58             13538.4             140126.32         485052.63   312589.47

ثادق    55.31             3473.74             35954.29        124457.14                 80205.71
اإلجمالي   1453.89             91304.4             945029.37        3271255.50   2108142.43

مت استخدام طريقة التنبؤ باالستعانة باجلدول )4(.

جدول)7(: خسائر املزارع املتوقعة في عام 2011م بسبب سوسة النخيل

احملافظة            عدد النخيل         اإلنتاجية        اخلسائر عند متوسط        اخلسائر عند متوسط      اخلسائر عند متوسط 
                               املصاب                                               سعر النخيل اجليد          سعر النخيل املمتاز                     السعر

                                                                                             )650( ريال        )2250(ريال                  )1450( ريال
الرياض         4.82            302.70               3133           10845                    6989

الدرعية         540.54            33945.91               351351                         1216215                    783783
املزاحمية         28            1758.40               18200                         63000                    40600

القويعية     113.43            7123.40               73729.5           255217.5      164473.5
حوطة بني متيم      101.96             6403.09               66274                         229410                     147842
العيينة      363.08             22801.42               236002          816930                     526466
ثادق      69.54             4367.11               45201           156465      100833

اإلجمالي    1221.36           76702.04               793890.50         2748082.50     1770986.50

مت استخدام طريقة التنبؤ باالستعانة باجلدول )4(.

جدول)8(: خسائر املزارع املتوقعة في عام 2012م بسبب سوسة النخيل

احملافظة            عدد النخيل         اإلنتاجية        اخلسائر عند متوسط        اخلسائر عند متوسط      اخلسائر عند متوسط 
                               املصاب                                               سعر النخيل اجليد          سعر النخيل املمتاز                     السعر

                                                                                             )650( ريال        )2250(ريال                  )1450( ريال
الرياض       1.21              75.99                786.5                         2722.5                     1754.5

الدرعية      306.15           19226.22              198997.5                         688837.5                     443917.5
املزاحمية     28.00           1758.40              18200                          63000                     40600

القويعية     132.61           8327.91              86196.5                          298372.5                     192284.5
حوطة بني متيم      123.04           7726.91              79976                         276840                     178408
العيينة      611.50           38402.20              397475                         1375875                     886675
ثادق      87.42           5489.98              56823                         196695      126759

اإلجمالي     1289.94        81007.60                   838454.50                         2902342.50                      1870398.50

مت استخدام طريقة التنبؤ باالستعانة باجلدول )4(.

ولقد استنتج الطالب من خالل جدول )6,7,8( أن اإلصابة انخفضت في الرياض والدرعية واملزاحمية في عام 2012م مبا يعادل 238 
نخلة عن عام 2008 م بينما ارتفعت في كٍل من القويعية وحوطة بني متيم والعيينة وثادق مبا يقارب 307 نخلة عن عام 2008 م. 
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بقيمة إجمالية مقدارها 500 مليون ريال

مدينة �مللك عبد�هلل للتمور بالأح�ساء 

وك��ي��ل أم��ن األح��س��اء 
بن  عادل  املهندس  واملشاريع  للتعمير 
محمد امللحم عن إنشاء مدينة »متور« في 
األحساء بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون 
الهندسية  التصاميم  أن  مؤكداً  ريال، 
تشير  اإلجمالية  ومساحتها  للمدينة 
إلى أنها أكبر مدينة للتمور في العالم، 
امللك  »مدينة  مسمى  إطالق  إلى  الفتاً 

عبداهلل بن عبدالعزيز للتمور« عليها.
خالل  للملحم  كلمة  في  ذلك،  جاء 
املنطقة  تطوير  جلنة  بأعضاء  لقائه 
بأمانة  جدة  محافظة  في  التاريخية 
لالطالع  األحساء  زاروا  الذين  األحساء، 
النواحي  في  األحساء  أمانة  جتربة  على 
التنفيذية لتطوير وسط مدينة الهفوف 
امللحم  وأضاف  األحساء،  في  التاريخي 
وسط  تطوير  ملشروع  استعراضه  خالل 
مدينة الهفوف التاريخي إلى أن املشروع 
والترابط  التكامل  حتقيق  إلى  يهدف 
ومحيطها  التاريخية  املنطقة  بن 
التاريخية  باملنطقة  والوصول  العمراني، 
في الهفوف لتصبح منوذجا للمحافظة 
األخرى,  اململكة  مثيالتها من مدن  على 
االستثمار  على  املستثمرين  وتشجيع 

املنطقة  وحتويل  احلالية،  املمتلكات  في 
سياحي,  جذب  منطقة  إلى  التاريخية 
تسجيل  متطلبات  تلبية  على  والعمل 
مدينة الهفوف التاريخية بقائمة التراث 
العاملي في اليونسكو, موضحاً أن تنفيذ 
املشروع مير ب� 4 مراحل ما بن الدراسات 
الفنية والتصاميم وإعداد الوثائق الالزمة 
العوائق  بعض  هناك  أن  وأكد  والتنفيذ. 

تتمثل  املشروع  إجناز  سرعة  تعيق  التي 
املنفذين  واملقاولن  امليزانيات  متويل  في 
وإقناع املواطنن واملكاتب الهندسية في 
تنفيذ املشروع، وبالرغم من ذلك حرصت 
إليجاد  جاهدة  تعمل  أن  على  األمانة 

تلك  ملواجهة  عديدة  ودراس��ات  خطط 
العوائق. من جهته، أكد املدير التنفيذي 
في  واآلث��ار  السياحية  التنمية  جلهاز 
اللجنة  رئيس  املكرمة،  مكة  منطقة 
العليا لتطوير جدة التاريخية محمد بن 
عبداهلل العمري اهتمام اللجنة بشكل 
كبير لالستفادة من جتارب أمانة األحساء 
باجلوانب  املتعلقة  في تنفيذ مشاريعها 
مشروع  رأسها  على  ويأتي  التاريخية، 
التاريخي،  الهفوف  مدينة  وسط  تطوير 
مشيراً إلى أن هذا اللقاء أسهم في وضع 
اللجنة  الستفادة  العريضة  اخلطوط 
املناطق  لتطوير  الناجحة  التجارب  من 

التاريخية.
الزائر  الوفد  أشاد  اللقاء،  ختام  وفي 
تشهدها  التي  الكبيرة  بالتطورات 
البلدية,  اخلدمات  جانب  في  األحساء 
منوهن بدور األمانة وجهودها املتواصلة 
التطويرية  اجلوانب  كافة  ودعم  لتعزيز 
في  إمكانياتها  من  يعزز  مبا  للمنطقة 
وسياحياً  اقتصادياً  النواحي  شتى 

وتنموياً.

مدينة  تسجيل  امل��ل��ح��م: 
ال����ه����ف����وف ال���ت���اري���خ���ي���ة 
ب������ق������ائ������م������ة ال���������ت���������راث 
اليونسكو  ف����ي  ال���ع���امل���ي 

,,

,,

أعلن
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يقول الدكتور خالد النقيدان، مدير عام االستثمارات في 
أمانة القصيم، الرئيس التنفيذي ملهرجان متور بريدة، تشغيل 
تنفيذي  موقف  في  املدينة  »أصبحت  الشمالية  الساحة 

يسمح بالشروع مبنشآتها األساسية، في املرحلة األولى، التي 
ستشمل املبنى املركزي مبا في ذلك مبنى اإلدارات واملعارض، 

وقاعات االستقبال ومكاتب الدالليني واخلدمات املساندة.

اململكة تفتح أكبر مدينة للتمور

�إن�ساء فروع لها بالعو��سم �لعربية 

و�لعاملية 

مدينة بريدة ال�شعودية، حا�شرة منطقة الق�شيم، وعا�شمتها الإدارية، نافذة على العامل، فتحت 

باحت�شانها مدينة للتمور، �شتبا�شر عملها نهاية هذا الأ�شبوع، و�شنفت باأنها الأكرب عامليا.

اأن يكون  القائمني عليه يفكرون جديا يف  اإن  امل�شروع:  الق�شيم، قال حول هذا  اأمانة منطقة  وطبقا مل�شوؤول يف 

ملدينة التمور هذه، فروع يف بع�ض العوا�شم العربية والعاملية.
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النقيدان،  وكشف 
ل�»الشرق  حديث  ف��ي 
توجه  ع��ن  األوس����ط«، 
إلنشاء فندق داخل مدينة 
التمور، وهو املشروع الذي 
اإلجمالية  مساحته  تبلغ 
فيما  مربع،  متر  ألف   165
على  القائمون  يستهدف 
تقدر  مساحة  املدينة 

ب�300 ألف متر مربع.
مدينة  وستشمل 
مكونات  للتمور،  بريدة 
مبنى  ه��ي:  رئيسية، 
السوق  املركزية،  اخملتبرات 
ماركت،  هايبر  الرئيسي، 
البيع،  بعد  ما  وخدمات 
أنشطتها  ستتركز  فيما 
عمليات  حول  الرئيسية 
التجاري، وخدمات  التبادل 

ما بعد البيع.
في  تقع  التي  للتمور،  بريدة  مدينة  على  القائمون  يشير 
قلب العاصمة اإلدارية ملنطقة القصيم، إلى أن هذا املشروع 
ليس بديال عن املدينة االقتصادية الكبرى للتمور، 

التي ستقام على مستوى املنطقة.
وأكدوا دعمهم ومؤازرتهم للجهود املبذولة، 
بغية  للتمور،  اقتصادية  مدينة  إنشاء  أجل  من 
حاضنة  أكبر  وجعلها  املنطقة،  حاجة  سد 
لتقدمي الصناعات التحويلية واملعارض والشحن 

والتصدير والتغليف، وغيرها.
مدينة  إلنشاء  التوجه  النقيدان  ويعزو 
متكاملة للتمور، ألسباب تتعلق بعدم استيعاب 
السوق احلالي، للزيادة السنوية للتمور املعروضة، 
أماكن  توفر  ولعدم  املعروض،  لوفرة  وذل��ك 

للخدمات املساندة وقلة مواقف السيارات.
للتمور،  بريدة  مدينة  على  القائمون  وينوي 
عام  مدير  يقول  ال��ع��ام.  ط��وال  تشغيلها 

االستثمارات مبنطقة القصيم
الفرصة  يعطي  ال  السابق،  السوق  »إن 
لتشغيله طوال العام، إلشغاله مبنتجات أخرى، 
ولوجود السوق بجانب سوق اخلضار وما يسببه 
املرورية«. مضيفا »من  ذلك من ضغط للحركة 
هنا جاءت احلاجة إليجاد مدينة متكاملة تخدم 
السنوية  الزيادة  الستيعاب  املهم  املنتج  هذا 
مدينة  تتطلب  التي  التمور،  من  للمعروض 
العارضني  وطلبات  احتياجات  تلبي  متكاملة 

واملتسوقني«.
وتتميز مدينة بريدة العاملية للتمور، بقربها 
وهذا،  والفواكه.  للخضار  احلالي  السوق  من 
لعناصر  جيدا  تكامال  خلق  النقيدان،  بحسب 
سهولة  إلى  إضافة  املنطقة،  هذه  في  التسوق 

الوصول إلى هذا املوقع.
يشير النقيدان، الذي يرأس تنفيذية مهرجان 

بريدة الدولي للتمور، إلى أنهم انطلقوا في مسألة التخطيط 
إلطالق مدينة متكاملة للتمور كون مدينة بريدة سوقا يؤم 
من قبل قطاع عريض من املزارعني واملستثمرين واملستهلكني 

للتمور.
السوق  تعزيز  على  للتمور،  بريدة  مدينة  وستعمل 
خالد  الدكتور  ويراهن  عام.  بشكل  للمدينة  االقتصادية 
النقيدان، على أن هذا املشروع سيعمل على خلق فرص عمل 
صناعة  مجال  في  والنوعية  الكم  حيث  من  أتساعا  أكثر 
التمر  ميزات  كامل  من  »اإلفادة  سيحقق  أنه  كما  التمور، 

كسلعة استهالكية وافرة الطلب والتداول«.
بريدة  في  للتمور  مدينة  إنشاء  خلف  من  ويسعى 
التنمية  مجال  في  ملحوظ  تقدم  حتقيق  إلى  السعودية، 
الدولي  بريدة  ملهرجان  التنفيذي  الرئيس  يقول  االجتماعية. 

للتمور
بهموم  املشتغل  يتجاوز  أن  ميكن  ال  بريدة..  في   »هنا 

التنمية االجتماعية قطاع محترفي صناعة التمور«.
على  للتمور،  بريدة  مدينة  املنطلق، ستشتمل  هذا  ومن 
التمور  صناعة  مجال  في  وتثقيف  وتأهيل  تدريب  مركز 
منح  على  املركز  وسيعمل  والدائمة،  املوسمية  بشقيها 

املزارعني دورات تثقيفية،
وخطورة  منتجاتهم،  تسويق  آليات  على  وتدريبهم 

املبيدات عليها، وتقنيات تهجني النخلة.
إلى  االقتصادية،  الناحية  من  التمور،  مدينة  وتسعى 
دائمة  السلع  على  املعتمدة  الصناعات  هيكلة  »إع��ادة 
االقتصادي  التميز  يعد  »لم  النقيدان  يقول  االستهالكية«. 
خانة  في  الصعب  رقمها  أو  السلعة  بنوعية  اطرادا  مرتبطا 
العرض والطلب قدر ما هو اآلن رهن لتكاملية عرض السلعة 
االهتمام  تقاطعات  ايجابيتها في متاسها مع عموم  ومقدار 
لدى كافة الدوائر احمللية واإلقليمية والعاملية«. ومقابل ذلك، 
لم يغفل املسؤولون عن هذا املشروع احليوي، البعد السياحي 
على  سيعمل  كونه  للتمور،  بريدة  مدينة  من  املتوخى 

استقطاب ش��رائ��ح واسعة من املهتمني محليا وعامليا.

النخيل و التمور
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�أقو�ل و�أ�سماء �أطلقها �لعرب على �لنخلة

األسماء  من  الكثير  النخلة  على  العرب  أطلق  بها  واإلع��ج��اب  احل��ب  ف��رط 
وهو )املسبحة(  املدينة  أه��ل  عليها  أطلق  فمثال  حالتها,   م��ع  تتفق  التي 

 اسم يرمز للشكر لله عزوجل على نعمه وآالئه. 
)دية(  وهى النخلة التي بلغت من العمر ثالث سنوات.

) إجهال (  وهى التي بلغت من العمر ست سنوات وبدأت في الطرح.

)محملة (  وهى النخلة التي حتمل الكثير من الثمار.

) مخفة(  وهى التي طرحها خفيف.

)محيلة(  وهى النخلة التي لم تثمر فى عامها.

)صارة(  وهى النخلة الهزيلة التي ال تثمر.

)ف�ق��د(  وهى النخلة امليتة.

)عيدانة(  على النخلة الطويلة امللساء.

)العارم(  وهى النخلة السريعة في اللقاح.
 

)احلرقاوي(  على النخلة التي تكتفي بالقليل من اللقاح.

من

سيارة ملبسة من السعف.
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النخيل و التمور
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50 سيــدة من األحساء   صناعة أكبـر سلة مصنوعة مــن خوص النخيل )جريد النخيل( 
في العالم وتسجيل أسمائهن في موسوعة غينيس لألرقام القياسية، وهي اخلطوة التي تبنتها جمعية فتاة 

االحساء اخليرية بالتعاون مع أمانة االحساء وذلك تزامنًا مع أسبوع التضامن مع األسر املنتجة »منتجون« 
الذي نفذ بالتعاون مع غرفة االحساء وافتتحه سمو األمير بدر بن جلوي محافظ االحساء. 

وأمضت هذه السيدات ساعات عمل طويلة يوميًا امتدت لـ 12 ساعة عمل وذلك بغرض إجناز هذه السلة 
في موقع القرية التراثية التابعة ألمانة االحساء. 

امُلستخدمة في صنع هذه  الري والصرف في األحساء كميات اخلوص  الزراعة وهيئة  وزارة  ولقد وفرت 
السلة. وقامت جمعية »فتاة األحساء اخليرية« بالتنظيم وبالتعاون مع أمانة األحساء حتي إكمال العمل.

على وذكرت املشرفة التنفيذية على املشروع األستاذة سعاد الطويرش أن  السلة  في  مت  العمل 
ثــــم مراحل، وهي: توفير اخلوص، ثم »التسحيت«، تاله »التقشيم والصبغ« 
»النقع والسّف«، وذلك بتقسيم السيدات إلى خمس مجموعات، على 
أساس األلوان اخلمسة املطلوبة، وهي: األحمر، واألبيض، واألخضر، 
والبنفسجي، والوردي، على التوالي. ووصل اإلنتاج اليومي إلى 230 

متًرا. واستهلكت  السلة 20 طنًا من اخلوص.
وحتمل جمعية »فتاة األحساء« من خالل هذا املشروع، رؤية 
تتضمن »تطوير أسر منتجة قادرة على اإلبداع واملنافسة العاملية«. 
كما تهدف إلى »تعزيز ورفع قيمة العمل اجلماعي واملهني، ولفت 
انتباه املجتمع بقطاعاته كافة إلى إمكانات السيدات العامالت 

في اخلوص، وحماية احلرفة من االندثار«.

يتطلعن لتسجيلها في موسوعة »جينيس«

50 �سيدة ي�سنعن �أكرب �سلة خو�س يف �لعامل
أتمت

رو�سة �لنخيل و�لتمور

هذه ألغازي.. فمن يحلها؟! 
إعداد: د. محمد بن سعد املبارك )حرميالء(

ِوش   زينة   ما   طّب   راسها  املشاط
ما   رّدها   َحملها  وما  ضرها   رباط

عصًا   قصيرة   ولها   ثالث   شغيات
خضرًا وبيضَا وهي من ِعِسّو حلوات

)1( اجلاهل:  الياهل، الطفل، البزر، الورع، الوغد، الصبي، الذرية.

داي����م   منقوض   تومي    به   اوماي
مشروبها  القهوة  وتشرب   من   املاي

وإن هزها اجلاهل )1( لها صوت تصفيق
يق  يا  ما  أحلى  التمرة   مع  فكة  الِرّ

1

2



اقطعوا النخيل.. ال يأتينكم احلر!

باملدينة املنورة في أشهر الصيف القائظة، ثم قيل  إن والياً في الزمن القدمي، حل زائراً 
أخذ يتضجر من احلر الشديد، وراح يسأل عن سبب هذا احلر الذي لم يعهده، قال له 

بعضهم: هذا احلر بسبب طباخ التمر يا موالنا، قال: ما هو طباخ التمر هذا؟ قيل: حرارة شديدة 

تأتي على النخل، حتى يستوي التمر في هذا الوقت، قال: إذن النخل هو سبب هذا احلر الذي نحن 

فيه. اقطعوا كل النخل ونستريح من شدة احلر..!

الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم يجلس كان 
وسط أصحابه عندما دخل شاب يتيم  إلى 

الرسول يشكو اليه. 
حول  سور  بعمل  أقوم  كنت  اهلل،  يارسول  الشاب:  قال 
بستاني فقطع طريق البناء نخلة هي جلاري طلبت منه أن 
أن  ، طلبت منه  ، فرفض  السور  يتركها لي لكي يستقيم 

يبيعني إياها فرفض.. فطلب الرسول أن يأتوة باجلار.
الشاب  شكوي  الرسول  عليه  وقص  الرسول  إلى  اجلار  أتى 

اليتيم، فصدق الرجل على كالم الرسول. 
فرفض  له  يبيعها  أو  النخله  له  يترك  أن  الرسول  فسأله 
بع له  الرجل،  فأعاد الرسول صلى اهلل عليه وسلم قوله: 
النخله ولك نخلة في اجلنة يسير الراكب في ظلها مائه 
عام فذهل أصحاب رسول اهلل من العرض املغري جداً فمن 
تساويه  الذي  وما  اجلنة،  في  كهذه  نخله  وله  النار  يدخل 

نخلة في الدنيا مقابل نخلة في اجلنة. 
لكن الرجل رفض مرة أخرى طمعا في متاع الدنيا 
فتدخل أحد أصحاب الرسول ويدعى أبا الدحداح 

وتركتها  النخله  تلك  »إن اشتريت   : الكرمي  للرسول  فقال 
للشاب ألي نخلة في اجلنة يارسول اهلل« ؟ 

فأجاب الرسول نعم 
فقال أبا الدحداح للرجل أتعرف بستاني يا هذا ؟ 

أبي  يعرف بستان  املدينه ال  ، فمن في  نعم   : الرجل  فقال 
العذب  والبئر  املنيف  والقصر  نخلة  الستمائه  ذو  الدحداح 
والسور الشاهق حوله، فكل جتار املدينه يطمعون في متر أبا 

الدحداح من شدة جودته. 
بعني نخلتك مقابل بستاني وقصري  فقال أبا الدحداح : 

وبئري وحائطي. 
فنظر الرجل إلى الرسول غير مصدق ما يسمعه أيعقل أن 
أبا الدحداح مقابل نخلة  يقايض ستمائه نخلة من نخيل 
فوافق  املقاييس  بكل  ناجحه  صفقه  من  لها  فيا  واحدة 

الرجل وأشهد الرسول الكرمي )ص( والصحابة على البيع 
ومتت البيعه. 

فنظ��ر أب��ا الدحداح 
إل���ى رس���ول اهلل 
ألي  سعيدا سائال: 

اجلنة  في  نخلة 
يارسول اهلل؟

فقـــال الرسول 
أبا  فبه��ت   ) )ال 
رد  من  الدح�داح 
رس������ول اهلل 

ف��أس��ت��ك��م��ل 
ما  قائال  الرسول 

معن��اه )اهلل  عرض 
نخلــه مقابل نخله 

زايدت  وانــت  اجلنه  في 
ببستانك  علــي كـرم اهلل 

كله ، ورد اهلل علي كرمك وهو 
الكرمي ذو اجلـود  بأن جعل لك في 

اجلنه بساتني مــن نخيل اعجز علي 
عدها من كثرتها( 

وقال الرسول الكرمي: كم من مداح إلى أبي الدحداح

التمر  كثرة  من  املثقله  النخيل  هي   – هنا  واملداح   *
عليها

وظل الرسول يكرر جملته أكثر من مرة لدرجه أن الصحابة 
تعجبوا من كثرة النخيل التي يصفها الرسول ألبي الدحداح 

ومتني كل منهم لو كان أبا الدحداح. 
وعندما عاد الرجل الى امرأته ، دعاها الى خارج املنزل وقال 
فتهللت  واحلائط،  والبئر  والقصر  البستان  بعت  لقد  لها: 
التجاره  في  زوجها  خبرة  تعرف  فهي  اخلبر  من  الزوجه 
وشطارته وسألت عن الثمن، فقال لها: لقد بعتها بنخلة 

في اجلنة يسير الراكب في ظلها مائه عام. 
فردت عليه متهلله: ربح البيع أبا الدحداح – ربح البيع 

ربح البيع أبا الدحداح – ربح البيع 
قيمة النخلة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم 

العدد استراحة 
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ضمن األنشطة الالمنهجية مبجمع 
مدارس ضراس أقيم يوم الثالثاء املوافق 1431/2/4ه�

مهرجان التمر واحلليب حتت شعار )بهما أقوى(..

وكان من أهداف امللتقى:
وتذكيرهم  الصفوف  داخل  الطالبات  توعية   -  1
بعض  وإقامة  التمور  وتناول  احلليب  شرب  بأهمية 
األنشطة املصاحبة التي تعزز فيهم ذلك السلوك. 

2 - توضيح أهمية احلليب للنمو في السنوات األولي 
من العمر منها حيث يحتوي على مواد غذائية يطلق 
عليها اسم } بناة العظم { وعلى نسبة عالية من 

املعادن واحلفاظ على اجلسم من األمراض.
العروض  عمل  في  املدرسة  طالبات  تنافست  وقد 
عمل  وكذلك  للمناسبة  املوضحة  التقدميية 
على  وتوزيعها  التوعوية  وامللصقات  املطويات 
بني  متور  طبق  أجمل  مسابقة  تنظيم  الطالبات. 
حيث  كبيرًا  تفاعالً  املسابقة  شهدت  وقد  األُسر 
جتاوز عدد األطباق املشاركة 150 طبق وكلها نُسقت 
بأشكال جميلة ورائعة جتذب اجلميع نحوها. ومت حث 
الطالبات على شرب احلليب وتناول التمر والترغيب 

بذلك في جو احتفالي ممتع!

إقامة  مهرجان  تناول احلليب والتمور حتت شعار » بهما أقوى « 

�سبحان �هلل ..

نخلة تنتج ثمارًا 
بالرغم من سقوط 

رأسها!!

رسم:
 مازن بن فهد احلمدان

9 سنوات

�لنخلة 

�ملعطاءة

في مجمع تعليمي للبنات بالقصيم
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ول���ل���ح���دي���ث 
ب����������ق����������ي����������ة

سلمان بن هادي العامري

متثلت  قدرها،  حق  نقدرها  مل  برثوة  علينا  اهلل  اأنعم  – واقعنا،  يدهشني – حقًا 
يف بيئة واأر�ض ومناخ، جتود به زراعة النخيل بجميع اأنواعه واأ�شنافه، ولكننا مل نهتم 

اإّل بالغر�ض فقط لف�شائل اأيًا كان نوعها، غري ناظرين للغد وما ينتظرنا فيه، فلي�شت الرباعة يف 

الزراعة فقط، بل ماذا نزرع؟ وملاذا نزرع؟ وما اجلدوى ما الزراعة؟.

في املا�شي كنا نزرع اأ�شنافًا تروق لنا وحدنا، ويف اأ�شواقنا املحلية دون غريها، وعندما قررنا 
النفتاح على اخلارج اآملني اأن نحقق طفرة ت�شديرية ملنتجنا العبقري، فكانت ال�شدمة، اأن ما ننتجه من 

اأ�شناف ال�شكري واخلال�ض ونبوت �شيف وال�شفري وغريها ل يروق للغري، ويروق لنا حمليًا فقط، من هنا 

حدث ما يعاين منه اجلميع حاليًا من ك�شاد لهذه املنتجات،و�شبق وحذرنا منه مرارًا فانخف�شت الأ�شعار م�شببة 

خ�شائر فادحة، ولنا يف خال�ض الق�شيم وخال�ض اخلرج املثل حيث هبطت اأ�شعاره بن�شبة ت�شل اإىل %50 ، 

بينما الأ�شواق العاملية التي تبلغ حجم جتارة التمور فيها تتعدى 1،5 مليار ريال �شنويًا تطلب اأنواعا  اأخرى مثل 

اخل�شري وال�شقعي، اإ�شافة اإىل العجوة ومربوم املدينة، وانتهاًء باملجدول، فمتى تتغري ثقافتنا واأن ما حتتاجه 

الأ�شواق العاملية يختلف عن احتياجاتنا املحلية، اأم اإننا نزرع لأنف�شنا فقط؟.

إننا نريد اأن ي�شبح منتجنا يف الأ�شواق العاملية لي�شارع  ماتنتجه بلدان اأقل اإنتاجية منا، ورمبا جودة، ووطننا 
ي�شتحق منا ذلك، حتى ت�شبح متورنا رقمًا كبريًا يف القت�شاد الوطني ال�شعودي، ثم حتقيق عوائد لنا نحن 

املزارعني وامل�شتثمرين على ال�شواء.

مازال الأمل قائمًا اأن نناف�ض بقوة، ولكن قبل ذلك علينا اأن ندر�ض الأ�شواق العاملية اأوًل، ونحن نقدم الن�شح 

والإر�شاد مبا يعود بالفائدة على املزارع وامل�شتثمر، ثم حجم التجارة ال�شعودية عامليًا، وكما قلنا وطننا 

ي�شتحق منا ذلك واأكرث.

وعن واقع الت�شويق حدث ول حرج، فقد يظن البع�ض اأن التمور هي التجارة العاملية املربحة، ولكن 
احلقيقة غري ذلك، فمنتج واحد ناجت عن �شناعة التمور قد يحقق طفرة اقت�شادية عمالقة، ولنا يف 

جتربة اأحد مدراء الت�شويق يف �شركة اإماراتية للتمور املثل والقدوة، هذا الرجل الذي قرر اأن يفكر 

ويلجاأ بنف�شه اإىل اقتحام الأ�شواق العاملية، فعندما راأى اأحد املحال الغذائية تقدم وجبة وي�شع 

عليها بع�ض املواد ال�شكرية، فعر�ض على اإدارة املحل منتج الدب�ض لتجربته، ومرة يف مرة، اأ�شبح 

الدب�ض مطلب ال�شوق الياباين، وانت�شرت �شمعته، ومن ثم �شمعة املنتج الإماراتي، وحاليًا يتم 

ت�شدير اآلف الأطنان �شنويًا لأ�شواق جنوب �شرق اآ�شيا.

إنني اأعر�ض هذه التجربة لكي اأقول واأوجه الدعوة للم�شتثمرين يف هذا القطاع، 
عليكم بالت�شنيع، واإذا كنا ل ن�شتفيد من متورنا املحلية عامليًا، فمن الأجدى اأن 

يتم ت�شنيعها، اأوًل حتى نعّو�ض خ�شائرنا، وثانيًا لقتحام اآفاق الت�شنيع الغذائي 

الذي يدر عائدًا كبريًا، ويوفر اآلف فر�ض العمل لل�شباب ال�شعودي املتعطلني عن 

العمل، وبعوائد جمزية، واأقول لهم اأنتم بذلك ت�شعرون بهموم الوطن وق�شاياه، اأنتم 

بذلك تردون اجلميل لهذه الأر�س الطاهرة التي اأنعم اهلل �شبحانه وتعاىل عليكم بها.

 حديث �لقلب �إىل

�لعقول �لو�عية
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