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ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻬﻴﺎن ﻣﺒﺎرك آل ﻧﻬﻴﺎن
وزﻳﺮ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء
ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ
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اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن واﻟﻤ
واﻟﻤﺴﻮﻗﻮن ا

ŚĞĚWƌŽĚƵĐĞƌƐ͕
ĨĂĐƚƵƌĞƌƐ
DĂƌŬĞƚĞƌƐ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠ
ĚŵŽŶĞǇ

ϳϱϬ͕ϬϬϬ

kiaaiae

ȟȌƻǅȌƺǋȐƻȔǛƿȌƺȃȀȚ
2022ǛƿȑǡȠǖ31ŁțȡȔțʁ01ǏȡǤǛǅȌƺǂƻƿȍǰȏȠǗȅǄŋ
2023ǛʁƺʿƿȀ ȓʣʸƸƻȁȌƺÛƻȑǠưȒȩǸƴŋ
2023ǞǚƻȐȓʣʸƸƻȁȌƺȏʠʷȉǄȋȁǐŋ

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة

ﻓﺌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚWŝŽŶĞĞƌŝŶŐ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚΘ
WƌŽĚƵĐƟǀĞWƌŽũĞĐƚƐ

ŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚ
/ŶŶŽǀĂƟǀĞ^ƚƵĚŝĞƐ
ĂŶĚDŽĚĞƌŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
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ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ﻓﺌﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻤﺘﻄﻮرة
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ

ﻤﺼﻨﻌﻮن
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰون
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ŝƐƟŶŐƵŝƐŚ
DĂŶƵĨ
ĂŶĚD
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رؤية واعدة لمستقبل نخيل التمر
شــجــرتـنــا
ً
تحتل النخلة في دولة اإلمارات العربية املتحدة مكانة خاصة جدا ،فهي رفيقة اإلمارات في كل األوقات منذ قديم الزمن ،حيث تشير
الدراســات إلــى أن تاريــخ زراعــة نخيــل التمــربهــا يعــود إلــى نحــو  5000عــام ،فقــد ســجل علمــاء اآلثــاروجودهــا ،وعثــروا علــى نــوى ثمارهــا فــي
املواقــع األثريــة التــي نقبــوا فيهــا ،ومنهــا جزيــرة صيــربنــي يــاس ومنطقــة العيــن ،وكانــت فيهــا بســاتين نخيــل التمــر ،وتعتمــد فــي ريهــا علــى ميــاه
األفــاج .وحظيــت النخلــة باهتمــام خــاص مــن املغفــور لــه الوالــد املؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب هللا ثـراه ،الــذي أولــى
ً
رعايــة كبيــرة لالهتمــام بالزراعــة ،ووضــع خططــا طموحــة لتوســيع الرقعــة الزراعيــة ،وتوفيــرنظــام ري متطــور ،وتشــجيع املزارعيــن ،وتوفير
كل االحتياجات التي تساعدهم على تطويرإنتاجهمّ ،
وعبرعن هذا اإليمان بأهمية الزراعة في مقولته الشهيرة« :اعطوني زراعة أضمن
لكــم حضــارة» .وقــد ســارعلــى خطــاه املغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان طيــب هللا ثـراه ،ومــن بيــن مآثــرســموه تأســيس
جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــرواالبتــكارالزراعــي عــام .2007
ً
كمــا شــهد القطــاع الزراعــي باإلمــارات عمومــا وقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور قفــزة نوعيــة بفضــل رؤيــة ودعــم صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه هللا" إلــى أن باتــت دولــة اإلمــارات تتصــدرالئحــة الــدول فــي مجــال الزراعــة الذكيــة
باســتخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء االصطناعي بما يســاهم في توفيراملواد الغذائية بجودة عالية وكلفة أقل وترشــيد في اســتهالك
امليــاه والطاقــة .ألن االهتمــام بالزراعــة يتســق مــع اســتراتيجية االســتدامة وحمايــة البيئــة ،واملحافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة فــي الدولــة.
ً
حيــث وجــه ســموه فــي شــهرمــارس  2019بتخصيــص  5.6مليــاردرهــم إماراتــي لدعــم البحــث والتطويــربابوظبــي ضمــن برنامــج (غــدا  ،)21فــي
املجــاالت الحيويــة التــي تعــزز مكانــة اإلمــارات كحاضنــة عامليــة لالبتــكارواإلبــداع فيمــا يتعلــق بنــدرة امليــاه واألمــن الغذائــي وكفــاءة الطاقــة
والــذكاء االصطناعــي.
وفــي ديســمبر 2019وبنــاء علــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة" ،حفظــه هللا" وبالتنســيق مــع
الدول العربية توجت دولة اإلمارات جهودها في مجال االهتمام بالتراث العربي ،ومن أبرز عناصره شــجرة نخيل التمر ،بتســجيل ملف
ّ
التمثيليــة للتـراث الثقافــي غيــراملــادي لـ«اليونســكو» ،حيــث تقدمــت دائــرة الثقافــة والســياحة  -أبوظبــي ،وبالتنســيق مــع
النخلــة فــي القائمــة
ّ
منظمــة التربيــة والثقافــة والعلــوم (اإللكســو) التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة ،بملــف ترشــيح النخلــة للتســجيل فــي «اليونســكو» كملــف
عربــي مشــترك باســم  14دولــة عربيــة .وقامــت اليونســكو بــإدراج "النخلــة" علــى القائمــة التمثيليــة للتـراث الثقافــي غيــراملــادي ،ويعتبــرذلــك
النجاح إضافة ّ
نوعية للجهود التي تبذلها دولة اإلمارات لصون تراثها ،والترويج له على الصعيد العالمي بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
كما ال نن�سى عندما خص سموه األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمرواالبتكارالزراعي بلقاءين مهمين األول عام 2016
ً
والثانــي عــام  2022عندمــا اســتقبل ســموه وفــدا مــن أعضــاء مجلــس أمنــاء الجائــزة ،وأكــد ســموه خــال اللقــاء االهتمــام الــذي توليــه دولــة
اإلمــارات لقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور لتعزيــزمســاهمته فــي األمــن الغذائــي واالقتصــاد الوطنــي بجانــب ارتبــاط شــجرة النخيــل
ً
ً
ارتباطــا وثيقــا بتـراث دولــة اإلمــارات األصيــل وتاريخهــا.
نهيان مبارك آل نهيان

وزيرالتسامح والتعايش  -رئيس مجلس أمناء الجائزة

إﺻﺪرات اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
KIADPAI E-Publication
www.ekiaai.com
ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
Winners Book

ﻛﺘﺎب ﺳﻨﻮي
Year Book
اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ
The Blessed Tree
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
Photography Book
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻴﺔ
Scientific Books
ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ
Media Reports
ﻣﺤﺎﺿﺮات
Lectures
 ﻛُ ﺘﻴﺐ50 ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟـ
50 Booklet Series

12
13
36
12
45
216
34
50

سلسلة مهرجانات التمور العربية
كلـــمــتـنـا
حرصــت األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــرواالبتــكارالزراعــي منــذ تأسيســها علــى تلبيــة رؤيــة القيــادة الرشــيدة لصاحــب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة" ،حفظه هللا" في تطويرالبنية التحتية لقطاع نخيل التمر
علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي ،بمــا يالمــس احتياجــات املـزارع ودعــم املؤسســات القائمــة علــى خدمتــه للنهــوض بقطــاع زراعــة وإنتــاج
وصناعــة وتصديــرالتمــور العربيــة وتحقيــق األمــن الغذائــي ودعــم التنميــة املســتدامة.
مع حلول العام الثامن من سلسلة مهرجانات التمور العربية التي بدأت عام  2015بتنا أمام مشهد رائع ونتائج أروع على صعيد تنمية
ً
وتطويــرقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي العربــي ،مــن خــال تنفيــذ خمســة عشــرمهرجانــا للتمــور
العربية ،إن فكرة تنظيم مهرجانات للتمور العربية بدأت بتوجيهات ودعم من قبل ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
مجلس الوزراء ،وزيرديوان الرئاسة ،ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزيرالتسامح والتعايش ،رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــرواالبتــكارالزراعــي ،حيــث كلــف ســموه األمانــة العامــة للجائــزة بتنظيــم هــذه السلســلة فكانــت البدايــة تنظيــم
املهرجان الدولي للتمور املصرية بسيوة بجمهورية مصرالعربية عام  2015بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة املصرية ،واآلن وصلنا
إلــى الــدورة السادســة مــن املهرجــان  ،2022ثــم جــاء تنظيــم املهرجــان الدولــي للتمــور الســودانية عــام  2017بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة
والغابــات ،واآلن وصلنــا إلــى الــدورة الرابعــة مــن املهرجــان  ،2022وعقــب ذلــك نظمــت الجائــزة املهرجــان الدولــي األول للتمــور األردنيــة عــام
ً
ً
 2018بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة األردنيــة ،واآلن وصلنــا إلــى الــدورة الرابعــة مــن املهرجــان  ،2022وأخيـرا وليــس آخـرا جــاري العمــل علــى
تنظيــم املهرجــان الدولــي األول للتمــور املوريتانيــة فــي نواكشــوط  2022بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة املوريتانيــة .الــى جانــب تنظيــم معــرض
ابوظبــي الدولــي للتمــور بالتعــاون مــع مركــزابوظبــي الدولــي للمعــارض ،واآلن وصلنــا إلــى الــدورة الثامنــة مــن املعــرض .2022
الهدف من هذه السلسلة هو تطويرالبنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الدول املنتجة للتمور ،كما تهدف إلى تعزيز
املوقــع الريــادي الــذي وصلــت إليــه دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي مجــال زراعــة وإنتــاج وتصنيــع وتصديــرالتمــور بالعالــم .إلــى جانــب
تعزيــزســمعة وتنافســية التمــور العربيــة فــي األســواق الدوليــة ،حيــث زادت نســب النمــو فــي قيمــة التمــور مقارنــة بنســب النمــو فــي الكميــات،
باإلضافــة الــى زيــادة املســاحة املزروعــة بنخيــل التمــرفــي كل الــدول املنتجــة للتمــور وزادت معهــا املشــاريع االســتثمارية فــي هــذا القطــاع وزاد
الطلــب العالمــي علــى التمــور العربيــة.
ً
ونحــن بدورنــا إذ نؤكــد علــى أن هــذه السلســلة مــا هــي إال ترجمــة لرؤيــة القيــادة الرشــيدة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ايمانــا بأهميــة
العمــل املؤس�ســي املســتدام للنهــوض بواقــع قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور علــى املســتوى الوطنــي والعربــي بمــا يســاهم فــي تعزيــزاألمــن
الغذائــي وتحقيــق التنميــة املســتدامة.
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ً
ً
تعتبــرزراعــة نخيــل التمــرمــن أهــم األنشــطة الزراعيــة ومصــدرا مهمــا مــن مصــادرالدخــل آلالف األســراملوريتانيــة فــي مناطــق الواحات .ويبلــغ
ً
اجمال ــي ع ــدد الواح ــات  352واح ــة كم ــا يبل ــغ ع ــدد أش ــجار النخي ــل مليوني ــن وس ــتمائة أل ــف نخل ــة تنت ــج س ــنويا م ــا يق ــارب  59أل ــف ط ــن
م ــن التم ــور .ويتمي ــز نخي ــل التم ــر ف ــي موريتاني ــا بتع ــدد األصن ــاف الت ــي يق ــدر عدده ــا ب  350صن ــف يتمي ــز بعضه ــا بخصائ ــص مورفولوجي ــة
وبيوكيميائيــة جيــدة .وتعانــي زراعــة نخيــل التمــرجملــة مــن التحديــات البيئيــة منــن أهمهــا زحــف الرمــال وشــح ميــاه الــري باإلضافــة إلــى بعــض
ً
تعرضه ــا لبع ــض اآلف ــات واألم ــراض املتوطن ــة الت ــي تؤث ــرس ــلبا عل ــى إنت ــاج التم ــور .إن اله ــدف م ــن ه ــذه الورق ــة ه ــو التعري ــف بزراع ــة نخي ــل
التم ــربموريتاني ــا واقعه ــا ،تحدياته ــا وآفاقه ــا.

أ.د .علي محمد سالم البخاري

جامعة نواكشوط العصرية ،كلية العلوم والتقنيات

alimedsalem@gmail.com
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مــن الزراعــات التحتيــة كاألشــجاراملثمــرة ،الســنوي الســتهالك الفــرد مــن التمــور ب 7
والحب ــوب ،واألع ــاف ،والخض ــروات .وال كيل ــو غرام ــات (ش ــطو وآخ ــرون .)2005
تقتص ــر فائ ــدة النخل ــة عل ــى م ــا تنتج ــه م ــن
تع ــرض ه ــذه الورق ــة واق ــع زراع ــة نخي ــل
ثم ــار وإنم ــا تس ــتخدم أجزاؤه ــا األخ ــرى
التم ــر ف ــي موريتاني ــا وأه ــم التحدي ــات الت ــي
كمــواد أولي ــة لصناع ــات أولي ــة تقليدي ــة
تواجهه ــا وآف ــاق النه ــوض به ــذا املرف ــق
كثي ــرة .وتش ــير إحصائي ــات وزارة الزراع ــة
الزراع ــي امله ــم.
ً
لس ــنة  2012إل ــى وج ــود م ــا يرب ــو قلي ــا عل ــى
 2 600 000نخلــة موزعــة علــى  352واحــة أهمية زراعة نخيل التمرفي موريتانيا
تق ــدر مس ــاحتها االجمالي ــة ب  20أل ــف املساحة والتوزيع الجغرافي للواحات:
هكت ــار.
تتــوزع زراعــة نخيــل التمــرفــي موريتانيــا علــى
ويق ــدر ع ــدد الس ــكان الذي ــن يعتم ــدون خم ــس والي ــات ه ــي آدرار وتكان ــت ولعصاب ــة
بش ــكل مباش ــر عل ــى زراع ــة النخي ــل والحــوض الشــرقي والحــوض الغربــي يقطنهــا
واملحاصي ــل التحتي ــة املرتبط ــة به ــا ف ــي حســب آخــرتعــداد عــام للســكان واملســاكن
مناط ــق الواح ــات ب  .16%ويبل ــغ مع ــدل بموريتانيــا حوالــي 1 200 000ســاكن أي مــا
اإلنتــاج الســنوي للواحــات املوريتانيــة مــن يمثــل  34%مــن مجمــوع الســكان.
التمــور حوالــي  59ألــف طــن (وزارة التنميــة
ويبل ــغ ع ــدد واح ــات النخي ــل املوريتاني ــة
الريفي ــة .)2012
 352واحة تحتل مســاحة تقدرب  20ألف
وعلــى مســتوى اســتهالك الفــرد مــن التمــور هكت ــار .وتض ــم والي ــة تكان ــت أكب ــرع ــدد م ــن
ف ــإن موريتاني ــا تعتب ــر م ــن أكث ــر البل ــدان الواحــات ( 127واحــة) تليهــا واليــة لعصابــة
اس ــتهالكا للتم ــور حي ــث يق ــدر املع ــدل ( 97واح ــة) ث ــم والي ــة آدرار ( 75واح ــة).
الجدول ( )1أهم الواحات املوريتانية حسب الوالية

تعتب ــر زراع ــة نخي ــل التم ــر (Phoenix
 ).dactylifera Lم ــن أق ــدم األنش ــطة
الزراعي ــة ف ــي موريتاني ــا إذ تع ــود بداي ــة
توطينه ــا إل ــى الفتــرة م ــا بي ــن القرنيــن الســابع
والعاشــرامليالدييــن (كنيتــة ودولبــو .)2010
ويساهم نخيل التمربصورة مباشرة أوغير
مباشــرة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي لســكان
الواح ــات حي ــث تعتب ــر النخل ــة بإنتاجيته ــا
العالي ــة م ــن التم ــور مص ــدرا للغ ــذاء ،كم ــا
توفــربفضــل قدرتهــا علــى التكيــف مــع املنــاخ
الصح ـراوي الج ــاف ،بيئ ــة مواتي ــة للعدي ــد

الوالية

أهم الواحات

أدرار

امحيرث ،أوجفت ،وادان ،تنلب ،شنقيط ،تيارت،
تنكاد ،سكليل ،العين ،اتويزكت ،الطواز ،ترون،
لكصير ،العين الصفرة ،املداح ،لدي ،آزوكي ،مليلح

تكانت

الحسينية ،تكنكله ،تجكجة املدينة ،الرشيد،
تيشيت

لعصابة

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

الحوض الغربي

البربارة ،أغجرت ،الراظي ،أغرغار ،اسويكة

الحوض الشرقي

بوخزامة ،النعمة املدينة
املصدر :وزارة التنمية الريفية ()2012
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الشكل ( )1نماذج من بعض أصناف التمور في موريتانيا (الصور خاصة باملؤلف)

(الشكل  1ـ ب) صنف ملدينة

(الشكل  1ـ أ) صنف أحمر

إنتاج التمور:

وتحت ــل واليت ــي لعصاب ــة وأدرار املرتبتي ــن
األولــى والثانيــة مــن حيــث مســاحة الواحات
ً
ب  7914و 5673هكت ــارا عل ــى التوال ــي,
ويتـراوح متوســط مســاحة الواحــات مــا بيــن
 21هكتارا /للواحة في الحوض الشرقي إلى
 81هكتارا/للواح ــة ف ــي تكان ــت.

(الشكل  1ـ د) صنف تجيب

أم ــا م ــن حي ــث تع ــداد أش ــجارالنخي ــل ف ــإن
التقدي ـرات تش ــير إل ــى وج ــود 343 641 2
نخل ــة منه ــا  )71%( 1.869.717منتج ــة.
وتض ــم والي ــة آدرار وحده ــا 1.190.000

( )45.1%نخلة من مجموع أشجارالنخيل
ف ــي موريتاني ــا .ويعط ــي الج ــدول رق ــم ()2
توزي ــع أش ــجار النخي ــل حس ــب الوالي ــة.

الجدول ( )2توزيع أعداد أشجارالنخيل حسب الوالية

الوالية

عدد أشجارالنخيل ()%

عدد األشجاراملنتجة ()%

أدرار

(45.1%) 1 192 218

(48.7%) 908 796

تكانت

(24.1%) 635 811

(20.4%) 381 482

لعصابة

(19.6%) 516 957

(20.3%) 381 157

الحوض الغربي

(9.2%) 242 741

(8.7%)163 777

الحوض الشرقي

(2%) 53 616

(1.8%)34 505

املجموع

)100%( 2. 641. 343

(100%) 1 869 717
املصدر :وزارة التنمية الريفية ()2012
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(الشكل  1ـ ج) صنف بوسكر

2022

يمك ــن تميي ــز نوعي ــن م ــن امل ـزارع املنتج ــة
للتم ــور عل ــى مس ــتوى واح ــات النخي ــل
املوريتاني ــة .أوله ــا م ـزارع نخي ــل ذات إنت ــاج
جيد تلقى صيانة وعناية مستمرة وكميات
مــن املــاء مناســبة للــري وتضــم هــذه املـزارع
ف ــي الع ــادة زراع ــات تحتي ــة مث ــل زراع ــة
الخض ــروات والقم ــح والش ــعير .أم ــا الن ــوع
الثان ــي م ــن امل ـزارع فه ــي امل ـزارع الت ــي يمك ــن
وصفه ــا بم ـزارع حص ــاد التم ــور إذ ً
غالب ــا
مــا يتــم إهمالهــا علــى مــدارالســنة مــن قبــل
أصحابهــا باســتثناء فترتــي التلقيــح وموســم
حصــاد التمــور الــذي ُيعــرف فــي موريتانيــا ب ـ
(الكيطن ــة).
ً
عموم ــا م ــن قب ــل
ُيم ــارس ه ــذا النش ــاط
أش ــخاص ليســوا م ــن س ــكان الواح ــة،
يمارس ــون أنش ــطة أخ ــرى أكث ــر ربحي ــة
م ــن زراع ــة النخي ــل كالتنمي ــة الحيواني ــة
والتج ــارة .وم ــن ه ــذا املنطل ــق ف ــإن إنت ــاج
النخل ــة م ــن التم ــور يعتم ــد عل ــى انتمائه ــا
له ــذا الن ــوع أو ذاك م ــن امل ـزارع.
ً
عموم ــا بل ــغ إنت ــاج موريتاني ــا م ــن التم ــور
ً
ف ــي  2012أكث ــر م ــن  58أل ــف طن ــا .ويبل ــغ
متوس ــط اإلنت ــاج الس ــنوي للنخل ــة م ــن
التم ــور ف ــي موريتاني ــا  31.49كل ــغ .وه ــذا
الرق ــم أكب ــر مقارن ــة باملغ ــرب ( 18كلغ ــم/

(الشكل  1ـ و)صنف امريزيكة

(الشكل  1ـ ه) صنف أم اعريش

للنخل ــة) ولكن ــه أق ــل بكثي ــر م ــن مثيل ــه ف ــي
مصر( 60كلغ/للنخلة) وتونس ( 50كلغم/
للنخل ــة) والجزائ ــر ( 67كلغم/للنخل ــة).

ً
ويلخ ــص الج ــدول رق ــم ( )3أه ــم تقييم ــا
إلنت ــاج مختل ــف الواح ــات م ــن التم ــور
حس ــب الوالي ــة للع ــام .2012

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

البلــح مفيــد لعــاج اإلمســاك املزمــن وفقــر
ال ــدم واألم ـراض الصفراوي ــة (ول ــد بون ــا،
 .)2002كم ــا تدخ ــل التم ــور الجاف ــة مث ــل
صنفي تيكدرت وتيفرت في تحضيرالعديد
مــن مســهالت الهضــم الخفيفــة (ولــد بونــا،
 .)2002ولع ــاج ح ــب الش ــباب ،يو�ص ــي
بع ــض األطب ــاء التقليديي ــن بوض ــع الزب ــدة
الطازجــة املمزوجــة مــع حجــرالــدم (ويعرف
أيض ــا بيش ــب ال ــدم أو الهليوت ــروب) أوال
عل ــى موض ــع الحب ــة ث ــم يتب ــع بوض ــع التم ــر
املمض ــوغ مس ــبقا (لري ــش.)1952 ،

الوالية

متوسط إنتاج النخلة
(كلغم)

اإلنتاج اإلجمالي
بالطن

أدرار

27.22

24 736

تكانت

37.42

14 275

لعصابة

31.73

12 093

أصناف التمور في موريتانيا

الحوض الغربي

41.46

6 790

الحوض الشرقي

28.29

976

على املستوى الوطني

31.49

58 870

يتمي ــز نخي ــل التم ــر ف ــي موريتاني ــا بتن ــوع
األصن ــاف ول ــكل منطق ــة م ــن مناط ــق
الواح ــات أصنافه ــا الت ــي تميزه ــا ع ــن بقي ــة
ً
املناط ــق كم ــا أن هن ــاك أصناف ــا واس ــعة
االنتش ــار .وتض ــم موريتاني ــا حوال ــي 350
ً
ً
صنف ــا موزع ــا عل ــى املناط ــق املختلف ــة
( .)Munier 1973وتختلف هذه األصناف
ف ــي جودته ــا ونس ــبة انتش ــارها ،وقد اثبت ــت
دراس ــة ح ــول الخصائ ــص البيوكيميائي ــة
لبع ــض األصن ــاف مث ــل صن ــف األحم ــر
وبوس ــكر وتيج ــب اعتب ــار ه ــذه األصن ــاف
ً
مصدرا مهما ملضادات األكسدة الطبيعية

املصدر :وزارة التنمية الريفية ()2012

ويتــم اســتهالك مــا يقــرب مــن نصــف اإلنتاج
ً
الس ــنوي م ــن التم ــور طازج ــا ف ــي ش ــكل بل ــح
أو رط ــب خ ــال موس ــم الكطن ــة (يوني ــو ـ
أغس ــطس) .وال ت ـزال تكنولوجي ــا معالج ــة
التمــور ومشــتقاتها (تعبئــة التمــور ،شـراب،

مرب ــى ،عس ــل التم ــر ،ال ــخ) ش ــبه معدوم ــة.
وللتمور في موريتانيا بعض االســتخدامات
الطبي ــة التقليدي ــة .فعل ــى س ــبيل املث ــال،
يعتبــرتنــاول التمــور الســوداء مثــل (صنــف
األحم ــر) ،ف ــي مرحل ــة الرط ــب أو ف ــي مرحل ــة
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(الشكل . 1ز) صنف املهبولة

ونصحــت بتناولهــا فــي مرحلــة البلــح من أجل
تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الناحيــة
الغذائي ــة (بن ــت محم ــد األمي ــن وآخ ــرون
2014أ).
كم ــا أثبت ــت دراس ــة أخ ــرى أن الخصائ ــص
املورفولوجي ــة والبيوكيميائي ــة لبع ــض
أصن ــاف التم ــور املوريتاني ــة تناف ــس
ً
األصنــاف املعروفــة عامليــا مثــل دقلــة النــور
الجزائري ــة (بن ــت محم ــد األمي ــن وآخ ــرون
2014أ).
ً
ً
ونق ــدم فيم ــا يل ــي توصيف ــا موج ـزا لبع ــض
األصناف املتواجدة في واليتي آدراروتكانت.

(الشكل  1ـ ح) صنف سكانني

صنف ملدينة (الشكل  1ـ ب)
وهــو صنــف جيــد واســع االنتشــارفــي واحــات
آدراروبعــض واحــات تكانــت .يســتهلك كثيـرا
خ ــال موس ــم الكيطن ــة لك ــون رطب ــه ذات
طع ــم مقب ــول .ول ــون البل ــح يمي ــل إل ــى البن ــي
عنــد مرحلــة الرطــب .وال يصلــح للتســوق فــي
مرحل ــة التم ــرلك ــون القش ــرة تصب ــح ميال ــة
لالنفص ــال ع ــن اللح ــم .انتاجيت ــه عالي ــة.
ال ــوزن الرط ــب ل ـ  20تم ــرة  109غ ـرام.

صنف أحمر(الشكل  1ـ أ)
ً
وهو الصنف األكثرانتشارا في موريتانيا إذ
ال تــكاد تخلــو منــه واحــة .ويعتبــرأهــم صنــف
تج ــاري إذ يص ــل س ــعرالكيلوغ ـرام من ــه ف ــي
الس ــوق إل ــى  5دوالر ( 200أوقي ــة جدي ــدة).
ويس ــتهلك ف ــي جمي ــع مراح ــل النض ــج م ــن
البل ــح إل ــى الرط ــب إل ــى التم ــر .ول ــون البل ــح
أحم ــروالتم ــرأس ــود داك ــن ونص ــف ج ــاف.
انتاجيتــه عاليــة .الــوزن الرطــب ل  20تمــرة
 99.5غرام .املحتوى من السكريات ما بين
 70و 75%ونس ــبة الرطوب ــة في ــه .20%
10
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املحت ــوى م ــن الس ــكريات متوس ــط ()50%
ونســبة الرطوبــة فيــه عاليــة ()33%
صنف بوسكر(الشكل  1ـ ج)
صن ــف جي ــد غي ــر أن ــه مح ــدود االنتش ــار ف ــي
بع ــض الواح ــات بتي ــارت وأط ــار املدين ــة.
م ــن التم ــور الجاف ــة عن ــد النض ــج وطعم ــه
س ــكري .ل ــون البل ــح أصف ــر ول ــون التم ــرة
بن ــي ،نس ــبة الس ــكريات في ــه  55%ونس ــبة
الرطوب ــة أق ــل م ــن .10%

(الشكل  1ـ ط) صنف سل مدينة
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صنف تيجب (الشكل  1ـ د)
م ــن األصن ــاف الجي ــدة الواس ــعة االنتش ــار
ف ــي واح ــات أدرار وين ــدر وج ــوده ف ــي وادن
وشــنقيط وواحــات تكانــت .لــون البلــح أحمــر
ولــون الرطــب بنــي داكــن .وشــكل التمــرة شــبه
دائري .وال يصلح كتمرلكون القشرة تميل إلى
االنفصــال عــن اللحــم .نســبة الســكريات فيــه
عالية ( 75ـ  )80%ونسبة الرطوبة منخفضة.
صنف أم اعريش (الشكل  1ـ ه)
م ــن األصن ــاف الجي ــدة الواس ــعة االنتش ــار
ف ــي واح ــات تكان ــت .ل ــون البل ــح أحم ــر فات ــح
ول ــون الرط ــب بن ــي فات ــح .وش ــكل التم ــرة
أس ــطواني .وتم ــره جي ــد .نس ــبة الس ــكريات
في ــه متوس ــطة ( )51%ونس ــبة الرطوب ــة
منخفض ــة .ويعتب ــر تم ــره نص ــف ج ــاف.
صنف امريزيكة (الشكل  1ـ و)
م ــن األصن ــاف الجي ــدة املنتش ــرة ف ــي
واح ــات تكان ــت وتم ــره ش ــبيه م ــن الناحي ــة
املورفولوجيــة بــأم اعريــش ولكــن البلــح فيه
أصفــراللــون مائــل إلــى البنــي .وشــكل التمــرة
ش ــبه أس ــطواني .ويصل ــح للتخزي ــن .نس ــبة
الس ــكريات في ــه متوس ــط ( )55%ونس ــبة
الرطوب ــة منخفض ــة.
صنف املهبولة (الشكل  1ـ ز)
مــن األصنــاف املمتــازة املنتشــرة فــي واحــات
تكانــت ويســتهلك فــي مرحلــة الرطــب .والبلــح
في ــه أصف ــر الل ــون مائ ــل إل ــى البن ــي .وش ــكل
التم ــرة أس ــطواني .ونس ــبة الس ــكريات في ــه
متوس ــطة ( 55ـ  )% 60ونس ــبة الرطوب ــة
عالي ــة (.)36%
صنف سكانني (الشكل  1ـ ح)
مــن األصنــاف املمتــازة املنتشــرة فــي واحــات

وادان ب ــآدرار .وتم ــره ش ــبه دائ ــري ومجع ــد
ول ــون البل ــح أصف ــر .وش ــكل التم ــرة ش ــبه
أس ــطواني .ويصل ــح للتخزي ــن .نس ــبة
الس ــكريات في ــه متوس ــط ( )55%ونس ــبة
الرطوب ــة منخفض ــة.
صنف سل مدينة (الشكل  1ـ ط)
مــن األصنــاف املمتــازة املنتشــرة فــي واحــات
ش ــنقيط ب ــآدرار .وتم ــره ش ــديد الرطوب ــة
ول ــون البل ــح يمي ــل إل ــى االخض ـرار .وش ــكل
التمــرة شــبه أســطواني .ونســبة الســكريات
في ــه متوس ــطة ( )55%ونس ــبة الرطوب ــة
.25%
أمراض وأفات نخيل التمرفي موريتانيا
تتع ــرض ش ــجرة نخي ــل التم ــرف ــي موريتاني ــا
لجمل ــة م ــن اآلف ــات واألم ـراض الت ــي تؤث ــر
ســلبا علــى قدرتهــا اإلنتاجيــة .ومــن أهــم تلــك
اآلف ــات واألم ـراض املتوطن ــة ف ــي موريتاني ــا
نذ ك ــر:
مــرض اللفحــة الســوداء الناجــم عــن فطــر
( )Thielaviopsis paradoxaوه ــو يصي ــب
جميــع أجـزاء النخلــة وحتــى الجــذور وتظهــر
األع ـراض علــى أشــكال مختلفــة منهــا ظهــور
مناطــق محروقــة علــى جريــد النخلــة أو علــى
الخــوص قــد تكــون بشــكل خطــوط طويلــة
أو متقطع ــة وعل ــى ط ــول الجري ــد أو الع ــرق
الوس ــطى للس ــعفة.
م ــرض الفرع ــون األبي ــض ال ــذي ل ــم يت ــم
التع ــرف عل ــى العام ــل املس ــبب ل ــه بع ــد.
أما اآلفات املنتشرة في الواحات
املوريتانية فنجد:
حش ــرة النخي ــل القش ــرية (Parlatoria
 ،)blanchardi TARGوهي األكثرانتشــارا
في واحات النخيل املوريتانية على االطالق.

وتؤث ــرف ــي جمي ــع اج ـزاء نخل ــة التم ــربجمي ــع
اصنافه ــا.
حل ــم الغب ــار أو عنكب ــوت الغب ــار ويع ــرف
محلي ــا ب ت ــاكا وف ــي الجزائ ــر (أب ــو ف ــروة)
ويس ــببه ()Oligonychus afrasiaticus
وهــو يصيــب الثمــارويســبب خســائرفادحــة
ف ــي املحص ــول.
وفــي تســعينيات القــرن املا�ضــي تــم اإلعــان
ع ــن وج ــود م ــرض البي ــوض ف ــي بع ــض
واحــات آدرار .لقــد فتــك هــذا املــرض الــذي
يس ــببه فط ــر (Fusarium oxysporum
 )albedinisبمالييــن النخيــل فــي املغــرب .إال
أنــه وبعــد مــرورأكثــرمــن عشــرين ســنة علــى
ذلــك فــإن بــوادروجــود املــرض فــي الواحــات
املوريتانيــة ال تبــدو واضحــة حتــى الســاعة.
وفــي العــام  2016تــم اإلعــان وألول مــرة فــي
موريتاني ــا ع ــن ظه ــور ح ــاالت م ــن سوس ــة
النخي ــل الحم ـراء ف ــي بع ــض واح ــات تكان ــت
وبفضل التدخل السريع لألجهزة املختصة
ب ــوزارة الزراع ــة فق ــد ت ــم الس ــيطرة عل ــى
انتش ــار ه ــذه األف ــة والقض ــاء عل ــى ب ــؤر
ا مل ــرض.
معوقات تطور زراعة
النخيل في موريتانيا
تواجــه زراعــة النخيــل فــي موريتانيــا جملــة
مــن االكراهــات يمكــن تلخيصهــا فــي:
•التهدي ــد املس ــتمر لزح ــف الرم ــال
والتصح ــر (الش ــكل .2أ).
•ن ــدرة املي ــاه الالزم ــة ل ــري أش ــجار
النخيــل واملحاصيــل التحتيــة واالعتمــاد فــي
عدد من الواحات على الوسائل التقليدية
لل ــري (الش ــكل .2ب).
•نق ــص مي ــاه الش ــرب ف ــي بع ــض
ا لوا ح ــا ت .
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•هج ــرة الي ــد العامل ــة ذات الخب ــرة ف ــي
مجــال النخيــل نحــو املــدن بحثــا عــن آفــاق
أفض ــل.
•عزلة الواحات وصعوبة الولوج إليها.
•بدائية وسائل حصاد وتسويق التمور.
•ع ــدم نجاع ــة االرش ــاد الزراع ــي
عل ــى الرغ ــم م ــن جه ــود مش ــروع التنمي ــة
املس ــتدامة للواح ــات عل ــى مس ــتوى
تعاوني ــات التس ــيير التش ــاركي للواح ــات.
•الولوج إلى املدخالت الزراعية.
•تف�ش ــي أم ـراض النخي ــل ف ــي بع ــض
الواح ــات واالفتق ــار إل ــى الوس ــائل ملحارب ــة
أع ــداء املحاصي ــل (الش ــكل .2ج):.

الشكل  :2مظاهرلبعض التحديات التي تواجهها زراعة
نخيل التمرفي موريتانيا (الصور خاصة باملؤلف)

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

أ ـ زحف الرمال على واحة في شنقيط.
ب .اس ــتخدام وس ــائل ال ــري التقليدي ــة ف ــي
بع ــض الواح ــات.
ً
ج .آف ــة حل ــم الغب ــار أو م ــا يع ــرف محلي ــا ب ـ
ت ــاكا( .الص ــور خاص ــة باملؤل ــف).

(الشكل -2ب) استخدام وسائل الري التقليدية في
بعض الواحات

آفاق زراعة النخيل في موريتانيا
عل ــى الرغ ــم م ــن االكراه ــات املذك ــورة
ً
ً
آنف ــا ف ــإن آفاق ــا واع ــدة تنتظ ــر زراع ــة
نخيــل التمــرفــي موريتانيــا عبــرجملــة مــن
املحــاور يجــري العمــل فيهــا علــى املســتوى
الرســمي .لقــد أنشــأت الدولــة املوريتانيــة
منــذ عقديــن مــن الزمــن مشــروع التنميــة
املس ــتديمة للواح ــات ال ــذي يه ــدف م ــن
خــال جملــة مــن البرامــج املوجهــة لســكان
الواح ــات ف ــي والي ــات الوط ــن الخم ــس
الت ــي تض ــم واح ــات النخي ــل إل ــى محارب ــة
الفق ــر ووق ــف التده ــور البيئ ــي داخ ــل
الواحــات ومــن أجــل ذلــك يعمــل املشــروع
عل ــى تحقي ــق األه ــداف النوعي ــة التالي ــة
(:)PDDO, 2016
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ً
(الشكل -2ج) آفة حلم الغبارأو ما يعرف محليا بـ تاكا.

اله ــدف النوع ــي األول :تطوي ــر الق ــدرات
املحليــة للتنظيــم واإلدارة وتعزيــزاملشــاركة
الفعال ــة للس ــكان ،وال س ــيما النس ــاء
والش ــباب ف ــي عملي ــة التنمي ــة املجتمعي ــة
واملحلي ــة وتحس ــين اإلط ــار املؤس�س ــي.
اله ــدف النوع ــي الثان ــي :تعزي ــزاالس ــتغالل
األمث ــل واملس ــتدام للطاق ــات اإلنتاجي ــة
للواحات ،ال سيما من حيث املوارد املائية.
الهــدف النوعــي الثالــث :تطويــرشــبكة مــن
الخدمــات املاليــة املحليــة الخاصــة.
2022

وف ــي الس ــنوات األخي ــرة عمل ــت الدول ــة عل ــى
تش ــييد بني ــة تحتي ــة لفائ ــدة القط ــاع لع ــل
أبرزه ــا مختب ــر أم ـراض وبيوتكنولوجي ــا
نخيل التمرحيث يعنى من بين أمور أخرى
باإلكث ــار الس ــريع لبع ــض أصن ــاف النخي ــل
املحلي ــة ذات القيم ــة االقتصادي ــة ع ــن
طري ــق تقني ــة زراع ــة األنس ــجة .كم ــا يهت ــم
بمحارب ــة اآلف ــات واألم ـراض الت ــي تصي ــب
النخي ــل وتؤث ــر عل ــى قدرت ــه اإلنتاجي ــة.
غي ــر أن ه ــذا املختب ــر ال يحت ــاج إل ــى الدع ــم
لك ــي يق ــوم بمهام ــه عل ــى الوج ــه املطل ــوب
وبالخص ــوص عل ــى مس ــتوى املص ــادر
البش ــرية واقتن ــاء املس ــتهلكات املخبري ــة
والوس ــائل اللوجس ــتية للتنق ــل بس ــهولة
ويس ــر داخ ــل الواح ــات واس ــتكمال بنيت ــه
التحتي ــة والدع ــم الفن ــي ف ــي مج ــال تقني ــات
زراعة االنسجة ومحاربة األمراض واآلفات
وانفتاح ــه عل ــى الباحثي ــن الجامعيي ــن ف ــي
مج ــاالت تخصص ــه.
كم ــا ش ــيدت الدول ــة ف ــي الس ــنوات األخي ــرة
مصنعــا للتمــور بإطــارعاصمــة واليــة آدرار
يعنــى بتســويق التمــور املحليــة وخلــق قيمــة
مضافــة لهــذا املنتــوج الوطني وزيــادة قدرته
التنافســية .غيــرأن حجــم اســتثمارالقطــاع
الخ ــاص ف ــي مج ــال الواح ــات بصف ــة عام ــة
وبخاصــة فــي مجــال تســويق التمــور ال ي ـزال
دون املس ــتوى.
وعل ــى مس ــتوى ن ــدرة املي ــاه قام ــت الدول ــة
بإنش ــاء س ــد واد س ــكيل بوالي ــة آدرار وه ــو
ثان ــي أكب ــر س ــد ف ــي الب ــاد به ــدف تخزي ــن
ميــاه األمطــاروتوفيــروســائل الــري الزراعــي
للواح ــات والح ــد م ــن مخاط ــر الفيضان ــات
وتوفيــرميــاه الشــرب للســكان .غيــرأن نــدرة
االمطاروعدم انتظام تهاطلها على املنطقة
ربم ــا تش ــكل إح ــدى املعوق ــات الت ــي ق ــد

تواج ــه االس ــتغالل األمث ــل له ــذا الس ــد.
يبق ــى أن تنمي ــة وتطوي ــر قط ــاع زراع ــة
النخي ــل ف ــي موريتاني ــا يم ــر حتم ــا برب ــط
ه ــذا القط ــاع الحي ــوي بالبح ــث العلم ــي
واالبت ــكار عب ــر دع ــم وتش ــجيع البح ــوث
واس ــتحداث جوائ ــز للباحثي ــن واملبدعي ــن.
وف ــي ه ــذا اإلط ــار يج ــب العم ــل عل ــى خل ــق
فض ــاء للباحثي ــن واملبتكري ــن املوريتانيي ــن
يتمحــور أساســا حــول نخلــة التمــروتثمينهــا
ويعال ــج ف ــي إط ــار البح ــث العلم ــي جمي ــع
املواضيــع واإلشــكاليات العلميــة والثقافيــة
واالجتماعي ــة املرتبط ــة به ــا.
املراجع:
1 .وزارة التنمي ــة الريفي ــة .2012
تقري ــرمؤق ــت ح ــول إحص ــاء أش ــجارنخي ــل
التم ــر ف ــي موريتاني ــا 25 .صفح ــة (باللغ ــة
الفرنس ــية)
2 .ش ــطو أ ،ح ـراق ح ،هاش ــمي ن.
 .2005تسويق التمور باملغرب :النواقص،
الخيــارات واآلمــال .املعهــد الوطنــي للبحــوث
الزراعي ــة .اململك ــة املغربي ــة 96 .صفح ــة.

(باللغة الفرنسية)
3 .كنيــة م ،دولبــو س .2010 .نخيــل
التم ــر ف ــي موريتاني ــا .التقني ــات الحيوي ــة
لنخي ــل التم ــر .إص ــدار املعه ــد الفرن�س ــي
للبحوث من أجل التنميةhttp://books. .
openedition.org/irdeditions/10705
(باللغ ــة الفرنس ــية)
4 .بن ــت محم ــد األمي ــن ف ،.محم ــد
أحم ــد م.ف ،.ب ــن محم ــد م ــاء العيني ــن
ل ،.بون ــة ز.ع ،.صم ــب ع ،.ول ــد محم ــد
س ــالم البخ ــاري ع .النش ــاط املض ــاد
لالكس ــدة لثم ــار بع ــض أصن ــاف التم ــور
املوريتاني ــة عن ــد مرحلت ــي النض ــج القابل ــة
لالستهالك( ،باإلنجليزية)Food Sci Nutr..
doi: 10.1002/ .5-2014a;2(6):700
.fsn3.167
5 .مونييــه ب .1973 .شــجرة نخيــل
التمــر .إصــدار.Maisonneuve & Larose
باريــس  221صفحــة( .باللغــة الفرنســية)
6 .مش ــروع التنمي ــة املس ــتدامة
للواح ــات  .2016تقيي ــم أداء املش ــروع.
الصن ــدوق الدول ــي للتنمي ــة الزراعي ــة86 .

صفح ــة( https://bit.ly/3tt2ADl.باللغ ــة
الفرنس ــية)
7 .بن ــت محم ــد األمي ــن ف ،.صم ــب
ع ،.ول ــد بون ــة ز.ع .الجي ــه ط.خ ،.محم ــد
أحم ــد م.ف ،.ول ــد محم ــد س ــالم البخ ــاري
ع .تقييــم تنــوع الخصائــص املورفولوجيــة
والكيميائيــة لثمــارنخيــل التمــرفي موريتانيا
-Afr J Agric Res 2014b;9(28): 2167
( .2176باإلنجليزي ــة)
8 .ول ــد بون ــة ز .ع.2002 .
مس ــاهمة ف ــي دراس ــة الخصائ ــص النباتي ــة
والبيوكيميائي ــة والغذائي ــة ألح ــد عش ــر
صنف ــا م ــن نخي ــل التم ــر بوالي ــة آدرار
املوريتاني ــة .أطروح ــة دكت ــوراه .جامع ــة
الشــيخ عنتــا ديــوب بــداكار .الســنغال140 .
صفح ــة( .باللغ ــة لفرنس ــية)
9 .لري ــش  .1952ط ــب األعش ــاب
عن ــد البيض ــان .ح ــول بع ــض النبات ــات
واملنتج ــات ذات املص ــدر النبات ــي
املس ــتخدمة ف ــي الت ــداوي .مذك ـرات املعه ــد
الفرن�ســي إلفريقيــا الســوداء 267 :23ـ306
(باللغ ــة الفرنس ــية).
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برنامج ترقية وتنمية الواحات
في موريـتـانـيــا

ً
مشــروع ترقيــة وتنميــة الواحــات يشــكل امتــدادا لألنشــطة والعمليــات التــي تــم إنجازهــا مــن لــدن وزارة الزراعــة فــي إطــارتنميــة الواحــات وهــو
جــزء مــن إســتراتيجية تنميــة القطــاع الريفــي التــي تــم إعدادهــا فــي إطــارإســتراتيجية النمــاء املتســارع والرفــاه املشــترك التــي تــم اعتمادهــا مــن
طــرف الحكومــة املوريتانيــة ســنة  2016فــي أفــق  2030ويوفــرهــذا املشــروع الجديــد للمناطــق الواحاتيــة البنــى التحتيــة القاعديــة الضروريــة
لتنميته ــا ودمجه ــا ف ــي ال ــدورة االقتصادي ــة الوطني ــة .كم ــا يس ــتند ف ــي بع ــض جوانب ــه عل ــى اإلس ــتراتيجية الوطني ــة لتنمي ــة القط ــاع الخ ــاص
وخاصــة جوانــب معالجــة وتســويق التمــور الوطنيــة.

د .زين العابدين ولد بونة عبد هللا

أستاذ في جامعة نواكشوط العصرية  -مستشارمشروع ترقية وتنمية الواحات
بإشراف وزارة الزراعة ،الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

bouna3@hotmail.com

وتق ــع املنطق ــة الواحاتي ــة املوريتاني ــة عل ــى
امتــداد الشــريط الصح ـراوي الجــاف الــذي
يمتــازبنــدرة اإلمطــارويعانــي منــذ عــدة عقــود
م ــن جف ــاف ح ــاد ،وق ــد ت ــم غ ــرس النخي ــل
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بصف ــة عشــوائية وف ــق نظ ــام اس ــتثماري أدوات بدائي ــة مث ــل« :الدل ــو واش ــيالل».
ً
تقلي ــدي عل ــى حاف ــة الودي ــان ،ويت ــم ري وم ــع تغي ــر املعطي ــات الهيدرولوجي ــة ونظ ـرا
النخيل عن طريق استغالل بحيرات جوفية لتدن ــي مردودي ــة ه ــذه الواح ــات التقليدي ــة
س ــطحية كم ــا يت ــم جل ــب املي ــاه باس ــتخدام فق ــد أصب ــح م ــن الض ــروري إدخ ــال
2022

إصالح ــات جدي ــدة تتمث ــل ف ــي اس ــتصالح
ً
مس ــاحات جدي ــدة وفق ــا للمعايي ــر الدولي ــة
لإلنت ــاج وك ــذا البح ــث ع ــن مص ــادر للمي ــاه
أكث ــر اس ــتمرارية بغي ــة وض ــع نظ ــام إنتاج ــي
قاب ــل للتطوي ــر س ــيمكن م ــن ارتف ــاع نس ــبة
تغطية حاجاتنا من التمور والتي تقدربـ 47
ألــف طــن مــن التمــور حيــث ال تنتــج ال ـ 2.6
مليــون نخلــة إال  27000طــن أي مــا يســاوي
 56%م ــن الطل ــب الوطن ــي م ــن التم ــور.
املقاربة ،االستهداف ومنطقة التدخل:
يتبنــى املشــروع مقاربــة شــمولية تهــدف إلــى
دع ــم الش ــعبتين الزراعيتي ــن ف ــي املناط ــق
الواحاتي ــة (التم ــور والخض ــروات) وذل ــك
ً
ً
بغي ــة التحس ــين كم ــا وكيف ــا م ــن الع ــرض
الوطنــي فــي مجــال التمــور والخضــروات وفــي
ه ــذا املج ــال يعتم ــد اس ــتصالح مس ــاحات

ً
جدي ــدة وفق ــا للمعايي ــر الدولي ــة لإلنت ــاج
الواحات ــي ومواكب ــة السلس ــلة م ــن الغ ــرس
وحت ــى املعالج ــة وحف ــظ املنت ــوج.
وم ــن جه ــة أخ ــرى ل ــن يتخل ــى املش ــروع ع ــن
الواحــات القديمــة بــل سيســتمرفــي دعمهــا
مــن خــال إدخــال عــدد كبيــرمــن املضخــات
الت ــي تعم ــل بالطاق ــة الشمس ــية بغي ــة
تخفي ــض تكلف ــة اإلنت ــاج عل ــى املزارعي ــن،
والعم ــل م ــن جه ــة أخ ــرى عل ــى تغذي ــة
البحيرات الجوفية من خالل بناء الســدود
والحواج ــز املائي ــة عل ــى امت ــداد الودي ــان،
وس ــيمكن االس ــتهداف م ــن تمكي ــن جه ــات
هش ــة م ــن الول ــوج إل ــى امللكي ــة العقاري ــة
والزراعيــة مــن خــال اســتصالح مســاحات
جدي ــدة لزراع ــة النخي ــل والخض ــروات
لصالح هذه الفئات الهشة املستهدفة التي
ل ــم تس ــبق له ــا ملكي ــة ف ــي مج ــال النخي ــل.

س ــيتم تحدي ــد منطق ــة تدخ ــل املش ــروع
بي ــن الواح ــات أو املناط ــق املحاذي ــة له ــا
ً
واألكثــراحتياجــا فــي واليــات آدراروتكانــت
ولعصاب ــة والحوضي ــن ،أو غيره ــا م ــن
املناطــق الزراعيــة اإليكولوجيــة املناســبة
لشــجرة النخيــل وذات مــوارد مائيــة هامــة
ً
ويك ــون ذل ــك طبق ــا ألولوي ــات الرابط ــات
الواحاتي ــة واللجن ــة الجهوي ــة للتنمي ــة.
وتبدأ إجراءات البرمجة السنوية بطلبات
الدعــم املقدمــة مــن طــرف الرابطــة ويلــي
ذل ــك املجل ــس الجه ــوي للتنمي ــة ال ــذي
يحدد أولويات املناطق املستهدفة ويرتب
الئح ــة باملناط ــق املخت ــارة بالنس ــبة ل ــكل
فئ ــة م ــن التدخ ــات وينته ــي مسلس ــل
البرمج ــة بمجل ــس التوجي ــه واملتابع ــة
ال ــذي يص ــادق عل ــى مخط ــط العم ــل
وامليزاني ــة الس ــنوية.
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الهدف العام:

امللكية العقارية والزراعية.

أهداف املشروع هي:
•إنج ــاز  1250هكت ــار م ــن املس ــاحات
الجدي ــدة املخصص ــة للنخي ــل والت ــي
ً
ت ــم اس ــتصالحها وفق ــا للمعايي ــر الدولي ــة
لإلنتــاج ويتــم تخصيــص  % 10منهــا لزراعــة
الخض ــروات ،أي م ــا يناه ــز  200ه ــكتار
جد ي ــدة.
•مواكب ــة بس ــاتين النخي ــل القديم ــة
م ــن خ ــال تجهي ــز  1000بئ ــر بالطاق ــات
الشمس ــية م ــن أج ــل ري  750ه ــكتار م ــن
البساتين القديمة باإلضافة إلى وضع طاقم
إرشــاد زراعــي وإدخــال أصنــاف جديــدة مــن
النخي ــل وتثمي ــن املنت ــوج م ــن خ ــال دع ــم
وتوس ــيع أول وح ــدة ملعالج ــة التم ــور يت ــم
إنشــاؤها فــي موريتانيــا .وإن النســبة الكبيــرة
م ــن الواح ــات الجدي ــدة ستش ــكل فرص ــة
للطبق ــات الهش ــة ف ــي الواح ــات للول ــوج إل ــى

الوصف التقني ومكونات املشروع:
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سيتم إنجازاملشروع من خالل
املكونات التالية:
املكونة رقم (:)1
البن ــى التحتي ــة الزراع ــة واملائي ــة بكلف ــة
إجمالي ــة تبل ــغ ( )841.380.000أوقي ــة
جديــدة 87%،منهــا بتمويــل مــن الصنــدوق
العرب ــي لإلنم ــاء االقتص ــادي واالجتماع ــي،
أي م ــا يع ــادل ( )6.100.000دين ــار كويت ــي.
املكونة الفرعية ( :)1.1البنى التحتية للري:

بكلف ــة إجمالي ــة تس ــاوي ()741.380.000
أوقي ــة جدي ــدة % 87 ،منه ــا بتموي ــل م ــن
الصن ــدوق العرب ــي لإلنم ــاء االقتص ــادي
واالجتماع ــي ،وس ــوف تس ــتمره ــذه املكون ــة
ف ــي نش ــر مفه ــوم بس ــاتين النخي ــل الحديث ــة
2022

به ــدف مضاعف ــة املس ــاحات املزروع ــة
بأصن ــاف النخي ــل املحلي ــة واألجنبي ــة ذات
القيم ــة االقتصادي ــة العالي ــة م ــن خ ــال
تطويــروحــدات الــري التــي ســتزرع بفســائل
أنبوبية يتم استيرادها أوإنتاجها في املختبر
الوطن ــي لزراع ــة األنس ــجة.
س ــتتم زراع ــة ه ــذه الوح ــدات الجدي ــدة
علــى شــكل وحــدات ري مســتقلة تتكــون كل
واح ــدة منه ــا م ــن:
1ـ بئ ــرواح ــد أو أكث ــرحس ــب منس ــوب املي ــاه
واملس ــاحة املزروع ــة.
ً
2ـ محط ــة ض ــخ واح ــدة أو أكث ــر تبع ــا لع ــدد
اآلب ــار ف ــي كل وح ــدة ري.
3ـ خزان ماء واحد أو أكثرحسب املساحة.
4ـ شــبكة ري بالتنقيــط ،أو بــأي نظــام آخــر
ذي جدوائيــة فــي ترشــيد املــاء.

5ـ حديقــة مــن الســياج بارتفــاع  2م لحمايــة
البســتان.
وقب ــل وض ــع ه ــذه التجهي ـزات تت ــم ترتيب ــات
تس ــوية األرا�ض ــي الغي ــر مس ــتوية والرملي ــة
وق ــد ت ــم االحتف ــاظ بنس ــبة  % 62,5م ــن
املس ــاحة اإلجمالي ــة عل ــى أس ــاس تجرب ــة
املش ــروع القدي ــم أي م ــا يع ــادل 1250
هكت ــار ،وته ــدف ه ــذه املكون ــة م ــن خ ــال
إنج ــاز 200بئ ــر ارتوازي ــة بمنس ــوب  20م3
/س أو أكث ــر إل ــى اس ــتصالح  1250ه ــكتار
ً
جديــدة وفقــا للمعاييــرالدوليــة الســتصالح
الواح ــات عل ــى غ ـرار االس ــتصالحات
الجدي ــدة ف ــي ال ــدول الواحاتي ــة (املغ ــرب،
تون ــس ،الجزائ ــر ،اإلم ــارات العربي ــة
املتح ــدة ،ال ــخ) وستش ــمل ه ــذه املس ــاحة
حوال ــي  10%م ــن زراع ــة الخض ــروات أي
مــا يناهــز 200ه ــكتارجديــدة يتــم دمجهــا فــي
ه ــذه الحدائ ــق الت ــي س ــيتم انجازه ــا.

أم ــا بالنس ــبة للواح ــات القديم ــة فس ــيتم
تجهي ــز 1000بئ ــرفيه ــا لتغطي ــة حوال ــي 750
ه ــكتار وس ــيمكن تجهي ــز كل بئ ــر م ــن ري
حديقتي ــن أو أكث ــر تت ـراوح مس ــاحتها م ــا بي ــن
 0,25ه ــكتار إل ــى  0,33ه ــكتار أي بمع ــدل
 0,75ه ــكتار ل ــكل طاق ــة شمس ــية.
املكونــة الفرعيــة ( :)1.2البنــى التحتيــة لتغذيــة
البحيــرات الجوفيــة:

بكلف ــة إجمالي ــة تبل ــغ ()100.000.000
أوقي ــة جدي ــدة 87% ،منه ــا بتموي ــل م ــن
الصن ــدوق العرب ــي لإلنم ــاء االقتص ــادي
واالجتماع ــي ،س ــتمكن ه ــذه املكون ــة
الفرعي ــة م ــن متابع ــة بن ــاء بن ــى تحتي ــة
خفيف ــة غي ــر مكلف ــة وفعال ــة ف ــي مج ــال
مكافح ــة انج ـراف الترب ــة كم ــا تس ــاهم ف ــي
تغذي ــة البحي ـرات الجوفي ــة الس ــطحية
التــي تــزود اآلبــاروالنخيــل كالحواجــزاملائيــة
والتجهي ـزات املختلف ــة للحف ــاظ عل ــى املي ــاه

والتربة وتشــكل عتبات التباطؤ الخمســين،
وأعمــال الحفــاظ علــى امليــاه والتربــة املقــرر
إنجازها على مســتوى عشــرين حوض مائي
أدوات فعال ــة ملكافح ــة انج ـراف الترب ــة،
الــذي مــن شــأنه أن يقلــص مــن املســاحات
الزراعي ــة .وبفض ــل أنش ــطة التحس ــيس
والتكوي ــن س ــتمكن ه ــذه املكون ــة م ــن
ترســيخ بعــض املفاهيــم والتجــارب املتعلقــة
بالتس ــيير املس ــتديم للترب ــة م ــن أج ــل
الحفــاظ علــى األرا�ضــي الصالحــة للزراعــة
فــي مســتوى مــن االســتغالل يســمح للســكان
بتلبي ــة احتياجاته ــم األساس ــية.
املكونة رقم ( :)2تثمين اإلنتاج:

بكلفــة إجماليــة تبلــغ ( )80.000.000أوقيــة
جديــدة % 87،منهــا بتمويــل مــن الصنــدوق
العرب ــي لإلنم ــاء االقتص ــادي واالجتماع ــي،
أي م ــا يع ــادل ( )580.000دين ــار كويت ــي.
وس ــيتم تخصيصه ــا لرف ــع أداء وح ــدة
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معالج ــة التم ــور املوج ــودة بإط ــار لتتمك ــن
م ــن الوص ــول إل ــى املس ــتوى االقتص ــادي
املربــح ورفــع قدرتهــا علــى املعالجــة مــن 500
ً
إل ــى  1000ط ــن م ــن التم ــور س ــنويا.
ً
ومن املحتمل وفقا لخدمة العمل األولية أن
يمنحهــا هــذا املســتوى االســتقراروالربحيــة
الضروري ــة باإلضاف ــة إل ــى االس ــتقالل
الذات ــي عل ــى امل ــدى الطوي ــل وس ــتمكن
االستصالحات الجديدة من بناء أربع غرف
إضافيــة للتبريــد تبلــغ ســعتها اإلجماليــة 500
ط ــن م ــع تركي ــب حق ــل شم�س ــي س ــيمكن
مــن تزويــد املصنــع بالكهربــاء باإلضافــة إلــى
اقتناء صناديق إضافية لحفظ  1000طن
من التمور كما سيتم إنشاء وحدة ملعالجة
املــاء باإلضافــة إلــى أشــغال إضافيــة أخــرى.
وس ــتمكن ه ــذه املكون ــة بتموي ــل إضاف ــي
ضم ــن الدع ــم املؤس�س ــي م ــن دع ــم املختب ــر
الوطنــي لتكثيــرالنخيــل باملعــدات األساســية
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والتكوي ــن لتمكين ــه م ــن إنت ــاج 200.000
ً
فس ــيلة أنبوبي ــة س ــنويا.
املكونة رقم ( :)3الدعم التقني:

الكلف ــة اإلجمالي ــة ( )125.517.200أوقي ــة
جديــدة % 87،منهــا بتمويــل مــن الصنــدوق
العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.
س ــتمكن ه ــذه املكون ــة م ــن انج ــاز
الدراس ــات الهيدرولوجي ــة والجيوفيزيائي ــة
والطبوغرافيــة الضروريــة إلنجــازاإلشــغال
املبرمجــة باإلضافــة إلــى التعاقــد مــع مكاتــب
للرقاب ــة كم ــا سيس ــتمر العم ــل ف ــي التعاق ــد
مــع الخب ـراء والتقنيــن لتعويــض النقــص فــي
التابع ــة املالح ــظ خ ــال املراح ــل املاضي ــة.
املكونة رقم ( :)4الدعم املؤس�سي:

الكلف ــة اإلجمالي ــة ( )41.380.000أوقي ــة
جديــدة % 87 ،منهــا بتمويــل مــن الصنــدوق
2022

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
س ــتمكن ه ــذه املكون ــة م ــن اكتت ــاب طاق ــم
تقنــي فــي مجــال اإلرشــاد الزراعــي علــى شــكل
وح ــدات متنقل ــة يت ــم تجهيزه ــا وتكوينه ــا
ً
لتش ــكل مس ــتقبال منه ــا خدمي ــة مس ــتديمة
فــي مجــال اإلرشــاد الزراعــي ،كمــا ستســاهم
ه ــذه املكون ــة ف ــي توفي ــر الوس ــائل املادي ــة
واللوجستية الضرورية لإلشراف واملتابعة
ألنش ــطة املش ــروع عل ــى املس ــتوى امليدان ــي
( 8ســيارات) كمــا تمكــن مــن اقتنــاء أدوات
مكتبي ــة ووح ــدات معلوماتي ــة لصال ــح
مصالــح املشــروع فــي املنســقية والوحــدات
الجهوي ــة .وس ــيمكن الدع ــم التقن ــي م ــن
تقدي ــم خدم ــات نوعي ــة لصال ــح املزارعي ــن
املتميزي ــن م ــن اج ــل تطوي ــر منتوجه ــم.
املبالغ الغيرمخصصة:
وتبل ــغ قيمته ــا اإلجمالي ــة ()153.103.500

أوقي ــة جدي ــدة .وس ــيخصص ه ــذا البن ــد
لتموي ــل فجــوات البرمج ــة وتغيي ـرات
التكلف ــة طيل ــة تنفي ــذ املش ــروع وس ــتتم
ً
إعــادة تخصيصــه وفقــا للعجــزواألولويــات
ملكون ــات املش ــروع ف ــي منتص ــف امل ــدة.

دين ــار كويت ــي .وامل ــدة التقريبي ــة لتنفي ــذ
ً
املش ــروع ه ــي ( )60ش ــهرا أي  5س ــنوات.
النتائج والتأثيرات املتوقعة للمشروع:

ً
ط ــن م ــن الخض ــروات س ــنويا ه ــذا بدع ــم
مــن وحــدة معالجــة التمــور التــي ســتضمن
ً
ً
عرضــا ســنويا يبلــغ  1000طــن مــن التمــور

تموي ــل املش ــروع ()1.241.380.700
أوقي ــة جدي ــدة ،منه ــا ()161.390.700
أوقي ــة جدي ــدة كمس ــاهمة م ــن الحكوم ــة
املوريتاني ــة بم ــا ف ــي ذل ــك الضرائ ــب
ومســتحقات العمــال باإلضافــة إلــى نفقــات
تس ــيير وح ــدات تنفي ــذ املش ــروع.

م ــع األخ ــذ ف ــي االعتب ــارات بتأخ ــر إنت ــاج
النخيــل ومعرفــة أن إنتــاج النخيــل املــزروع
ً
حديثــا يســتغرق مــن  4إلــى  5ســنوات فــإن
مدة  7سنوات من السنة األولى للمشروع
كافي ــة إلنت ــاج جمي ــع أش ــجار النخي ــل.
يعرض الجدول املرفق اإلنتاج املتوقع من
خــال نشــاطات املشــروع (ال يوجــد جــدول
مرف ــق باملل ــف)

م ــن الس ــكان الس ــيما الش ــباب وصغ ــار

الخاتمة

املنتجي ــن م ــن ذوي الدخ ــل املنخف ــض

و( )1.080.000.000أوقي ــة جدي ــدة
كتموي ــل م ــن الصن ــدوق العرب ــي لإلنم ــاء
االقتص ــادي واالجتماع ــي أي م ــا يع ــادل
( )9.000.000دين ــار كويت ــي ت ــم تقديره ــا
بقيمة تقريبية تساوي  120أوقية جديدة/

يتض ــح م ــن س ــيناريو التنفي ــذ أع ــاه أن ــه
ف ــي النهاي ــة س ــيمكن املش ــروع م ــن زي ــادة
إنت ــاج الواح ــات بمق ــدار  14.500ط ــن
م ــن التم ــور عالي ــة الج ــودة وخاص ــة تل ــك
القادم ــة م ــن الواح ــات الجدي ــدة و 4000

وس ــكان الواح ــات الذي ــن ل ــم يس ــبق له ــم

التمويل ومدة املشروع:

الوطني ــة عالي ــة الج ــودة تت ــم معالجته ــا
وطرحه ــا ف ــي األســواق عل ــى امت ــداد جمي ــع
ً
أش ــهر الس ــنة كم ــا يج ــب أن نتذك ــر أيض ــا
أن التأثي ــر االيجاب ــي للمش ــروع س ــيتركز
بشــكل أسا�ســي لصالــح الفئــات الضعيفــة

أن اس ــتفادوا م ــن ملكي ــة ف ــي الواح ــات،
ً
وإجم ــاال ستس ــتفيد  6000ش ــخص م ــن
الواحاتيي ــن م ــن دع ــم املش ــروع.
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أدب النخيل وتراث موسم التمور

(الكيطنه) في موريتانيا

تؤكــد جــل الشــهادات املصدريــة أن بدايــات غــرس النخيــل ظهــرت منــذ  4000ســنة ق.م فــي بــاد الرافديــن (العــراق ،بابــل) و 3000ســنة فــي
مصــر ،وعرفــت أيضــا النخلــة فــي فلســطين وفينيقيــا ،ذلــك أن املــؤرخ فولفيــوس جوزيــف مــن القــرن امليــادي األول أبــان عــن وجــود بســاتين
نخيــل فــي أريحــا وحــول بحيــرة طبريــا علــى جبــل الزيتــون.

إعداد األستاذ عالي مرواني
مؤرخ وباحث في التراث املوريتاني

bouna3@hotmail.com

أما في موريتانيا فيرجع ظهورها أو غراستها

للنخي ــل وأهمه ــا يق ــع ف ــي آدرار ،وتنس ــب
إل ــى مزارع ــي الباف ــور وه ــم ش ــعوب غي ــر

الرواي ــات الش ــفوية عل ــى أن أق ــدم وج ــود

مســلمة أسســوا مدينــة الــكالب قبــل قــدوم

بي ــن الس ــابع والعاش ــر مي ــادي ،إذ تذك ــر
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املرابطيــن فــي القــرن الحــادي عشــرامليــادي
وم ــن الواح ــات األول ــى أيض ــا الواح ــات
البريــة أو الطبيعيــة ،واملرابطيــن الذيــن كان

له ــم دور ف ــي غ ــرس النخي ــل متأخري ــن ع ــن
الباف ــور.
س ــنحاول ف ــي ه ــذا الك ـراس إظه ــار ال ــدور
األدبــي بشــقيه العربــي أو الحســاني اللهجــي
وربطــه بثقافــة الكيطنــه التــي لهــا مضاميــن
فلكلوري ــة وأدبي ــة راس ــخة.
النخلة رمز:
النخل ــة رم ــز للخص ــب والنم ــاء واالخض ـرار،
فالنخلــة رمــزللســخاء وهــي شــجرة ال يمكــن
أن يس ــتغنى عنه ــا فه ــي ش ــبيهة بالوش ــم
الــذي يصعــب علــى اإلنســان اقتالعــه ،وهــي
رم ــز للش ــجرة املبارك ــة واملقدس ــة ،وبعب ــارة
مختص ــرة :النخل ــة رم ــز للهوي ــة العربي ــة.
وللنخلــة عالقــة وطيــدة باإلنســان ملــا بينهمــا
مــن تبــادل املحبــة ،فاإلنســان يخــدم النخلــة
والنخ ــل يجازي ــه بب ــارد ظل ــه وطي ــب ثم ــاره
فلــذا كان النخــل لإلنســان بمثابــة الصاحــب

أو الحبي ــب املق ــرب يتذك ــره إن ن ــأى عن ــه
ويستثيرمشاعره إن رآه ،واألدب خيرشاهد
عل ــى ذل ــك ف ــي صورتي ــه الفصي ــح واللهج ــي.
وم ــن أج ــود م ــا قي ــل ف ــي التاري ــخ العرب ــي
نذكــرأبياتــا لعمــربــن ابــي ربيعــة املخزومــي،
يخاط ــب حبيبت ــه م ــن النخ ــل:
�أي���ا نخلت���ي وادي بوان���ة حب���ذا
فطيبكم���ا �أرب���ى عل���ى النخل���ة بهج���ة
وزاد عل���ى ط���ول الفت���اء فتاكم���ا
وعن العالقة الودية الظاهرة ومنذ النشأة
به ــذا املنك ــب البرزخ ــي م ــن ب ــاد ش ــنقيط
نس ــجل العاطف ــة الجياش ــة للش ــيخ محم ــد
أحم ــد ي ــوره رحم ــه هللا يخاط ــب نخلت ــي
لوريــن مظهـرا الــود لهمــا والتحيــة فــي شــعره
الجمي ــل قائ ــا:
�س ��قى النخالت الالتي يظهرن من بعدي
عل ��ى النه ��ر م ��ن ثوب ��ان من�س ��جم الرع ��د

ويب ــدي ديــوان األصال ــة والش ــموخ مناج ــاة
الش ــاعر الكبي ــر محم ــد كاب ــر هاش ــم()1
للنخيــل مــن خــال رمزيــة النخلــة بوصفهــا
نظيـرا لإلنســان فــي هــذه األرض وفــق مــا جــاء
ف ــي الحدي ــث (مث ــل املؤم ــن مث ــل النخل ــة م ــا
أخ ــذت منه ــا ينفع ــك) وف ــي مونولوجي ــا بي ــن
الشاعروالنخلة نستمتع بقصيدته حديث
النخــل ،اســتعراض لنشــأة النخيــل وتثميــن
ُ
لعالقته ــا بالفاتحي ــن األول واملرش ــدين
الناش ــرين لإلس ــام ف ــي ه ــذه البق ــاع.
حديث النخيل:
ح ��دث النخ ��ل ق ��ال ذات زم ��ان
كان مه���دي للفاحت�ي�ن مقي�ل�ا
�أكل���وا التم���ر زاده���م ون���واه
ق��د رم��وه فكن��ت من��ه النخي�ل�ا
حمل ��وين م��ن نبع ي�ث�رب ذكرى
م��ن عب�ي�ر تفوح عط��را جميال
ط ��ب فرع ��ا وموطن ��ا وف�صي �ل�ا
وقبي�ل�ا ومنبت���ا وم�س���يال
كان �س ��يفي للمعتف�ي�ن جمن ��ا
دون عر�ض��ي وكن��ت ظ�ل�ا ظلي�ل�ا
ف�صل ��وا �س ��مت قامت ��ي وغذوه ��ا
كربي���اء وعنفوان���ا �أ�صي�ل�ا
مل �أذق يوم ��ا للف�س ��ولة طعم ��ا
م��ذ غ��ذوين وم��ا نبت ف�س��يال
ع���ودوين �أن ال �أروم ولي���ك
احل���رب ل���و ي�ش���اء طوي�ل�ا
ق ��در النخ ��ل �أن يظ ��ل دوام ��ا
راف ��ع اله ��ام �أو يك ��ون قتي�ل�ا
كان ظل ��ي لل�صافن ��ات مقي �ل�ا
خي��ل فتح ته��دي ال�صهيل �صليال
كان ظل ��ي لل�صافن ��ات مقي �ل�ا
خي��ل فتح ته��دي ال�صهيل �صليال
كل ن ��دب عل ��ى امل ��كاره جل ��د
لي���س يبغ��ي باحل�س��نيني بدي�ل�ا
عقب ��ة اخل �ي�ر من هنا م ��ر يوما
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واب��ن يا�س�ي�ن ق��د هداه ال�س��بيال
يو�س ��ف الع ��دل �س ��يفه حم �ي�ري
ي�أل��ف الغ��زو بك��رة و�أ�صي�ل�ا
وامل���رادي يحتب���ي رم���ح ح���ق
�س ��مهريا وم�ش ��رفيا �صقي�ل�ا
رثاء نخلة:
يقــو الشــيخ محمــد محمــود بــن أحمــد ابــن
ابات ــي القلقم ــي( )2رحم ــه هللا ذاك ـرا أي ــام
طلبــه للعلــم فيمــا ذكــرابنــه محمــد عبــد هللا
من كتابه« :البدور النيرات في تراجم علماء
أه ــل آب ــات» يق ــول نق ــا ع ــن وال ــده نزلن ــا
واد ملريف ــك ومكثن ــا في ــه فت ــرة طويل ــة كن ــا
نس ــتظل فيه ــا بش ــجرة ضخم ــة م ــن الغض ــا
تزاحمهــا نخلــة طويلــة ريحهــا كالنســيم وبعد
ذلــك بزمــن مــررت باملــكان فوجــدت النخلــة
ق ــد أحرق ــت فقل ــت:
ل ��دى عدوت ��ي وادي املريف ��ق م ��ا بق ��ى
بعيني��ك م��ن دم��ع ت�ص��ون وال تقي
ويف ملتق ��ى األأ�س ��يال رب��ع عهدت��ه
�س��بيخة ذي التم��ر جن��ب املريف��ق
يقول أحد شعراء تيشيت:
�سالم كعرف الرو�ض غب وكيف
و�إال فنخ ��ل �آذن ��ت بقط ��وف
األدب الحساني (اللهجي)
عان ــى الش ــعر الحس ــاني ف ــي بدايات ــه م ــن
الغم ــوض ف ــي تحدي ــد تاري ــخ ظه ــوره ف ــي
ه ــذه الب ــاد ،وإنم ــا هن ــاك اس ــتنتاجات
وافتراض ــات ح ــول ظه ــوره ،إذ بع ــد دخ ــول
الهجرات العربية الحســانية لهذه البالد في
القرن الثامن الهجري الرابع عشرميالدي،
تب ــدت معامل ــه وال ش ــك أن ه ــذا الش ــعرم ــر
بع ــدة مراح ــل وتط ــورات حت ــى وص ــل غاي ــة
النضج ونكاد نجزم بأن البدايات املعروفة
بقرضــه كانــت فــي فتــرة ســدوم ولــد أنجرتــو
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( 1267)3ه ـ ال ــذي يع ــد م ــن أب ــرز ش ــعراء
الحســانية ،ونجمــل مضاميــن هــذا الشــعر:
حرية االنتجاع ،االرتباط باألرض ،الوقوق
عل ــى الطل ــل املطم ــوس ،امل ـرأة ،النخل ــة،
وهنــا ســنقدم نمــاذج مــن الشــعرالحســاني
املرتب ــط بالنخل ــة.
يق ــول س ــيد األمي ــن ب ــن ودادي م ــن تكان ــت
متغ ــزال ف ــي حبيبت ــه ومش ــيتها الهوين ــا
واهلل يـمـ���ول التـــلـيـ���ت
م���ن حا�س���ي دركل وكدرني���ت
�أع���ل نخ���ل الر�ش���يد �أمت�ي�ن
وحام ��ي حل ��كاف القبليــــ �ي�ن
تتم� ��ش �س ��احل م�ش ��ي اهج �ي�ن
ومما يروى من أدب الكيطنه أنه جرت بين
كبوالن ــي ( )xavie’ capolaniوأح ــد أدب ــاء
تكانــت مســاجلة أو أقطــاع نصــه كالتالــي:
يقول صاحب تكانت:
�أحلم ��ت الب ��ارح
2022

�أحلي��م �أبي��م

بن���ي فاملال���ح

بلك���ح انحم���و

فرد عليه كبوالني ()xavie’ capolani
�أحلف��ت �أبحج ��ه يليكال انحمو
يبلح جتكجه ما يق�سم فمـــ ��و
ومن كفان الكيطنه يقول آخر:
يلط���ف ب���ي ي���وم ان�صب���ح
ف�أك�ب�ر �إيل بغ���رام �ش���ح
�أدب����ش لكياط�ي�ن �أمط���رح
مزال���ت ف�أع���كاب الكلف���ه
يرك���ب ن���و �أكب�ي�ر �أم���رح
والرباق���ه حت���ت ردف
وم ــن أدب أه ــل تيش ــيت امللح ــون (اللهج ــي)
وعاطفته ــم الجياش ــة نح ــو النخي ــل
زين���ه تي�ش���يت وزي���ن ح���ق
وانخل��ه زي��ن افرا���ص ال��رك
الكيطنه (موسم حصاد التمور)
ومصطلحاتها في األدب الحساني:
يمتل ــك ت ـراث الكيطن ــه الحس ــاني قام ــوس

كبيرمن املفردات الخاصة بموســم التمور
وبذل ــك يمث ــل إضاف ــة ثري ــة م ــن روائ ــع
األدب اللهجــي الحســاني ،وفــي هــذا الصــدد
نتذكــرطلعــة األميــرســيد أحمــد ولــد أحمــد
عي ــده( ،)4وه ــو يح ــن لع ــودة ميمون ــة إل ــى
أحض ــان الكيطن ــه:
�أح���ن عن���د �إلل���ي راج�ي�ن
�أجن لط���ار �أمرجع�ي�ن
و�أن�صل���و في���ه �أمطول�ي�ن
�أبعي���د م���ن �إيدومات���ن
�أمطلعيـــــ���ن
وفكن���وال
�أوتيجبات���ن
حلمــ���ر
ويق ــول مغ ــن آخ ــر معب ـرا ع ــن لوعت ــه
واش ــتياقه لتل ــك البق ــاع والودي ــان:
�أرع م���ن �أحتجل���ي ال���واد
و�أرع م���ن تذك���ريل �أم���راد
حلب���اب ولكيـ���اطني واذ
راره و�أه���واه النــــــ���اجع
�أوتن���كار �آن���ذاك ع���اد
�إيكي���م يل لـــــــــــــ���ماجع
و�أكتن���ي ع���ت �أال �أمن�ي�ن
�أن�ش���وف �أمن���ادم راجـــــ���ع
كان �أمكيط���ن متك�س�ي�ن
راج���ع م���ا قم���ت �أراجـــــ���ع
ومــن ســجال فــي أطــار(عاصمــة واليــة آدرار)
بيــن عبــدي ولــد أعبيــدي ومحمــد فــال ولــد
الشــيخ الحســن
يقول محمد فال:

اله���ي �أنبي���ع �إل م���ن م���زال
�أم�س���اوي بلح���و و�أج���دورو
�أال كيف���ت بي���ع �أحم���د ف���ال
لتاي���و و�أخنط���و و�أوخ���ورو
ومن تقنيات حصاد التمور أن تلجأ األســر
في الواحات األهلية إلى خدمات طالع مكين
فــي املهنــة ،حيــث يذكــرلنــا األديــب الشــاعر
املعــروف بــدرولــد مو�ســى .أنــه كان فــي صغــره
ط ــاع قري ــة أعوين ــت أظمي ــن وكان األهال ــي
يعتمدون عليه في التكالع ولكطيعه ،وقال
فــي هــذا املعنــى:
ب���در ل���كان �أمل���ا �أجن�ب�ر
�أفه���اذ ال���واد القـــ���احل
يب���كاو �أه���ل ويب���ك �أمت���ر
�أفرا����ص النخل���ة واح���ل

للواح ــات والت ــي تخض ــع لإلم ــاءات
الجغرافي ــة إل ــى طبيع ــة ثقافي ــة خاص ــة
ومتميزة ذلك أن الســاكنة في تلك األصقاع
تنتم ــي لثقاف ــة االس ــتقرار الت ــي تدع ــو إل ــى
ال ــزرع والنم ــاء وخل ــق عالق ــة متبادل ــة بي ــن
طبيع ــة النش ــاط االقتص ــادي واملجتم ــع.
وم ــن أه ــم مظاه ــر الثقاف ــة موس ــم جن ــي
التمــور املتزامــن مــع بدايــة فصــل الصيــف
كل س ــنة وه ــو بمثاب ــة الح ــدث الس ــنوي
األبرز داخليا والذي يفرض نشاطا وحركة
ش ــبيهة بحال ــة تعبئ ــة لح ــدث يكت�س ــي نكه ــة
ممي ــزة تلغ ــي بمذاقه ــا عل ــى مناح ــي الحي ــاة
االجتماعي ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــة
وتعرف هذه االحتفالية بموســم الكيطنه،
وه ــو بمثاب ــة موس ــم مهرج ــان ثقاف ــي تراث ــي
يحمل دالالت اجتماعية مطعمة بممارسة
واس ــتخدام ل ــإرث الثقاف ــي ل ــكل منطق ــة.

كول���و لعب���دي ال يجح���د
بي���ع نخل���و م���اه �أج���دورو
لع���اد اله �إبيع���و بعــــــ���د
�إبيع���و بيــــــ���ع �أمن���دورو

 )1املظاهرالثقافية واالجتماعية
للواحات :موسم التمور (الكيطنه)

( )2الكيطنه أو موسم جني التمور

فرد عليه عبدي:

تبي ــن املالم ــح الثقافي ــة واالجتماعي ــة

مفهوم الكيطنه:

ثقافة موسم التمور(الكيطنه)
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تع ــرف الكيطن ــه بأنه ــا موس ــم س ــنوي
يس ــتهوي عدي ــد األس ــر الت ــي تس ــافر م ــن
محــل إقامتهــا إلــى واحــات النخيــل ويعــد مــن
أبرزهــا واليــة آدراربالشــمال وواليتــي تكانــت
ولعصابه في الوسط وشرقا إلى الحوضين،
كما تتداعى ساكنة أحوازها إلى هذا املوعد
الغذائــي والفلكلــوري الهــام .إن موعــد هــذا
الح ــدث يك ــون بداي ــة يولي ــو م ــن كل ع ــام،
حي ــث تس ــتفيد األس ــر م ــن راح ــة مؤقت ــة
تشــكل لهــا نقاهــة واســتجمام تحــت ظــال
النخ ــل والرك ــون إل ــى الج ــو الريف ــي وتراث ــه
الزاخ ــر .تعتب ــر الكيطن ــه بالنس ــبة لوالي ــات
الوجهــة فتــرة انتعــاش اقتصادي تتضاعف
خالله ــا املب ــادالت التجاري ــة واملداخي ــل
النقدي ــة ذاك أن التم ــر ه ــو أه ــم س ــلعة ف ــي
املوس ــم باألســواق املحلي ــة ،حي ــث الرط ــب
والبل ــح ونكهت ــه اللذي ــذة ل ــدى الزائري ــن
خاصــة فــي موســم الكيطنــه ،وتصنــف هــذه
التنق ــات وم ــا يصاحبه ــا م ــن احتف ــاالت
موس ــمية ف ــي خان ــة الس ــياحة الداخلي ــة
ذاك أن املوســم يمتــازبعــروض مختلفــة فــي
صــورة مهرجــان الســتظهارالفلكلــور املحلــي
ومختلــف االبداعــات مــن أنمــاط الفنــون و
الت ـراث الش ــعبي املرتب ــط بواح ــات النخ ــل
عب ــر نش ــاطات متنوع ــة أخ ــرى كمع ــارض
أصناف التمور ومنتجات الواحة املختلفة
والس ــهرات الفلكلوري ــة الت ــي تنعش ــها ف ــرق
موس ــيقية ش ــعبية تقليدي ــة وكان النط ــاق
مهرجان التمور الكيطنه  2011في نسخته
األولــى أن ســلط الضــوء علــى جوانــب مهمــة
م ــن الت ـراث املحل ــي للواح ــات ،كم ــا أس ــس
لفكرة االستثمارفي التمور وأهمية التعرف
عل ــى أجناس ــه وكذل ــك إمكاني ــة تس ــوقيها
داخلي ــا.

غذائيــة استشــفائية لهــا فوائــد جمــة ولعــل
ً
البع ــض يتنق ــل أساس ــا إل ــى ه ــذه الوجه ــة
للت ــداوي وممارس ــة الحمي ــة العالجي ــة.
 )3تعريف الكيطنه:
يذه ــب مختص ــو ومهني ــو ه ــذا املوس ــم إل ــى
تحدي ــد تفس ــير لغ ــوي لكلم ــة الكيطن ــه:
بأنهــا مشــتقة مــن فعــل قطــن ويفيــد معنــى
اإلقامــة بجــوارالنخــل التــي تتطلــب املكــث
حت ــى تت ــم عملي ــة جن ــي الثم ــار .وس ــنعالج
ف ــي ه ــذا املبح ــث ع ــدة عناص ــر نجمله ــا ف ــي
العناصرالتالية :تراث الكيطنه ،الوجبات

وال يقتص ــر ح ــدث الكيطن ــه عل ــى املظاه ــر
االحتفاليــة واالقتصاديــة وإنمــا يكل وصفة
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الغذائي ــة عن ــد الكيطان ــه ،الفوائ ــد
الصحي ــة ،الس ــياحة الواحاتي ــة
ت ـراث الكيطن ــه :خل ــف ه ــذا التالق ــي ف ــي
موس ــم حص ــاد التم ــور مفاهي ــم ثقافي ــة
مرتبطــة بالحــدث ،فأهــل الكيطنــه ومالكــو
الزرايب ــه ي ــرون أن للكيطن ــه س ــحرا أخ ــاذا
حتــى اعتمــدوا مقولــة ســارت مثــا( :ســلمول
اع ــل ل ــي م ــا يعرف ــن ،ول ــي يعرف ــن أدور أج ــي)
ومدل ــول املث ــل أن م ــن س ــبق ل ــه أن حض ــر
الكيطن ــه ال يحت ــاج دع ــوة ألن ــه س ــيأتي
ً
بإرادتــه حتمــا ،أمــا الــذي ال يعرفهــا فهــو مــن

يحت ــاج الس ــام كــي يأت ــي.
إن أجــواء الكيطنــه االحتفاليــة بمــا ينتجــه
مهرجانه ــا الش ــعبي ،تفص ــح ع ــن أنــواع م ــن
التنــوع الثقافــي والتراثــي فــي مختلــف املناطــق
التي تمارس بها الكيطنه بكل ما يحمله من
ش ــحنات وتن ــوع ف ــي الغن ــاء والرق ــص تح ــت
ظــال النخيــل يضفــي عليــه املحيــط الريفي
زين ــة وإبداع ــا بم ــا يكتس ــيه م ــن فسيفس ــاء
العم ــارة الريفي ــة الثابت ــة أو املتنقل ــة
والوجب ــات واألزي ــاء الزاهي ــة وذات النكه ــة
الفري ــدة.
إن أدوات وفض ــاءات النخي ــل أو الزراي ــب
له ــا ارتب ــاط ق ــوي بحي ــاة املا�ض ــي ،حي ــث
اس ــتلهم م ــن جس ــم النخل ــة ج ــل الح ــرف
التقليديــة كأدوات غــرس النخيــل ومجــاري
الس ــقاية املحف ــورة م ــن جذوعه ــا وأدوات
ج ــذب املي ــاه وأدوات أخ ــرى م ــن خ ــوص
النخ ــل تنف ــع ف ــي الحف ــظ والتجفي ــف
والتعلي ــب ،وق ــد كان يصن ــع م ــن أغصانه ــا
النعــال التــي عــرف اســتخدامها منــذ القــدم.
وتتش ــكل الجوان ــب التراثي ــة للكيطن ــه ف ــي
عمارته ــا الس ــائدة والت ــي تتمث ــل ف ــي ش ــكلين:
التيكيت
فالتيكي ــت م ــن مف ــرد تيكات ــن ،ه ــي
مس ــاكن قديم ــة تع ــرف ف ــي اللغ ــة العربي ــة
باألخصــاص ،وقــد ابتكرتهــا شــعوب زنجيــة
أو هجين ــة كالباف ــور والس ــوننكي الذي ــن
عم ــروا بقاع ــا مختلف ــة ف ــي موريتاني ــا،
ســواء م ــن آدرار أو امل ــدن القديم ــة وك ــذا
املناط ــق املنخفض ــة املحاذي ــة للمج ــاري
واألودي ــة واألنه ــار ،فه ــي تعتب ــر مس ــاكن
زراعيــة للواحــات وحقــول الــزرع وصيــادي
املس ــاحات املائي ــة والشــواطئ ،وبصف ــة
عامــة فقــد تبنــت هــذه العمــارة وأدخلتهــا فــي

فضاءاتهــا بعــض الفنــادق ومــدن الشــاطئ
لغ ــرض الراح ــة لرواده ــا الباحثي ــن ع ــن
الهــواء البح ــري املنع ــش.
إن الش ــكل املعم ــاري للتيكي ــت يختل ــف
حسب املواد املتوفرة في اإلقليم ففي آدرار
تب ــدو بش ــكل أس ــطواني م ــن س ــعف النخ ــل
الياب ــس واملبط ــن بحب ــال ف ــي مس ــتويات
مختلف ــة منه ــا وبه ــا ع ــادة فتحتي ــن كمدخ ــل
وناف ــذة ،وق ــد ج ــرى تطويره ــا كــي تك ــون
بمثاب ــة غ ــرف مريح ــة ل ــرواد الكيطن ــه.
الخيمة:
يس ــتخدم املصطاف ــون أو الكيطان ــه ف ــي
إقاماته ــم بالواح ــات الخيم ــة كمس ــكن
متنقــل بوصفهــا تيهــئ فضــاءا فســيحا يتيــح
م ــرور الري ــح بصف ــة متوازن ــة كم ــا يتحم ــل
انس ــيابية التس ــاقطات ويكف ــل تهوي ــة
مريح ــة لقاطنه ــا.
فالخيم ــة ف ــي األص ــل مصنوع ــة م ــن الوب ــر

وص ــوف املاع ــز ،إال أن ــه ف ــي بع ــض األحي ــان
تكــون مــن نســيج القطــن ويمكــن أن توظــف
أعــداد منهــا داخــل الواحــة لضيافــة أفــواج
متزاي ــدة م ــن املصطافي ــن أو الكيطان ــه.
الوجبات الغذائية:
يرتكــزالجانــب الغذائــي للكيطنــه فــي أغلبــه
عل ــى اس ــتهالك التم ــر والرط ــب والبل ــح
بدفع ــات مخصوص ــة عل ــى م ــدار الي ــوم
بمعدل ثالث وجبات أوأكثريصحبه حساء
م ــن م ــرق اللح ــم املطب ــوخ ،كم ــا يس ــتهلك
ش ـراب م ــن حس ــاء دقي ــق الش ــعير باللب ــن.
إن ه ــذه التم ــور بأش ــكال نضجه ــا وأنواع ــه
غنية بالفيتامين واملعادن والسكر ،فهي ثمار
ترفــع مــن مســتوى قــدرة الجســم علــى تأهيــل
التال ــف من ــه ومكافح ــة مختل ــف الجراثي ــم
الض ــارة ،وي ــرى خب ـراء التغذي ــة ف ــي موريتاني ــا
أن س ــكان ه ــذه الب ــاد م ــن أكث ــر الش ــعوب
حاجــة للتمــور ألن عاداتهــم الغذائيــة تفتقــر
إل ــى متطلب ــات التغذي ــة الصحي ــة الس ــليمة،
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فتك ــون حمي ــة الكيطن ــه ت ــؤدي إل ــى تــوازن ف ــي
الجس ــم ظ ــل غائب ــا طــوال الس ــنة.
ج .فوائد التمور الصحية
تفي ــد خبي ــرة التغذي ــة الس ــيدة عربي ــه
س ــيدي إبراهي ــم أن التم ــور تتس ــم بكونه ــا
غ ــذاء متكام ــل بم ــا في ــه م ــن نس ــب أو
مقادي ــر متفاوت ــة م ــن الده ــون والبروتي ــن
والفيتامين ــات واملع ــادن ،كم ــا تضي ــف أن
التمــور تحتــوي كميــات كبيــرة مــن األليــاف
تس ــاهم ف ــي تعزي ــز عم ــل الجه ــاز الهضم ــي
خاص ــة مل ــن يعان ــون اإلمس ــاك .ل ــذا يعتب ــر
موس ــم الكيطن ــه ممت ــازا لتحس ــين أداء
الجهازالهضمي وابتداء من األسنان والفم
ألن التمور تقوي عمل الغدد اللعابية وهذا
يحمي من التسوس ،فهي بذلك تعمل على
الرفــع مــن مســتوى مناعــة الجســم ألنهــا مــن
أهــم الثمــاراملضــادة لألكســدة كمــا تكافــح
نش ــاط الخالي ــا الس ــرطانية.
د .السياحة الواحاتية وموسم جني التمور
إن ــه م ــن ممي ـزات ه ــذا املوس ــم الهج ــرة
الداخلي ــة الت ــي تس ــتهدف أماك ــن تواج ــد
النخ ــل ،حي ــث تنص ــب الخي ــام وتجه ــز
التيكاتن لهؤالء الوافدين بغية تذوق طعم
الرطــب والبلــح والتمــربعــد جنيــه مباشــرة.
وتعتبــرالســياحة فــي مفهومهــا العــام فضــول
فــي التعــرف علــى بلــد أوبيئــة أوثقافــة معينــة
واالنتق ــال إليه ــا واالحت ــكاك بمهنييه ــا ،وه ــي
مــن أهــم مصــادرالدخــل القومــي بمــا توفــره
م ــن عائ ــدات نقدي ــة م ــن العمل ــة الصعب ــة
أو غيره ــا والت ــي م ــن ش ــأنها إث ـراء النات ــج
املحلــي ومكافحــة البطالــة ،وتتوفــراملناطــق
الواحاتيــة علــى مقــدرات ســياحية طبيعيــة
تكفــل لهــا أن تكــون مناطــق جــذب ســواء فــي
الداخ ــل أو عل ــى الشــواطئ.
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وهن ــا يمك ــن التميي ــز بي ــن نوعي ــن م ــن
ا لس ــيا حة :
الس ــياحة اإليكولوجي ــة ()Eco-Tourisme
أو الس ــياحة البيئي ــة الت ــي تعتم ــد الس ــفر
بيــن املواقــع الطبيعيــة التــي تزخــربالنباتــات
والثمــاروالحيوانــات واملحميــات الطبيعيــة.
الس ــياحة الثقافي ــة :ومنه ــا التع ــرف عل ــى
املعال ــم الثقافي ــة وك ــذا الع ــادات والتقالي ــد
ومنهــا تعــرف الســياحة الداخليــة أو املحليــة
والتــي تتمثــل فــي االطــاع علــى مواقــع ومعالــم
تراثي ــة وأش ــكال تراثه ــا وك ــذا النش ــاط
الفلكل ــوري للكيطن ــه ،في ــه يتمت ــع الس ــائح
بفاكه ــة امل ــكان وبروع ــة الطبيع ــة ث ــم
االستمتاع بالوصالت الغنائية والفلكلورية
وجميــع مكونــات الت ـراث الالمــادي واألجــواء
الحميمي ــة األخ ــرى مم ــا يجعله ــا مهرجان ــا
يفتق ــده مرت ــادوه طيل ــة الس ــنة.
إن ه ــذا الت ـراث الش ــفوي عرض ــة للضي ــاع
والنس ــيان ل ــذا يتحت ــم ج ــرده وتس ــجيله
وتوثيقــه ســبيال إليصالــه لألجيــال الالحقــة.
هوامش ومصادر
•( )1محمــد كابــرهاشــم شــاعروأديــب
موريتانــي ولــد بتجكجــه بوســط موريتانيــا
( )2018-1953رئي ــس رابط ــة األدب ــاء
والكت ــاب املوريتانيي ــن س ــابق ،ل ــه ديــوان
شــعر(األصالة والشــموخ) ومن أهم شــعره:
رائعت ــه حدي ــث النخي ــل
•( )2م ــن أع ــام املحاض ــر ،أي
امل ــدارس الديني ــة التقليدي ــة ف ــي موريتاني ــا
م ــن والي ــة تكان ــت
•( )3ســدوم ولــد انجرتــو ،رائــد الشــعر
الشــعبي فــي موريتانيــا )1812-1710( ،مــن
قبيلــة لحساســنه ولــد فــي الحــوض الشــرقي

وع ــاش لصيق ــا بإم ــارة أوالد أمب ــارك ،وم ــن
بدايــات شــعره مــا قــال فيــه :صلــى هللا أعــل
البشــير نبــي هللا أنبــي  ...إل مــا كيــف جنكيــر
خــات قرشــيه
•( )4األمي ــر س ــيد أحم ــد ول ــد أحم ــد
عي ــده العمن ــي الجعف ــري ()1932-1889
ناض ــل ض ــد االس ــتعمار وخاص ــة إب ــان
حمل ــة العقي ــد غ ــورو  GAURAUDالت ــي
احتلت أطار 1909ويعد األميرســيد أحمد
باإلضافــة لخصالــه املعروفــة مــن شــجاعة
وفروســية أنه ايضا شــاعرمتمكن باللهجة
الحس ــانية (ولي ــدة اللغ ــة العربي ــة) قت ــل ف ــي
معرك ــة ودي ــان الخ ــروب ف ــي اش ــتباك م ــع
القــوات الفرنس ــية 1932
notes
d’histoire
•et-
d’archéologie sur Azogui, Chniguitti,

et Ouadane. Bulletin de l’IFAN, N°
1955 2-1
•أه ــم أصن ــاف نخي ــل التم ــر ف ــي
موريتاني ــا؛ مش ــروع تنمي ــة الواح ــات
والتنمي ــة املس ــتديمة PPDO
• عب ــد الجب ــار البك ــر ( ،)1972نخل ــة
التم ــر :ماضيه ــا وحاضره ــا والجدي ــد ف ــي
زراعته ــا وصناعته ــا وتجارته ــا
•ديــوان األصال ــة والش ــموخ :الش ــاعر
الكبي ــر محم ــد كاب ــر هاش ــم
• تحديــد لغــوي :كل مــا ورد مــن كلمــات
لهجي ــة حس ــانية ب ــكاف فه ــو معق ــود كالجي ــم
املصري ــة
•مرويــات الشــاعرالحســاني :بــدرولــد
مو�س ــى – أط ــار
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المنظمات المهنية
الواحاتية في موريتانيا

ً
لق ــد اهتم ــت الدول ــة املوريتاني ــة قديم ــا بالنخي ــل م ــن خ ــال تموي ــل وإنش ــاء مش ــاريع خاص ــة تس ــاعد املزارعي ــن الواحاتيي ــن ف ــي زي ــادة اإلنت ــاج
وتحس ــين ظروفه ــم املعيش ــية .تجس ــد ذل ــك ف ــي تنظي ــم س ــكان الواح ــات ف ــي رابط ــات وهيئ ــات للق ــرض املج ــاور .وزي ــادة عل ــى ذل ــك ولضم ــان
ً
ً
االســتمرارية أعــدت إطــارا قانونيــا ينظــم ســيروعمــل هــذه التنظيمــات ويمنحهــا االســتقاللية فــي التســييروالتحكــم فــي املــوارد الطبيعيــة واملليــة.

محمد يحيى ولد سيدي
رئيس االتحاد الوطني لالتحادات الجهوية لرابطات التسييرالتشاركي لواحات موريتانيا

yahyassidi@yahoo.fr

ففــي ســنة  1985وفــرت الدولــة املوريتانيــة
ع ــن طري ــق مش ــروع الواح ــات ( )1املم ــول
م ــن ط ــرف الصن ــدوق العرب ــي لإلنم ــاء
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االقتص ــادي واالجتماع ــي ملزارع ــي النخي ــل
نوعي ــن م ــن الدع ــم أحدهم ــا عل ــى ش ــكل
قــروض مــن مصــرف تملكــه الدولــة يحصــل
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امل ـزارع من ــه عل ــى ق ــرض يتمث ــل ف ــي بع ــض
املعدات التي تساعد في انجازآبارتقليدية،
والدع ــم الثان ــي تمث ــل ف ــي مكافح ــة زح ــف

الرم ــال عل ــى الواح ــات ع ــن طري ــق غ ــرس
األش ــجار حوال ــي الواح ــات.
مشروع الواحات:
وبعــد دراســة تقييميــة معمقــة للمرحلــة ()1
م ــن املش ــروع والت ــي ش ــارك فيه ــا إل ــى جان ــب
وزارة التنمية الريفية والبيئة مجموعة من
الخب ـراء الدوليي ــن قابل ــو الس ــكان وناقشــوا
معه ــم آراءه ــم ح ــول املرحل ــة املاضي ــة م ــن
املش ــروع .وبع ــد الصياغ ــة النهائي ــة لتقري ــر
الخب ـراء تقــرر مــا يلــي:
 1ـ ض ــرورة تموي ــل املرحل ــة الثاني ــة م ــن
املش ــروع.
2ـ تنظي ــم س ــكان الواح ــات ف ــي رابط ــات
تسمى رابطات التسييرالتشاركي للواحات.
 3ـ ضــرورة خلــق قانــون لتنظيــم عمــل هــذه
الرابط ــات يمنحه ــا صالحي ــة تس ــيير املــوارد
الطبيعيــة واالقتصاديــة للوســط الواحاتــي
ويحميهــا مــن االســتغالل املفــرط.

وق ــد تجس ــد ذل ــك ف ــي إعط ــاء األولوي ــة
لتنظيــم ســكان الواحــات فــي رابطــات مهنيــة
تتول ــى تس ــيير التنمي ــة املحلي ــة ف ــي الوس ــط
الواحات ــي ومنحه ــا كل الصالحي ــات الت ــي
تضم ــن ذل ــك ع ــن طري ــق أنش ــاء قان ــون
خاص بالتســييرالتشــاركي للوســط الواحتي
هو القانون  1998/016الصادربتاريخ 19
يونيــو  .1998هــذه الرابطــة يتولــى تســييرها
مكتــب منتخــب مــن طــرف الجمعيــة العامــة
لس ــكان واح ــة النخي ــل.
طريقة تشكيل الرابطة:
تق ــوم بعث ــة م ــن مش ــروع الواح ــات بزي ــارة
ميدانية لكافة واحات أي والية (محافظة)
مــن واليــات النخيــل وتختــارالواحــات األهــم
علــى مســتوى الواليــة حســب معاييــرأهمهــا:
ـ وج ــود كمي ــة معتب ــرة م ــن النخي ــل ال تق ــل
ع ــن أل ــف نخل ــة.
ـ وج ــود كثاف ــة س ــكانية ف ــي الواح ــة ال تق ــل
ع ــن مائ ــة أس ــرة.

باإلضاف ــة إل ــى معايي ــر أخ ــرى م ــن بينه ــا
االنس ــجام والتواف ــق بي ــن الس ــكان عل ــى
إنش ــاء رابط ــة تتول ــى التس ــيير واإلش ـراف
علــى التنميــة املحليــة .وبعــد التأكــد مــن أن
املعايي ــر متوف ــرة ف ــي الواح ــة تق ــوم البعث ــة
بطل ــب جمعي ــة عام ــة بس ــكان الواح ــة
تش ــرح له ــم أهمي ــة التنظي ــم ودور الرابط ــة
فــي التنميــة املحليــة كمــا توضــح لهــم ضــرورة
املشاركة املالية لكل الراغبين في االنتساب
للرابطــة .وبعــد اســتجابة الســكان لتشــكيل
الرابطة واختيارمقرلها ،تطلب البعثة من
السكان عقد جمعية عامة وانتخاب لجنة
تتولــى اســتقبال املشــاركات املاليــة للراغبيــن
ف ــي االنتس ــاب للرابط ــة .بع ــد م�ض ــي فت ــرة ال
ً
تتع ــدى خمس ــة عش ــر يوم ــا تع ــود البعث ــة
لتطل ــب جمعي ــة عام ــة لتش ــكيل مكت ــب
الرابط ــة.
الهي ــكل التنظيم ــي للرابط ــة (:)AGPO
وتض ــم الجمعي ــة العام ــة .واملكت ــب
ا لتس ــيير ي .
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وف ــي ه ــذه الجمعي ــة ُيش ــكل املكت ــب
ً
التســييري للرابطــة علــى النحــو التالــي ـ طبقــا
ملــا ينــص عليــه القانــون  016لســنة :1998
الرئي ــس ،نائ ــب الرئي ــس ،الكات ــب الع ــام
ونائب ــه ،مس ــؤول املالي ــة ونائب ــه ،مس ــؤولة
النس ــاء ونائبته ــا ،مس ــؤول البيئ ــة ونائب ــه،
مس ــؤول التموي ــن ونائب ــه ،مس ــؤول املي ــاه
ونائبه ،ثم مفوض الحسابات وال يعتبرمن
املكت ــب.
بعد االنتهاء من تشكيل املكتب واملصادقة
عليــه مــن طــرف الجمعيــة العامــة باالقتـراع
املباشــروعــن طريــق رفــع اليــد تباشــربعثــة
م ــن املش ــروع تدري ــب أعض ــاء املكت ــب عل ــى
العم ــل اإلداري واملال ــي ،كم ــا تح ــدد م ــع
املكتــب البرنامــج التنمــوي للرابطــة وترتيــب
األولوي ــات وعرضه ــا عل ــى الجمعي ــة العام ــة
والتــي هــي أعلــى ســلطة فــي الرابطــة مــن أجــل
املصادق ــة علي ــه أو التعدي ــل في ــه.

للتنظيم ــات املهني ــة (الرابط ــات ـ
التعاوني ــات النس ــوية) حي ــث تجس ــد ذل ــك
فــي إبـرام اتفاقيــات مــع االتحــادات الجهويــة
للربط ــات الواحاتي ــة م ــن أج ــل تكوي ــن
التعاونيــات النســوية علــى تقنيــات التســيير
اإلداري واملال ــي.

طريــق االســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة
فبفض ــل اإلرش ــاد الزراع ــي ظه ــرت واح ــات
نموذجي ــة تخض ــع للمعايي ــر الفني ــة ،كم ــا
اســتفادت الواحــات القديمــة مــن تقنيــات
اإلرشــاد ،وبــدأ املزارعــون يقلــدون العمــل فــي
الواح ــات النموذجي ــة.

هــذه التنظيمــات تتشــكل خاللهــا تعاونيــات
نس ــوة يمارس ــن أنش ــطة مختلف ــة كتصبي ــر
التم ــور بطريق ــة تقليدي ــة وحفظه ــا ف ــي
حاويــات .كمــا تمــارس فنيــات صناعة الخبز
املنزلــي والحلويــات والتدبيــراملنزلــي باإلضافة
كفني ــات الطب ــخ (تجرب ــة مغربي ــة).

تعاق ــد كذال ــك البرنام ــج م ــع االتح ــادات
م ــن أج ــل اإلش ـراف املباش ــر عل ــى اإلرش ــاد
ف ــي مج ــاالت التنمي ــة الزراع ــة ع ــن ط ــرق
التعاق ــد م ــع مهندس ــين جهويي ــن يؤط ــرون
مجموعــة مــن املنعشــين املحلييــن ومتابعــة
البرام ــج الوطني ــة للتنمي ــة الفالحي ــة ف ــي
الواحــات وتنفيــذ املشــاريع وتعزيــزالتعــاون
وتنس ــيق الجه ــود بي ــن مختل ــف الجه ــات

كم ــا تعاق ــد البرنام ــج م ــع االتح ــادات
الجهوية من أجل تطويرقطاع النخيل عن

برنامج التنمية املستديمة للواحات:
تأســس البرنامــج عــام  2002للحفــاظ علــى
النظ ــم البيئي ــة الهش ــة للح ــد م ــن الهج ــرة
القروي ــة م ــن جه ــة ولتطوي ــر قط ــاع نخي ــل
التم ــر م ــن خ ــال االس ــتثمار ف ــي الواح ــات،
وتعزي ــز وتطوي ــر البح ــوث ،واإلش ـراف عل ــى
املزارعي ــن ،ودع ــم املنظم ــات االجتماعي ــة.
ً
ً
ه ــذا البرنام ــج أعط ــى اهتمام ــا كبي ـرا
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املعني ــة ف ــي كل مح ــاور التنمي ــة.
ملخ ــص النتائ ــج املتوقع ــة للتع ــاون
بي ــن برنام ــج تطوي ــر وترقي ــة الواح ــات
والتنظيم ــات املحلي ــة:
 1ـ زيادة في مساحة الزراعة وإنتاج التمور.
 2ـ تحس ــين مراقب ــة املي ــاه م ــن خ ــال دع ــم
االس ــتثمارات املبتك ــرة لتغذي ــة املي ــاه
الجوفي ــة (الس ــدود وهي ــاكل إع ــادة تعبئ ــة
املي ــاه الجوفي ــة (العتب ــات) واملع ــدات
والهيــاكل األساســية لتوفــرامليــاه والتوزيــع،
اآلبارذات معدل تدفق أكبرمن  20مكعب
واآلبــار املجهــزة ب ـ مضخــات تعمــل بالطاقــة
الشمس ــية).

8ـ دع ــم التع ــاون البين ــي بي ــن الجه ــات
الفاعل ــة (املنتجي ــن ،املوردي ــن ،التج ــار،
إلــخ) داخــل هــذا القطــاع ،بنــاء القــدرات فــي
اإلدارة والتســويق والتفــاوض بيــن الجهــات
الفاعل ــة.

.12إع ــادة هيكل ــة الواح ــات التقليدي ــة
ً
وتطوي ــر أس ــاليب تدبيره ــا حفاظ ــا عل ــى
املــوارد الطبيعي ــة الرف ــع م ــن االنت ــاج ف ــي
الكمي ــة والنوعي ــة

3ـ باإلضاف ــة إل ــى الدع ــم والتدري ــب ف ــي
اإلدارة الســليمة للمعــدات واملــوارد املائيــة،
وســتعطى األولويــة ألنظمــة الــري بالتنقيــط
وج ــذب املي ــاه بالطاق ــة املتج ــددة (الطاق ــة
الشمس ــية).

9ـ تحس ــين اإلدارة املس ــتدامة للمــوارد
ا لطبيعي ــة .

13ـ حماي ــة الواح ــات التقليدي ــة ومناط ــق
توســع زراعــة النخيــل مــن التدهــور بســبب
عــدم ترشــيد ميــاه الــري.

4ـ زي ــادة الحدائ ــق النموذجي ــة ،تحس ــين
تس ــويق التم ــور ،تحس ــين كمي ــة التم ــور
املتوجه ــة للتس ــويق.

10ـ بن ــاء الق ــدرات املؤسس ــية للمنتجي ــن
ومنظماته ــم وإدم ــاج الش ــباب والنس ــاء ف ــي
ه ــذا القط ــاع.

5ـ تحس ــين ودع ــم ول ــوج املنتجي ــن
واملس ــتهلكين إل ــى األســواق؛ دع ــم إنش ــاء
بيئــة مواتيــة لقــدرة القطــاع علــى املنافســة،
إنشــاء بيئــة مؤسســية جذابــة للمســتثمرين
م ــن القط ــاع الخ ــاص.

.14تعزي ــز التكوي ــن املس ــتمر لصال ــح األط ــر
والتقنيي ــن املحليي ــن ف ــي مج ــال زراع ــة
النخي ــل والزراع ــة الواحاتي ــة.

واله ــدف الرئي�س ــي ه ــو مس ــاعدة املنتجي ــن
لوض ــع مع ــا خبراته ــم وموارده ــم املادي ــة
والبشــرية مــن أجــل صــون وترميــم وتطويــر
الواح ــة ،والتغل ــب عل ــى تحدي ــات تغي ــر
املن ــاخ ،وإدخ ــال مفه ــوم جدي ــد للتنمي ــة
املس ــتدامة.

15ـ تعزي ــز التكوي ــن واملواكب ــة املس ــتمرين
لش ــباب الرابط ــات والتعاوني ــات املهني ــة
املحليــة فــي مجــال زراعــة النخيــل والزراعــة
الواحاتي ــة.

6ـ تنفي ــذ الش ـراكة بي ــن القطاعي ــن الع ــام
والخ ــاص.
7ـ تعزي ــز الق ــدرات الفني ــة والتنظيمي ــة
واإلداري ــة والتفاوضي ــة للمنظم ــات املهني ــة
الفاعلــة فــي هــذا القطــاع ،دعــم هيكلــة هــذه
املنظمــات (الرابطــات ،االتحــادات).

11ـ تطويــراملنتجــات املاليــة ونظــم التأميــن
الزراعي ــة املالئم ــة أله ــداف التكثي ــف
الزراع ــي والتنوي ــع ع ــن طري ــق الق ــرض
املج ــاور كأحس ــن نظ ــام مال ــي خدمات ــي
للوا ح ــات.

16ـ تطويــرأســاليب جديــدة لتثميــن التمــور
ومخلف ــات أصن ــاف النخي ــل الغي ــر قابل ــة
للتس ــويق الخارج ــي.
 .17تعزي ــز التع ــاون والتكام ــل الدوليي ــن
بيــن الــدول املنتجــة للتمــور فــي كل املجــاالت
املطلوب ــة.
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18ـ تطوي ــر سلس ــلة قيم ــة التم ــور وض ــع
قواعــد أساســية للتعــاون واملحافظــة علــى
امللكيــة الفكريــة فــي إنتــاج وتصنيــع التمــور.
اإلطارالقانوني:
م ــن أج ــل الحف ــاظ عل ــى الواح ــة كم ــوروث
حض ــاري واقتص ــادي ،وضع ــت الدول ــة
القانــون ( )016الصــادرفــي  19يونيــو 1998
وال ــذي صادق ــت علي ــه الجمع ــة الوطني ــة.
وأص ــدرت الحكوم ــة املرس ــوم التطبيق ــي
لــه ،رقــم  59الصــادر 21يونيــو  ،1999هــذا
ً
القان ــون يعتب ــر مكس ــبا لس ــكان الواح ــات
فهو ال يوفرالحماية للنخلة فقط بل يعتبر
الواحــة نظــام تنمــوي واقتصــادي متكامــل
يعط ــي للرابط ــة صالحي ــة ممارس ــة كاف ــة
األنشــطة التنمويــة الحيــزالجغرافــي للواحــة
ً
فض ــا ع ــن زراع ــة النخي ــل واألش ــجار
املثم ــرة والخض ــروات فالرابط ــة مس ــؤولة
بقــوة القانــون عــن البيئــة وامليــاه والتنميــة
الحيواني ــة والزراع ــة املطري ــة ف ــي الحي ــز
الجغراف ــي للواح ــة ب ــا من ــازع.

والخض ــروات .وبفض ــل
التأطي ــر واملش ــاركة ف ــي التس ــيير وإدارة
األعم ــال واألنش ــطة الت ــي يمنحه ــا برنام ــج
التنمي ــة املس ــتديمة للواح ــات للتنظيم ــات
الواحاتي ــة فق ــد تط ــورت ه ــذه األخي ــرة
لتشــكل اتحــادات جهويــة هــذه االتحــادات
ً
ً
الجهوي ــة بدوره ــا ش ــكلت اتح ــادا وطني ــا.
االتح ــاد الوطن ــي لالتح ــادات الجهوي ــة
لرابط ــات التس ــيير التش ــاركي للواح ــات
مور يتا ني ــا

الهيئات املشكلة لالتحاد الوطني:

يهــدف إلــى خلــق تنميــة قاعديــة مســتدامة
عل ــى مس ــتوى واح ــات موريتاني ــا ويتك ــون
م ــن أرب ــع اتح ــادات جهوي ــة (آدرارـ تكانت ـ
لعصاب ـةـ الحوضي ــن) ه ــذه االتح ــادات
تض ــم  110رابط ــة للتنمي ــة املحلي ــة ،ت ــم
إنش ــاء ه ــذه الربط ــات ابت ــداء م ــن س ــنة

 1ـ اتح ــاد رابط ــات التس ــيير التش ــاركي
لواح ــات لعصاب ــة ت ــم تأسيس ــه ف ــي
 2001/04/21وتــم االعتـراف بــه عــن طريق
مقــرر مشــترك رقــم  379مــن وزيــرالتنميــة
الريفي ــة ووزي ــر الداخلي ــة طبق ــا للم ــادة 10
م ــن للقان ــون  98/016ال ــذي ينظ ــم تس ــيير

الواقع:
يوج ــد اآلن عل ــى امت ــداد خم ــس والي ــات
(محافظ ــات) ه ــي :آدرارـ تكانت ـ لعصاب ـةـ
الح ــوض الغربي ـ الح ــوض الش ــرقي.
ربط ــات مكون ــة وم ــدرب عل ــى التس ــيير
اإلداري واملال ــي وتقني ــات زراع ــة النخي ــل
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 1997من طرف الدولة عن طريق مشروع
الواحات ،وتم إعداد قانون خاص بتسيير
التنمي ــة القاعدي ــة ف ــي الوس ــط الواحات ــي
ه ــو القان ــون  .98/016واملرس ــوم املطب ــق
لــه رقــم  ،99/59وفــي  19أغســطس 2021
ت ــم تأس ــيس اإلتح ــاد الوطن ــي وحص ــل عل ــى
االعت ـراف ع ــن طري ــق مق ــرر مش ــترك بي ــن
وزارتــي الداخليــة والزراعــة بتاريــخ /12/31
.2021
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رابط ــات التس ــيير التش ــاركي للواح ــات ف ــي
موريتاني ــا .يض ــم اإلتح ــاد الجه ــوي لوالي ــة
لعصابــة  25رابطــه وتضــم هــذه الرابطــات
ً
ف ــي عضويته ــا  7500منتس ــبا.
أحد اجتماعات املكتب التنفيذي لالتحاد
الجهوي لوالية لعصابة
 2ـ اتحاد رابطات التسييرالتشاركي لواحات
آدرار ت ــم تأسيس ــه ف ــي  2001/11/26وت ــم
االعت ـراف ب ــه ع ــن طري ــق مق ــرر مش ــترك
رق ــم  59م ــن وزي ــر التنمي ــة الريفي ــة ووزي ــر
الداخلي ــة وفق ــا للقان ــون  98/016ال ــذي
ينظــم رابطــات التســييرالتشــاركي للواحــات
ف ــي موريتاني ــا .ويض ــم اإلتح ــاد الجه ــوي
لوالي ــة آدرار  27رابط ــة ،يبل ــغ وص ــل ع ــدد
ً
منتس ــبيها إل ــى  6258منتس ــبا.
 3ـ اتحاد رابطات التسييرالتشاركي لواحات
تكانــت تــم تأسيســه فــي  2007/07/15وتــم
االعت ـراف ب ــه بتاري ــخ  2014/06/09ع ــن

طريــق مقــرر مشــترك رقــم  1904مــن وزيــر
التنمي ــة الريفي ــة ووزي ــر الداخلي ــة وفق ــا
للقان ــون  98/016ال ــذي ينظ ــم رابط ــات
التس ــييرالتش ــاركي للواح ــات ف ــي موريتاني ــا.
ويض ــم اإلتح ــاد الجه ــوي لرابط ــات تكان ــت
 28رابطــه وصــل عــدد منتســبيها إلــى 5600
ً
منتس ــبا .
 4ـ اتح ــاد رابط ــات التس ــيير التش ــاركي

لواح ــات الحوضي ــن ت ــم تأسيس ــه ف ــي
 2007/07/15وت ــم االعت ـراف ب ــه بتاري ــخ
 2012/02/02ع ــن طري ــق مق ــرر مش ــترك
رقــم  198مــن وزيــرالتنميــة الريفيــة ووزيــر
الداخلي ــة وفق ــا للقان ــون  98/016ال ــذي
ينظ ــم تس ــيير رابط ــات التس ــيير التش ــاركي
للواح ــات ف ــي موريتاني ــا .ويض ــم اإلتح ــاد
الجه ــوي لرابط ــات الحوضي ــن  20رابط ــة
ً
وص ــل ع ــدد منتس ــبيها إل ــى  4177منتس ــبا.

ملخص
الواليات

عدد الرابطات

عدد املنتسبين

النساء

اتحاد آدرار

28

6258

)3769 (60,22 %

اتحاد لعصابة

27

7500

)7300 (58,4 %

اتحاد تكانت

29

5600

)3000 (53,57 %

اتحاد الحوضين

26

4177

)3165 (75,77 %

املجموع

110

21042

)17234 (60,39 %

الخالصة:

إع ــادة هيكلته ــا وتدبيره ــا.

تعتب ــر الواح ــات التقليدي ــة املوريتاني ــة

ينبغي توسع مناطق زراعة النخيل بإنشاء
م ـزارع جدي ــدة وتجدي ــد امل ـزارع القديم ــة
بواح ــات النخي ــل م ــن أج ــل الزي ــادة م ــن
إنتــاج التمــور كميــا ونوعيــا ـكـي نحصــل علــى
االكتفــاء الذاتــي وكذلــك خلــق فــرص عمــل

م ــن أق ــدم الواح ــات ف ــي ش ــمال إفريقي ــا
ويجــب الحفــاظ عليهــا مــن التدهــور ســبب
املعوق ــات املذك ــورة س ــابقا كم ــا يس ــتلزم

لشــباب الواحــات والرفــع مــن نســبة جــودة
العيــش فــي تلــك املناطــق.
م ــن الض ــروري توفي ــر الدع ــم املال ــي والفن ــي
للبرام ــج الوطني ــة لتنمي ــة الواح ــات حت ــى
تتحقــق االهــداف ســواء مــن طــرف الدولــة
أو املس ــاهمات املحلي ــة والدولي ــة.
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تمور أسوان..

ومخطط استثماري استراتيجي للتصنيع

تعتب ــرالتم ــور ه ــي املحص ــول الزراع ــي االس ــتراتيجي األول ملحافظ ــة أس ــوان حي ــث تزي ــد ع ــدد أش ــجارالنخي ــل ع ــن  2.2ملي ــون نخل ــة بإجمال ــي
ً
إنتــاج يناهــزال ـ  120ألــف طــن ..ناهيــك عــن املــزارع املتخصصــة التــي أقامتهــا جهــات وهيئــات حكوميــة وأيضــا شــركات خاصــة والتــي تزيــد عــن
ً
 750ألــف نخلــة تنتــج أصنــاف مطــورة كاملجهــول وغيرهــا .وإذا شــئنا فــإن محافظــة أســوان تعتبــرحاليــا الحاضنــة البكــرللنخيــل.

أ.د .حسن أمين الشقطي

عميد كلية التجارة ،املستشاراالقتصادي ملحافظ أسوان

ً
أيض ــا تتمي ــز أســوان ع ــن باق ــي محافظ ــات
الجمهوري ــة بأنه ــا تتخص ــص ف ــي نت ــاج
األصن ــاف الجاف ــة ونص ــف الجاف ــة األم ــر
الــذي يعطــي ألســوان ميــزة تصنيــع منتجــات
خاصــة قــد ال يمكــن تصنيعهــا ســوى بالتمــر
األســواني والت ــي عل ــى رأس ــها ب ــودرة التم ــر
34
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والس ــكر والكح ــول.

التمــور بصعيــد مصــرورفــع كفــاءة التمــور

م ــن هن ــا ج ــاءت مجه ــودات محافظ ــة
أســوان لصياغ ــة مقت ــرح ومخط ــط ش ــامل
إلنش ــاء مجم ــع لتصني ــع التم ــور داخ ــل
محافظ ــة أســوان ،لالس ــتفادة م ــن إنت ــاج

األســوانية ،ع ــاوة عل ــى خل ــق أكث ــر م ــن 6

2022

آالف فرص ــة عم ــل جدي ــدة للش ــباب ف ــي
مجال زراعة التمور والصناعات املتعددة
القائم ــة عليه ــا.

يتمث ــل اله ــدف م ــن الدراس ــة ف ــي زي ــادة
مستوى الناتج القومي اإلجمالي من التمور
بمحافظ ــة أســوان م ــن مس ــتوى  1.3ملي ــار
جنيــه إلــى قيمتــه الحقيقيــة والتــي تناهــز4.5
مليــارجنيــه ،حيــث تمتلــك أســوان أكثــرمــن
ً
مليوني نخلة ونصف حاليا وبمجمل إنتاج
مــن املتوقــع أن يكــون األعلــى علــى مســتوى
محافظ ــات الجمهوري ــة.
وتتمثــل األهــداف االســتراتيجية مــن دراســة
الج ــدوى إلنش ــاء مجم ــع التم ــور ف ــي زي ــادة
النات ــج القوم ــي م ــن التم ــور بأســوان إل ــى
 4.5ملي ــار جني ــه ،وزي ــادة النات ــج القوم ــي
ملحافظ ــة أســوان إل ــى م ــا يزي ــد ع ــن 30
ملي ــارجني ــه ،وتنش ــيط قط ــاع املش ــروعات
الصغي ــرة واملتوس ــطة بأســوان ،وخل ــق
فــرص عمــل جديــدة بأســوان تناهــز6000
فرص ــة عم ــل.
وتس ــعى ه ــذه الدراس ــة إل ــى بح ــث وتحلي ــل
الج ــدوى الس ــوقية والفني ــة واالقتصادي ــة
ملش ــروع إنش ــاء مجم ــع متكام ــل لتصني ــع
التم ــور ف ــي س ــياق مب ــادرة معروض ــة عل ــى
معال ــي الوزي ــر أش ــرف عطي ــة محاف ــظ
ً
أســوان ،فضــا عــن تحديــد أهــم املنتجــات
التــي ينبغــي البــدء بهــا فــي هــذا املجمــع ،لكــي
ً
تكون مرشدا إلضاءة الطريق لصنع القرار
املبدئ ــي بإنش ــاء ه ــذا املش ــروع.
وجدي ــر بالذك ــر أن أش ــجار النخي ــل تتمي ــز
بتعــدد منتجاتهــا ،وتعتبــرأحــد أهــم املــوارد
االقتصادي ــة ذات األهمي ــة الكبي ــرة
للمناط ــق الريفي ــة ،وخاص ــة م ــن حي ــث
ً
ً
تع ــدد اس ــتخداماتها غذائي ــا وصناعي ــا
ً
وطبيا ،وتعتبرأشجارالنخيل أحد املصادر
لرفــع القيمــة املضافــة للقطــاع الزراعــي فــي
االقتص ــاد الوطن ــي ،ورغ ــم ذل ــك ،ل ــم تن ــل
صناعــة التمــور حظهــا الوفيــرمــن االهتمــام

عل ــى املس ــتوى العالم ــي ،ويرج ــع ج ــزء ه ــام
م ــن ذل ــك نتيج ــة أن أش ــجارالنخي ــل تترك ــز
ف ــي ال ــدول النامي ــة الزراعي ــة الت ــي تتص ــف
بالطبيعــة القاريــة فــي الجنــوب .وربمــا كثيــر
م ــن فوائ ــد النخي ــل والتم ــور ل ــم تكتش ــف
حت ــى اآلن نتيج ــة غي ــاب االهتم ــام البحث ــي
والعلم ــي به ــا.
وتعتب ــر محافظ ــة أســوان م ــن كبري ــات
املحافظ ــات املنتج ــة للتم ــور بمص ــر،
وبالتال ــي يمك ــن االعتم ــاد عل ــى إنت ــاج
وتصنيــع هــذه التمــور فــي تحســين املســتوى
االقتص ــادي للمحافظ ــة وس ــكانها ،وأح ــد
أه ــم أه ــداف ال ــدول املنتج ــة للتم ــور ،ه ــي
الســعي لتصنيعهــا وإنتــاج منتجــات أعلــى فــي
قيمتهــا املضافــة ،ومــن ثــم تحســين املحتــوى
ً
الزراعــي للنخيــل عمومــا .وتتنــوع املنتجــات
املمك ــن تصنيعه ــا م ــن التم ــور م ــن خ ــل
التمــروالعجــوة ومربــى التمــروعصيــرالتمــر
ودبس التمروالســكرالســائل وبودرة التمر
والكحول الطبي ،وأحد املزايا االقتصادية
لتصني ــع ه ــذه املنتج ــات ،أنه ــا تحت ــاج
للثم ــار منخفض ــة الج ــودة ،بش ــكل يضم ــن
للمنتجين للتمور ،بيع الثمارعالية الجودة
(وه ــي بكمي ــات قليل ــة) بأس ــعار مرتفع ــة،

ث ــم االتج ــاه لتوري ــد املنتج ــات منخفض ــة
الج ــودة للمنتجي ــن الصناعيي ــن .ولع ــل
ضم ــان التوري ــد ملصان ــع تحوي ــل التم ــور
يعتب ــر ف ــي ح ــد ذات ــه تحس ــين القتصادي ــات
م ـزارع النخي ــل.
ً
فض ــا ع ــن األهمي ــة االقتصادي ــة الكبي ــرة
للتم ــور والت ــي تع ــد م ــن الس ــلع واملحاصي ــل
غي ــر التقليدي ــة الهام ــة والت ــي يمك ــن
االس ــتفادة منه ــا ســواء لالس ــتهالك املحل ــى
أو التصديــري ،ويعــزى ذلــك إلــى مــا تمتــازبــه
التمــور مــن احتوائهــا علــى العديــد مــن املواد
الغذائيــة والفيتامينــات واألمــاح املعدنيــة،
كما يمكن أن يعتمد عليها اإلنسان كغذاء
ً
كامــل لفتــرة زمنيــة طويلــة نســبيا ،باإلضافــة
إلــى إمكانيــة تصنيعهــا والحصــول منهــا علــى
نواتج ثانوية متعددة (املربى وعسل البلح،
صناعــة الكحــول الطبــي والصناعــي والخــل
والســكرالســائل وغيرهــا) ،فــإذا مــا أضفنــا
إل ــى ذل ــك املكاس ــب الت ــي يمك ــن الحص ــول
عليه ــا م ــن نخي ــل البل ــح ومنتجات ــه الثانوي ــة
(الجري ــد ،الخ ــوص ،اللي ــف ،ج ــذوع
التخي ــل) واس ــتخداماتها ف ــي العدي ــد م ــن
الصناع ــات املنزلي ــة وصناع ــة األخش ــاب.
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زراعة النخيل وإنتاج التمور

في
أسوان
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تعتبــرمحافظــة أســوان هــي املحافظــة األكثــرشــهرة فــي محافظــات الصعيــد وهــي بوابــة مصــرالحدوديــة بيــن كل مــن مصــروالســودان ويرتبــط
أهله ــا بص ــات اجتماعي ــة م ــع الوالي ــة الش ــمالية ف ــي الس ــودان وه ــي بداي ــة دخ ــول الني ــل إل ــى مص ــر وكان ــت تع ــرف ب ـ «س ــونو» ف ــي العص ــور
الفرعوني ــة وس ــماها النوبيي ــن أس ــوان أو ب ــاد الذه ــب.

أ.د .عزالدين جاد هللا العبا�سي

مديراملعمل املركزي للنخيل ،مركزالبحوث الزراعية  -جمهورية مصرالعربية
ezzgad20@gmail.com

تق ــع محافظ ــة أســوان ف ــي أق�ص ــى جن ــوب
مصــر ،علــى الضفــة الشــرقية ،لنهــرالنيــل
عن ــد الش ــال األول ،ويبل ــغ ع ــدد س ــكانها
ً
تقريب ــا  1,480,284نس ــمة ،تبل ــغ مس ــاحة
املحافظــة حوالــي  34.6ألــف كيلومتــرمربــع
وترتف ــع ع ــن س ــطح البح ــر حوال ــي  85مت ــر
وتضــم  5مراكــزإداريــة بهــا حوالــي  100قريــة
يشــكل فيهــا نخيــل البلــح إحــدى الزراعــات
األساس ــية للمحافظ ــة.
وه ــي تش ــتهر بمعامله ــا الس ــياحية بش ــكل
أسا�س ــي وذل ــك لتواج ــد ع ــدد كبي ــر م ــن
املعاب ــد واملومي ــاوات ف ــي ربوعه ــا باإلضاف ــة
إل ــى جزي ــرة النبات ــات الت ــي تض ــم ع ــدد
كبي ــر م ــن األصن ــاف الن ــادرة م ــن النبات ــات
االس ــتوائية والس ــد العال ــي وبحي ــرة ناص ــر.
ومن املعروف أن بحيرة ناصرهي ثاني أكبر
بحي ــرة صناعي ــة ف ــي العال ــم وتعتب ــر البحي ــرة
ذات أهمي ــة حيوي ــة ملص ــر بأكمله ــا حي ــث
أنهــا تمثــل مخــزون مصــرالرئي�ســي مــن امليــاه
العزب ــةُ .ويذك ــر ّأن أول مدرس ـ ٍـة حربي ـ ٍـة
تأسســت فــي مصــر ،عــام 1837م فــي مدينــة
أســوان ،وذل ــك عل ــى ي ــد محم ــد عل ــي ب ــك.
وتتمي ــز الزراع ــة بمحافظ ــة أســوان بطاب ــع
بيئ ــي ممي ــزمل ــا تنف ــرد ب ــه م ــن ظ ــروف جوي ــة
وعوامــل طبيعيــة ممــا انعكــس علــى تحديــد
أنــواع الحاص ــات الزراعي ــة الت ــي تج ــود

بهــا ،وتبلــغ املســاحة املزروعــة فــي محافظــة
أســوان  229أل ــف ف ــدان .يعتب ــر قص ــب
الس ــكر ه ــو املحص ــول النق ــدي الرئي�س ــي
ويغط ــي  57%م ــن املس ــاحة املزروع ــة
ويعتبرنخيل البلح ومنتجاته هو املحصول
الرئي�س ــي الثان ــي م ــن الفاكه ــة بع ــد قص ــب
الســكرحيــث تنفــرد منطقــة أســوان بوجــود
األصن ــاف الجاف ــة ،وم ــن أه ــم أصنافه ــا
امللكاب ــي والس ــكوتي والبرتم ــودا والجنديل ــة
والدجن ــة والجرج ــودة والش ــامية .ويلي ــه
ف ــي االنتش ــار املانج ــو والجواف ــة والعن ــب
والبطي ــخ والبرتق ــال والليم ــون والجري ــب

ف ــروت .وهن ــاك محاصي ــل حقلي ــة أخ ــرى
مث ــل القم ــح والبرس ــيم والش ــعير وال ــذرة
والبص ــل والث ــوم والف ــول والحم ــص
والسمســم والكركديــه والحنــاء .كمــا يمتــاز
إقلي ــم أســوان بوج ــود بع ــض النبات ــات
الطبي ــة والعطري ــة.
ً
وج ــاري حالي ــا تش ــغيل مش ــروع توش ــكي
العم ــاق لزراع ــة واس ــتصالح مس ــاحات
شاس ــعة م ــن األرا�ض ــي يت ــم ريه ــا م ــن مي ــاه
بحي ــرة ناص ــر وم ــن املخط ــط أن تعتم ــد
الزراع ــة ف ــي منطق ــة توش ــكي عل ــى الزراع ــة
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العضويــة حيــث ال يســمح فيهــا باســتخدام
تطبيق ــات املبي ــدات واألس ــمدة الكيماوي ــة.
ويعتم ــد نش ــاط الصي ــد بص ــورة أساس ــية
عل ــى بحي ــرة ناص ــرونه ــرالني ــل وهم ــا بمثاب ــة
املص ــدر الرئي�س ــي للس ــمك ف ــي الس ــوق
املصــري .ويوجــد فــي محافظــة أســوان عــدد
قلي ــل م ــن الصناع ــات الكب ــرى القائم ــة
عل ــى الزراع ــة وأكبره ــا مصنع ــي الس ــكر
والصناع ــات التكاملي ــة ف ــي ادف ــو وك ــوم
امب ــو ويق ــوم املصنع ــان بتكري ــر الس ــكر
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واس ــتخدام بقاي ــا قص ــب الس ــكر ف ــي إنت ــاج
ال ــورق والخش ــب الحبيب ــي ،وش ــركة مص ــر
أســوان لصي ــد وتصني ــع األس ــماك ،كم ــا
يوج ــد مصن ــع كيم ــا ال ــذي ينت ــج الس ــماد
النيتروجين ــي.
وق ــد زرع النخي ــل وتواج ــد ف ــي منطق ــة
أســوان منــذ عهــد الفراعنــة ويــزرع العديــد
م ــن األصن ــاف هن ــاك ســواء كان ــت رطب ــة
أو نص ــف رطب ــة وه ــي لالس ــتهالك املباش ــر
والتهــادي بيــن النــاس ولكــن مثلــت األصنــاف

2022

الجاف ــة الركي ــزة األساس ــية القتص ــاد
النخي ــل هن ــاك لقابلي ــة ه ــذه األصن ــاف
للتخزي ــن والت ــداول لفت ـرات طويل ــة وكان
لشــهررمضــان املبــارك عامــل كبيــرفــي التأثيــر
عل ــى ه ــذه املمارس ــة حي ــث بتح ــرك الش ــهر
الكري ــم خ ــال الفص ــول املختلف ــة م ــن
الســنة وحاجــة النــاس الــى اســتهالك البلــح
ف ــي ه ــذا الش ــهر وارتب ــاط جم ــع املحص ــول
بنهايــة فصــل الصيــف فقــط مــا جعــل هــذه
األصن ــاف الجاف ــة املص ــدر الرئي�س ــي للبل ــح

للش ــعب املص ــري عل ــى م ــدار الس ــنوات
الس ــابقة لالس ــتهالك ف ــي خ ــارج موس ــم
املحص ــول وش ــكلت االقتص ــاد الرئي�س ــي
ملنطق ــة أســوان ف ــي تج ــارة وزراع ــة البل ــح
الجــاف لتلبيــة احتياجــات املســتهلكين علــى
ط ــول مص ــر.
فأســوان هــي واحــدة مــن أكثــراملــدن ح ـرارة
ً
ً
وشمس ــا وجفاف ــا ف ــي العال ــم .يبل ــغ أعل ــى
متوســط لدرجــات الح ـرارة أكثــرمــن ˚40م
خ ــال فص ــل الصي ــف .ويظ ــل متوس ــط
درج ــات الح ـرارة املرتفع ــة ف ــوق ˚ 23م
خ ــال فص ــل الش ــتاء ،متوس ــط درج ــات
الح ـرارة والرطوب ــة النس ــبية بمحافظ ــة
أســوان خ ــال ع ــام ( 2020بمتوس ــط
˚4200م وح ــدة حراري ــة ،ورطوب ــة نس ــبية
 )30% :25وق ــد وضع ــت املحافظ ــة خط ــة
طموح ــة للتوس ــع األفق ــي باس ــتصالح
أرا�ضي جديدة .وتعتبرالزراعة هي املصدر
الرئي�سي لفرص العمل في محافظة أسوان
حي ــث يعم ــل حوال ــي  % 29م ــن الس ــكان
بالزراعــة وصيــد األســماك كمــا تعتبــرأكبــر
مرك ــز تج ــاري لتج ــارة اإلب ــل ف ــي املنطق ــة
األفريقي ــة .وبه ــا محميتي ــن طبيعيتي ــن بهم ــا
ً
ً
 94نوعا من النبات النادروحوالي  60نوعا
م ــن الطي ــور الن ــادرة وامله ــددة باالنق ـراض
باإلضافــة إلــى الزراعــات الطبيــة والعطرية.

العربي ــة الرطب ــة مث ــل البرح ــي والخ ــاص)
ويمك ــن زراع ــة األصن ــاف النص ــف جاف ــة
والت ــي تحت ــاج إل ــى˚2700 - 2500م وح ــدة
حراري ــة وتنض ــج الثم ــار ف ــي ش ــهر أغس ــطس
وس ــبتمبر مث ــل (الس ــيوي والعم ــري
والعجالن ــي واألصن ــاف العربي ــة النص ــف
جاف ــة مث ــل املجه ــول) .ويمك ــن زراع ــة
األصنــاف الجافــة والتــي تحتــاج إلــى 3800-
˚ 4200م وحــدة حراريــة وتنضــج الثمــارفــي
أخــرســبتمبروأوائــل أكتوبــرمثــل (الســكوتي
وامللكاب ــي والجنديل ــة والبرتم ــودا).
تصــل أعــداد النخيــل فــي محافظــة أســوان
إلــى  3.6مليــون نخلــة تقــدرقيمتهــا االنتاجية
بحوال ــي  120أل ــف ط ــن وت ــزداد أع ــداد

النخي ــل باملحافظ ــة بوتي ــرة  30أل ــف نخل ــة
ً
سنويا كما زادت اإلنتاجية للنخلة بمقدار
 2.1كيلــو جـرام  /نخلــة تنتــج أســوان 6.6%
م ــن إنت ــاج مص ــر م ــن البل ــح محتل ــة بذل ــك
املرك ــز الثال ــث بع ــد محافظت ــي البحي ــرة
والــوادي الجدي ــد بحوال ــي  120أل ــف ط ــن.
يتصدره ــا صن ــف الس ــكوتي ث ــم البرتم ــودا
ث ــم الجنديل ــة وامللكاب ــي .فيت ــوزع النخي ــل
بأســوان  2.1مليــون نخلــة زراعــات قديمــة،
 1.4ملي ــون نخل ــة بمش ــروع الش ــركة
الوطني ــة بتوش ــكى 0.9 ،ملي ــون نخل ــة
للش ــركات االس ــتثمارية الخاص ــة بع ــدد
ً
إجمالــي  3.6مليــون نخلــة مثمــرمنهــم حاليــا
حوال ــي  1.4ملي ــون نخل ــة.

ويعتب ــرس ــطوع الش ــمس وارتف ــاع متوس ــط
درجــات الحـرارة مــن العوامــل األساســية فــي
نجاح زراعة النخيل ،وبحساب الوحدات
الحراري ــة ملحافظ ــة أســوان نج ــد أن ــه م ــن
املمكــن زراعــة املجاميــع الثالثــة األصنــاف
الرطبــة والتــي تحتــاج إلــى ˚2100 - 2000م
ً
وحــدة حراريــة والتــي تأخذهــا ثمارهــا مبكـرا
حي ــث تنض ــج الثم ــارف ــي أوائ ــل أو منتص ــف
ش ــهر يولي ــو مث ــل (الس ــماني والزغل ــول
والحياني واألمهات وبنت عيشة واألصناف
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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إجمالي أعداد النخيل واملساحة املنزرعة بأهم املراكزبمحافظة أسوان

املركز

املساحة (ف)

ُ
جملة النخيل املجمع واملشتت

أدفو

294

439,600

كوم أمبو

1,310

553,539

دراو

1,050

316,490

نصرالنوبة

96

5,155

أسوان

983

177,299

بحيرة ناصر

81

2,595

شباب الخريجين

13,822

108,755

التنمية الريفية

290

19,301

اإلصالح الزراعي

158

8,650

وادي النقرة

6,317

523,444

اإلجمالي

24,403

2,154,828

السمك حلو املذاق عند النضج ومتوسط
محصول النخلة حوالي  55كجم ،وهي من
ً
أكثراألصناف انتشارا.
امللكابي:
وهــو مــن أجــود األصنــاف الفاخــرة وأغالهــا
ثمنــا ،ويصــل عــدد األشــجاراملثمــرة حوالــي
 25263نخل ــة مثم ــرة تنت ــج  2194ط ــن
ويبلــغ متوســط إنتــاج النخلــة  86كجــم فــي
الع ــام ،الثم ــرة طويل ــة ذات قم ــة مس ــتدقة
يبل ــغ طوله ــا  -5 5.6س ــم وقطره ــا حوال ــي
 2.5س ــم ،ل ــون الثم ــرة أحم ــر قب ــل النض ــج
(البس ــر) يتح ــول إل ــى الل ــون العنب ــري بع ــد
النضــج (التمــر) واللحــم ســميك ،ليــن وحلو
الطع ــم س ــكرى.
الجنديلة:
ويصــل عــدد األشــجاراملثمــرة حوالــي 23600
نخلة مثمرة تنتج  2123طن ويبلغ متوســط
إنت ــاج النخل ــة  90كج ــم ف ــي الع ــام ،الثم ــرة
ً
متوس ــطة الحج ــم مكتن ــزة نوع ــا م ــا طوله ــا
مــن  4.5 – 4ســم وقطرهــا بيــن 2.2 – 2.52
ســم لونهــا قبــل النضــج أصفــرليمونــي بينمــا
عن ــد النض ــج فلونه ــا أصف ــر عن ــد القاع ــدة
وبني ضارب إلى الحمرة من القمة إلى أسفل
واللحــم هــش تتفتــت بســهولة عنــد الضغــط
عليهــا ،ســهلة املضــغ ،ســكرى املــذاق.
البرتمودا (بنتمودا):

األصناف املصرية املتميزة بأسوان:
السكوتي (االبريمي  /البركاوي):
ويص ــل ع ــدد األش ــجار املثم ــرة حوال ــي
 122,776نخلــة مثمــرة تنتــج  10951طــن.
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الثم ــرة مدبب ــة مس ــحوبة الط ــرف يبل ــغ
طوله ــا بي ــن  4 - 5س ــم وقطره ــا م ــن أعل ــى
حوالــي  1.5ســم ،لــون القشــرة أصفــرغامــق
عن ــد القاع ــدة وأس ــمر ق ــارب إل ــى الحم ــرة
م ــن القم ــة إل ــى أس ــفل ،لحمه ــا متوس ــط
2022

م ــن أج ــود األصن ــاف الجاف ــة املمت ــازة،
ويص ــل ع ــدد الش ــجار املثم ــرة حوال ــي
 33388نخل ــة مثم ــرة تنت ــج  10951ط ــن
ويبل ــغ متوس ــط إنت ــاج النخل ــة  90كج ــم
ف ــي الع ــام ،والثم ــرة أط ــول م ــن الس ــكوتي
إذ يبل ــغ طوله ــا حوال ــي  5 - 6س ــم وقطره ــا
حوال ــي  1.6 - 2س ــم وه ــي ليس ــت متماثل ــة
الجوانــب حيــث تتضخــم عنــد منتصفهــا ثم

تتضــاءل وتســتدق عنــد القاعــدة والقمــة،
لــون القشــرة برتقالــي مبرقــش باألحمــرقبــل
النض ــج (البس ــر) يتح ــول إل ــى البن ــي الفات ــح
عنــد النضــج ،واللحــم ذو تجاعيــد خفيفــة
ومتوس ــط الس ــمك وقوام ــه لي ــن غي ــر ل ــزج
حل ــو امل ــذاق.
جراجودا:
م ــن االش ــجار املتمي ــزة وعزي ــزة التواج ــد.
الثمارمتوسطة الجودة مختلفة األحجام
يتـراوح طولهــا بيــن  3 - 4ســم وقطرهــا مــن 2
  1.5ســم لونها أصفرليموني قبل النضجيتحــول إلــى األصفــرالداكــن (البنــي الفاتــح)
ً
عنــد القاعــدة والقمــة لونهــا داكــن نوعــا.

مميزات منطقة أسوان للنخيل:
ارتفــاع درجــات الحـرارة ممــا يســمح بزراعــة
أغل ــب إن ل ــم يك ــن كل أصن ــاف التم ــور
مــع ميــزة التبكيــرفــي األصنــاف الرطبــة عــن
وس ــط وش ــمال الجمهوري ــة.

الدجنة:
النخل ــة كثي ــرة اإلثم ــار والثم ــرة صغي ــرة
الحج ــم حي ــث يت ـراوح طوله ــا بي ــن 3 – 2.5
ســم وقطرها من  1.5 – 1ســم لونها أصفر
قبــل النضــج يتحــول إلــى البنــي الفاتــح عنــد
النض ــج لحمه ــا معت ــدل الس ــمك.
الشامية:
انتجت من البذرة لكنها تعتبرصنف فاخر
ً
جــدا يمكــن العنايــة بــه عــن طريــق الفســائل
ً
وإكثارهــا لكــن حاليــا أعددهــا قليلة والثمرة
مخروطيــة كبيــرة الحجــم طولهــا بيــن 8 – 6

ســم وقطرهــا مــن  2.5 – 2ســم لــون الثمــرة
يميــل إلــى البنــي الفاتــح أو املصفــرمــع وجــود
ل ــون بن ــي داك ــن أو مش ــوب بحم ــره ف ــي أح ــد
جوان ــب الثم ــرة اللح ــم س ــميك ولكن ــه أق ــل
حــاوة عــن األصنــاف الســابقة.

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

الصنف

املساحة/
فدان

النخيل املثمر

متوسط اإلنتاجية
(نخلة /كجم)

اإلنتاج /طن

السكوتي

1007

148558

90,19

13,398

امللكابي

201

18347

91,00

1,699

الجنديلة

630

33540

8992

3016

البرتمودا

1003

15970

15951

1435

القابلي ــة للتوس ــع ســواء األفق ــي بزي ــادة
املســاحة املنزرعــة لتوافــرمســاحات جيــدة
م ــن األرا�ض ــي الصحراوي ــة.
تنفي ــذ التوس ــع الرأ�س ــي م ــن خ ــال تنفي ــذ
عمليــات الزراعيــة لزيــادة كميــة املحصــول
م ــن وح ــدة النخل ــة.
االس ــتفادة م ــن األصن ــاف منخفض ــة
الج ــودة ف ــي قي ــام صناع ــات تحويلي ــة
وابتكاري ــة لالس ــتفادة منه ــا بش ــكل مرب ــح.
تخزي ــن ثم ــار األصن ــاف الجاف ــة ف ــي مخ ــازن
ً
مبــردة بــدال مــن تجفيفهــا فــي املناشــرليمكــن
تقديــم الثمــاربأكثــرمــن صــورة لتعــدد صــور
التســويق وتلبيــة رغبــات املســتهلكين طــوال
ً
العــام بــدال مــن رمضــان فقــط.
تكوي ــن مناط ــق تجمي ــع وثالج ــات وتعبئ ــة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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وتصنيــع وتغليــف لألصنــاف املختلفــة مــن
النخي ــل.
مشاكل النخيل بأسوان:
•توزي ــع الفئ ــات العمري ــة للنخي ــل
أشــبه بالهــرم املقلــوب حيــث أعــداد النخيــل
صغيــرالســن (أقــل مــن  20ســنة) ال تتجــاوز
نس ــبته  22%وه ــو ال ــذي يمك ــن الحص ــول
من ــة عل ــى الفس ــائل للتوس ــع بينم ــا يش ــكل
النخي ــل الكبي ــر(أكث ــرم ــن  60س ــنة) حوال ــي
 52%م ــن النخي ــل املتواج ــد هن ــاك.
•انتش ــارالحي ــازات الصغي ــرة واملفتت ــة
بشكل كبيرحيث  36%من مزارعي النخيل
لديه ــم أق ــل م ــن ف ــدان و 23%م ــن ف ــدان
إلــى اثنيــن بينمــا  2%لديهــم خمســة فدانيــن
فأكث ــر.
•عــدم تنفيــذ جميــع عمليــات الخدمــة
البس ــتانية بش ــكل جي ــد وع ــدم تنفي ــذ
بعضهــا علــى االطــاق للتنــازع بيــن الورثــة مــا
يوث ــر عل ــى إنتاجي ــة النخل ــة.
•ع ــدم فص ــل كل الفس ــائل م ــن
ح ــول النخل ــة األم مم ــا يس ــبب مش ــكالت
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ف ــي التعام ــل معه ــا ويزي ــد م ــن اإلصاب ــات
الحش ــرية واملرضي ــة.
•اإلهمــال فــي عمليــات مكافحــة اآلفات
واألمـراض والتعامل معها.
•ع ــدم الخب ــرة ف ــي فص ــل الفس ــائل
والتعام ــل معه ــا بع ــض الفص ــل مم ــا يرف ــع
نس ــب الفق ــد.

2022

•الزراعــات غيــراملنتظمــة فــي األرا�ضــي
القديمة حيث املساحة محدودة ومع ذلك
تشــكل  85%مــن أعــداد النخيــل هنــاك.
•انتش ــار ع ــدد م ــن األصن ــاف الرديئ ــة
(البذري ــة) وخلطه ــا م ــع األصن ــاف الجي ــدة.
•هجــرة مــاك النخيــل وتــرك األشــجار
ب ــدون عناي ــة لضع ــف العائ ــد أو كث ــرة
الش ــركاء (الورث ــة).
•ع ــدم وج ــود جمعي ــات تعاوني ــة
تســويقية واعتمــاد املزارعيــن علــى التســويق
بأنفس ــهم حي ــث يس ــوق  65%محصوله ــم
داخ ــل أســوان و 21.5%يس ــوقون
محصوله ــم ف ــي املحافظ ــات األخ ــرى.
•ع ــدم الخب ــرة واالبت ــكار ف ــي التعام ــل
م ــع الدرج ــات املختلف ــة م ــن البل ــح النات ــج
واالعتم ــاد عل ــى التجفي ــف ث ــم البي ــع دون
االهتم ــام بالتعبئ ــة والتغلي ــف.
•ع ــدم تقدي ــم املس ــاعدات ف ــي حال ــة
الكــوارث (الحرائ ــق والس ــيول وغيره ــا) أو
تقدي ــم تعويض ــات ضعيف ــة.

ألف نخلة أخرى خالل السنوات الحالية.
وكل تل ــك األع ــداد املضاف ــة عل ــى ط ــول
جمهوري ــة مص ــر العربي ــة تدع ــم م ــن بق ــاء
ً
مص ــر ف ــي املرتب ــة األول ــى عاملي ــا م ــن ناحي ــة
اإلنت ــاج وتع ــزز م ــن مكانته ــا ف ــي الج ــودة
وتن ــوع األصن ــاف بإنتاجي ــة تص ــل إل ــى 1.8
ً
ط ــن س ــنويا ف ــي وص ــول أع ــداد النخي ــل ف ــي
جمهوريــة مصــرإلــى حوالــي  18مليــون نخلة.
األودية القديمة والزراعات الجديدة:

مزرعة توشكي ...أكبرمزرعة بالعالم:
كان لتوجيه ــات فخام ــة الس ــيد الرئي ــس
عب ــد الفت ــاح السي�س ــي باالهتم ــام بزراع ــة
النخيل دافع لتحويل توشكى لنقلة نوعية
ومحورية في مجال زراعة النخيل في مصر
حي ــث ت ــم التخطي ــط لزراع ــة ع ــدد 2.3
مليــون نخلــة بمــا يــوازي  37ألــف فــدان فــي
غــرب أســوان مــن خــال الشــركة الوطنيــة
لالس ــتصالح األرا�ض ــي الصحراوي ــة حي ــث
يتــم زراعــة صنــف املجهــول بشــكل أسا�ســي
ورئي�س ــي باإلضاف ــة إل ــى تضمي ــن مس ــاحات
خاص ــة بجمي ــع األصن ــاف العربي ــة األخ ــرى
ليك ــون ل ــدى مص ــر ف ــي توش ــكى أكب ــر بن ــك
جين ــات يض ــم أصن ــاف النخي ــل املتواج ــدة
عل ــى مس ــتوى العال ــم ف ــي م ــكان واح ــد كم ــا
يتــم تجهيــزأماكــن خاصــة بالفــرز والتعبئــة
والتغليــف والتخزيــن الجــاف واملبــرد .وهــذه
األماك ــن يت ــم عداده ــا م ــن أج ــل خدم ــة
املزرعــة الخاصــة بهــم وامل ـزارع األخــرى ممــا
يشكل نقطة تجميع تلقائية لها مواصفات
عاملي ــة ليمك ــن التصدي ــر منه ــا مباش ــرة إل ــى
جمي ــع دول العال ــم.

باإلضاف ــة ال ــى امل ـزارع األخ ــرى الخاص ــة
متس ــعة املس ــاحة مث ــل الراجح ــي والظه ــرة
الت ــي م ــن ش ــأنها إضاف ــة م ــا ال يق ــل ع ــن
نصف إلى مليون نخلة أخرى من األصناف
الفاخرة العاملية .باإلضافة الى املستثمرين
املتوســطين والصغــارالذيــن يســتثمرون فــي
النخي ــل عل ــى املس ــتوى الصغي ــر ولك ــن م ــن
تجمي ــع ه ــذه األرق ــام تضي ــف حوال ــي 250

تض ــم أســوان كل م ــن وادي النق ــرة ،وادي
الصعاي ــدة ،نص ــر النوب ــة ،بحي ــرة ناص ــر ف ــي
منطقــة شــرق أســوان وجنوبهــا والــذي بــدأ
تكوينه ــا واالس ــتثمار فيه ــا من ــذ تس ــعينات
القرن املا�ضي إالأن العديد من املستثمرين
كانــوا لــم يبــدأوا بعــد فــي االســتثماروزراعــة
األرض إال أن ــه ف ــي خ ــال الس ــنوات األخي ــرة
ق ــام ه ــؤالء املس ــتثمرين بتنفي ــذ زراع ــات
واســتثمارات كبيــرة فــي مجــال النخيــل علــى
ع ــدة أصن ــاف ويأت ــي عل ــى رأس ــها األصن ــاف
املحلي ــة وعل ــى رأس ــها الس ــكوتي والبرتم ــودا
والجنديلــة باإلضافــة إلــى األصنــاف املتميــزة
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األخ ــرى وه ــي بمس ــاحات تت ـراوح بي ــن  5إل ــى
 150ف ــدان نخي ــل متنوع ــة األصن ــاف.
وعليــة نجــد أن محافظــة أســوان القديمــة
تق ــع بي ــن جناحي ــن خضراوي ــن م ــن النخي ــل
يحيط ــان به ــا ويبعث ــان البهج ــة والحي ــاة
ويدعم ــان االقتص ــاد م ــن خ ــال توفي ــر
فــرص الســتغالل األيــدي العاملــة وتشــغيل
ماليي ــن الش ــباب والش ــبات ف ــي ه ــذه امل ـزارع
والصناع ــات املغذي ــة أو القائم ــة عليه ــا
مثــل مصنــع التغذيــة املدرســية الــذي ينتــج
الوجب ــات املدرس ــية املدعم ــة بالتم ــور
ً
ويوجــد أيضــا أكثــرمــن مصنــع إلنتــاج دبــس
التمــرمــن البلــح األســواني .وإنتــاج معجــون
التمــور ،الخــل ،االعــاف ،مســحوق التمــر،
نش ــاط ع ــدد م ــن املصان ــع واملس ــتثمرين
إلنت ــاج خش ــب مضغ ــوط ،فح ــم نش ــط،
كمبوس ــت نبات ــي وغيره ــا م ــن منتج ــات
مبتك ــرة الت ــي تس ــتفيد م ــن املخلف ــات
واملنتجــات الثانويــة مــن أشــجارالنخيــل من
خ ــال إقام ــة مراك ــز تجمي ــع له ــا.
النتائج املتوقعة لزراعة النخيل
بأسوان وما ستقدمه ملصروالعالم:
•الحص ــول عل ــى ع ــدد  12.5ملي ــون
فس ــيلة م ــن ش ــتالت األصن ــاف الفاخ ــرة
تشكل  12.5إلى  18.75مليون جنية (سعر
البيع الحالي) خالل الخمس سنوات األولى
ف ــي حال ــة البي ــع ويع ــاد ذل ــك بع ــد خم ــس
س ــنوات أخ ــرى بس ــعر البي ــع وقته ــا.
•يمكــن االســتفادة مــن هــذه الشــتالت
ف ــي التوس ــع األفق ــي بزراع ــة م ــا يق ــرب م ــن
 192.3أل ــف ف ــدان ف ــي الخم ــس س ــنوات
األول ــى م ــن عم ــر املش ــروع ونف ــس الع ــدد
خ ــال الخم ــس التالي ــة.
•يمك ــن اس ــتبدال النخي ــل ال ــرديء
والس ــاالت البذري ــة املتواج ــدة ف ــي أســوان
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والتي يقدرعددها بحوالي مليون نخلة مما
سيش ــكل مص ــدر لالس ــتفادة م ــن األرا�ض ــي
منخفضــة العائــد املــادي.
•ارتف ــاع الق ــدرة التصديري ــة للتم ــور
ً
املصري ــة م ــن  50أل ــف ط ــن س ــنويا إل ــى
ً
 200 :150ألــف طــن ســنويا عنــد الوصــول
لإلنت ــاج الكام ــل لألش ــجار.
•توفيــرعــدد كبيــرمــن الوظائــف وفــرص
2022

العم ــل لرعاي ــة وخدم ــة ه ــذا الع ــدد م ــن
النخي ــل يص ــل إل ــى  50أل ــف وظيف ــة مباش ــرة
(مهندس ــين وعم ــال للنخي ــل) وم ــا يق ــرب م ــن
 20أل ــف وظيف ــة غي ــر مباش ــرة (س ــائقين،
مصان ــع ش ــبك بالس ــتيك ،ش ــركات تدوي ــر
مخلف ــات ...ال ــخ) مم ــا يعن ــى توفي ــر مص ــدر
دخــل إلــى مــا يقــرب مــن حوالــي  70ألــف أســرة
ويغيــرمــن الوضــع االقتصــادي ويرفــع منــة فــي
املحافظ ــة.

•زي ــادة مس ــاحة الغط ــاء الخض ــري
والنباتــي فــي املنطقــة ممــا يســاهم فــي محاربــة
التصحــرويحــد مــن تأثيــرالتغي ـرات البيئيــة
ويعمــل علــى اســتهالك كميــة كبيــرمــن ثانــي
أوكســيد الكربــون تصــل إلــى  2طــن نخلــة فــي
ســنة مما يعنى اســتهالك  5مليون طن ثاني
اكسيد الكربون خالل السنة عند اكتمال
املشــروع لتكــون رئــة لهــذه املنطقــة.
•تش ــجيع املس ــتثمرين ف ــي املج ــاالت
املختلفــة الزراعيــة والصناعيــة علــى إقامــة
مشــروعاتهم (التصنيــع الغذائــي ،التصنيــع
التحويل ــي ،تصني ــع املخلف ــات) بأســوان
لالس ــتفادة م ــن عوائ ــد ه ــذه االس ــتثمارات
م ــع تقلي ــل مصاري ــف النق ــل والهال ــك.
جمع وتجفيف األصناف الجافة
بمحافظة أسوان
تت ــم عملي ــة تنش ــير الثم ــار بع ــد جم ــع
املحصــول ،وتبــدأ عمليــة التجفيــف بنشــر
البلــح بمــكان جــاف فــي الهــواء وفــرزه تحــت
أش ــعة الش ــمس ويت ــم تقليب ــه بي ــن الحي ــن
واآلخــرلحيــن جفافــه ويوضــع بعــد ذلــك فــي
أجول ــة م ــن الخي ــش جي ــدة التهوي ــة لكي ــا
يتع ــرض للترطي ــب .ويت ــم تجفي ــف الثم ــار
بع ــد قطعه ــا م ــن النخي ــل وذل ــك بوضعه ــا
علــى حصــرمفترشــة علــى األرض ملــدة شــهر
إل ــى شـ ــهرين لتجفيف ــه ،ث ــم بع ــد ذل ــك يت ــم
ف ــرز الثم ــار ً
طبق ــا للحج ــم والن ــوع ث ــم يعب ــأ
فــي شـ ـ ـ ــكائربالس ـ ـ ــتيك كعــازل ،وبعـ ـ ــد ذلــك
ت ـ ــأتى عملية التبخيربغازااليكوفيوم لحفظ
البل ــح م ــن آف ــات املخ ــازن (االفس ــتيات) أو
اس ــتعمال أق ـراص فوس ــفيد األلومني ــوم
ً
علمــا بــأن عمليــة التبخيــربغــازااليكوفيــوم
تتــم مرتيــن فــي العــام األولــى بعــد التجفيــف
ف ــي املنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر بشـ ـ ـ ــهر نوفمب ــر والث ـ ـ ـ ــانية ف ــي
ش ــهر فبراي ــر.

التصنيع في أسوان:
رغ ــم االنت ــاج الكثي ــف م ــن التم ــور إال أن ــه
بالنس ــبة لتصني ــع التم ــور ف ــي محافظ ــة
ً
أســوان فال يوجد حاليا مصانع لالســتفادة
م ــن التم ــور املنتج ــة ف ــي محافظ ــة أســوان
س ــوى مصن ــع التغذي ــة املدرس ــية ال ــذي
ينتــج الوجبــات املدرســية املدعمــة بالتمــور
ً
ويوجــد أيضــا مصنــع إلنتــاج دبــس التمرمن
البل ــح الج ــاف وذل ــك راج ــع لوج ــود نس ــبة
كبيرة من التمور بأشكال وأحجام مختلفة
النتش ــار الس ــاالت البذري ــة بأع ــداد كبي ــرة
تصــل إلــى مليــون نخلــة بيــن جــاف ونصــف
ج ــاف ورط ــب ويس ــتخدم أغل ــب التم ــر
األســواني ف ــي ش ــهر رمض ــان املب ــارك بع ــد
ً
نقعــة فــي املــاء البــارد أو مخلوطــا مــع اللبــن.
ويمكن االستفادة من التمور املنتجة في
أسوان في عديد من املنتجات مثل:
مس ــحوق التم ــر ال ــذي يس ــهل تصنيع ــه
م ــن التم ــور الجاف ــة وال ــذي يتمي ــز بقيمت ــه
الغذائي ــة العالي ــة وتع ــدد اس ــتخداماته ف ــي
الصناع ــات الغذائي ــة.

معج ــون التم ــر حي ــث يمك ــن االس ــتفادة
م ــن التم ــور عن ــد مرحل ــة نص ــف ج ــاف
قبــل الوصــول إلــى مرحلــة التمــرالجــاف فــي
املنش ــر.
نتاج خل التمرمن األصناف البذرية
منخفضة الجودة.
يمك ــن االس ــتفادة م ــن التم ــور البذي ــة
منخفض ــة الج ــودة ف ــي إنت ــاج األع ــاف.
االستفادة من متبقيات نواتج التقليم
يوجد في أســوان حوالي  3مليون نخلة ،كل
ً
نخلــة تعطــي حوالــي  15-10جريــدة ســنويا،
بإجمال ــي  45-30ملي ــون جري ــدة س ـ ً
ـنويا،
يمك ــن االس ــتفادة منه ــا ف ــي العدي ــد م ــن
الصناعــات اليدويــة وغيــراليدويــة فيمكــن
عم ــل الكمبوس ــت واألع ــاف والفح ــم
النش ــط وخش ــب  MDFع ــن طري ــق عم ــل
مرك ــزتجمي ــع ه ــذه املخلف ــات أو املتبقي ــات
ب ــكل مجموع ــة ق ــري أو مدين ــة ويت ــم فرمه ــا
وكبســها وتوصيلهــا إلــى مصنــع  MDFأو عــن
طريــق قيــام التجــاربتجميــع وشـراء الجريــد
م ــن املزارعي ــن.
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الوضع الراهن آلفات التمور
بمحافظة الوادي الجديد بمصر
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37

ً
تقــع محافظــة الــوادي الجديــد فــي جنــوب غــرب جمهوريــة مصــر العربيــة فــي الصحــراء الغربيــة ،وتشــترك فــي الحــدود الدوليــة مــع ليبيــا غربــا
ً
والســودان جنوبــا .وهــي أكبــرمحافظــات مصــرمــن حيــث املســاحة وتمثــل حوالــي  43%مــن إجمالــي املســاحة الكليــة البالــغ حوالــي مليــون كيلــو
ً
متــر مربــع (شــكل  .)1يرجــع تســميتها إلــى عــام  1958ميالديــا حيــث تــم اإلعــان عــن البــدء فــي إنشــاء واد مــواز لــوادي النيــل يختــرق الصحــراء
الغربيــة لتعميرهــا وزراعتهــا علــى ميــاه العيــون واآلبــار بهــدف تخفيــف التكــدس الســكاني فــي وادي النيــل ،وكانــت تســمى قبــل ذلــك محافظــة
الجنــوب.

أ .د .صالح محمود محمد جميل
معهد بحوث وقاية النباتات ،مركزالبحوث الزراعية ،جمهورية مصرالعربية

Salahgameel@arc.sci.eg

محافظــة عــدة واحــات لهــا بعــد تاريخــي منــذ
أقــدم العصــور فواحــة الخارجــة ســميت
ً
بـ"الواحــة العظمــى" حيــث تشــغل منخفضــا
ً
كبيـرا فــي الصحـراء وعاصمتهــا هيبــس والتــي
اشــتق إســمها مــن كلمــة هبــت ومعناهــا
املح ـراث .وكانــت الواحــات الداخلــة تســمى
كنمــت وعاصمتهــا (دس -دس) أي (اقطــع-
اقطــع) بمعنــى قطــع األرض وشــقها لزراعتهــا
وعرفــت الفرافــرة باســم (تا-احــت) أي
أرض البقــر .عــاش فــي املنطقــة إنســان
عصــور مــا قبــل التاريــخ منــذ حوالــي 5000
ســنة ق.م .وتــرك آثــاره فــي ربــوع الواحــات
منهــا جبــل الطيــر بالخارجــة ودرب الغبــاري
بطريــق الخارجــة  -الداخلــة وفــي العوينــات
جنــوب الواحــات ،وفــي العصــور الفرعونيــة
كانــت الواحــات تمثــل أهميــة قصوى لكونها
خــط الدفــاع األول عــن مصــر القديمــة
وكان الفراعنــة يهتمــون بهــدوء املنطقــة
واســتقرارها وتظهــرآثارهــم فــي عــدة مناطــق
بالخارجــة والداخلــة.
يعتمــد الــري باملحافظــة علــى ميــاه اآلبــار
الجوفيــة والعيــون ،املنــاخ الســائد
باملحافظــة صح ـراوي حــار جــاف حيــث
تت ـراوح درجــات الح ـرارة مــا بيــن 35-25
ً
درجــة مئويــة ،وترتفــع أحيانــا إلــى مابيــن
 45-40درجــة مئويــة فــي الفتــرة الحــارة مــن

شكل ( )2تطور تعداد نخيل التمرفي محافظة الوادي الجديد خالل الفترة من 2020-1970

شــهر أبريــل حتــى ســبتمبر،األمطار تــكاد
تكــون منعدمــة علــى مــدار العــام ،وتت ـراوح
معــدالت البخــر مــا بيــن  21-16مم/يــوم
خــال الفتــرة الحــارة ،ومــا بيــن  8-4مم/يــوم
خــال الفتــرة األقــل حـرارة ،تتـراوح الرطوبــة
ً
ً
النســبية مــا بيــن  45%-28صيفــا ونــادرا مــا
تتجــاوز  60٪شــتاء ،أمــا عــن ســرعة الريــاح
فهــي مــا بيــن  10-3متــر /ثانيــة ويــزداد هبوبها
خــال الفتــرة الخماســينية إلــى حــد إثــارة
العواصــف الرمليــة.
مــن الجديــربالذكــرهنــا ولخصوصيــة تلــك
املحافظــة مــن الناحيــة البيئيــة فــإن وزارة
الزراعــة واســتصالح األرا�ضــي فــي عــام
 1995حظــرت اســتخدام جميــع املبيــدات

الحشــرية التقليديــة فــي مكافحــة اآلفــات
الزراعيــة بهــا.
الوضع الراهن لزراعات التمور:
يعتبــرنخيــل التمــرهــو املحصــول البســتاني
الرئي�ســي باملحافظــة ويقــدر تعــداده
ً
بنحــو  3مليــون نخلــة طبقــا إلحصائيــات
مديريــة الزراعــة  2021ويمثــل الصنــف
الصعيــدي وهــو مــن األصنــاف النصــف
جافــة أكثــر مــن 70%منهــا .خــال خمســون
عامــا ( )2020-1970حــدث ازديــاد مطــرد
لتعــداد نخيــل التمــر حيــث ارتفــع التعــداد
مــن  0.7مليــون عــام  1970إلــى  2.54مليــون
نخلــة خــال .2020تراوحــت نســبة الزيــادة
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فــي الفتــرة مــن  2010-1970مــا بيــن 9.52
حتــى  .21.78%تضاعفــت هــذه األعــداد
ً
تقريبــا فــي الفتــرة مــا بيــن  2020-2010حيــث
بلغــت نســبة الزيــادة حوالــي  .93%وهــذا
التضاعــف الواضــح فــي تعــداد النخيــل
املنــزرع فــي الســنوات العشــراألخيــرة يعطــي
ً
مؤش ـرا علــى مــدى االهتمــام فــي االســتثمار
فــي زراعــة نخيــل التمــر ملــا لــه مــن عائــد
اقتصــادي متميــز شــكل (.)2

شكل ( )3تطور تعداد أصناف التمرالجديدة بمحافظة الوادي الجديد

قبــل نهايــة القــرن املا�ضــي كانــت أصنــاف
النخيــل الشــائع زراعتهــا هــى الصنــف
الصعيــدي والــذي يتميــز بصفــات ثمريــة
عاليــة الجــودة ،وتمــر الــوادي (صنــف
جــاف) ،كذلــك أصنــاف أخــرى منزرعــة
بإعــداد قليلــة (مثــل الحجــازي ،القعقــاع،
الفالق) باإلضافة ألعداد أخرى من النخيل
البــذري( .)28مــع بدايــة القــرن الحــادي
والعشــرون بــدأ االهتمــام بدخــول أصنــاف
جديدة أشهرها البرحي ،املجدول ،سكوتي،
صقعــي ،خــاص ،برتمــودا (شــكل .)3

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

شكل ( )5الطور اليرقي

شكل ( )4الحشرة الكاملة

سوســة النخيــل الحم ـراء ))Olivier
Rhynchophorus
ferrugineus
باإلضافــة إلــى عــدة أنــواع مــن اكاروس
النخيــل (الغبيــرة) مثــل Oligonychus
 .)afrasiaticus (McGregorوأخــرى تــم
تسجيلها بصورة ثانوية مثل البق الدقيقي
Pseudaspidoproctus hyphaeniacus
 )(Hall,1925وحشــرة النخيــل القشــرية
 Parlatoria blanchardii Targوبعــض
خنافس الثمارdimiatus F Carpophilus
Carpophilus
hemipterus
وL
)(,7,4,1,8،12،20
.
مثــل هــذه اآلفــات وغيرهــا ســجلت علــى
نخيــل التمــر فــي مصــر( )9،10،19والعديــد مــن
()5
الــدول العربيــة مثــل األردن( )3والع ـراق
ُ
وعمــان( )18ودول عربيــة أخــرى(.)30
اآلفــات ذات األهميــة االقتصاديــة التــي
تهاجــم نخيــل التمــر:
ً
أوال :فراشــة التمــر الكبــرى (دودة الطلــع)
(Arenipses) sabella Hmpson Aphomia
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تعتبــر فراشــة التمــر الكبــرى شــكل ()4
ً
أو دودة الطلــع (تســمى أحيانــا بثاقبــة
العراجيــن) مــن آفــات النخيــل املبكــرة
التــي تهاجــم نخيــل التمــر وتســبب لــه ضــرر

اقتصــادي بمختلــف واحــات محافظــة
الوادي الجديد يضعها في املرتبة األولى من
حيــث األهميــة االقتصاديــة .تــم مالحظــة
ازديــاد معــدالت اإلصابــة بتلــك اآلفــة مــع
نهايــة التســعينيات مــن القــرن املا�ضــي
وخاصــة فــي واحتــي الخارجــة والداخلــة علــى
الرغــم مــن أنــه كانــت مســجلة كآفــة ثانويــة
فــي ســبعينيات القــرن املا�ضــي(.)20
فراشــة التمــر الكبــرى مــن الحش ـرات ذات
التطــور الكامــل ويعتبــرالطــور اليرقــي (شــكل
ً
( 5هــو الطــور الضــار .تبــدأ اإلصابــة مبك ـرا
بهــذه اآلفــة حيــث تهاجــم الطلــع املذكــرالغير
متفتــح فــي األســبوع األخيــر مــن شــهر ينايــر.
لوحــظ وجــود إصابــات خفيفــة علــى الطلــع
املؤنــث غيــر املتفتــح فــي نهايــة شــهر مــارس
يتبــع ذلــك إصابــة األزهــار والثمــار حديثــة
العقــد عنــد تكوينهــا ،وبذلــك فــإن الشــماريخ
املصابــة تظهــربــدون ثمــارعليهــا مــع مالحظــة
ازديــاد معــدل اإلصابــة فــي النخيــل الــذي
تلقــى معــدالت عاليــة مــن حبــوب اللقــاح(.)16
من أهم مظاهرإصابة الطلع بحشرة دودة
طلــع النخيــل هــو وجــود األنفــاق اململــوءة
بب ـراز الحشــرة واملــواد النباتيــة األخــرى .مــن

شكل ( )6أعراض اإلصابة بفراشة التمرالكبرى ومرض اللفحة السوداء على الثمارحديثة العقد

املالحظــات الهامــة فــي الســنوات األخيــرة
وجــود عالقــة مابيــن اإلصابــة بثاقبــة
العراجيــن وانتشــارمــرض اللفحــة الســوداء
 Black scorchالــذي يســببه الفطــر
( Thielaviopsis paradoxaشــكل.)6
تراوحــت إصابــة العراجيــن مــا بيــن ســطحية
( surface damageتعبــر عــن مــدى
انتشــار وتواجــد اآلفــة بحقــول النخيــل
املختلفــة ولكــن ال تســبب ضــرر اقتصــادي
للمحصــول) وقطــع لحامــل العرجــون (cut

شكل ( )7مظاهرمختلفة من أعراض التغذية على حامل العذوق

 )bunch basesويعتبــر قطــع حوامــل
العــذوق (شــكل  )7هــو الضــرر االقتصــادي
الــذي تســببه هــذه الحشــرة حيــث يــؤدى
إلــى كســر حوامــل العراجيــن خاصــة أثنــاء
إج ـراء امل ـزارع لعمليــة التقويــس (الــدالوة)
أو بعــد اكتمــال نمــو املحصــول خــال شــهر
أغســطس عندمــا تكــون العــذوق ثقيلــة
وغيــر قــادرة علــى حمــل الثمــار وبالتالــي
ذبــول الثمــار وجفافهــا وتبقــى معلقــة علــى
الشــماريخ .أعلــى معــدل قطــع لســباطات
نخلــة واحــدة هــو  .62,50%فــي الفتــرة مــن
 2006حتــى  2013تراوحــت نســبة العــذوق
املصابة تراوحت ما بين 12؛  44%في واحة
الخارجــة(.)12،17
أكثرمن  80%من إجمالي النخيل الذي تم
فحصــه فــي كل واحــات الخارجــة والداخلــة
وباريــس كان مصابــا بتلــك اآلفــة وأعلــى
متوســط لقطــع قواعــد الســباطات وفقــد
للمحصــول ( )11%للصنــف الصعيــدي
تــم تســجيله فــي واحــة الخارجــة .الصنــف
ً
الصعيــدي كان أكثــر تفضيــا لحشــرة
ثاقبــة العراجيــن مقارنــة بالنخيــل البــذري
(املنتــور) وذلــك فــي مختلــف واحــات
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املحافظــة .فــي واحــة الداخلــة لوحــظ أن
آفــة ثاقبــة العراجيــن تفضــل التغذيــة علــى
ثمــار نخيــل تمــر الــوادي عــن الصعيــدي
ً
وأن قواعــد ســباطات نخيــل التمــر نــادرا
مــا تصــاب حيــث كانــت نســبة إصابــة
الســباطات ( 0.27و )0.22%للتمرو(6.67
و )13.02%للصعيــدي وكان متوســط
الفقــد فــي محصــول الثمــار للصنــف
الصعيــدي ( 20.87و )26.23%ولصنــف
التمــر ( 47.21و .)44.62%أظهــر التحليــل
الكيميائــي لــكل مــن ثمــاروقواعــد ســباطات
صنفــي الصعيــدي والتمــر أن ثمــار تمــر
الــوادي تحتــوي علــى نســب عاليــة مــن كل
مــن عنصــري البوتاســيوم والكالســيوم عــن
الصنــف الصعيــدي بينمــا كان هنــاك تبايــن
فــي النســب الكليــة لــكل مــن البروتيــن الكلــى
والكربوهيــدرات الكليــة والرطوبــة النســبية
فــي كال الصنفيــن (.)15
إلج ـراء املكافحــة املتكاملــة لهــذه اآلفــة
ُ
أجريــت العديــد مــن الدراســات تحــت
ظــروف املحافظــة أوضحــت أنــه باإلضافــة

شكل ( )8بعض مظاهراإلصابة املختلفة على الثمار

إلــى إجـراء املكافحــة امليكانيكيــة والتخلــص
اآلمن من مخلفات املحصول السابق يلزم
تطبيــق التالــي:
معاملــة نخيــل التمــر باملبيــدات أو بدائلهــا
بالــرش فــي األول مــن نوفمبــر وبعــد ثــاث
أســابيع مــن الرشــة األولــى ويعتقــد أن هــذا
امليعــاد هــو األفضــل ملجابهــة يرقــات دودة
الطلع قبل دخولها في فترة البيات الشتوي
 Hibernationوتحــد مــن أعــداد الحشـرات
املنطلقــة إلصابــة النخيــل فــي املوســم
القــادم حيــث تــم الحصــول أعلــى تأثيــرضــد
آفة فراشة التمرالكبرى وبنسبة خفض في
اإلصابــة تراوحــت مــا بيــن (.)6()85%-75

وإحــداث ضــرر اقتصــادي ممــا يجعلهــا
واحــدة مــن أهــم اآلفــات التــي تؤثــر علــى
إنتاجيــة نخيــل التمــرفــي تلــك املحافظــة ممــا
يســتلزم معهــا إج ـراء مزيــد مــن الدراســات
االيكولوجيــة والبيولوجيــة لهــذه الحشــرة
لتطويــر وســائل املكافحــة املتكاملــة للحــد
مــن اإلصابــة بهــا(.)29
ً
ثانيــا :فراشــة التمــر الصغــرى (الحميــرة)
()Batrachedra amydraula Meyrick
تعتبــرآفــة دودة التمــرالصغــرى مــن اآلفــات
التــي تحولــت مــن آفــة خطيــرة كانــت تســبب
فقــد فــي املحصــول يصــل إلــى  40%إلــى آفــة

في حالة استخدام التلقيح املائي يمكن مزج
حبــوب اللقــاح مــع بعــض عناصــراملكافحــة
الحيويــة مثــل Bacillus thuringiensis
sub
Kurstaki
،Metarhizium
 )anisopliae (Sorokللحصــول علــى نتائــج
متميزة في خفض نسبة اإلصابة في املراحل
املبكــرة(.)2
Trichogramma
طفيــل
إطــاق
 evanescensبمعــدل  600طفيــل لــكل
نخلــة مقســمة إلــى ثــاث دفعــات بدايــة
مــن أبريــل حتــى يونيــو أدى إلــى انخفــاض
اإلصابــة املؤثــرة الــى مــا دون .)13(%5
شكل ( )9ثمرة معلقة بواسطة الخيوط الحريرية
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مــن كل مــا ســبق يتضــح أن لــدى فراشــة
التمــر الكبــرى قــدرة كبيــرة علــى االنتشــار
2022

شكل ( )10إطالق طفيل الترايكوجراما من قبل املزارعين

اقــل أهميــة فــي الســنوات األخيــرة وذلــك فــي
مختلــف واحــات املحافظــة(.)17
تصيــب فراشــة التمــر الصغــرى الثمــار
حديثــة العقــد وتبــدأ ظهــور اإلصابــة مــع
أوائــل موســم الثمــارفــي أواخــرمــارس وتصــل
اإلصابــة إلــى أعلــى معــدل لهــا خــال مايــو ثــم
تبــدأ فــي النقصــان خــال يونيــو .الزيــادة
الســريعة فــي اإلصابــة بعــد بدايتهــا تعــزى إلــى
أن اليرقات تقوم بالتغذية على العديد من
الثمــار خــال فتــرة حياتهــا فتتحــول الثمــار
إلــى اللــون البنــي شــكل( )8وإمــا إن تظــل
التمــرة عالقــة بالشــماريخ بالخيــوط التــي
تنســجها اليرقــات شــكل ( )9أو تســقط علــى
األرض فــي حالــة زيــادة حجــم الثمــاروزيــادة
وزنهــا ويســتدل علــى الثمــار املتســاقطة
نتيجــة اإلصابــة بوجــود بقايــا الخيــوط
التــي تنســجها اليرقــات عنــد اتصــال الثمــار
بالشماريخ ويزداد معدل اإلصابة في الثمار
املتســاقطة عنهــا فــي الثمــار العالقــة.
لهذه الحشرة ثالث أجيال خالل العام من
أبريــل إلــى ســبتمبر الجيــل األول هــو الجيــل
الذي يسبب أكبرضرر وهو الذي له أهمية
اقتصادية بينما الجيل الثاني يعتبرأقل في
اإلصابــة فــي أحــداث الضــرر والجيــل األخيــر
هــوالجيــل الــذي تظــل فيه اليرقات مختبئة
ســاكنة فــي مخلفــات املحصــول الســابق مــن

شكل ( )11أعراض اإلصابة على ثمارالتمر

البلــح القديــم املتســاقط فــي إبــط األوراق
وعلــى األرض والبلــح املتــروك علــى النخيــل
البــذري وكذلــك بقايــا العراجيــن القديمــة
واألغاريــض الزهريــة وتظــل اليرقــات ســاكنة
فــي مخلفــات املحصــول الســابق خــال
الشــتاء حتــى مــارس وأبريــل لتكــون مصــدر
لإلصابــة فــي العــام الــذي يليــه.
تعتمــد املكافحــة املتكاملــة لهــذه اآلفــة
باإلضافــة إج ـراء املكافحــة امليكانيكيــة
والتخلــص اآلمــن مــن مخلفــات املحصــول
الســابق يتبعــه تطبيــق التالــى:
إطــاق طفيــل الترايكوجرامــا بمعــدل 250
طفيــل لــكل نخلــة مــرة واحــدة خــال شــهر
أبريــل أدى إلــى انخفــاض اإلصابــة بنســبة
أعلــى مــن ( 75%شــكل . )10
أظهــرت العديــد مــن املركبــات الناتجــة
عــن تخم ـرات أو إف ـرازات كائنــات دقيقــة
مثــل Saccharopolyspora spinosa,
 Streptomycesa vermitilisأو من ديدان
حلقيــة بحريــة  Lumbrinereis sppكفــاءة
عاليــة فــي مكافحــة دودة التمــر الصغــرى.
املعاملــة بمســتخلصات شــجرة النيــم
والزيــوت الصيفيــة الخفيفــة واملنظفــات
 Detergentsأدت إلــى خفــض اإلصابــة
بحشــرة دودة التمــر الصغــرى بنســبة تزيــد
عــن .)23،26(85%

شكل ( )12العائل الرئي�سي قرون أشجارالسنط

فــي حالــة اســتخدام التلقيــح املائــي يمكــن
مــزج حبــوب اللقــاح مــع بعــض عناصــر
املكافحــة الحيويــة مثــل B.thuringiensis
sub Kurstaki ، M. anisopliae,
 Beauveria bassiana Balsالحصــول
على نتائج متميزة في خفض نســبة اإلصابة
فــي املراحــل املبكــرة التــي تعقــب عقــد الثمار.
ً
ثالثا :أبو دقيق الرمان
()Virachola livia Klug
تراجعــت األهميــة االقتصاديــة لهــذه اآلفــة
فــي الســنوات األخيــرة فــي معظــم واحــات
املحافظــة باســتثناء مدينــة بــاط بواحــة
الداخلة التي تنتشربها العديد من العوائل
الرئيســية والثانويــة لهــذه الحشــرة .آفــة أبــو
دقيــق الرمــان كانــت تعتبــر إحــدى اآلفــات
الرئيســية لنخيــل التمــر بالــوادي الجديــد
وتقــع فــي املرتبــة األولــى مــع حشــرة الحميــرة
حيــث تصــل نســبة اإلصابــة إلــى أكثــر مــن
 30%وخاصــة فــي واحــة الخارجــة( .)20تحــت
ظــروف محافظــة الــوادي الجديــد تبــدأ
اإلصابــة بــدودة ثمــارالرمــان فــي أواخــرمايــو
ولكــن تشــتد اإلصابــة لهــا فــي أواخــر يوليــو
وأوائــل أغســطس حيــث تتغــذى اليرقــات
داخــل الثمــارومــن أع ـراض اإلصابــة ظهــور
إفرازات عسلية بالعذوق وحول ثمارالتمر
شــكل (.)11

شكل ( )13العائل الثانوي قرون الشيشالن

شكل ( )14العائل الثانوي ثمارالرمان
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هنــاك عــدة عوائــل رئيســية وثانويــة تســاهم
بشدة في انتشارهذه اآلفة ،العائل األسا�سي
لهــذه الحشــرة هــو قــرون أشــجار الســنط
 )Acacia trees (Acacia niloticaحيــث
تظــل اليرقــات علــى قــرون الســنط (شــكل
 )12في الفترة من أكتوبرحتى مايو من العام
الــذي يليــه وهــي فتــرة إزهــاروإثمــارهذا النبات
وبعــد جفــاف قــرون نباتــات الســنط فــي مايــو
تنتقــل اإلصابــة بعــد ذلــك إلــى ثمــارالتمــرأي
أن ثمــار التمــر تعتبــر العائــل البديــل لهــذه
الحشــرة .عــدد األجيــال لهــذه الحشــرة يتـراوح
مابيــن  7-6أجيــال منهــم  2-1جيــل علــى ثمــار
التمــروالباقــي علــى قــرون نباتــات الســنط كما
يوجــد عائــل بديــل لهــذه الحشــرة هــي قــرون
نبــات الشيشــان (شــكل  )13وهــو نبــات
صح ـراوي وفتــرة تكــون القــرون لــه تكــون
مصاحبــة ملوســم إثمــارالتمــرأي أن اإلصابــة
تحــدث خــال الصيــف فقــط( )20باإلضافــة
إلى ثمارأشجارالرمان املتناثرة داخل بعض
حقول نخيل التمربالرغم من عدم جدواها
اقتصاديــا (شــكل .)14
مــن أهــم طــرق مكافحــة هــذه اآلفــة هــو
لــف ســباطات التمــربشــكايرمــن الجرســية
املثقبــة بقطــر  2-1مللــى (شــكل  )15ألن
الحشـرات الكاملــة ألبــو دقيــق الرمــان تبــدأ
فــي وضــع البيــض علــى الثمــار والشــماريخ
بعــد أول يوليــو مــن كل عــام وعليــه فــإن
عمليــة لــف ســباطات البلــح فــي ميعــاد غايته
األول مــن هــذا الشــهر يعيــق تلــك الحشــرة
مــن وضــع البيــض علــى الثمــار والشــماريخ
مباشــرة وبالتالــي تقــل فرصــة اإلصابــة بهــذه
الحش ـرات الــى حــد كبيــر .أدى تطبيــق هــذه
الطريقــة مــن املكافحــة إلــى خفــض نســبة
اإلصابــة بأبــو دقيــق الرمــان بنســبة تزيــد
عــن  .)22(80%وعمومــا هــو مــن تطبيقــات
املكافحــة امليكانيكيــة التــي أقبــل عليهــا
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تصديــر التمــور لخــارج مصــر وكذلــك
تداولها في السوق املحلي حيث أن اإلصابة
الحيــة مهمــا كانــت نســبتها تــؤدي إلــى رفــض
التمــر بالكامــل املصــدر للخــارج.

امل ـزارع وأصبحــت تطبــق علــى نطــاق واســع
وبديــل مناســب ونظيــف وفعــال للمبيــدات
الحشــرية .باإلضافــة إلــى اســتخدام بدائــل
املبيــدات الناتجــة مــن بعــض الكائنــات
الحيــة مثــل  S.spinosa, S.vermitilisأو
مــن ديــدان حلقيــة بحريــة Lumbrinereis
 sppوالتي سجلت كفاءة عالية في مكافحة
تلــك اآلفــة(.)23،26
ً
رابعا :الكادرا (االفستيا) ().Cadra spp

تــم تســجيل نوعيــن مــن جنــس الــكادرا
Cadra (Ephestia) cautella Walker
and Cadra (Ephestia) calidella
. )(Gueneeلحشــرة .C.cautella.للحشــرة
أربعــة أجيــال فــي الســنة تحــت الظــروف
الطبيعيــة باملعمــل وكان جيــل الشــتاء
أطولهــا واســتغرق 145يومــا بينمــا كان
الجيل الذي بدأ في أول أغسطس أقصرها
ً
وقــد اســتغرق  62يومــا .نســبة اإلصابــة
بحشــرة  C. cautellaضعــف C. calidella
سواء في الحقل أواملخزن( .)25يعتبرالتمر
املتســاقط والعالــق بــدون جمــع للنخيــل
البــذري هــو املصــدراملجــدد لإلصابــة بهاتيــن
اآلفتيــن فــي املوســم الجديــد (شــكل .)16

تأتــى األهميــة االقتصاديــة آلفــات الــكادرا
ليس ملهاجمتها ثمارالتمرفي نهاية أغسطس
ولكــن للضــرر األكبــرالــذي يحــدث في أماكن
التخزيــن وهــي مــن اآلفــات املحــددة لعمليــة

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

شكل ( )15تكيس (تزميط) عذوق التمر

شكل ( )16ثمارنخيل بذري ال يتم جمعها – ثمارتمرمتساقطة املصدرالرئي�سي لتجدد اإلصابة بحشرة الكادرا (اإلفستيا)
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موت قلب نخلة من الصنف الصعيدي

اإلطــاق املتكــرر لطفيــل الترايكوجرامــا
ً
ســنويا حيــث تضاعفــت نســبة إصابــة
ثمــار التمــر املغطــاة والغيــر مغطــاة وكذلــك
املتســاقطة بحشــرتي كادرا كوتيــا وكادرا
كاليديال في الواحات التي ال يتم فيها إطالق
الطفيــل مثــل واحــة باريــس مقارنــة بواحــة
الخارجــة التــي تــم تطبيــق اإلطــاق بهــا ملــدة
ســبع ســنوات متتاليــة(.)14
أمــا فــي املخــزن يتــم حفــظ التمــور فــي ثالجات
علــى درجــة ح ـرارة 10-6مئويــة بعــد إج ـراء
التبخيــر باق ـراص فوســفيد االلومنيــوم
بمعــدل  3قــرص لــكل متــر مكعــب.
ً
خامسا :سوسة النخيل الحمراء (Olivier
)ferrugineus Rhynchophorus
سوســة النخيــل الحم ـراء واحــدة مــن أهــم
وأخطــر اآلفــات الحشــرية التــي تصيــب
النخيل بأنواعه املختلفة حيث أنها تصيب
نخيــل التمــرونخيــل الزينــة فــي كل مــن الهنــد
وباكســتان وتنتشــر هــذه الحشــرة انتشــارا
ً
واســعا فــي جنــوب شــرق أســيا .كان الوطــن
العربــي خاليــا منهــا حتــى عــام 1985حيــث
تــم تســجيلها فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
ثــم قطــر  1989والكويــت وســلطنة عمــان
عــام 1993والبحريــن 1995م ،أمــا فــي
جمهوريــة مصــرالعربيــة فقــد تــم تســجيلها
فــي أواخــرعــام  1992فــي منطقــة الصالحيــة

إصابة شديدة لساق النخيل البذري

بمحافظة الشرقية(.)21
ً
فــي عــام 2005وبعــد حوالــي 12عامــا مــن
دخــول سوســة النخيــل الحم ـراء مصــر تــم
تســجيل اإلصابــة بهــذه اآلفــة ألول مــرة فــي
محافظة الوادي الجديد في واحة الفرافرة
وبالرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت للســيطرة
عليها في تلك املنطقة بالرغم من محدودية
أعــداد النخيــل ومســافات العــزل الجغرافــي
بينهــا وبيــن أقــرب زراعــات للنخيــل إال أنــه
فــي عــام  2008أصابــت نخيــل التمــربواحــة
الخارجــة فــي ناحيــة طريخــة وعيــن صالــح
وهيبيــس ثــم انتقلــت اإلصابــة إلــى واحــة

إصابة شديدة لقمة النخيل املذكر

الداخلــة التــي تبعــد عــن الفرافــرة 300كــم
فــي عــام  2017فــي قريــة بدخلــو .مــا زال حتــى
اآلن هناك عدة مناطق خالية من اإلصابة
مثل منطقة شرق العوينات وبالط وواحة
باريــس .تــم تســجيل اإلصابــة بهــذه اآلفــة
علــى كل مــن أصنــاف الصعيــدي ،تمــر
الــوادي ،الفالــق ،باإلضافــة إلــى النخيــل
البــذري والذكــور (شــكل .)17
ترجــع األهميــة االقتصاديــة لسوســة
النخيــل الحم ـراء إلــى أنهــا تصيــب الفســائل
وأشــجار النخيــل مــن مختلــف األصنــاف
(ذكــور وإنــاث) ،وتظهــر اإلصابــة فــي جــذع

شكل ( )18تدريب املزارعين على التعرف على مظاهراإلصابة بسوسة النخيل الحمراء وكيفية العالج
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النخلــة وفــي القمــة الناميــة وفــي النخيــل
الصغيــر واملســن وتــزداد اإلصابــة بهــذه
الحشــرة فــي الجــزء األســفل مــن النخلــة إلــى
ارتفاع يقرب من  1.5مترمن سطح األرض.
وتعتبــر يرقــة سوســة النخيــل الحم ـراء هــي
الطــور الضــار حيــث أنهــا تحفــر وتتغــذى
داخــل قواعــد األوراق وجــذوع النخيــل
مكونة أنفاقا عديدة داخل الجزء املصاب
ممــا يــؤدى إلــى تهتــك األنســجة وضعــف
النخيــل وقلــة املحصــول الناتــج منهــا.
بالرغــم مــن املجهــودات التــي بذلــت مــن
مختلــف الجهــات للســيطرة علــى تلــك اآلفــة
املدمــرة إال أنــه فــي نهايــة العقــد الثانــي مــن
القــرن الواحــد والعشــرين لوحــظ اتســاع
نطــاق اإلصابــة وغزوهــا ملناطــق جديــدة
وتكويــن بــؤر شــديدة اإلصابــة ويأتــي ذلــك
لعــدة أســباب أهمهــا اعتمــاد امل ـزارع الكلــى
علــى الجهــاز التنفيــذي فــي كل مــا يتعلــق
بإج ـراءات املكافحــة وعــدم وعــي غالبيــة
املزارعيــن بخطــورة اآلفــة وعــدم معرفــة
أطوارهــا ومظاهــر اإلصابــة باإلضافــة إلــى
اإلج ـراءات الخاطئــة فــي عمليــة الوقايــة
والعالج .لذا كان التوجه نحوطريقة أخرى
تعتمــد علــى رفــع الوعــي لــدى مزارعــي التمــر
ضــد مخاطــر سوســة النخيــل الحم ـراء.
ً
اعتمادا على ما ذكره تقريرمنظمة األغذية
والزراعــة الــذي شــدد علــى أن مــن أهــم
العوامــل التــي تســاهم فــي مكافحــة سوســة
النخيــل الحم ـراء هــو تحســين مشــاركة
املزارعيــن /أصحــاب املصلحــة والقطــاع
الخــاص واملنظمــات غيــرالحكومــة فــي برامــج
اإلدارة مــن خــال رفــع كفــاءة التوعيــة
والتدريــب( .)11لــذا تــم فــي آخــرعاميــن تنظيــم
عش ـرات الــدورات التدريبيــة للمزارعيــن
واملشــرفين الزراعييــن واملهتميــن بنخيــل
التمــر واملســتثمرين باإلضافــة لطــاب
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شكل ( )19أعراض اإلصابة على سعف النخيل بالحشرات القشرية  /شكل ( )20أعراض اإلصابة على ثمارالنخيل بالبق الدقيقى

الثانوي الزراعي وكان ذلك بهدف أن يكون
املتعامــل مــع نخيــل التمــرهــو حائــط الصــد
األول فــي مجابهــة سوســة النخيــل الحم ـراء
ورفــع الوعــي لديهــم وجعلهــم شــركاء فــي
برنامــج إدارة سوســة النخيــل الحم ـراء
وتحويــل املزارعيــن خاصــة إلــى فاحصيــن
ومكتشــفين لإلصابــة ومعالجيــن لهــا (شــكل
 .)18بعــد تصحيــح تلــك األخطــاء التــي يقــوم
بهــا املزارعيــن وتدريبهــم علــى طــرق الوقايــة
واملكافحــة الصحيحــة تــم رصــد انحســار
تعــداد النخيــل املصــاب وعــدم انتشــار
اإلصابــة إلــى أماكــن جديــدة.

ً
سادســا :الحشــرات القشــرية والبــق
ا لد قيقــي :
فــي الســنوات األخيــرة ســجلت اإلصابــة
بالحش ـرات القشــرية (شــكل  )19مثــل
 Parlatoria blanchardii Targمســتويات
مرتفعــة علــى نخيــل التمــرخاصــة فــي واحــة
الفرافــرة وبلغــت نســبة إصابــة النخيــل فــي
العديــد مــن امل ـزارع أكثــر مــن  80%الــذي
اســتدعى املكافحــة باســتخدام املبيــدات.
أما حشرات البق الدقيقي (شكل  )20مثل
Pseudaspidoproctus hyphaeniacus
 )(Hall,1925فســجلت لهــا إصابــات

شكل ( )21مظهراإلصابة بحلم الغبارعلى ثمارالتمر
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شديدة على الثمارولكن في حاالت منفردة.
هــذه املجموعــة مــن الحش ـرات لــم يتــم
إج ـراء أي دراســات مكثفــة وتحتــاج املزيــد
مــن الجهــد لوضــع برنامــج إدارة متكامــل
لهــم.
ً
سابعا :أكاروس النخيل(الغبيرة):
)Oligonychus afrasiaticus (McGregor
()1

مــن اآلفــات التــي ســجلت كآفــة ثانويــة
ولكــن فــي الســنوات األخيــرة أصبــح حلــم
الغبــار ،O. afrasiaticusآفــة مهمــة علــى
ثمارنخيل التمرغيرالناضجة من الصنف
الصعيــدي فــي كل واحــات محافظــة الــوادي
الجديــد تســبب الكثيــر مــن الضــرر(.)8
األكاروســات أو الغبيــرة تصيــب الثمــارقبــل
وأثنــاء وبعــد التلويــن وقبــل الترطيــب خــال
شــهر يوليــو ويصاحــب اإلصابــة تغطيــة
الثمــاربنســيج عنكبوتــى (شــكل  )21تتراكــم
عليــه األتربــة وذرات الغبــار الدقيقــة ممــا
يترتــب عليــه اعاقــة النمــو الطبيعــي يتبــع
ذلك تشــوه الثماروانفصال القشــرة وعدم
اكتمــال النضــج وفقــد القيمــة التســويقية.
تــم حصــر وتعريــف العديــد مــن أنــواع
األكاروســات املتطفلــة علــى أوراق وثمــار
النخيــل( )4مثــل:
Oligonychus afrasiaticus
(McGregor) leaves- fruit
Eutetranychus orientalis (Klein) leaves
Raoiellaindica (Hirst) leaves- fruit
Phyllotetranychus aegypticus
(Sayed) leaves
& Cheletogenesornatus (Canestrini
Fanzago) leaves
& Phytoseius plumifer (Canestrini
Fanzago) leaves

Tyrophagous putrescentiae
(McGregor) leaves
فــي دراســة علــى العوامــل والعمليــات
الزراعيــة املؤثــرة علــى اإلصابــة بحلــم
الغبــار ،أظهــرت أن أشــجار النخيــل
املجــاورة للطــرق الترابيــة كانــت أعلى إصابة
مقارنــة بالنخيــل البعيــد عــن الطــرق ،لــون
الثمــار لــم يؤثــر علــى تعــداد الحلــم ،الثمــار
املغطاة (تكيس /تزميط) كانت أقل إصابة
مــن الغيــرمغطــاة ،ارتفــاع نســبة اإلصابــة فــي
املزارع التي لم يتم بها مكافحة الحشائش،
حــرث التربــة يقــل اإلصابــة بالحلــم ،إج ـراء
عمليــة التقليــم يحــد مــن اإلصابــة ،عــدم
وجــود فــروق معنويــة فــي تعــداد الحلــم
ومســافات الزراعــة (10×10 ،6×6م)،
كذلــك عــدم تأثيــرانتظــام الــري علــى تعــداد
هــذه اآلفــة( .)4مــا زال االعتمــاد فــي مكافحــة
تلــك اآلفــة علــى تطبيــق املبيــدات التقليديــة
ولــم تدخــل عناصــراملكافحــة الحيويــة حيــز
التقييــم.
نظــرة مســتقبلية لــإدارة املتكاملــة آلفــات
نخيــل التمــربمحافظــة الــوادي الجديــد:
يمثــل نخيــل التمــرأهميــة اقتصاديــة كبــرى
بمحافظــة الــوادي الجديــد وهنــاك اتجــاه
إلــى مضاعفــة تعــداد النخيــل املنــزرع
فــي الســنوات القليلــة املقبلــة مــع التركيــز
علــى زراعــة األصنــاف التــي لهــا مجــال أكبــر
للتصديــرلألســواق العامليــة .النظــام البيئــي
الزراعــي بتلــك املحافظــة يختلــف عمــا هــو
موجــود بــوادى النيــل ممــا اتبعــه الق ـرار
الــوزاري بحظــراســتخدام جميــع املبيــدات
الحشــرية التقليديــة فــي مكافحــة اآلفــات
الزراعية باملحافظة .لذا وفي ضوء ما سبق
ذكــره مــن تبايــن فــي األهميــة االقتصاديــة
آلفــات نخيــل التمــرفــي كل واحــة عن األخرى

فانــه لنجــاح اإلدارة املتكاملــة (Integrated
 )Pest Managementآلفــات نخيــل التمــر
البــد مــن التأكيــد علــى عــدة نقــاط:
• إجـراء املزيــد مــن الدراســات االيكولوجيــة
والبيولوجية والحصرالجيد آلفات النخيل
وأعدائهــا الحيويــة مــع التتبــع لتذبــذب
تعدادهــا والتأكيــد علــى خصوصيــة كل
واحــة علــى حــده مــن ناحيــة النظــام البيئــي
الزراعــي الخــاص بهــا.
• تشــجيع الدراســات املتعلقــة بتقييــم
عناصــر املكافحــة املتكاملــة.
• التوسع في انشاء املزيد من معامل انتاج
طفيــل الترايكوجرامــا بمختلــف الواحــات
وخاصــة بعــد نجــاح مســاهمة هــذا الطفيــل
فــي الســيطرة علــى العديــد مــن آفــات نخيــل
التمــر.
• التوســع فــي تقييــم عناصــر املكافحــة
البيولوجيــة األخــرى مــن بكتريــا ،فطريــات،
نيماتــودا وغيرهــا وكذلــك بدائــل املبيــدات
اآلمنــة.
• التقليــل مــن اســتخدام املبيــدات
التقليديــة فــي املكافحــة قــدر اإلمــكان
وخاصــة فــي مكافحــة سوســة النخيــل
الحم ـراء وأكاروس النخيــل والبحــث عــن
بدائــل آمنــة ،الن االســتخدام املفــرط
لهــا قــد يــؤدى هــدم النظــام البيئــي فــي تلــك
الوا حــات.
• املتابعــة الجيــدة لألصنــاف الجديــدة مــن
حيــث التفضيــل العوائلــي لهــا مــن آفــات
النخيــل.
• البــد أن يكــون مزارعــي التمــور وأصحــاب
املصلحــة شــركاء أساســيين فيمــا يتخــذ مــن
ق ـرارات وتوصيــات فنيــة.
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حساسية أصناف النخيــل تجـاه اإلصــــــــ

وارتباطها بالمنـاعة الذاتية للنخيل والعنــــــــــ

تتعــرض أشــجارالنخيــل للعديــد مــن اإلصابــات الحشــرية املختلفــة والتــي يســتلزم معهــا التعامــل مــع ثمــارالنخيــل وجذوعهــا بأنــواع مختلفــة
مــن املبيــدات الكيمائيــة والتــي يكــون لهــا األثــر الســلبي علــى املنتــج النهائــي مــن التمــور ســواء كان هــذا الضــرر باألثــر املتبقــي للمبيــد لســوء
االســتخدام وعــدم األخــذ فــي االعتبــار فتــرة مــا قبــل الحصــاد لهــذا املبيــد (يحــدث مــع معظــم املزارعيــن فــي الوطــن العربــي) أو عــدم الدراســة
املســتفيضة لتلــك املبيــدات مــن حيــث أثرهــا املتبقــي علــى ثمــارالنخيــل عنــد حقنهــا داخــل الجــذوع ملكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء حيــث
تختلــف تمامــا مــدة األثــر املتبقــي للمبيــدات التــي تحقــن عــن تلــك التــي تــرش بنفــس نــوع املــادة الفعالــة نتيجــة لعــدم تعــرض املبيــدات التــي
تحقــن لنفــس الظــروف البيئيــة التــي تتعــرض لهــا عنــد الــرش.
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هنــاك معادلــة صعبــة البــد مــن أن يحققهــا
مزارعــي النخيــل فــي عاملنــا العربــي وهــي توافر
ً
تمــور بــا متبقيــات مبيــدات وأيضــا خاليــة
مــن اإلصابــات الحشــرية الثمريــة ،هنــاك
اشتراطات دولية لهذا األمرحيث يجب أال
تزيــد نســبة الثمــاراملصابــة بآفــات حشــرية
عــن ( )% 6 – 5والــذي يســتلزم معــه عــدم
اســتخدام مبيــدات خــال فتــرة مــا قبــل
الحصــاد وكذلــك خــال فتــرة التخزيــن.
لقــد أصبــح للنخيــل واســتثماراته بــاع كبيــر
فــي اقتصــاد معظــم البلــدان املنتجــه للتمــور
ســواء كان ذلــك املنتــج النهائــي لالســتهالك
املحلــي أو بغــرض التصديــر ،ومــن هــذا
املنطلــق فــإن إنتــاج التمــور أصبــح لــه
حيثيــات ومعاييــر جــودة عامليــة البــد مــن
توافرهــا حتــى نتمكــن مــن تــداول تمورنــا
ً
عامليــا بشــكل اقتصــادي ويحقــق املــردود
التجــاري املرجــو منــه خاصــة أن دولنــا فــي
الشــرق األوســط هي املنتج األكبرلألصناف
ذات الطلــب العالمــي.
ومــع زيــادة الطلــب العالمــي علــى تمورنــا
كان والبــد مــن تطبيــق العديــد مــن األنظمــة
اآلمنــة فــي املكافحــة واســتخدام املبيــدات
املختلفــة ومــع ارتفــاع التكاليــف املختلفــة

علــى امل ـزارع كان والبــد مــن النظــر إلــى
املكافحــة بمنظــور آخــر وهــو كيفيــة رفــع
مناعــة النخيــل اتجــاه اإلصابــات الحشــرية
املختلفــة ومــا هــي الطــرق اآلمنــة األخرى التي
يمكــن أن نســتخدمها لتقليــل اســتخدام
املبيــدات.
يهــدف هــذا املقــال إلــى عــرض مــا هــي املناعــة
فــي النباتــات اتجــاه اإلصابــات الحشــرية
وكيفيــة اســتثارتها بشــكل ذاتــي داخــل
ً
النبــات ومــن ثــم التعمــق قليــا فــي أمــر
تفضيل السوسة الحمراء إلصابة أصناف
معينــة مــن النخيــل وعالقــة ذلــك األمــر
باملناعــة الذاتيــة للنخيــل ومــا هــي املعامــات
الســمادية املختلفــة التــي يكــون لهــا دور
فعــال اتجــاه رفــع املناعــة اتجــاه اإلصابــات
الحشــرية وكذلــك دورهــا فــي املكافحــة.
ماذا تعني املناعة في النبات:
إن األكسجين مصدرالحياة لكل الكائنات
الحيــة ويتواجــد فــي البيئــة املحيطــة بنــا
بشــكل غيــر خامــل ،أمــا عــن النباتــات فــإن
األكســجين ( )O2املنتــج منــه ويتكــون
ً
بداخلــة أيضــا يكــون فــي حالــة اســتقرار
ً
وخمــول إال أنــه يمكــن تحولــه داخليــا إلــى
أنــواع عاليــة الطاقــة مــن األكســجين تســمى

األكســجين التفاعلــي ( .)ROSتعتبــر أنــواع
األكسجين التفاعلية ( )ROSمن املنتجات
الثانويــة لعمليــة التمثيــل الغذائــي الهوائــي
للنبات ويتم إنتاجها في عدة أقسام خلوية
مثل البالستيدات الخضراء (Dietz 2016
 ،) .et alوامليتوكوندريــا) 2016Huang et
 ،).alوالبيروكسيسومات (Sandalio and
)Romero-Puertas, 2015
تعــد مســتويات  ROSاملنخفضــة ضروريــة
لتقــدم العديــد مــن العمليــات البيولوجيــة
األساســية ،بمــا فــي ذلــك التكاثــر الخلــوي
والتمايــز وتنظــم النمــو الطبيعــي للنبــات
واالســتجابة لإلجهــاد البيئــي أو الناتــج
عــن اإلصابــات الحشــرية والفطريــة فــي
املســتويات األعلــى
(Gill and Tuteja, 2010; Tsukagoshi et
al., 2010; Zeng et al., 2017; Kong et
)al., 2018
وتشــكل أنــواع األكســجين التفاعليــة
ً
ً
تهديــدا كبي ـرا قــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى تلــف
الحمــض النــووي ومــوت النبــات (Xie
 .)et al., 2014يشــير هــذا إلــى أن ()ROS
لهــا دور مــزدوج فــي النخيــل اعتمـ ًـادا علــى
مســتويات مختلفــة مــن التفاعــل ومواقــع
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اإلنتــاج وإمكانيــة عبــوره األغشــية بيــن
الخاليــا النباتيــة ()Miller G. et al., 2010
أمــا عــن دورهــا كجزيئــات تفاعليــة تعمــل
أنــواع ( )ROSعلــى أكســدة بعــض املكونــات
الخلويــة وتعديلهــا وتمنعهــا مــن أداء
وظائفها األصلية ((;Apel and Hirt, 2004
 .Mittler et al., 2004فــي ظــل الظــروف
غيــر املواتيــة تولــد النباتــات عـ ً
ـددا كبيـ ًـرا
مــن أنــواع ( )ROSالتــي تشــارك فــي تنظيــم
العمليات املختلفة بما في ذلك الدفاع عن
مســببات األم ـراض واألصابــات الحشــرية
((Gill and Tuteja, 2010; Schippers
et al., 2016توجــد أنــواع األكســجين
التفاعليــة فــي حــاالت أيونيــة و  /أو جزيئيــة،.
كل نــوع مــن أنــواع األكســجين التفاعليــة
( )ROSلــه قــدرة أكســدة مختلفــة ويؤثــر
علــى تفاعــات فســيولوجية وكيميائيــة
حيويــة مختلفــة تنظمهــا جينــات مختلفــة
فــي النباتــات ومــن أمثلــة ذلــك يتفاعــل
 H2O2مــع الهرمونــات لتنظيــم عمليــة نمــو
النبــات واســتجابات اإلجهــاد ومنهــا االجتهــاد
الحشــري (Karkonen and Kuchitsu,
 .)2015وفــي ظــل الظــروف العاديــة ،يمكــن
التخلــص مــن أنــواع األكســجين التفاعليــة
املفرطــة مــن خــال آليــات دفــاع مضــادة
لألكســدة .فــي حالــة اضط ـراب التــوازن
بيــن إنتــاج والتخلــص مــن ( )ROSبســبب
الضغــوط الحيويــة وغيــرالحيويــة املختلفــة
وبالتالــي يكــون النبــات هــو امللــزم بالحفــاظ
علــى هــذا التــوازن مــن خــال آليــات أخــرى
للحفــاظ علــى التــوازن ألن الخلــل وارتفــاع
( )ROSيــؤدي إلــى اض ـرار بالغــة للنبــات.
آليات التخلص من ( )ROSعند ارتفاعه
أنظمــة الدفــاع املضــادة لألكســدة
األنزيميــة وغيــر األنزيميــة ،والتــي تعمــل
بشــكل تنظيمــي قــوي للحفــاظ علــى
60
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مخطط توضيحي آللية تكوين املناعة داخل النبات نتيجة التعرض للمؤثرات الحيوية والغيرحيوية املختلفة

التــوازن ،تشــتمل األنظمــة األنزيميــة
بشــكل أسا�ســي علــى  ،SODوالكتــاز
( ،)CATوبيروكســيدازأســكوربات (،)APX
والجلوتاثيون بيروكســيديز(GPX) ((Apel
 and Hirt, 2004في األنظمة غيراألنزيمية
بشــكل أسا�ســي عــن طريــق مضــادات
األكســدة منخفضة الكتلة الجزيئية ،مثل
الجلوتاثيــون وحمــض األســكوربيك ()AsA
والفالفونويــد.
وممــا ســبق ذكــره فــإن النخيــل عنــد حــدوث
إصابــات حشــرية لــه بسوســة النخيــل
الحم ـراء فــي أي جــزء مــن أج ـزاء النخلــة
فــإن النخلــة يكــون لهــا رد فعــل اتجــاه ذلــك
األمــربحيــث تبــدأ الخاليــا النباتيــة املحيطــة
بموضــع اإلصابــة بتنشــيط األكســجين
( )O2ويتحــول إلــى صــورة نشــطة مــن
الصــور الســابق ذكرهــا والتــي تتــاءم مــع
2022

شــدة اإلصابــة وبالتالــي تبــدأ نســبة ()ROS
بالزيــادة التدريجيــة والتــي يتبعهــا مباشــرة
نشــاط انزيمــي أو /وغيــر انزيمــي ليحافــظ
علــى معدالتــه دون الحــد الســمي لتلــك
اإلصابــة أو االجهــاد الحشــري الــذي حــدث
علــى النبــات.
رد فعــل النخيــل اتجــاه اإلصابــة بسوســة
النخيــل الحمــراء:
تــم إج ـراء العديــد مــن الدراســات ملعرفــة مــا
هو رد فعل أنواع وأصناف النخيل املختلفة
اتجــاه اإلصابــة بالسوســة الحمـراء.
ومــن خــال دراســة مقارنــة علــى أصنــاف
الزغلــول والســماني والحيانــي وبنــت عيشــة
فــي مصــر عنــد تعرضهــا لإلصابــة بالسوســة
الحم ـراء ومعرفــة التغي ـرات الكيميائيــة
املختلفة التي تحدث كما هوموضح كاآلتي:

) يوضح بعض املواد الناتجة من التحليل األنزيمي ألنسجة بعض أنواع نخيل البلح (املصاب والغيرمصاب) بسوسة النخيل الحمراء للمواد التي نتجت كرد فعل من تلك اإلصابة1( جدول

Chemicals
analysis

Varieties
Kinds

Peroxidase Healthy
AO.D340/min/
Infest.
gdw)
Alpha esterase’s Healthy
(Ug.a-naphthol
Infest
/min/gdw)
Phenol oxidase Healthy
(O.D.units /
Infest.
min/gdw)
Healthy
B-glycosidase
Infest.

Hayani Bent Ashia

Amri

Samani

Zagloul

r
F
r
Inter Infestation Health
pal
action
palm

Mean

7.03

7.92

6.29

5.98

5.76

6.596 b

9.06

8.56

7.96

5.66

7.16

7.68

67

58.67

70

65

63.33

64.8 b

66.33

94.33

74

124

124.33

96.666

a

2.44

2.47

0.59

3.39

1.17

2.012

b

2.48

2.86

1.31

4.77

2.29

2.742

a

12.90
5.82

9.22
4.55

5.32
3.82

5.81
4.14

5.79
5.17

4.697 b
7.808 a

1082.67

1143.33

2447.67

1181

Healthy 1380
Phenols
(Ug GA/gdw)
Infest. 1536.67

a

43.37
***

.293ns+

-0.0152ns

59.94
+0.123ns -.2921ns
***
41.63
***

-0.12923

-0.02934
ns

30.43
***

+0.9137
**

+.4558
*

1280.67 1215.53 b 30.43
-.1920 ns +0.7207**
***
a
2788.33 2546.33 2100
1191

) يوضح بعض املواد الناتجة من التحليل الكيميائي ألنسجة بعض أنواع نخيل البلح (املصاب والغيرمصاب) بسوسة النخيل الحمراء للمواد التي نتجت كرد فعل من تلك اإلصابة2( جدول

Chemicals
analysis
Tannins
(Ug tannic
acid/gdw)
Total carbohydrates
(mg/gdw)
Total Proteins
(mg/gdw)

Varieties mg/ gm
Bent
Kinds Hayani
Amri
Ashia
Healthy 112
97.67
112
Infest.

120

Mean

Samani

Zagloul

115.67

113.33

110.13

96.33 108.67.33 b c 126.33

99.67

110.13 a

Healthy 162.33 149.67
Infest. 65.33 126.33
Healthy 1.91
2.32

255
246.67
2.97

256
255
4.10

242.33
136
3.14

110.17
165.87 a
2.888 b

Infest.
2.20
3.56
Total nitro- Healthy 313 371.33
gen
(Ug/gdw) Infest. 340.67 544.67

2.86
477.33

4.52
665.33

5.03
503.67

3.636
466.13 b

458.67

713.33

781.67

Free amino Healthy
acids
(Ug alanine/ Infest.
min/gdw)

61

94.99
***

+.17012ns -.4251ns

567

66.48
***

+.011824
ns

-.4208ns

3.5 *
-.6168*

53036.-*

266.67

340.67

403

323.33

317.33 a

247

272.33

345.67

412

312.33

317
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+.6420*

0.82524+
-.03640ns
**

a

تفرزهــا األصنــاف املختلفــة مــن النخيــل
اتجــاه اإلصابــة بالسوســة الحم ـراء حيــث

-.2403

R
Health
palm

56.872
***

253

وجــد زيــادة كميــة البيروكســيديز وبيتــا
جلوكســيدات والكربوهيــدرات وعلــى

F
r
Inter Infestation
action
palm

وتشــيرالنتائــج إلــى أن هنــاك فــروق معنويــة
فــي املــواد األنزيميــة والغيــر أنزيميــة التــي

الجانــب اآلخــرانخفضــت كميــة الفينــوالت
والتانينــات والبروتيــن الكلــي واألحمــاض
األمينيــة الحــرة فــي النخيــل املصــاب مقارنــة
بالنخيــل الغيــر مصــاب كمــا أن كميــات
ونســب املــواد املفــرزة تختلــف مــن صنــف

آلخــر)Eldeeb et al., 2015( .
وفــي دراســة أخــرى تمــت علــى نخيــل جــوز الهنــد
( )Cocos nuciferaفــي ماليزيــا والــذي يتعــرض
لإلصابــة بسوســة النخيــل الحم ـراء علــى

األصنــاف ()PANDA, MAWA and MATAG
وقــد تمــت دراســة رد فعــل هــذه األصنــاف علــى
اإلصابــة بالسوســة الحمـراء ودراســة التغيـرات
ً
ً
فــي النشــاط اإلنزيمــي وغيــراإلنزيمــي كمــا ونوعــا
وكانــت النتائــج تشــيرإلــى اآلتــي:

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

Coconut cultivars

)Enzymatic antioxidants (units/mg protein

MATAG

MAWA

PANDAN

0.27 ± 0.10ns
0.24 ± 0.10

*1.13 ± 0.04
0.57 ± 0.12

*2.60 ± 0.11
0.18 ± 0.03

Infested Control

)CAT (Catalase

*10.33 ± 0.42
1.91 ± 0.10

*39.38 ± 2.29
9.74 ± 0.87

*5.0 ± 0.72
1.56 ± 0.15

Infested Control

)POD (peroxidase

0.17 ± 0.03ns
0.40 ± 0.07

*1.15 ± 0.16
0.16 ± 0.05

*1.58 ± 0.20
0.92 ± 0.14

Infested Control

APX (ascorbate
)peroxidase

جدول ( )4يوضح مقارنة بين كمية مضادات األكسدة الغيرإنزيمية (الفاتوكوفيرول  -اسكوربيك اسيد  -الكارتينويدز) في النخيل املصاب والغيرمصاب بالسوسة الحمراء

Coconut cultivars
MATAG

MAWA

PANDAN

1.02 ± 0.18ns
1.22 ± 0.06

*2.85 ± 0.31
0.85 ± 0.16

1.43 ± 0.04ns
1.36 ± 0.10

Infested Control

α-Tocopherol

*22.49 ± 8.08
5.94 ± 1.09

*15.71 ± 3.00
4.66 ± 2.04

3.37 ± 1.37
*22.43 ± 6.69

Infested Control

Ascorbic acid

*921.20 ± 281.10
248.80 ± 110.39

*3043.20 ± 526.35
1408.40 ± 103.02

*2771.20 ± 263.90
455.20 ± 135.10

Infested Control

Carotenoids

وكمــا هــو واضــح فــي الجــدول الســابق أن
الصنــف ( )MAWAهــو أكثــر األصنــاف
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لــه نتائــج معنويــة مقارنــة بالصنفيــن
اآلخريــن فــي تكويــن (الفاتوكوفيــرول
2022

 اســكوربيك اســيد  -الكارتينويــدز -الكتاليــز  -البيروكســيديز واســكوربات

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

قابليــة إصابــة أربعــة أنــواع مــن النخيــل
(Phoenix canariensis - Phoenix
– dactylifera Chamaerops humilis
)Washingtonia filifera
اتجــاه سوســة النخيــل الحم ـراء حيــث
كانــت تــدور التجربــة حــول إحــداث إصابــة
صناعيــة للنخيــل بمختلــف أنواعــه بعمــل
أنفــاق صناعيــة باســتخدام املثقــاب فــي

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

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

Forced infestation assay

Natural infestation assay
No. of individuals per palm

% infestation

% larval survival

% infestation

Species

0

0

83.3 ± 0a

100

Washingtonia filifera

0

0

94.43 ± 5.56a

100

Chamaerops humilis

0

0

77.76 ± 14.69a

100

Phoenix dactylifera

100 ± 64

100

88.86 ± 5.56a

100

Phoenix canariensis

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

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

الظــروف مالئمــة لذلــكCangelosi et( .
.)al., 2016
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الحيانــي ،بنــت عيشــة ،العامــري ،الســماني)
ودراســة مــدى حساســيتها لإلصابــة بالسوســة

وفــي دراســة أخــرى علــى أنــواع مختلفــة مــن
النخيــل فــي جمهوريــة مصــرالعربيــة (الزغلــول،

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

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

Amr./
100
Date
palm

No.
of infested
palms
H. ./
98
Date palm
47

Z. ./
100
Date
palm

H./
100
Date palm

No. of
infested
palms

Months

2011
The varieties of infested palms

4

12

19

27

25

87

16.5

15.3

9.4

4

12

19

27

25

17.4

0.26

0.28

0.96

0.28

0.26

0.89

Total
Total
%
S.E. ±

B. ./
100
Date
palm

Z. ./
97
Date
palm

3

5

8

16

15

3

5

8

S./
100
Date palm

0.26
0.19
0.18
2013
The varieties of infested palms
B. ./
98
Date palm

No. of
infested
Z. ./
palms
94
H. ./
Date
97
palm
Date
palm
26
11

0

0

2

13

0

0

2

13.8

11.3

0

0

1.67

0.26

0.26

B=Bent Eshia

وتوضــح هــذه الدراســة أن جميــع األصنــاف
تحــت الدراســة كانــت جميعهــا عرضــة
لإلصابــة بالسوســة الحم ـراء إال أن
الصنفــان الزغلــول والحيانــي كانــا أكثــر
حساســية لإلصابــة مــن األصنــاف األخــرى
محــل الدراســة)Eldeeb et al., 2015( .
ومــن نتائــج الدراســات الســابقة البــد مــن
ً
إلقاء الضوء على أمرهام جدا وهوتفضيل
السوســة الحم ـراء لإلصابــة بصنــف معيــن
مــن أصنــاف النخيــل مقارنــة بصنــف آخــر
64

املجلد الرابع ع�شر ,العدد � , 03أغ�سط�س

B. ./
Amr./
S./ 100
100
100
Date
Date
Date
palm
palm
palm

0.23 0.25
0.14
2012
The varieties of infested palms

Amr./ 100
Date palm

S./
100
Date
palm

B. ./
100
Date
palm

No. of infested palms
Z. ./ 95
H. ./
Date
98
palm
Date palm

0

1

5

16

11

33

5.3

0

1

5

16.8

11.2

6.7

0.58

0

0.08

0.19

0.26

0.26

0.66

Z=Zaghloul

S=Samani

ً
حيــث مــن واقــع مــا تــم عرضــه مســبقا تفيــد
األبحــاث والدراســات أن كل األصنــاف
معرضــة لإلصابــة بالسوســة الحمـراء طاملــا
توافــرت ظــروف اإلصابــة املختلفــة ولكــن
تختلــف فيمــا بينهــا فــي مــدى تحمــل الصنــف
لشــدة اإلصابــة والضــرر الداخلــي الــذي
يحــدث نتيجــة االختالفــات الكثيــرة بيــن
األصنــاف فــي رد فعلهــا اتجــاه تلــك اإلصابــة
ً
مــن خــال مــا تفــرزه النخلــة ذاتيــا مــن مــواد
انزيميــة وغيــرانزيميــة تعطيهــا املناعــة اتجــاه
تلــك اإلصابــة كمــا أنــه البــد أال نتغافــل عــن
2022

Amr=Amry

Months

S./ Amr./
100 100
Date Date
palm palm

2010
The varieties of infested palms

Total
Total
%
S.E. ±

H=Hayani

املحتــوى الرطوبــي ونســبة الكربوهيــدرات
لــكل نــوع وصنــف نخيلــي والــذي يعتبــر مــن
العوامل التي تقوم بتســهيل عملية انتشــار
اإلصابــة داخــل جــذوع النخلــة.
كمــا أن املحتــوى الغذائــي للنخلــة يلعــب
ً ً ً
دورا هامــا جــدا فــي كفــاءة وفاعليــة الجهــاز
املناعــي للنخيــل اتجــاه اإلصابــة بالسوســة
الحم ـراء حيــث تتوافــر العناصــر الغذائيــة
ً
ً
ً
املختلفــة كمــا ونوعــا بشــكل متــوازن وفقــا
الحتياجــات النخيــل وعمــره وظروفــه

البيئية ومرحلته اإلنتاجية ...الخ .من أمور
يؤثــرفــي النهايــة علــى كفــاءة رد فعــل النبــات
اتجــاه اإلصابــات الحشــرية املختلفــة.
الكشف املبكرلإلصابة
بالسوسة الحمراء:
ممــا ســبق ذكــره مــن تفاصيــل عــن ردود
فعــل النخيــل الكيميائيــة اتجــاه اإلصابــة
بالسوسة الحمراء كان ال بد من االستفادة
مــن تلــك األمــور فــي كيفيــة الكشــف املبكــر
عــن اإلصابــة بالسوســة الحم ـراء .فقــد تــم
انجــاز العديــد مــن الدراســات علــى أنــواع
مختلفــة مــن النخيــل لدراســة التغي ـرات
الكيميائيــة كمــا ســبق ذكــره فقــد أكــدت
األبحــاث العلميــة أن هنــاك تغيــر كيميائــي
واضــح يحــدث مــع بدايــة حــدوث اإلصابــة
ً
بالسوسة الحمراء وكان األكثروضوحا هو
هرمــون حمــض األبسيســيك والــذي يــزداد
تركيــزة فــي النخيــل املصــاب مقارنــة بالســليم
واملرتبــط بــه العديــد مــن أنــواع البروتيــن
املختلفــة والتــي يمكننــا مــن خاللها الكشــف
املبكــر عــن السوســة الحم ـراء ( ( Nazmi
Harith et al. 2021
كمــا أن هنــاك دراســات متعــددة اســتفادت
من ذلك األمرحيث تمت دراســة التغيرات
فــي البروتينــات النباتيــة التــي تحــدث نتيجــة
اإلصابــة بالسوســة الحم ـراء فقــد كان
هنــاك منتجــات بروتينيــة جديــدة نتيجــة
اإلصابــة بالسوســة الحم ـراء فقــد اتضــح
ً
فــي إحــدى الدراســات تكويــن ( )32نوعــا
مــن الببتيــدات نتيجــة اإلصابــة بالسوســة
الحمراء ()Khawaja Rasool et al. 2015
وفــي دراســة مفصلــة عــن تحديــد اســتجابة
مضــادات األكســدة والبروتيــن ألنســجة
نخيــل الزيــت املصابــة بسوســة النخيــل
الحم ـراء ،حيــث أجريــت التحليــات ملــدة

شهرواحد والذي اعتمدت بها على تحديد
نشــاط مضــادات األكســدة إلــى املحتــوى
الفينولي الكلي ألنسجة النخلة ( )TPCكما
تم تحديد اجمالي محتوى البروتين القابل
للذوبــان ( )TSPومالمــح بروتيــن الكلــي
للنخيــل الســليم واملصــاب وقــد لوحــظ
انخفــاض ( )TPCألنســجة النخيــل املصــاب
بسوســة النخيــل الحم ـراء بشــكل ملحــوظ
مــن األســبوع األول حتــى األســبوع الرابــع مــع
أعلــى انخفــاض لوحــظ فــي األســبوع الثالــث.
وكان األســبوع الرابــع ل ـ ( )TSPهــو األعلــى
بشــكل ملحــوظ مقارنــة بباقــي املــدة ،كمــا تــم
ً
ً
جديدا في أنسجة
بروتينا
تكوين ثالثة عشر
النخيــل املصــاب بسوســة النخيــل الحمـراء
ً
بروتينيــا مفقـ ً
ً
ـودا.
بينمــا كان ( )20شــريطا
ومما ســبق ذكره تشــيرالتغييرات في نشــاط
مضــادات األكســدة وكذلــك فــي محتــوى
البروتيــن النخيــل املصــاب بالسوســة
الحم ـراء إلــى أن ً
نوعــا مــن آليــات الدفــاع
ً
والتنظيم قد تم استثارتها ذاتيا في النخيل
والتي يمكن استخدامها كمؤشرات حيوية
محتملــة للكشــف عــن اإلصابــة املبكــرة
بسوســة النخيــل الحمـراء فــي نخيــل الزيــت.
()Fahmeeda et al. 2021

البرامــج الســمادية ودورهــا فــي الوقايــة
مــن اإلصابــات الحشــرية:
املغذيــات النباتيــة هــي عنصــر كيميائــي
ضــروري لنمــو النبــات وتكاثــره وقــد تــم
ً
غذائيــا علــى
التعــرف علــى ( )14عنصـ ًـرا
أنهــا أساســية ،املغذيــات الكبــرى األساســية
(النيتروجيــن ،الفوســفور ،البوتاســيوم)
واملغذيــات الكبــرى الثانويــة (الكالســيوم،
املغنيســيوم ،والكبريــت) واملغذيــات
الدقيقــة (الحديــد ،املنغنيــز ،الزنــك،
النحــاس ،البــورون ،املوليبدينــوم ،الكلــور،
والنيــكل) لنمــو النباتــات.
يؤثــر التوافــر النســبي للعناصــر الغذائيــة
املختلفــة داخــل النبــات علــى نمــو وتكاثــر
اآلفــات الحشــرية املختلفــة والتــي تحتــوي
علــى نفــس العناصــرالغذائيــة للنبات ولكن
تركيـزات تواجدهــا فــي الحشـرات أكبــربكثيــر
مقارنــة بالنباتــات ((Boswell et al. 2008
من بين العديد من املغذيات النباتية هناك
( )17عنصـ ًـرا أساسـ ًـيا فقــط للنمــو الســليم
وتطــور النباتــات ويلعــب كل عنصــر غذائــي
ً
دورا ً
مهما في نموها .هذه العناصرالغذائية

العوائل النباتية مصدركل عناصرالتغذية املختلفة لنمو وتطور اآلفات الحشرية
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مطلوبــة مــن قبــل الحش ـرات لنموهــا،
والحفــاظ علــى األنســجة ،والتكاثــروالطاقــة
والذيــن يفيــون بمتطلباتهــم مــن خــال
التغذيــة علــى النباتــات وتشــمل املتطلبــات
الغذائية النوعية للحشرات الكربوهيدرات
والبروتينات واألحماض األمينية واألحماض
الدهنيــة واملعــادن والفيتامينــات والتــي
تحصــل عليهــا مــن النباتــات بطــرق التغذيــة
ً
املختلفــة وفقــا لنــوع الحشــرة.
أمــا العمليــات الحيويــة داخــل النبــات مثــل
األخصــاب والنمــو ..الــخ .وهــي العمليــات
الحيويــة األساســية تحتــاج إلــى فيــض كبيــر
مــن العناصــر الغذائيــة الســمادية كمــا
توجــد عمليــات حيويــة ثانويــة أخــرى ثانويــة
داخــل النبــات واملرتبطــة بالعديــد مــن
العوامــل والتأثيـرات الخارجيــة علــى النبــات
مثل ظروف توافراملاء والحراره والظغوط
البيئيــة الحيويــة علــى النبــات ومــن هنــا نجد
أن النبــات يقــوم بتوجيــه هــذا املحتــوى
الغذائــي لــه وفقــا الحتياجاتــه .فــي حالــة أن
هنــاك مصــادر غذائيــة محــدودة للنبــات
فإنه ال يمكن بتلبية كل املتطلبات في وقت
واحــد وهنــا تحــدث املفاضلــة بين العمليات
الفسيولوجية األساسية فيما بينها وكذلك
العمليــات الثانويــة لإلبقــاء علــى حياتــه وهــو
الــوازع األهــم للنبــات .إن النبــات يبــدأ فــي
ً
تعديــل مســارات نمــوه وفقــا للمتــاح لــه مــن
عناصــرغذائيــة فعندمــا يكــون هنــاك وفــرة
ســمادية غذائيــة نجــد أن مســاحة أوراق
النبــات فــي ازديــاد ويــؤدي ذلــك إلــى ســرعة
نمــو النبــات حيــث أن مســاحة عمليــات
البنــاء الضوئــي كبيــرة والعكــس بالعكــس فــي
حالــة عــدم توافرهــا ،ويرتبــط بذلــك في هذه
الحالــة انتشــار أوســع للمجمــوع الجــذري
ً
بحثــا عــن العناصــر الســمادية الغذائيــة.
عنــد زيــادة مســاحة النبــات حيــث ارتفــاع
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نســبة املــواد الســمادية الغذائيــة فــإن
نســبة الكربــون داخــل النبــات يحــدث لهــا
زيــادة طرديــة والتــي بدورهــا يحــدث زيــادة
فــي محتــوى الكربوهيــدرات والســكريات..
ً
الــخ .مــن مــواد جاذبــة وهامــة جــدا للعائــات
الحشــرية املختلفــة وبالتالــي فــإن زيــادة
مســاحة النبــات (الســبب األسا�ســي فيهــا
النيتروجيــن) ترتبــط ارتبــاط وثيــق بزيــادة
معــدالت اإلصابــة الحشــرية كمــا ســبق
ذكــره .كمــا أن التســميد الغيــر متــوازن
ً
ً
وفقــا لظــروف احتياجــات النبــات لــه دورا
ً
ً
كبي ـرا جــدا فــي انخفــاض مســتوى إنتــاج
املنتجــات النباتيــة الثانويــة األخــرى داخــل
النبــات (األنزيمــات والهرمونــات ...الــخ).
وتشــير نتائــج الدراســات املختلفــة التــي
أثبتت أن هناك ارتباط وثيق بين التسميد
ومناعــة النبــات اتجــاه األصابــات الحشــرية
حيــث أن زيــادة العناصــر الســمادية يؤثــر
بالســلب علــى املنتجــات الثانويــة املختلفــة
مثــل الفينــوالت والراتنجــات والتانينــات
ً
ً
وجميعهــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بعمــل
أنزيمــي خلــوي داخــل النبــات والــذي يتأثــر
بزيــادة نســبة الكربــون فــي النبــاتvan .
Loon et al., 2006; Pieterse et al.,
2014; Piasecka et al., 2015; Klessig
et al., 2018; Wang et al., 2020
2022

ً
أوال :تأثيرالنيتروجين:
النيتروجيــن هــو مــن أهــم املغذيــات
الرئيســية التــي تتطلبهــا الحش ـرات وفــي
معظمهــا الحــاالت هــي العامــل املحــدد
الرئي�ســي للنمــو األمثــل للحش ـرات حيــث
أن اســتخدام األســمدة النيتروجينيــة
بالنســب الغيــرمتوازنــة يزيــد عــادة تفضيــل
الحش ـرات للتغذيــة الشــرهة علــى العائــل
النباتــي والــذي يتبعــه مباشــرة زيــادة كبيــره
فــي التعــداد الحشــري والكفــاءه الجنســية
(.)Rostami et al., 2016
للنيتروجيــن تأثي ـرات إيجابيــة علــى
أداء الحش ـرات الفرديــة ،ربمــا بســبب
التحســينات التــي يســببها فــي كيميــاء العائــل
النباتــي حيــث تشــمل هــذه التحســينات
زيــادة التخليــق الحيــوي وتراكــم البروتينات
واألحمــاض األمينيــة والســكريات
وانخفــاض تركي ـزات املركبــات الدفاعيــة
القائمــة علــى الكربــون.
ً
ثانيا :الفوسفور:
يقلــل الفوســفور مــن مالئمــة العائــل
النباتــي لآلفــات الحشــرية املختلفــة عــن
طريــق تغييــر املســتقبالت الثانويــة مثــل
الفينــوالت والتربينــات وتراكــم الفينــوالت
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(التانيــن ،اللجنيــن) والــذي يعتبــر بمثابــة
حاجــز لإلصابــة الحشــرية (مضــاد
للتغذيــة) أو تأثيــرســام بشــكل مباشــر(مبيــد
حشــري) علــى اآلفــات الحشــرية املختلفــة
( .)Facknath and Lalljee 2005تتداخــل
الفينــوالت مــع الهضــم ،وبــطء النمــو،
وتعــوق نشــاط اإلنزيــم وانقســام الخاليــا.
تتداخل التربينات مثل ()monoterpenes
و(terpene
و()sesquiterpenes
 )polymersمــع االنتقــال العصبــي وتكتــل
الفســفرة ،وكل مــا ســبق هــو عبــارة عــن
نشــاط انزيمــي يدخــل فــي مناعــة النبــات
اتجــاه اإلصابــة الحشــرية.

ً
ثالثا :البوتاسيوم:
تعمــل املســتويات العاليــة مــن البوتاســيوم
علــى تعزيــز التمثيــل الغذائــي الثانــوي
للمركبــات املختلفــة داخــل النبــات ،وتقليل
تراكــم الكربوهيــدرات وبالتالــي تقليــل
التأثيــرالحشــري علــى أنســجة النبــات حيــث
الجرعات املرتفعة من البوتاسيوم لها تأثير
علــى امتصــاص النيتروجيــن .تــؤدي الكميــة
الزائــدة مــن البوتاســيوم إلــى تغي ـرات كميــة
فــي العناصــر الغذائيــة واملــواد الكيميائيــة
التــي تؤثــر بشــدة علــى البيئــة الكيميائيــة
للنبــات وتلعــب ً
دورا ً
مهمــا فــي خفــض تعــداد
األصابــات الحشــرية بشــكل غيــر مباشــر.
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ً
رابعا :تأثيراملغذيات الثانوية
واملغذيات الدقيقة:
إلــى جانــب املغذيــات الكبــرى األوليــة ،تؤثــر
بعض املغذيات الكبرى الثانوية واملغذيات
الدقيقــة ً
أيضــا علــى تعــداد اآلفــات ،كمــا
أن املغذيــات الكبــرى الثانويــة واملغذيــات
الدقيقــة الثانويــة مثــل الكالســيوم والزنــك
والكبريــت تقلــل مــن انتشــار اآلفــات وذلــك
عــن طريــق تحفيــزبعــض املــواد الكيميائيــة
الحيويــة املختلفــة مثــل (قلويــدات،
جلوكوز يــدات).
كمــا أن الســيليكون ً
دورا فــي مقاومــة النبــات

ألضراراإلصابات الحشرية .يشارك السيليكون
فــي مقاومــة النبــات ضــد أضـراراآلفات الحشـرية
مــن خــال آليتيــن دفــاع رئيســيتين:

فيزيائيــة :حيــث تتكــون بلــورات الســيليكا
من أجســام صلبة تشــبه الشــفرات الحادة
ً
والتي تؤثرميكانيكيا على الحشرات بشكل
غيــرمباشــرحيــث تــؤدي إلــى حــدوث جــروح
في كيوتيكل الحشرات وتعمل على إحداث
فقــد لرطوبــة جســم الحشــرة ،كمــا أنــه
يعمل على تصعيب مهمة الحشرات سواء
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فــي وضــع البيــض أو الحركــة علــى أســطح
النبــات وتعيــق عمليــة التغذيــة ســواء
للثاقبــات املاصــة أو اليرقــات القارضــة.
تأثيــر جزيئــات الســيليكا فيزيائيــا علــى
كيوتيــكل جســم الحشــرة والعمــل علــى فقــد
الرطوبــة الداخليــة للحشــرة املعاملــة

يقلــل مــن االستســاغة وال يتــرك أي بقايــا
للمبيــدات فــي الطعــام أو البيئــة كمــا أنــه
وقائــي ضــد مجموعــة واســعة مــن املجاميــع
الحشرية املختلفة والحشرات التي تتغذى
علــى أنســجة النبــات الداخليــة (Keeping
)and Meyer, 2003

كيميائية :يتم ترسيبه على شكل حصوات
نباتيــة أوباليــن تزيــد مــن صالبــة األنســجة
وكشــطها حيــث يكــون ر ً
ادعــا للتغذيــة

تــم تقييــم كبريتــات الزنــك (· ZnSO4
ً
ً
 )H2Oسـ ً
ـيولوجيا علــى
وبيولوجيــا وفسـ
ـميا
األطــوار املختلفــة لسوســة النخيــل الحم ـراء

وقــد اثبتــت الدراســات ان لهــذه املــادة تأثيــر
ســام وقاتــل لألطــواراليرقيــة عــن طريــق منــع
التغذية كما أن له تأثيرعلى عمليات التطور
اليرقــي ونســب التشــرنق وظهــور الحش ـرات
البالغــه وكذلــك تاثيــره علــى نســبة الفقــس
وعــدد البيــض وخصوبتــه وأماكــن تكــون
األمشــاج فــي الذكــور والبويضــات فــي األنــاث
كمــا كان هنــاك تأثيــر علــى أنســجه وخاليــا
املعــي الوســطى لليرقــاتZamzam M. Al-(.
)Dhafar and Aziza Sharaby, 2012

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

Means life cycle
in days ± S.E

% Adult
emergence

%
Pupation

Means pupal duration

%
Larval mortality

Means Larval
duration in
days±S.E

Treatment

**125 ± 0.8

36

45

”45 ± 0.3

15

”56 ± 0.8

Zinc sulfate

78 ±0.05

79

85

25±0.0

3

28 ± 0.3

Control

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

)Sterility(%

)Corrected(%

)Egghatching(%

Means No.depositedegw ±S.E

Matingcombinations

356± 0.12a

)♀ x N♂ (control
♂N♀ x T

Hatchability

Fecundity

70.3

48.2

61.7

83

59.S

43.4

93.3

40

220 ± 0.8 C

59.S

43.4

93.3

36

270± 0.17C

♂T♀ x N

85.1

24.1

61.8

29

176±0.05b

♂T♀ x T
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تمر «المجهول» بمصر

صنف واعد يعزز من تنافسية
التمور المصرية بالعالم

شــجرة النخيــل هــي شــجرة الحيــاة ،وهــي مصــدرالــرزق لكثيــرمــن األمــم وخاصــة العربيــة ،وتنتشــرزراعــة نخيــل البلــح فــي معظــم محافظــات
جمهوريــة مصــرالعربيــة ،وقــد حبــا هللا مصــربظــروف مناخيــة متباينــة وبالتالــي انعكــس ذلــك علــى أصنــاف التمــراملختلفــة فنجــد أن نخيــل
ً
ً
ً
التمــريــزرع علــى طــول وعــرض الجمهوريــة مــن ســاحل البحــراملتوســط شــماال إلــى حــدود الســودان جنوبــا ومــن ســاحل البحــراألحمــرشــرقا
ً
حتــى حــدود ليبيــا غربــا .
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وم ــن خ ــال ه ــذا التن ــوع ف ــي الظ ــروف
املناخيــة تنوعــت أصنــاف التمــور املصريــة
بجمي ــع املحافظ ــات حي ــث نج ــد األصن ــاف
الرطبــة والنصــف رطبــة والجافــة .وكشــف
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تقريــرصــدرعــن منظمــة األغذيــة والزراعــة
لألم ــم املتح ــدة (الف ــاو) ،ع ــن أن مص ــر
أصبح ــت تحت ــل املرك ــز األول ف ــي إنت ــاج
التم ــور عل ــى مس ــتوى العال ــم ،حي ــث بل ــغ

2022

إنتاج مصرمن هذا املحصول االســتراتيجي
نح ــو  1.7ملي ــون ط ــن ف ــي الع ــام بم ــا يع ــادل
نحــو  18%مــن اإلنتــاج العالمــي ،ويتــوزع فــي
كل م ــن واح ــة س ــيوة ،والواح ــات البحري ــة،

والــوادي الجديــد ،وأســوان بفضــل تطويــر
برنامــج النخيــل والتمــور فــي مصــربالتعــاون
بي ــن وزارة التج ــارة والصناع ــة م ــع وزارة
الزراعــة واســتصالح األرا�ضــي ،مــع التوســع
ف ــي مناط ــق إنت ــاج جدي ــدة ،والتع ــاون بي ــن
املزارعي ــن واملنتجي ــن واملصدري ــن ف ــي مج ــال
النخيــل والتمــور لتصبــح كميــات التصديــر
ً
م ــن التم ــور نح ــو  40أل ــف ط ــن س ــنويا
ومضاعفتها إلى  120ألف طن في السنوات
الخم ــس املقبل ــة بع ــد أن أصبح ــت مص ــر
عل ــى خارط ــة التج ــارة العاملي ــة.
وتض ــم مص ــر عش ـرات م ــن امل ـزارع
االســتثمارية املتخصصة في زراعة النخيل
وإنتــاج التمــور فــي عــدد كبيــرمــن محافظــات
القط ــر املص ــري ،والت ــي تطب ــق أنظم ــة
الج ــودة العاملي ــة ف ــي كاف ــة حلق ــات سلس ــلة
القيم ــة ،وتش ــتمل بدوره ــا عل ــى عش ـرات
اآلالف م ــن أش ــجار نخي ــل املج ــدول.
لقد أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت
ً
مؤخ ـرا عل ــى أن جمهوري ــة مص ــر العربي ــة
هــي مــن بيــن أفضــل الــدول لزراعــة صنــف
ً
املجهــول نظ ـرا ملناســبة الظــروف املناخيــة
املتوف ــرة ،وتوف ــر مدخ ــات اإلنت ــاج م ــن
مساحات أرا�ضي قابلة للزراعة ،والخبرات
الفنيــة والكــوادرالبشــرية والعمالــة املدربــة
بتكلفــة مناســبة ،كمــا تتمتــع مصــربموقــع
جغراف ــي فري ــد ،وبالعدي ــد م ــن اتفاقي ــات
التجــارة الحــرة التــي تربــط مصــرمــع االتحاد
األوروبــي وحــوض البحــراملتوســط والــدول
العربي ــة وإفريقي ــا واملغ ــرب العرب ــي وتركي ــا
وأمريــكا الجنوبيــة ودول شــرق آســيا ،األمــر
الــذي يعمــل علــى زيــادة التنافســية الدوليــة
للتم ــور املصري ــة ،فض ـ ًـا ع ــن توف ــر س ــوق
ً
محلــي كبيــرومتزايــد نظ ـرا للزيــادة الســنوية
ف ــي ع ــدد الس ــكان وتزاي ــد الوع ــي واس ــتهالك
التم ــور مل ــا له ــا م ــن قيم ــة غذائي ــة وصحي ــة

مرتفع ــة ،وللتوس ــع ف ــي اس ــتخدام التم ــور.
وهن ــاك توس ــع مس ــتمر ف ــي الزراع ــات
الحديثــة مــن صنــف املجهــول الــذي أشــتهر
بمص ــر باس ــم «املج ــدول» وه ــو صن ــف
عالــي الجــودة تتركــززراعتــه فــي املحافظــات
التالي ــة :أســوان ،الــوادي الجدي ــد ،املني ــا،
الجي ــزة (الواح ــات البحري ــة) ،جن ــوب
س ــيناء ،جن ــوب البح ــر األحم ــر .وخ ــال
الع ــام املا�ض ــي تخط ــت بش ــائراإلنت ــاج تم ــر
املجه ــول الفاخ ــرإل ــى أل ــف ط ــن ت ــم توجي ــه
ج ــزء منه ــا للس ــوق املحل ــي وال ــذي أصب ــح
عل ــى وع ــي ت ــام بدرج ــات الج ــودة املختلف ــة
لهــذا الصنــف مــع توجيــه كميــة مــن اإلنتــاج
للتصدي ــر لألســواق العاملي ــة والت ــي كان
م ــن بينه ــا كن ــدا وتركي ــا واإلم ــارات واملغ ــرب
وجــاري فتــح أســواق جديــدة ،حيــث يصــل
ً
تعداد أشجارصنف املجهول بمصرحاليا
حوال ــي  1.4ملي ــون نخل ــة ،منه ــا حوال ــي 600
ألــف نخلــة بــدأت بالفعــل فــي اإلثمــار ،ومــن
املتوق ــع زي ــادة إنتاجيته ــا بمع ــدل س ــنوي،
نتيجــة لزيــادة عــدد النخيــل املثمــرولزيــادة
االس ــتثمارات املصري ــة والعربي ــة الجدي ــدة
ً
ف ــي ه ــذا القط ــاع ،كم ــا تق ــوم مص ــر حالي ــا
بإنش ــاء أكب ــر مش ــروع لزراع ــة النخي ــل
وإنت ــاج التم ــور باملنطق ــة عل ــى مس ــاحة 40
ألــف فــدان تتســع لعــدد  2.5مليــون نخلــة
ً
متضمن ــا إنش ــاء املخ ــازن املب ــردة واملجم ــدة
ومحطات الفرز والتعبئة وخطوط اإلنتاج
املتنوع ــة لتحقي ــق االس ــتفادة القص ــوى
والعم ــل عل ــى تعظي ــم القيم ــة املضاف ــة.
أصل صنف املجهول
أص ــدر الخبي ــر الزراع ــي الدول ــي ،الدكت ــور
عب ــد الوه ــاب زاي ــد األمي ــن الع ــام لجائ ــزة
خليف ــة الدولي ــة لنخي ــل التم ــر واالبت ــكار
الزراعــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،

ُ
كت ــاب بعنــوان (املجه ــول ُد َّرة التم ــور)،
وه ــو مؤل ــف علم ــي رفي ــع املس ــتوى واألول
م ــن نوع ــه ال ــذي يوث ــق أص ــل وموط ــن
صنــف املجهــول التــي تشــتهربــه جهــة درعــة
تافيالل ــت باململك ــة املغربي ــة ،وق ــد س ــاهم
فــي إعــداد الكتــاب  8وزراء زراعــة فــي الــدول
ً
املنتج ــة للتم ــور ،باإلضاف ــة إل ــى  44باحث ــا
ً
ً
ً
ً
وعاملــا وخبي ـرا زراعيــا يمثلــون  13بلــدا مــن
بينهــا املغــرب ،إلــى جانــب  4منظمــات دوليــة.
حيــث خطــف تمــر«املجهــول» أنظــارالعالــم
ً
حول ــه ع ــن باق ــي التم ــور ،نظ ـرا إل ــى املكان ــة
العاملي ــة الت ــي وص ــل إليه ــا حي ــث ترب ــع تم ــر
«املجهــول» علــى الئحــة أفضــل وأجــود وأغلــى
التمــور فــي العالــم ،وكثــرالحديــث عــن اســم
وأص ــل ه ــذا الصن ــف ،وكث ــرمع ــه العب ــث ف ــي
هاتي ــن النقطتي ــن (أص ــل التس ــمية وأص ــل
الصنــف) حتــى بــات ُيقــال فــي بعــض املحافــل
في نسب تمراملجهول إلى هذه الدولة أوتلك،
ومــن هنــا جــاءت فكــرة تأصيــل هــذا الصنــف
ضم ــن كت ــاب علم ــي وذل ــك لس ــببين األول
تثبيــت حــق اململكــة املغربيــة فــي أصــل وجــذر
تم ــر«املجه ــول» ،والثان ــي ه ــو تصحي ــح اس ــم
«املجه ــول» باللغتي ــن العربي ــة واالنجليزي ــة.
واعتبــرالدكتــور عبــد الوهــاب زايــد أن هــذا
الكتاب هو بمثابة دحض علمي للشائعات
الت ــي راج ــت ح ــول أص ــل صن ــف املجه ــول
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ورد االعتبــارألصــل الصنــف الــذي ينتشــر
بشــكل عام في كافة املناطق التابعة لواحة
تافيالل ــت ب ــكل أطرافه ــا التابع ــة إلقلي ــم
الرشــيدية مثــل أرفــود واملعاضيــط وتزيمــي
والنواح ــي ولي ــس (بوذني ــب) لوحده ــا،
ســواء كان ــت مراك ــز حضري ــة (مث ــل ارف ــود،
بوذني ــب ،الراش ــيدية ،كلميم ــة ،بوعن ــان،
الريصان ــي ،تنج ــداد )..أو جماع ــات قروي ــة
(مث ــل الزريق ــات ،ريصان ــي ،بن ــي محم ــد
سجلماس ــة ،الس ــفاالت ،الس ــيفة،
الط ــاوس ،فركل ــة العلي ــا ،فركل ــة الس ــفلى،
ً
س ــيدي عل ــي ،تيغوس ــت ،)..مضيف ــا أن
منطق ــة (بوذني ــب) بجه ــة درع ــة تافيالل ــت
له ــا خصوصي ــة وه ــي أن الفس ــائل ال ـ ()11
الت ــي أخذه ــا الدكت ــور (والت ــر س ــوينجل)
ع ــام  1927وأرس ــلها إل ــى أمري ــكا كان ــت
بالتحدي ــد م ــن (بوذني ــب) .وه ــذا الكت ــاب
موثق بدراسات وشهادات علمية من ()44
ً
ً
ً
خبي ـرا وباحثــا متخصصــا فــي نخيــل صنــف
املجهول من ثالثة عشردولة تقوم بزراعة
«املجه ــول» عل ــى أراضيه ــا مث ــل أمري ــكا،
إس ـرائيل ،اس ــتراليا ،جن ــوب افريقي ــا،
املكسيك ،األردن ،مصر ،ناميبيا ،وغيرها.
رحلة املجهول من املغرب إلى العالم
وعــن نطــق اســم «املجهــول» أكــد الدكتــور
عب ــد الوه ــاب زاي ــد أن اخت ــاف نط ــق
اس ــم «املجه ــول» ســواء باللغ ــة العربي ــة أو
اإلنجليزي ــة أو الفرنس ــية كان مص ــدر قل ــق
عل ــى س ــمعة ورواج ه ــذا الصن ــف ،ألن
توحي ــد االس ــم يس ــاهم بش ــكل طبيع ــي ف ــي
ارتفــاع مؤشــرالســمعة وزيــادة الطلــب علــى
هــذا التمــردون غيــره ،لكــن عندمــا تختلــف
األس ــماء يظ ــن املس ــتهلك أن كل اس ــم
ه ــو لصن ــف مختل ــف ع ــن اآلخ ــر وبالتال ــي
ســيحجم عــن الشـراء إال إذا صــادف نفــس
االس ــم الراس ــخ ف ــي ذهن ــه ،م ــن هن ــا تأت ــي
72

املجلد الرابع ع�شر ,العدد � , 03أغ�سط�س

أهمي ــة توحي ــد االس ــم ب ــكل اللغ ــات .حي ــث
قمنــا بجمــع كافــة األســماء املتداولــة باللغــة
اإلنجليزية والفرنسية بطريقة خاطئة وهي
علــى النحــو التالــي (Majdoul)، (Mejhol)،
(Madqul)، (Majhool)، (Majhul)،
(Mashghul)،
(Mechghoul)،
(Medjeheul)، (Medjool)، (Medjoul)،
 ...،)(Mejhool)، (Mejoolواالس ــم
الصحي ــح ه ــو (.)Mejhoul
ً
أم ــا ف ــي اللغ ــة العربي ــة حي ــث نج ــد ع ــددا ال
ب ــأس ب ــه م ــن األس ــماء املتداول ــة بطريق ــة
خاطئــة وهــي علــى النحــو التالــي( :مجــدول)،
(مج ــول)( ،مدجه ــول)( ،مغه ــول)،
(مجده ــول)( ،مدغ ــول)( ،م ــدول)،
(مش ــغول) ...،واالس ــم الصحي ــح ه ــو
(املجه ــول ).
وأك ــد مؤل ــف الكت ــاب البروفس ــير عب ــد
الوه ــاب زاي ــد أن «املجه ــول» نش ــأ نخيل ــه
م ــن وادي تافيالل ــت ف ــي املغ ــرب ،بإقلي ــم
الرش ــيدية .وت ــم تأكي ــد املنش ــأ م ــن خ ــال
تحلي ــل الحم ــض الن ــووي للعدي ــد م ــن
عينــات نخيــل املجهــول التــي تــم جمعهــا مــن
مناطــق متنوعــة بمــا فــي ذلــك املغــرب ومصــر
والوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة .وأظه ــرت
هــذه الدراســة التــي قــام بهــا الباحــث املغربــي
الدكت ــور محم ــد الهمي ــزي ،أن صن ــف
املجهــول هــوأحــد أصنــاف ( )Landraceمن
املغ ــرب.
ومعلــوم خــال القــرن الســابع عشــر ،عــرف
املجهول بأنه تمرعالي الجودة وكانت ثماره
تبــاع بســعرأعلــى مــن األصنــاف األخــرى فــي
أســواق إنجلت ـرا وإســبانيا فــي ذلــك الوقــت،
كم ــا كان معظ ــم التم ــر يحض ــر إل ــى أوروب ــا
مــن تافياللــت .ولســوء الحــظ ،فــإن حــدوث
مرض البيوض الناجم عن فطرموجود في
2022

ً
التربــة والــذي تــم وصفــه علميــا ألول مــرة فــي
عــام  1919مــن قبــل ()Foex & Vayssière
ق ــد ّ
دم ــر بش ــكل مكث ــف م ـزارع التم ــور
املغربي ــة .وكان صن ــف املجه ــول م ــن بي ــن
أكثــراألصنــاف حساســية للمــرض ،وبالتالــي
اختف ــت تم ــور املجه ــول الطازج ــة م ــن
األســواق األوروبيــة بعــد انخفــاض إنتاجهــا
بش ــكل ملح ــوظ.
وهن ــاك إجم ــاع عل ــى أن صن ــف املجه ــول
نشــأ فــي واحــة تافياللــت حيــث يوفــرنهــرزيــز
املياه للواحة التي تقع على ارتفاع  764متر
عن ســطح البحر .وتقع في الوقت الحاضر
ضم ــن إقلي ــم الرش ــيدية( ،جه ــة درع ــة،
تافيالل ــت) .وتافيالل ــت ه ــي أكب ــر واح ــات
اململك ــة وم ــكان لزراع ــة التم ــور القديم ــة،
ً
وفقــا ألطلــس النخيــل املغربــي األخيــر ،كمــا
أن تافيالل ــت ه ــي موط ــن لثل ــث أصن ــاف
ً
نخيل التمراملسجلة 151 ،من  453صنفا
م ــن التم ــور.
ه ــذا ،وب ــدأت رحل ــة التع ــرف عل ــى تم ــر
املجه ــول عندم ــا انض ــم الدكت ــور والت ــر
ســوينجل إلــى اللجنــة الفرنســية فــي املغــرب
للتعام ــل م ــع التهدي ــد املزع ــج ال ــذي يش ــكله
مــرض البيــوض علــى أشــجارالنخيــل ،وفــي
رحلــة ميدانيــة قــام بهــا عــام  1927إلــى واحــة
تافياللــت ،حــدد ســوينجل مزرعــة مجهــول
صحي ــة ف ــي قري ــة بوذني ــب الصغي ــرة .وت ــم
ً ً
اختيــارنخلــة تظهــرنمــوا قويــا فــي الفســائل
حي ــث تم ــت إزال ــة س ــتة أحج ــام قياس ــية
وخمس ــة فس ــائل صغي ــرة ،وتجهيزه ــا
للشــحن ،وتعبئتهــا فــي صنــدوق وشــحنها إلــى
واش ــنطن العاصم ــة ،حي ــث وصل ــت بع ــد
حوال ــي خمس ــة أس ــابيع.
ومــن املهــم مالحظــة أن جميــع الفســائل ال ـ
( )11ج ــاءت م ــن نف ــس الش ــجرة وبالتال ــي

ً
فه ــي متطابق ــة وراثي ــا .وح ــرص مس ــؤولو
الحج ــرالزراع ــي ف ــي الوالي ــات املتح ــدة عل ــى
ع ــدم دخ ــول محتم ــل مل ــرض البي ــوض إل ــى
الب ــاد ،وكان الب ــد م ــن وضعه ــا بالحج ــز
الزراعــي ومــن ثــم تبخيــرفســائل املجهــول ثــم
زراعتها تحت إشرافهم في مكان بعيد لعدة
س ــنوات ،ف ــي منطق ــة ال توج ــد فيه ــا أش ــجار
النخيــل .وتــم اختيــارالطــرف الجنوبــي مــن
والي ــة نيف ــادا ،عل ــى ط ــول نه ــر كول ــورادو،
كموق ــع للحج ــر الصح ــي.
ونج ــت الفس ــائل م ــن الس ــفر إل ــى املوق ــع
وت ــم زراعته ــا بنج ــاح ف ــي  4يولي ــو .1927
حيــث وافــق أحــد مزارعــي أمريــكا علــى رعايــة
الفســائل وريها ،مع زيارات إشـرافية دورية
مــن قبــل مهنــدس زراعــي مــن محطــة التمور
التابعة لوزارة الزراعة األمريكية في إنديو،
بكاليفورني ــا .وف ــي وق ــت مبك ــر ،مات ــت ()2
فســيلة ونجت الـ ( )9فســائل األخرى .وبعد
ثالث سنوات ،كانت الفسائل التسعة تنتج
فسائل خاصة بها .وبعد ثماني سنوات من
الحج ــر الصح ــي ،ت ــم اإلع ــان ع ــن صح ــة

مصر من أفضل
الدول لزراعة صنف
المجهول

جمي ــع النبات ــات دون أي دلي ــل عل ــى وج ــود
م ــرض البي ــوض أو أي أم ـراض أخ ــرى.
وبحل ــول ذل ــك الوق ــت ،كان ــت الفس ــائل
التس ــعة األصلي ــة ق ــد أنتج ــت  64فس ــيلة
إضافي ــة .وف ــي صي ــف ع ــام  ،1936ت ــم زرع
جميــع الفســائل البالــغ عددهــا  73فســيلة
ف ــي محط ــة التم ــور ف ــي إندي ــو دون خس ــائر.
وأتاح ــت محط ــة التم ــور الفس ــائل
للمزارعين في كاليفورنيا وأريزونا ابتداء من
األربعينيــات مــن القــرن املا�ضــي ،وتوســعت
م ـزارع املجه ــول باس ــتخدام الفس ــائل من ــذ
ذل ــك الحي ــن .كم ــا رأين ــا أن نم ــو املجه ــول
بش ــكل ناج ــح ف ــي أمري ــكا ق ــد أث ــار االهتم ــام

فــي العديــد مــن البلــدان األخــرى ،واكتســبت
الواليات املتحدة سمعة كمصدرللفسائل
الســليمة مــن صنــف املجهــول ذات األصــل
املغربــي.
املجهول في مصر
أك ــد البح ــث العلم ــي ع ــن زراع ــة املجه ــول
ف ــي جمهوري ــة مص ــر العربي ــة للباح ــث
الدكتــور أمجــد القا�ضــي والدكتــور شــريف
الشربا�صي أن صنف املجهول بمصريتميز
بمميـزات عديــدة منهــا :أنــه صنــف متأخــرفــي
النضــج ممــا يســمح بخفــض املنافســة بينــه
وبين األصناف األخرى مبكرة النضج ،ومن
حي ــث املواصف ــات فيتمت ــع بش ــكل جمي ــل
وحج ــم كبي ــر ونس ــبة ح ــاوة مناس ــبة مم ــا
ً
يجعله مرغوبا للتصديروخاصة الى أوروبا
وأمريكا ،ومن الناحية الزراعية ال يتعرض
إل ــى ك ــم كبي ــر م ــن اإلجه ــادات البيئي ــة الت ــي
تؤثــرعلــى عمليــة التلقيــح فــي بدايــة املوســم
ممــا يقلــل مــن تكاليــف اإلنتــاج ويــؤدي إلــى
عق ــد واثم ــارجي ــد.
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مناخ وبيئة مصر
 .)Gap – GRASPكم ــا تتوف ــر بمص ــر
املخ ــازن املب ــردة ومحط ــات الف ــرز والتعبئ ــة
مناسبة لزراعة املجهول
ً
التابع ــة له ــذه امل ـزارع وفق ــا ألح ــدث
تع ــد جمهوري ــة مص ــر العربي ــة م ــن أفض ــل
التقنيــات العامليــة ،وحاصلــة علــى شــهادات
ً
ال ــدول لزراع ــة املجه ــول نظ ـرا ملناس ــبة
الج ــودة العاملي ــة مث ــل (FSSC22000)،
الظ ــروف املناخي ــة ،كم ــا توف ــر مدخ ــات
.)(ISO22000)، (BRC
اإلنتــاج والكــوادرالبشــرية والعمالــة املدربــة
بتكلف ــة مناس ــبة ،ومس ــاحات األرا�ض ــي وأك ــد البح ــث ال ــذي أع ــده الدكت ــور أمج ــد
الالزم ــة ،كم ــا يتي ــح موق ــع مص ــر الجغراف ــي القا�ض ــي عل ــى أن إجمال ــي ع ــدد نخي ــل
ً
وخط ــوط الش ــحن واالتفاقي ــات التجاري ــة املجه ــول بمص ــر وص ــل حالي ــا حوال ــي 1.4
الت ــي تربطه ــا م ــع العدي ــد م ــن دول العال ــم مليــون نخلــة ،منهــا حوالــي  600ألــف نخلــة
والتجمع ــات زي ــادة التنافس ــية ف ــي تصدي ــر مثم ــرة بمتوس ــط انتاجي ــة تت ـراوح بي ــن
ً
املنتــج ،فضــا عــن توفــرســوق محلــي كبيــر  70 – 60كيل ــو ج ـرام للنخل ــة ،وتص ــل
ً
ومتزاي ــد نظ ـرا للزي ــادة الس ــنوية ف ــي ع ــدد االنتاجي ــة االجمالي ــة ف ــي الوق ــت الحال ــي
ً
الســكان وتزايــد الوعــي واســتهالك التمــور ملــا إل ــى م ــا يزي ــد ع ــن  3أل ــف ط ــن س ــنويا ،تزي ــد
له ــا م ــن قيم ــة غذائي ــة وصحي ــة مرتفع ــة .بمعــدل ســنوي لزيــادة عــدد النخيــل املثمــر
ً
س ــنويا واالس ــتثمارات املصري ــة والعربي ــة
وتضم مصرعشرات من املزارع االستثمارية
الجديــدة ،حيــث تشــجع الدولــة االســتثمار
املتخصصــة فــي زراعــة نخيــل البلــح وإنتــاج
بش ــكل ع ــام ،وتول ــي القي ــادة السياس ــية
التم ــور تحت ــوي عل ــى عش ـرات اآلالف م ــن
ً
ً
وأجه ــزة الدول ــة اهتمام ــا خاص ــا بقط ــاع
نخي ــل املجه ــول ،ويت ــم التصري ــح باس ــتيراد
زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بمصــرلكونــه
شــتالتها بمعرفة وزارة الزراعة واســتصالح
أحد القطاعات الواعدة لزيادة الصادرات
األرا�ض ــي املصري ــة .وتطب ــق معظ ــم ه ــذه
وتحقي ــق التنمي ــة.
املـزارع أنظمــة الزراعــة العضوية والنظيفة
إلنت ــاج تم ــور خالي ــة م ــن اآلث ــار الكيميائي ــة وفي هذا الصدد بدأ منذ عام  2018إنشاء
الضــارة ،وحاصلــة علــى شــهادات أكبــرمزرعــة نخيــل باملنطقــة علــى مســاحة
الج ــودة العاملي ــة مث ــل  40أل ــف ف ــدان تتس ــع لع ــدد  2.5ملي ــون
( Global
نخلة بمحافظتي الوادي الجديد وأسوان
لزراع ــة األصن ــاف
املختلفــة مــن النخيــل،
حي ــث ت ــم خ ــال
با لعا مي ــن

األخيرين زراعة ما يزيد عن  700ألف نخلة
م ــن صن ــف املجه ــول ،ويتضم ــن املش ــروع
إنشــاء املخــازن املبــردة واملجمــدة ومحطــات
التعبئة وخطوط االنتاج املتنوعة لتحقيق
االس ــتفادة القص ــوى والعم ــل عل ــى تعظي ــم
القيم ــة املضاف ــة.
حيث أكد الباحث الدكتور أمجد القا�ضي
مديرمركزتكنولوجيا الصناعات الغذائية
والتصني ــع الزراع ــي ومراك ــز التكنولوجي ــا
واالبت ــكار الصناع ــي ب ــوزارة التج ــارة
والصناعــة ،علــى أن زراعــة نخيــل املجهــول
ً
فــي مصــربــدأت منــذ  15عامــا بجــودة عاليــة
وتنتش ــر زراع ــة املجه ــول ف ــي الواح ــات
البحري ــة م ــع واح ــات الداخل ــة وتوش ــكى
ً
وش ــرق العوين ــات ،مضيف ــا أن الهيئ ــة
املصري ــة العام ــة للمواصف ــات والج ــودة
تقوم بإعداد أول مواصفة قياسية مصرية
للمجه ــول وتعتب ــر ه ــذه املواصف ــة أول
مواصف ــة للمجه ــول عل ــى مس ــتوى الوط ــن
العربي ويرى الباحث أنه البد من االهتمام
باملمارسات الزراعية حتى نحصل على تمر
املجهــول عالــي الجــودة مــن خــال معامــات
م ــا بع ــد الحص ــاد وعملي ــات الف ــرز والتبري ــد
باإلضافــة إلــى تعظيــم القيمــة املضافــة حتــى
يدخــل فــي الصناعــات املتعــددة لالســتفادة
م ــن الفائ ــض بحج ــم التج ــارة العاملي ــة
للمجه ــول وكذل ــك التروي ــج عل ــى املس ــتوى
ً
املحل ــي ،مطالب ــا بتضاف ــر جه ــود منتج ــي
صن ــف املجه ــول ف ــي ال ــدول العربي ــة للعم ــل
املشــترك علــى الترويــج لهــذا الصنــف لفتــح
أســواق واع ــدة جدي ــدة.
هل من املمكن أن يق�ضي صنف
املجهول على زراعة األصناف األخرى
من التمور املصرية مع الوقت؟
ً
رد الباحــث د .أمجــد القا�ضــي قائــا :بالطبــع
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ال ..وعلــى الرغــم مــن أن تمــراملجهــول يحتــل
ً
األعلــى ســعرا إال أنــه يوجــد ســوق لألصنــاف
األخ ــرى ف ــي ش ــرق آس ــيا وأفريقي ــا وأوروب ــا
ً
وأمري ــكا الجنوبي ــة نظ ـرا ألن األصن ــاف
ً
ً
األخ ــرى أق ــل س ــعرا وبالتال ــي هن ــاك أيض ــا
الطل ــب عليه ــا م ــن تل ــك ال ــدول.
يؤك ــد الخبي ــر الزراع ــي الدكت ــور ش ــريف
الش ــربا�صي مدي ــراملعم ــل املرك ــزي ألبح ــاث
النخي ــل الس ــابق أن صن ــف املجه ــول م ــن
أص ــل مغرب ــي وقام ــت الوالي ــات املتح ــدة
األمريكي ــة بتطوي ــر املجه ــول وهن ــا تكم ــن
املش ــكلة أن أمري ــكا وضع ــت يديه ــا عل ــى
املرحلــة التــي يحتاجهــا الســوق األجنبــي مــن
تن ــاول املجه ــول باخت ــاف الع ــرب ،وق ــال
الشــربا�صي أن صنــف املجهــول يتــم تناولــه
فــي مرحلتيــن همــا (جــاف ونصــف جــاف) وال
يســمح تناولــه فــي مرحلــة البســر«الخــال»،
ً
وف ــي األص ــل الع ــرب ت ــأكل املجه ــول جاف ــا،
أم ــا الش ــعب األورب ــي واألمريك ــي ال يس ــتهوى
تناول ــه س ــوى ف ــي مرحل ــة الجف ــاف وهن ــا
فضلــت أمريــكا أن تأخــذ مرحلــة مــن مراحل
نم ــو ثم ــار املجه ــول وه ــي مرحل ــة نص ــف
جــاف رطــب ،وهــذا هــو االســم الــذي قمــت
بتسميته عن هذه املرحلة بمعنى أن نسبة
الرطوبــة التــي يفضــل تناولهــا عنــد الشــعب
األمريك ــي واألورب ــي م ــن  % 23 - % 27وف ــي
حال ــة زي ــادة نس ــبة الرطوب ــة ف ــي الثم ــرة ال
يفضلونهــا ،وعندمــا وجــدوا فــي هــذه الثمــرة
فوائ ــد كثي ــرة منه ــا كب ــر حج ــم الثم ــرة ،أق ــل
ح ــاوة ف ــي الطع ــم ،ال يس ــرب العس ــل عل ــى
األي ــدي بعك ــس األصن ــاف األخ ــرى ،س ــهل
تناولــه فــي أي وقــت ومــن هنــا جــاءت شــهرة
صنف املجهول وأصبح رقم ( )1في السوق
األمريك ــي واألورب ــي ع ــن س ــائر األصن ــاف
األخ ــرى م ــن التم ــور.
وأوض ــح د .الش ــربا�صي :عندم ــا حدث ــت

طفــرة كبيــرة ونهضــة فــي زراعــة النخيــل بــدأ
الع ــرب يهتمــوا بصن ــف املجه ــول بنف ــس
املواصفات والشكل الذي يحتاجه السوق
األوروب ــي واألمريك ــي حت ــى يس ــتطيعوا
املنافســة ،وعندمــا قمــت بتأســيس املعمــل
املركــزي للنخيــل عــام  1993بمصــر ،بدأنــا
مــن اآلخــربمعنــى أننــا قمنــا بدراســة الســوق
ملعرف ــة ماه ــي األصن ــاف الجي ــدة الصالح ــة
للتصدي ــر حت ــى ندخله ــا إل ــى مص ــر وقمن ــا
باتخ ــاذ اتجاهي ــن هم ــا تحس ــين األصن ــاف
املصري ــة بالتــوازي م ــع إدخ ــال أصن ــاف
جي ــدة مطلوب ــة للس ــوق الخارج ــي.
وفــى عــام  1999تــم إدخــال بلــح البرحــي إلــى
مص ــر بكثاف ــة ع ــن طري ــق وزارة الزراع ــة
وتقبلها الســوق املصري وأصبح تمرالبرحي
م ــن األصن ــاف املرغوب ــة للع ــرب باإلضاف ــة
إل ــى أن نطاقه ــا املناخ ــي واس ــع يت ــم زراعته ــا
ف ــي الب ــاد العربي ــة ،أم ــا صن ــف املجه ــول
فقــد دخــل مصــربيــن عامــي  2003و2004
علــى شــكل نباتــات ،ومــن هنــا كان للمعمــل
املرك ــزي للنخي ــل دور كبي ــر ف ــي مص ــر ف ــي
تعري ــف الن ــاس بثم ــرة املجه ــول وطريق ــة
زراعته ــا ومس ــاعدة الش ــركات كيفي ــة
تقليمهــا وتوزيعهــا فــي مصــر .وبالتالــي أصبــح
لدين ــا ف ــي مص ــر إقب ــال كبي ــر عل ــى صنف ــي
البرح ــي واملجه ــول.
وح ــول س ــبل رف ــع ج ــودة صن ــف املجه ــول
بمص ــر وتحقي ــق املنافس ــة العاملي ــة ق ــال
الباحث د .شــريف الشــربا�صي قمت بعمل
كت ــاب بعنــوان «الدلي ــل املص ــور لزراع ــة
وخدم ــة نخي ــل البل ــح والتم ــور ف ــي مص ــر»
وص ــدر ع ــن منظم ــة األغذي ــة والزراع ــة
لألمــم املتحــدة (الفــاو) حــول كيفيــة زراعــة
جمي ــع أصن ــاف النخي ــل ف ــي مص ــر ومنه ــا
صنفــي البرحــي واملجهــول ،ويعتبــرأول كتــاب
ً
ف ــي العال ــم يخاط ــب امل ـزارع مباش ــرة نظ ـرا

لسالس ــة الكلم ــة والص ــورة الت ــي يفهمه ــا
العامة ،ثم قمنا بتوثيق األصناف املصرية
ودخــول صنــف املجهــول مصــرفــي «أطلــس
النخي ــل بمص ــر» بالتع ــاون م ــع الباح ــث
الدكتــور رضــا رزق ،ويعتبــرصنــف املجهــول
لــه منــاخ خــاص وقــد قمــت بعمــل خريطــة
توضــح الجــودة العاليــة لوجــود املجهــول فــي
مصريتمثل في الحزام املمتد من محافظة
املنيـاـ الواحــات البحريـةـ ســيوة وتعتبــرهــذه
املناط ــق م ــن أفض ــل األماك ــن الت ــي تصل ــح
لزراع ــة املجه ــول وال تحت ــاج لجه ــد كبي ــر
ً
نظ ـرا ألن املن ــاخ ف ــي تل ــك األماك ــن يتناس ــب
م ــع صن ــف املجه ــول وتص ــل الج ــودة 100
 ،%أم ــا باق ــي املناط ــق األخ ــرى بمحافظ ــات
وواح ــات مص ــر س ــوف تحت ــاج إل ــى مجه ــود
وتعــب كبيــروتصــل الجــودة فــي تلــك املناطــق
بنس ــبة م ــن  % 60إل ــى .% 75
املصادر
•دراس ــة بحثي ــة للباح ــث الدكت ــور
أمجــد القا�ضــي والباحــث الدكتــور شــريف
الش ــربا�صي.
•أطل ــس نخي ــل البل ــح والتم ــور ف ــي
مص ــر ،منظم ــة األغذي ــة والزراع ــة لألم ــم
املتح ــدة (الف ــاو).
•كت ــاب املجه ــول درة التم ــور ،جائ ــزة
خليف ــة الدولي ــة لنخي ــل التم ــر واالبت ــكار
الزرا ع ــي.
•جري ــدة األه ـرام الع ــدد 48221
بتاريخ  15سبتمبر.2018
•وكال ــة املغ ــرب العرب ــي لألنب ــاء عل ــى
ش ــبكة االنترن ــت.
•املرك ــز اإلعالم ــي لجائ ــزة خليف ــة
الدولي ــة لنخي ــل التم ــر واالبت ــكار الزراع ــي.
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نخيل التمر األردني

قطوف من ذهب َي َت َألأل بتعاون عربي
ُ
ّ
تغنــى بالنخيــل الشـ ُ
ـعراء وسـ ّـموه بأميــرالبســاتين والحقــول وزاد الغنــي والفقيــرواملغتــرب واملســافر .نخيـ ُـل التمــررمــزالعطــاء والتســامي ،تجنــى
ُ
ّ
ّ
ّ
ِثمـ ُـاره كالشــهد مــن كل لــو ٍن ُيحـ ّـب ،مذاقهــا شــتى ،لتكــون ألــذ مــن الســلوى وأحلــى مــن املـ ّـن؛ لــم ُيبخــس فــي الوجــدان العربــي منــذ ُوجــد العربــي
ً
ً
َ َ
ورفعــة.
واقتــرن بصحرائــه ونخلتــه وجملــه إلــى يومنــا هــذا بحقيقتــه أو رمزيتــه ،والتــي نراهــا تتجلــى فــي الكتــب الســماوية؛ مــا زاده شــرفا ِ

د .نزارجمال حداد

مديرعام املركزالوطني للبحوث الزراعية ،اململكة األردنية الهاشمية
drnizarh@gmail.com
director@narc.gov.jo

ُ ّ
ـط بع ـ َ
ـض الس ــطور ع ــن
إن ــه المتي ــاز أن أخ ـ
ِقط ــاع نخي ــل التم ــر األردن ــي ودور التع ــاون
األردن ــي اإلمارات ــي ف ــي تطوي ــر ه ــذا القط ــاع
اله ــام ف ــي ه ــذه املجل ــة وه ــي رائ ــدة املج ــات
ّ
ّ
املتخصصــة بالنخيــل .حيــث بــات
العربيــة
النخيل يحظى بأهمية بالغة َ
جعلت األردن
ً
يطل ــق اس ــتراتيجية لتنمي ــة ه ــذا القط ــاع
ً
لألعــوام ( ،)2030-2020ســعيا منــه لخلــق
ّ
تمكيني ٍة للتوسع في زراعة نخيل التمر
بيئة
ٍ
وإنتاج ــه وتصنيع ــه وتصدي ــره ومأسس ــة
ً
قطــاع النخيــل مــن جهــة ،وتقدي ـرا لقيمتــه
ف ــي امل ــوروث الثقاف ــي والغذائ ــي والصح ــي
والف ــرص االقتصادي ــة الت ــي يتمت ــع به ــا
االستثمارفي قطاع النخيل ،وتجدراإلشارة
َ
هنــا إلــى الــدور املحــوري الــذي ل ِع َب ْتـ ُـه جائــزة
خليف ــة الدولي ــة لنخي ــل التم ــر واالبت ــكار
الزراعي في مساندة ودعم الجهود الوطنية
ف ــي إع ــداد ه ــذه االس ــتراتيجية الهام ــة.
ً
ً
ً
أصبح األردن يشــهد زيادة ســنوية ملحوظة

ف ــي املس ــاحات املزروع ــة بالنخي ــل؛ حي ــث
فاق ــت املس ــاحة املزروع ــة ع ــن ()40,000
ً
دون ــم و ( )750,000نخل ــة تقريب ــا؛ ()70%
منه ــا م ــن صن ــف املجه ــول ،و ( )20%م ــن
صن ــف البرح ــي ،بينم ــا تش ــكل ال ـ ()10%
ٌ
ٌ
الباقيــة أصنــاف مختلفــة أخــرى ،وهــي وتيرة
ّ
عمــل دؤوب مكــن األردن مــن رفــع صادرا ِتــه
ً
م ــن التم ــور بحوال ــي ( )2000ط ــن س ــنويا،
وتخفيض مستوردا ِته بنحو ( )1000طن،
وتلبي ــة االس ــتهالك املحل ــي بنس ــبة تف ــوق
الخمس ــين باملائ ــة.
ً
وزارة الزراع ــة األردني ــة تول ــي اهتمام ــا
ً
خاص ــا به ــذا القط ــاع ،فتح ــرص عل ــى
تروي ــج التم ــور األردني ــة والتعري ــف
بجودتهــا العاليــة ومذاقهــا املميــزمــن خــال
املش ــاركة ف ــي املحاف ــل واملع ــارض املحلي ــة
واإلقليمي ــة والدولي ــة ،حي ــث يش ــكل ه ــذا
ً
القطــاع أولويــة لــدى الــوزارة ضمــن خطتهــا
ً
ْ ُ
ـتقطبا
االســتراتيجية الوطنيــة ،جعلتــه مسـ ِ

آلالف الش ــباب العاطلي ــن ع ــن العم ــل،
وق ــد س ــاهم اإلقب ــال عل ــى االس ــتثمار في ــه
فــي إدخــال مدخــات إنتــاج جديــدة وإنتــاج
ّ
تحويليــة مــن مــادة التمــر ،ورفــع
صناعــات
قيمة العالمة التجارية للتمور األردنية من
ـدات تس ـ ّ
ـويقي ٍة له ــا ،إل ــى
خ ــال توقي ــع تعاق ـ ٍ
ذل ــك فق ــد أت ــاح ذل ــك املج ــال أم ــام ال ــذراع
اإلقرا�ض ــي لل ــوزارة واملتمث ــل بمؤسس ــة
اإلقراض الزراعي لتوســيع قاعدة التمويل
ّ
املوجه ــة لعملي ــات التدري ــج والتعبئ ــة
والتغليــف ملنتجــات التمــرلقيمتهــا املضافــة
العالي ــة عل ــى املس ــتوى املحل ــي والعائ ــد
االقتص ــادي عل ــى املت ــر املكع ــب م ــن املي ــاه.
ف ــي املرك ــز الوطن ــي للبح ــوث الزراعي ــة،
الذ ُ
ُّ
البحثي لوزارة الزراعة ومن منطلق
اع
ر
سعينا لتطويروتنمية زراعة نخيل التمر،
ِ َ
فــإن عملنــا البحثــي ينطــوي بشــكل أسا�ســي
عل ــى تنفي ــذ مش ـ َ
ـاريع تطبيقي ـ ٍـة هام ـ ٍـة ف ــي
مج ــال نخي ــل التم ــر ،وف ــق خط ــط عملي ــة
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مبني ــة عل ــى اس ــتراتيجيات واضح ــة وف ــي
مواضيع متعددة كتأثيرحبوب اللقاح على
َ
اإلنتاجيــة ونوعيــة الثمــارفــي صنفـ ْـي البرحــي
واملجه ــول ،االحتياج ــات املائي ــة للنخي ــل،
التقشــيرفــي ثمــارالنخيــل ،سوســة النخيــل
الحم ـراء ،املكافح ــة الحيوي ــة واملكافح ــة
املتكاملــة آلفــات وأمـراض النخيــل وتجويــد
اإلدارة املزرعية لبســاتين النخيل وتقنيات
م ــا بع ــد الحص ــاد؛ وبم ــا يحق ــق اس ــتدامة
ً
هــذا القطــاع وتطويــره وخاصــة مــن خــال
تبــادل الخبـرات ونقلهــا للمزارعيــن والفنييــن
واملتخصصي ــن ف ــي مج ــال النخي ــل .ويعم ــل
ـكل
املرك ــز الوطن ــي للبح ــوث الزراعي ــة بش ـ ٍ
وثيـ ٍـق ومتكامـ ٍـل مــع وزارة الزراعــة وجمعيــة
التمور األردنية وكافة الجهات ذات العالقة
وعل ــى أس ــها ش ـ ُ
ـركات القط ــاع الخ ــاص
ر
واملزارعي ــن العاملي ــن ف ــي قط ــاع النخي ــل،
ً
ب ــدءا م ــن تحدي ــد األولوي ــات البحثي ــة الت ــي
يج ــب الس ــير وفقه ــا للنه ــوض به ــذا القط ــاع
واســتدامته ،باإلضافــة إلــى اجتـراع الحلــول
ُ
تواجهــه ومزارعيــه.
املمكنــة للمشــاكل التــي
األردني اإلمار ّ
ّ
اتي ُيعتبر ُد َرة التعاون
التعاو ُن
ف ــي ه ــذا القط ــاع؛ جمعي ــة التم ــور األردني ــة
ً ً
لعبــت دورا بــارزا فــي التشــبيك بيــن مزارعــي
التم ــور األردنيي ــن وجائ ــزة خليف ــة الدولي ــة
لنخي ــل التم ــر واالبت ــكار الزراع ــي ،وتوطي ــد
العالقــة التــي تربــط األخيــرة بــوزارة الزراعــة
في الترويج لقطاع التمور األردني من خالل
تنفيذ املهرجان الدولي للتمور األردنية عبر
دوراته الثالث لألعوام ( .)2021-2018وال
أف�ش ــي س ـ ًرا إن أش ـ ُ
ـرت إل ــى ال ــدور املح ــوري
لجمعي ــة التم ــور األردني ــة ف ــي نش ــراملع ــارف
ومخرج ــات االبت ــكار املنبثق ــة ع ــن الجائ ــزة
وتعميمه ــا عل ــى مزارع ــي التم ــور بش ــكل
خاص ،واملهتمين بهذا القطاع بشكل عام.

التمرواالبتكارالزراعي من ســمعة مرموقة
ً
عل ــى ع ــدة مس ــتويات فق ــد الق ــت إقب ــاال
ً
ش ــديدا م ــن باحث ــي املرك ــز ،مل ــا أصبح ــت
تتبــوأه م ــن موض ــع تقدي ــرواحت ـرام ْ
كبيري ــن
م ــن ِقب ــل املهتمي ــن بقط ــاع النخي ــل عل ــى
ّ
مس ــتوى العال ــم؛ حي ــث تمك ــن ع ــدد منه ــم
مــن حصــد جوائــزاملســابقة املنعقــدة علــى
هام ــش مهرج ــان التم ــور األردني ــة ف ــي حق ــل
أفض ــل البح ــوث العلمي ــة التطبيقي ــة
حيــث فــازبحــث حــول التلقيــح فــي النخيــل
للزمي ــل م .هان ــي غني ــم (الع ــام )2018؛
واالحتياج ــات املائي ــة للنخي ــل للزمي ــل د.
نعيــم مزاهــرة (العــام )2019؛ والتقشــيرفــي
ثمــارالنخيــل للزميــل م .رائــد لطفــي (العــام
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ً
 ،)2021ع ــاوة عل ــى ف ــوز املرك ــز بطباع ــة
ّ
كتي ــب بعنــوان «الدلي ــل العلم ــي والعمل ــي
لتحس ــين إنتاجي ــة تم ــر صن ــف املجه ــول»
للزميــل م .رائــد لطفــي كواحـ ٍـد مــن خمســين
ً
ّ ً
كتيبــا متخصصــا فــي زراعــة النخيــل وإنتــاج
التم ــور واالبت ــكار الزراع ــي ضم ــن مب ــادرة
«سلس ــلة ال ـ ّ 50
كتي ــب ف ــي ع ــام ال ـ .»50
ومن ــذ املهرج ــان الدول ــي األول للتم ــور
األردني ــة ال ــذي ُعق ــد ف ــي ّ
عم ــان ،2018
وم ــن منطل ــق اهتم ــام الجائ ــزة بمراع ــاة
املعاييــر ُ
الفضلــى فــي إنتــاج التمــور والتعبئــة
والتغليــف وتعزيــزثقافــة االبتــكاروالبحــوث
ُ
العلمي ــة ف ــي ه ــذا القط ــاع ،ك ـ ّـرم ع ــدد م ــن

األردنييــن ومــن بينهــم الزميلــة د .منــى مشــعل
ع ــام  ،2019إل ــى جان ــب تكري ــم ع ــدد م ــن
الش ــخصيات املهتم ــة بقط ــاع النخي ــل ف ــي
اململك ــة عل ــى هام ــش دورات املهرج ــان
الدول ــي للتم ــور األردني ــة.
وق ــد أتيح ــت الفرص ــة للمرك ــز الوطن ــي
للبح ــوث الزراعي ــة خ ــال ع ــام 2021
للتش ــبيك بي ــن منتس ــبي حاضن ــة االبت ــكار
وري ــادة األعم ــال الزراعي ــة ف ــي املرك ــز م ــع
املبتكري ــن والرياديي ــن ّ
ورواد املهرج ــان
الدول ــي الثال ــث للتم ــور ،م ــا س ــمح بتروي ــج
ب ـراءات اختراعاته ــم وخبراته ــم ومنتجاته ــم
ف ــي ه ــذا القط ــاع للكثيري ــن عل ــى املس ــتويين
الداخل ــي والخارج ــي.
وف ــي الع ــام  ،2022ش ــارك املرك ــز الوطن ــي
للبحوث الزراعية في املؤتمرالدولي السابع
لنخيــل التمــرالــذي نظمتــه الجائــزة في شــهر
آذار /م ــارس  2022ف ــي العاصم ــة أبوظب ــي،
ً
في تجربة كانت فريدة لعرض ِخبرات املركز
وتجاربــه فــي عمليــة زيــادة اإلنتــاج وتحســين
نوعيتهْ ،
وعرض بحث علمي تطبيقي حول
ظاهــرة التقشــيرفــي ثمــارالنخيــل ،وقــد كانت
ً
ً
ف ــي الحقيق ــة فرص ــة ذهبي ــة لالس ــتزادة م ــن
الخبرات والتجارب العديدة التي تم طرحها
مــن شــتى أنحــاء العالــم ،ببحــوث علميــة بلــغ
ُ
عدده ــا ( )140ورق ــة علمي ــة ،باإلضاف ــة
إل ــى ( )71ملص ــق علم ــي ،أضاف ــت الكثي ــر
لرصيــد املعرفــة فــي مجــال النخيــل لتحقيــق
التنميــة املســتدامة واالرتقــاء بهــذا القطــاع
علــى املســتوى الوطنــي .كمــا شــمل املؤتمــر،
ً ً
تكريما الفتا من معالي الشيخ نهيان مبارك
آل نهي ــان لع ــدد م ــن الش ــخصيات الت ــي
س ــاهمت ف ــي خدم ــة وتطوي ــر قط ــاع زراع ــة
النخي ــل وإنت ــاج التم ــور عل ــى املس ــتويات
الوطني ــة والدولي ــة ،وكان ل ــأردن نصي ـ ٌـب
وافـ ٌـرمــن هــذا التكريــم مــن خــال تكريــم كل
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مــن معالــي الدكتــور محمــود عايد الدويري/
وزي ــر الزراع ــة األس ــبق ُوم ـزارع التم ــور
الري ــادي املهن ــدس ثائ ــر فيص ــل الع ــدوان،
واملهنــدس أنــور هــال حــداد رئيــس جمعيــة
التم ــور األردني ــة.
وفــي إطــارالتعــاون البحثــي األردنــي اإلماراتــي،
َ
يمت ِش ـ ُـق بس ــتان النخي ــل بمس ــاحة تق ــارب
ً
زهاء ( )30دونما في محطة الكرامة للبحوث
الزراعي ــة التابع ــة للمرك ــز الوطن ــي للبح ــوث
ن ُ
امل ّ
جم ـ َـع الوراث ـ َـي األكث ــر
الزراعي ــة ،ليك ــو
ً
ً
تمي ـزا ف ــي األردن ل ـ ( )21صنف ــا م ــن نخي ــل
التم ــر ،ليتف ــرد البس ــتان بحوال ــي ()400
ّ
ٌ
ش ــجرةُ ،جله ــا هدي ــة م ــن اإلم ــارات العربي ــة
ً
املتح ــدة الش ــقيقة إضاف ــة إل ــى األصن ــاف
ُ
املهــداة مــن الجمهوريــة العراقيــة الشــقيقة،
وق ــد تم ــت زراعت ــه خ ــال األعــوام (-2000
ُ ،)2004
وعـ ّـزز بزراعــة حوالــي ( )100فســيلة
مــن نخيــل تمــراملجهــول َ
املنتجــة فــي محطــات
املرك ــز الوطن ــي للبح ــوث الزراعي ــة.
وتتن ـ ّـوع األصن ــاف بي ــن خس ــتاوي ،برح ــي،

فاخــر ،زهــدي ،مجهــول ،خصــاب ،حالوي،
خ ــاص ،دجل ــة ن ــور ،خض ـراوي ،زغل ــول،
حيان ــي ،بري ــم ،ملوكــي ،س ــاير ،دي ــري،
أحمــرطــال ،ف ـراد ،غنامــي ،بلــدي ونبــوت
ُ
وطموحن ــا كبي ــر ف ــي أن يت ــم توس ــيع
س ــيف.
ه ــذا البس ــتان بزراع ــة أصن ــاف جدي ــدة
ً
مرغوب ــة لالس ــتهالك املحل ــي مس ــتقبال ف ــي
ُ
ً
إط ــار بحث ــي ،اس ــتكماال للغاي ــة الت ــي أنش ــأ
مــن أجلهــا هــذا البســتان واملتمثلــة بتنفيــذ
البح ــوث التطبيقي ــة ،وعق ــد ال ــدورات
التدريبيــة املتخصصــة فــي النخيــل ،وتنفيــذ
ورشــات العمــل واأليــام الحقليــة للمزارعيــن
والفنيي ــن به ــدف تحس ــين مهاراته ــم وزي ــادة
معارفه ــم بأه ــم العملي ــات الزراعي ــة
الضروريــة الالزمــة لخدمــة أشــجارالنخيــل
ّ
م ــن التقلي ــم والتلقي ــح والخ ــف والتكيي ــس
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وإنش ــاء ش ــبكات ال ــري ،وليك ــون البس ــتان
ً
ً
من ــارة علمي ــة لطالب ــي املعرف ــة م ــن طلب ــة
كلي ــات الزراع ــة واملزارعي ــن واملهتمي ــن
بنخي ــل التم ــر.
ُ
ُ
ُ
وتتس ـ ّـن ُم املكتب ــة االلكتروني ــة الدولي ــة
ّ
لنخيــل التمــرواالبتــكارالزراعــي التــي دشــنها
معال ــي الش ــيخ نهي ــان مب ــارك آل نهي ــان
وزي ــر التس ــامح والتعاي ــش ،رئي ــس مجل ــس
أمنــاء جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر
واالبت ــكار الزراع ــي ف ــي حزي ـران /يوني ــو م ــن
َ
ه ــذا الع ــام صه ــوة نش ـ ِـراملع ــارف العلمي ــة،
ٌ
ٌ
وه ــي عالم ــة فارق ــة ف ــي املكتب ــات الزراعي ــة
املتخصص ــة تأت ــي م ــن رغب ــة الجائ ــزة ف ــي
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تحقي ــق اس ــتراتيجيتها ف ــي توطي ــن املع ــارف
ونش ــرها ،وتتــواءم م ــع التوجه ــات العاملي ــة
نح ــو رقمن ــة القطاع ــات لتك ــون أكث ــر
ً
ـجاما م ــع دوره ــا الري ـ ّ
ـادي ف ــي تنمي ــة
انس ـ
قط ــاع النخي ــل وإنت ــاج التم ــور واالبت ــكار
الزراعــي ســواء علــى مســتوى الدولــة أو علــى
املس ــتويات اإلقليمي ــة والدولي ــة ،ويجع ــل
ً ً
ً
هــذه املكتبــة مــوردا علميــا هامــا للمزارعيــن
والباحثيــن األردنييــن والعــرب املتخصصيــن
ف ــي ه ــذا القط ــاع.
وأكاد أج ــزم أن التناغ ــم واالنس ــجام
ف ــي التع ــاون األردن ــي اإلمارات ــي مبن ـ ّـي عل ــى
العالق ــات األخوي ــة بي ــن دول ــة اإلم ــارات

العربي ــة املتح ــدة واململك ــة األردني ــة
َ
خل ــت ،والت ــي ّ
رس ــخ
ـود
الهاش ــمية عب ــر عق ـ ٍ
رواس ــيها الراح ــان الكبي ـران جالل ــة املل ــك
الحســين بن طالل وصاحب الســمو الشــيخ
زاي ــد ب ــن س ــلطان آل نهي ــان ،طي ــب هللا
ثراهمــا ،وعـ ّـزز بنيانهــا جاللــة امللــك عبــد هللا
الثانــي بــن الحســين وأخــوه صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،حفظهمــا
ً ّ ً
وتفردا
هللا ،فأثمرت شماريخ التعاون تميزا
على مستوى املنطقة ،وما توقيع بروتوكول
التع ــاون بي ــن وزارة الزراع ــة األردني ــة
والجائــزة فــي شــأن تنظيــم املهرجــان الدولــي
الراب ــع للتم ــور األردني ــة ف ــي تش ــرين األول/
أكتوب ــر 2022؛ وخط ــاب النواي ــا م ــع كلي ــة
الزراعة في الجامعة األردنية لتبادل ونشــر
املعلوم ــات ح ــول األم ــن الغذائ ــي والتغذي ــة
والتنمي ــة الزراعي ــة؛ ومذك ــرة التفاه ــم
بي ــن جمعي ــة تنمي ــة وتطوي ــر الص ــادرات
البســتانية املصريــة (هيــا) وجمعيــة التمــور
األردنيــة للتعــاون املشــترك فــي مجــال إنتــاج
محصــول النخيــل والتمــور بإشـراف األمانة
العامة للجائزة ،خالل مراسم حفل تكريم
الفائزيــن بالجائــزة فــي آذار /مــارس املا�ضــي،
إال دالئل على ّ
تشعب ّ
وتأصل مهمة الجائزة
ف ــي دع ــم ه ــذا القط ــاع اله ــام عل ــى مس ــتوى

ً
املنطقــة ،انطالقــا مــن رؤيــة دولــة اإلمــارات
العربية املتحدة الشاملة بضرورة التعاون
والعم ــل املش ــترك م ــع الجمي ــع ،م ــن خ ــال
تقديــم الدعــم علــى كافــة األصعــدة لتكــون
ً
هــي وأشــقاؤها مــن الــدول العربيــة دومــا فــي
املقدم ــة والطليع ــة.
وم ــا زلن ــا نصبــوا إل ــى ف ــرص تطوي ــر ه ــذا
التعــاون بشــكل أوســع وبخاصــة فــي مجــال
بح ــوث زراع ــة األنس ــجة للنخي ــل وبح ــوث
التقان ــات الحيوي ــة واألص ــول الوراثي ــة
للنخيــل وتطويــرتقنيــات مــا بعــد الحصــاد،
فه ــذا التع ــاون العلم ــي التقن ــي ف ــي قط ــاع
التمــور األردنــي بيــن وزارة الزراعــة األردنيــة
وأذرعهــا علــى الصعيــد الرســمي ومــن خــال
جمعيــة التمــور األردنيــة واملزارعيــن وكافــة
العامليــن فــي هــذا القطــاع مــن جهــة ،ومــن
جه ــة أخ ــرى بي ــن جائ ــزة خليف ــة الدولي ــة
لنخيل التمرواالبتكارالزراعي واملؤسسات
الحكومي ــة واألهلي ــة اإلماراتي ــة يص ـ ّـب ف ــي
مصلحة القطاع في البلدين الشقيقين بل
ً
وينعكس إيجابا على كافة الدول الشقيقة
والصديقــة املهتمــة بقطــاع زراعــة النخيــل
وإنت ــاج التم ــور واالبت ــكار الزراع ــي.
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مسـحـوق الـتـمـر
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تعتبــر التمــور مــن الفواكــه الصيفيــة املتميــزة بقيمتهــا الغذائيــة والغنيــة بالســكريات واملعــادن واألليــاف وقليــل مــن األحمــاض األمينيــة
ً
ً
ومحتواهــا الســكري كبيــر فهــي مصــدر لطاقــة الجســم ولديمومــة الحركــة وخصوصــا األطفــال والشــباب علمــا أن طبيعــة الثمــرة مختلفــة
مــن حيــث الرطوبــة فمنهــا الرطبــة ونصــف الجافــة والجافــة باالعتمــاد علــى محتــوى الرطوبــة وأن نصنــع مســحوق التمــرأمــرفــي غايــة األهميــة
بحيــث يســاعد فــي تقليــل الطلــب علــى الســكرالبلــوري (ســكراملائــدة) أي بمعنــى آخــرتقليــل الفجــوة الســكرية باالعتمــاد علــى بدائــل الســكرفــي
االســتهالك بحيــث ال نحتــاج إلــى اســتيراد الســكروزلغايــات صناعــة املشــروبات والعصائــروإنتــاج الحلويــات ...الــخ حيــث يعتبــرمســحوق التمــر
منتــج مهــم فــي اآلونــة األخيــرة فــي الوطــن العربــي حيــث انتشــرت هــذه الصناعــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات ،مصــر ،الســودان،
ســلطنة ُعمــان وفــي جمهوريــة العــراق.

أ.د .حسن خالد العكيدي

خبيردولي بزراعة النخيل وانتاج التمور
hassan.alogidi@yahoo.com

مزايا مسحوق التمر:
• سهل النقل والتخزين.
• تصغيرحجم املنتج.
• تواجد املنتوج على طول السنة.
• عدم الحاجة إلى مواد حافظة.
• يحافظ على جودة املنتج.
• عمليــة التجفيــف تقلــل مــن التفاعــات
الكيمياويــة.
• نســبة الرطوبــة قليلــة (أقــل مــدى) بحيــث
تمنــع النمــو املايكروبــي.
أمــا أهــم األمــور التــي يجــب االنتبــاه لهــا فــي إنتــاج
مســحوق التمــرهــي:

• االبتعاد عن الجفاف السطحي لثمارالتمر.
• االهتمــام بنوعيــة وصنــف التمــور
للتجفيــف يفضــل التمــور القاســية الجافــة
(خشــبية الشــكل).
• تقطيــع حبــة التمــرلزيــادة املســاحة لفقــد
الرطوبــة بشــكل متســاوي أو اســتخدام
طريقــة الفــرم للتمــور.
بعض الخبراء يستعملون حامض الليمون
أو فيتامين  Cمع املاء ( )1 :1ومن ثم تجري
عمليــة التجفيــف لغــرض املحافظــة علــى

جماليــة اللــون قبــل عمليــة التجفيــف.
أمــا درجــات الحـرارة املســتخدمة فــي األفران
هــي  55م مــع التحريــك بيــن فتــرة وأخــرى.
إن إنتاج مسحوق التمرمن االستخدامات
الحديثــة لحفــظ التمــور عــن طريــق خفــض
نســبة الرطوبــة باســتخدام الح ـرارة تحــت
ظــروف مالئمــة مــن حيــث درجــة الح ـرارة
ودرجــة الرطوبــة النســبية وســرعة الهــواء
ممــا يــؤدي إلــى نقــص مــا تحتويــه التمــور مــن
رطوبــة وبالتالــي ترتفــع نســبة املــواد الصلبــة

إلــى الحــد الــذي يقــف عنــده نمــو معظــم
األحيــاء املجهريــة مــع عــدم اإلضـراربصفــات
التمــر الغذائيــة مثــل اللــون والقيمــة
ً
الغذائيــة وعمومــا يتــم تجفيــف الفواكــه
إلــى حــد  25%رطوبــة والخضــرة  5%أمــا
ً
التمور فتجفف اعتياديا إلى حد 25%-20
رطوبــة ولكــن فــي حالــة مســحوق التمــريجب
خفــض الرطوبــة إلــى حــد  12%-10وفــي
ً
بعــض األصنــاف إلــى  8%-6علمــا أن املــواد
الصلبــة الذائبــة ســترتفع إلــى مســتويات
عاليــة  90%-85فــي التمــور.
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أهــم األصنــاف املســتخدمة فــي صناعــة
مســحوق التمــر
ً
األصنــاف الجافــة عمومــا فــي الع ـراق
تســتخدم الصنــف زهــدي ،أشر�ســي،
مكتومــي ،فــي الســعودية ســكري ،مكتومــي،
فــي ســلطنة ُعمــان الخنيــزي أمــا فــي الســودان
ومصــرفهنــاك الكثيــرمــن األصنــاف الجافــة
البــركاوي تيمــودا ،برتمــودا الجــاو ،وكلمــه.
يمكن استخدام الصنف برحي أو البريم في
مرحلة البســر.
إن نســبة الســكريات فــي ثمــرة التمــر تزيــد
عــن  78%-70وتتميــز ســكريات التمــر
بســرعة امتصاصهــا وانتقالهــا إلــى الــدم
مباشــرة وهضمها وخزنها وذلك بســبب أنها
ســكريات أحاديــة (كلوكــوز وفركتــوز) ولكــن
فــي بعــض األصنــاف تحتــوي علــى ســكريات
ثنائيــة (ســكروز) إضافــة إلــى الســكريات
األحاد يــة.
إن نســبة الرطوبــة فــي التمــور الرطبــة
(الطريــة) تكــون بحــدود  26%أمــا التمــور
النصــف الجافــة التــي ثمارهــا تجــاوزت
مرحلة الطراوة إلى مرحلة الجفاف النسبي
ولكــن ال تتصلــب والرطوبــة فيهــا تكــون مــا
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بيــن  22%-20أمــا املجموعــة الجافــة فــإن
الرطوبــة فــي ثمارهــا تصــل مــا بيــن 20%-15
وهنــا ال بــد لنــا مــن اإلشــارة إلــى أن ليــس كل
التمــور تصلــح لصناعــة مســحوق (التمــر)
 Date Powderففــي الع ـراق يمكــن إنتــاج
مســحوق التمــر مــن األصنــاف التاليــة:
الزهدي ،الجبجاب ،البريم ،األشر�سي ،أما
فــي الســعودية يمكــن إنتــاج مســحوق التمــر
مــن الســكري ،الصقعــي ،االخــاص  ...الــخ
أما في السودان يمكن استخدام األصناف
برتمــودا ،كلمــه.

وهنــا ال بــد أن نشــيرإلــى أن ســكريات التمــر
محبــة للمــاء  Hygroscopicأي بمعنــى
آخــرأنهــا متميعــة تأخــذ الرطوبــة مــن الجــو
لــذا فــا بــد مــن إضافــة مــواد ضــد التميــع
وامتصــاص الرطوبــة.
أنواع املياه في التمر:
ميــاه حــرة  Free Waterوهــذه ســهلة
االنت ـزاع بدرجــات الح ـرارة.
ميــاه أزموزيــة  Osmosis Waterوهــذه
ميــاه يمكــن انتزاعهــا مــن التمــر بســهولة
بزيــادة الح ـرارة.
ميــاه رابطــة  Bound Waterوهــذه ميــاه
صعبــة االنت ـزاع.
خطوات صناعة مسحوق التمر:
• اســتالم التمــور النصــف جافــة والجافــة
واملالئمــة لعمليــة الطحــن أي بمعنــى
آخــر تحتــوي علــى الســكروز والكلوكــوز
والفركتــوز.
• أن التمور صالحة وخالية من الفطريات
والشوائب.
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• عملية الغسل.
• عمليــة التجفيــف األولــي والتخلــص مــن
ميــاه الغســيل.
• أن تكون خالية من روائح غيرمرغوبة.
• أن تكون محتفظة بلونها ونكهتها.
أنواع التجفيف:
• التجفيف الشم�سي.
• التجفيف الصناعي.
• التجفيف الشم�سي:
تعتمــد هــذه الطريقــة علــى تعريــض التمــور
ألشــعة الشــمس كمصــدر طبيعــي للح ـرارة
والهــواء الطبيعــي المتصــاص وســحب
الرطوبــة مــن التمــور مــن خــال نشــرها علــى
ُحصــرداخــل الحقــل أو داخــل مبانــي ومنــه
مــن يســتعمل الصوانــي علــى رفــوف وتنشــر
فــوق الســطوح ويمكــن اســتخدام البيــوت
ً
ً
البالســتيكية أيضــا لهــذا الغــرض علمــا أن
ً
التمور املجففة شمسيا ذات لون مرغوب
ً
وجميــل علمــا أن هــذه العمليــة تحتــاج إلــى
أســبوع أو ( )10أيــام بحيــث تصبــح الرطوبــة
 14%-12إلــى (.)12%-8
فوائد التجفيف الشم�سي (مزايا):
• االعتماد على حرارة الشمس.
ً
• غيرمكلف اقتصاديا.
• سهولة عملية التجفيف.
• معداته قليلة.
• يحافظ على لون املادة الغذائية.
• السرعة في التجفيف.
عيوب التجفيف الشم�سي للتمور:
• عــدم التحكــم بنســبة الرطوبــة فــي الثمــار
واالعتمــاد علــى الخبــرة.
• استعمال عمالة كبيرة.

• فقدان بعض العناصرالغذائية.
• تحتاج إلى مساحة واسعة.
• الثماراملنتجة أقل جودة.
• تتعــرض الثمــار إلــى األتربــة والحش ـرات
والطيــور (تلــوث).
• التلوث املعدني.
أنواع طرق التجفيف الشم�سي:
• املســتوى األر�ضــي للتجفيــف (صوانــي
علــى األرض).
• التجفيف على رفوف بارتفاع 1م.
• البيــوت املتعــددة للتجفيــف الشم�ســي
(طاقــة شمســية  +أشــعة الشــمس
املبا شــرة).
املجففات الشمسية:
• تعتمــد األولــى علــى أشــعة الشــمس
وحرارتهــا وتســمى .Absorption
ً
• تعتمــد الثانيــة علــى تســخين الهــواء أيضــا
بح ـرارة الشــمس ومــن ثــم يمــرر الهــواء
الســاخن علــى الثمــار.

العوامل املؤثرة في التجفيف الشم�سي:
• كمية الثمارفي املوسم.
• كمية الثمارفي الدفعة الواحدة.
• مدة التجفيف وظروف التجفيف.
• كمية الرطوبة في كل فاكهة أو خضرة.
• مــدى تأثيــرالح ـرارة فــي املوســم (الظــروف
املناخيــة).
التجفيف الصناعي:
إن التجفيــف الصناعــي لــه أهميــة كبيــرة
ألنــه يحقــق املؤش ـرات الحراريــة الالزمــة
للتجفيــف فــي وقــت محــدد كمــا أنــه يحقــق
النظافــة وذلــك باســتخدام املجففــات التــي
تعمل على الوقود أو الكهرباء وهي بأحجام
مختلفــة وســعات مختلفــة (طاقــة إنتاجيــة)
كمــا أنهــا تؤمــن الســيطرة علــى درجــة حـرارة
املجفــف وســرعة الهــواء ،خلخلــة الهــواء،

الخلط بين الطريقتين.
التجفيــف الظلــي Shade
.D r y i n g
هــذا النــوع مــن التجفيــف
يحمــي الثمــار ويحافــظ
علــى نوعيتهــا وذلــك
با لتحكــم :
• بشــدة الطاقــة
ا لشمســية .
• إن عمليــة التجفيــف بطيئــة
ً
نوعــا مــا ألنهــا تســتخدم الصوانــي
الشمســية تحــت الظلــة (الشــبك
األخضــر) أو بيــت زجاجــي.
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الرطوبة النسبية ،درجة الحرارة 55 – 45
م °للتمــور.
ويعتمد التجفيف الصناعي على استعمال
وســائل كثيــرة إلزاحــة أكبــرجــزء مــن امليــاه فــي
الفاكهــة أوالخضــر.
أنواع املجففات الصناعية:
مجففات األنفاق .Tunnel Dryer
مجففات الحزام الناقل .Conveyer Dryer
مجففات املقصورات .Cabinat Dryer
مجففات األسطوانية .Drum Dryer
مجففات الرذاذية .Spray Dryer

متطلبات التجفيف الصناعي:
• اعتماده على املجففات.
• اعتماده على الوقود أو الكهرباء.
• املجففات ذات أحجام مختلفة ومسيطر
عليهــا بمنظمــات ،درجــة الح ـرارة ،ســرعة
الهــواء ،خلخلــة الهــواء ،الرطوبــة النســبية.
86

املجلد الرابع ع�شر ,العدد � , 03أغ�سط�س

• حرارة التجفيف تتراوح ما بين  60-45م.°
حساب حرارة التجفيف:
وزن الثمــار × الح ـرارة النوعيــة × درجــة
الحرارة النوعية التي ارتفعتها الثمارمع األخذ
باالعتبــارزيــادة قــدرة الهــواء علــى حمــل البخار
ً
ألنهــا تتناســب طرديــا مــع درجــة الح ـرارة.
مثال:
عينــة مــن الثمــار الطازجــة تحتــوي علــى
ســكريات نســبتها  50%جففــت فــي فــرن
كهربائــي تحــت ضغــط  100ســم زئبــق
فأصبحــت النســبة املئويــة للســكريات
 65%احســب نســبة الرطوبــة؟
 65 – 6500س = 5000
 = 5000 – 6500س
س = 23
نسبة الرطوبة إذن 23%
2022

وهنــا ال بــد أن نذكــر يمكــن اســتخدام
ً
الطريقتيــن ،التجفيــف الشم�ســي أوال ومــن
ثــم التكملــة بالتجفيــف الصناعــي إلزالــة
أكبرقدرمن الرطوبة من التمور أو عجينة
التمــر ونفصــل عجينــة التمــر ألن املســاحة
الســطحية املعرضــة للتجفيــف أكبــر.
العوامل املؤثرة في سرعة
التجفيف الصناعي:
• سرعة الهواء  5متر/دقيقة.
• الرطوبــة النســبية للهــواء كلمــا كانــت أقــل
كلمــا كانــت الفائــدة أكبــر ألنهــا مهمــة ألنهــا
تســبب ظاهــرة الجفــاف الســطحي للثمــار.
• درجة الحرارة الداخلة للمجفف  60-45م.°
• نوعية الثماراملراد تجفيفها.
• حجم الثماراملراد تجفيفها.
• مزايا الحفظ بالتجفيف الصناعي:
• السيطرة على عملية التجفيف.

• تأميــن أفضــل الظــروف (حـرارة ،رطوبــة،
حركــة الهــواء).
• اختزال الزمن.
• سرعة التجفيف.

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

• اختزال التلوث.
• اإلنتاجية نمطية.
• نوعية الثماراملنتجة ممتازة.
أمثلة على درجات الحرارة املستخدمة للتجفيف:

نوع الفاكهة

الحرارة القصوى

الدراق

°م 55

املشمش

 °م65

التفاح

 °م65

العنب

 °م65

اإلجاص

 °م55

التمر

م45-55°
أمثلة على درجة الحرارة والزمن والرطوبة:

نوع الفاكهة

الكمية/كغم

درجة الحرارة

الزمن/ساعات

الرطوبة %

شرائح التفاح

2

°م 25-75

5-6

20%

الدراق

2

°م60-70

10-15

15%

الكرز

2

°م55-70

12

15%

التمور

2

°م م55-60

12

15%
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تعبئة وخزن الثماراملجففة:
وضع الثمارفي أوعية خشبية أوبالستيكية
معقمة.
درجة الحرارة  12-7م.
رطوبة نسبية .60%-55
املخازن جيدة التهوية ومعقمة.

قد تضاف مواد المتصاص الرطوبة CaO
تأثرالتجفيف على األنزيمات:
التجفيــف يؤثــرعلــى األنزيمــات التاليــة مــن
حيــث الفاعليــة:
بولي فينول اوكسيدنر.

أنزيم دي كالكترونيز.
أنزيم السيليلوز.
أنزيم البكنيز.
أنزيم االنفريتز.
النشــاط امليكروبــي (النشــاط املائــي)
Water Activity

النشاط امليكروبي (النشاط املائي) Water Activity

مجموع األحياء

الحدود الدنيا لفعالية املاء

البكتيريا

0.91

الخميرة

0.81

العفن

0.80

بكتيريا مقاومة للملح

0.75

بكتيريا مقاومة للسكر

0.62

عملية الطحن:

أمثلة على:

ً
ً
 - 1نزع النوى يمكن إزالة النوى يدويا أو آليا:

( )1إنتاج مسحوق التمر:

تجــري عمليــة الطحــن بمعــدات الطحــن
أو الفــرم أو الجــرش أو التنعيــم وذلــك
باســتخدام مــواد ضــد التكتــل وتســحب
الرطوبــة ألن التمــر محــب للمــاء.

عجينــة تمــر  -مــاء  1.5مــن وزن العجينــة
 -حليــب  CMC - 15%كاربوك�ســي مثيــل

عملية النخل:
يمــرر املســحوق عبــر مناخــل معــدة لهــذا
الغــرض لضمــان تجانــس حبــات املســحوق
وألن املســحوق محــب للرطوبــة فيجــب
وضــع املســحوق فــي أوعيــة محكمــة وغيــر
نافــذة للرطوبــة ووســط خالــي مــن الهــواء فــي
وجــود غــازحامــل كالنيتروجيــن ثــم يعبــأ فــي
عبــوات تحــت التفريــغ.
نسبة الرطوبة في املسحوق  - 11.5%البروتين
 - 2.00%الدهــون  0.35%نســبة الحديــد
 5.4% - 1.25%حســب نــوع التمــر
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ســيليلوز  - 1%فوســفات الكالســيوم
 0.1%ثــم تنشــر فــي صوانــي مــن املعــدن
االســتانلس ســتيل املدهونــة بزيــت الزيتــون
ملنــع االلتصــاق
توضع في فرن درجة حرارته  65ملدة  12ساعة

( )2إنتاج مسحوق الدبس:
كمــا ويمكــن الحصــول علــى مســحوق
الدبــس بالطريقــة التاليــة:
دبــس  -نشــا  - 4.6%ســترات الكالســيوم
 - 1%عمليــة طحــن للمكونــات الســابقة -
عمليــة نخــل مــن خــال منخــل ذا مســامات
( )3خلطات مسحوق التمر
 1كيلــو تمــر منــزوع النــوى  1.5 -كغــم مــاء
 حســب الخلطــة مســحوق فــول الصويــا حســب الخلطــة صمــغ عربــي بديــل عــن( )CMCمثخــن Powder Aid Q341
Sodium Alginate
عملية التحضير:
يتــم خلــط املكونــات وتوضــع فــي خــاط
اســتانلس ســتيل مــع املــاء.
توضــع فــي الفــرن ملــدة  7ســاعات  -مــواد
صلبــة وجامــدة  -عمليــة طحــن  -إضافــة
النشــا  -إضافــة  Sodium Alginateمانعــة
التكتــل.
( )4خلطة (:)2
 1كيلــو عجينــة تمــر -فوســفات الكالســيوم
 - 0.5%كاربوك�ســي مثيــل ســليلوز CMC
 - 1%تقطيــع التمــر  -إضافــة  15%حليــب
مجفــف  -عمليــة تجفيــف – ملــدة 15-12
ســاعة  /نســبة الرطوبــة  - %عمليــة طحــن
مواد مانعة للتكتل غذائية
كربونــات الصوديــوم  - E500كربونــات
البوتاســيوم  - E501كربونــات املغنيســيوم
 - E504ثالثــي فوســفات الكالســيوم - 341
مسحوق السليلوز  - )2( 460بودرة التالك
 353ب  -الكولينــي  - E559الســليلوز -

مساحيق البن ،الكاكاو ،القهوة  -املانيتول
 - E421فوســفات الكالســيوم أحــادي
الهيدروجيــن  -الصمــغ العربــي  -الليســتين
 أنــواع املكسـرات املطحونــة  -ســولو ودايكليس ـرايد لألحمــاض الدهنيــة E471 -
 CMCكاربوك�ســي مثيــل ســيليلوز  -قائمــة
املصادرواملراجع:
حســن العكيــدي ،نخلــة التمــر ســيدة
الشــجر ودرة الثمــر.
تجفيف التمور – حســن العكيدي ،موقع
النخلــة العراقيــةSaadedine MANAA, :
Maammar yousit 2013 university
of adrar study of methods for dry
dates review the traditional drying
method in region of touat wilaya
.adrar
حســن العكيــدي ،تجفيــف الفاكهــة
 ،Power Pintاملوقــع اإللكترونــي لنخلــة
التمــر العراقيــة.
الدليــل العلمــي لتجفيــف الطماطــم
بالشــمس .GTI
أ.د .إيمــان محمــد ســالم ،االســتفادة مــن
التمــور منخفضــة الجــودة فــي جمهوريــة
مصــر العربيــة (صناعــة بــودرة التمــر
ومعجــون التمــر) الشــجرة املباركــة ،نوفمبر
 ،2017ص.55
املــواد املحســنة ،تكنولوجيــا الصناعــات
الغذائيــة:
Kenan&online.eom/user/
foodtecnologycentelposts157229
دراســة الجــدوى االقتصاديــة إلنشــاء
مصنــع إنتــاج مســحوق التمــور (دراســة

ملشــروع مصنــع إنتــاج مســحوق التمــور)
إبريــل .2018
حامــد العانــي ،الصناعــات الغذائيــة،
حفــظ األغذيــة بالتجفيــف.
علي هادي سامي ،عالء جبارمنهل ،دراسة
بعــض الصفــات الفيزيائيــة والكيمياويــة
واملايكروبيــة ملســحوق الخــال املنتــج مــن
بعــض األصنــاف ،مجلــد  ،4العــدد ،2-1
 ،2005مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر.
طريقــة التجفيــف الصناعــي للعنــب file//
f:JADFCA USB
Brace Research Institute. How
to Make a Solar Cabient Dryer
for Agricultural Produce. McGill
.University. Quebec, Canada, 1973
Teaching Manual. Peace Crops.
.Washington, D.C, 1982
ILO. Solar Drying: Practical Methods
of Food Preservation. ILO, Geneva,
.1986
Solar Convection Dryer. (A
German Research Project) IST
Energretechrick GmbH, Bonn, Nov
.1 9 9 0
Fruit and Vegetable Processing.
Food Cycle Technology Source
.Book, Vol. 2 UNIFEM, 1993
Processing: A guide to appropriate
equipment.
Intermediate
Technology Publications, London,
.1 9 9 2
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تحديات وفرص نخيل التمر

في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا

املهندس أنور حداد
رئيس مجلس إدارة جمعية التمور األردنية

info@jodates.org
ً
تتركــززراعــة النخيــل فــي آســيا وأفريقيــا والعالــم ،فــي الــدول العربيــة وإيــران وباكســتان والنيجــروجنــوب افريقيــا وتشــيلي ويــزرع النخيــل أيضــا
فــي الواليــات املتحــدة فــي صحــراء كاليفورنيــا وأريزونــا كمــا يــزرع فــي املكســيك والبرازيــل واالرجنتيــن واســتراليا وبنغالديــش وبمســاحات محصــورة
فــي اندونيســيا ومدغشــقركمــا هــو موضــح فــي املناطــق امللونــة باللــون البرتقالــي فــي الشــكل رقــم (.)1
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شكل رقم ( )1خارطة التوزيع الجغرافي ملزارع نخيل التمرالتجارية في القارات الخمس

املصدر :دراسة التوزيع الجغرافي والتطور الزمني ملساحة وإنتاج نخلة التمر في العالم  -الدكتور محمد الشرف

التوزيع الجغرافي ملناطق زراعة
يالحظ أن معظم مناطق اإلنتاج تتركزفي قارتي آسيا وافريقيا

وبحســب منظمــة األغذيــة والزراعــة
العامليــة ( )FAOفــإن ( )1.09مليــون
هكتــار مزروعــة ب ـ ( )160مليــون نخلــة
تنتــج أكثــر مــن ( )9.07مليــون طــن
ً
ســنويا حيــث يــزرع نحــو  5000صنــف
مــن أشــجار النخيــل حــول العالــم
ً
وتتركززراعة النخيل عامليا في منطقة
آســيا نحــو ( )56%وافريقيــا ()43%
مــن اإلنتــاج العالمــي وتســتحوذ
املنطقــة العربيــة علــى أكثــر مــن
( )77%مــن اإلنتــاج العالمــي للتمــور
ويوضــح الرســم البيانــي شــكل رقــم

شكل رقم ( )2تطور إنتاج التمور في العالم خالل الفترة ()2010-2019
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ً
( )2تطــور إنتــاج التمــور عامليــا خــال
الفتــرة الزمنيــة ( )-2019 2010وتحتــل
جمهوريــة مصــر العربيــة املركــز األول
فــي إنتــاج التمــور حيــث يقــدر إنتاجهــا
مــن التمــور ( )1.6مليــون طــن فــي عــام

 2019تليها اململكة العربية السعودية
( )1.5مليــون طــن ثــم جمهوريــة إي ـران
اإلســامية ( )1.3مليــون طــن كمــا هــو
مبيــن فــي الجــدول رقــم (( )1أكثــر عشــر
دول منتجــة للتمــور فــي العالــم ).

جدول رقم ( )1أكثرعشردول منتجة للتمور في العالم

اإلنتاج السنوي للتمور
الطازجة ( )2019طن متري

أعلى  10دول منتجة للتمور في جميع أنحاء العالم

1603762

جمهورية مصرالعربية

1539756

اململكة العربية السعودية

1307908

الجمهورية اإلسالمية في إيران

1136025

جمهورية الجزائرالديموقراطية

639315

جمهورية العراق

483071

جمهورية باكستان

438700

جمهورية السودان
سلطنة ُعمان

323478

االمارات العربية املتحدة

288700

الجمهورية التونسية

372572

شكل رقم ( )3أهم الدول املستوردة للتمور خالل الفترة ()2020 – 2019
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التجارة الدولية للتمور
 - 1املستوردات العاملية

هــذا وتعتبــرالجمهوريــة الهنديــة أكثــرالــدول
املســتوردة للتمــور ( 361ألــف طــن) مقابــل
( 1.3مليــون طــن) مــن اجمالــي مســتوردات
العالــم فــي عــام  2020مقابــل كانــت
مستوردات العالم (1.7مليون طن) في عام
 2019وكانــت مســتوردات دولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة ( 631ألــف طــن) وتلتهــا
املغــرب وهمــا مــن مجموعــة دول الشــرق
األدنــى وشــمال افريقيــا ،دول ال ـ ()NENA
باقي الدول كما هو مبين في الشكل رقم ()3
ً
وهــذا يبيــن أيضــا أن أهــم الــدول املنتجــة هــي
مــن أهــم الــدول املســتوردة.
 - 2الصادرات العاملية من التمور

تشــير البيانــات فــي الجــدول رقــم ( )2أن
اململكــة العربيــة الســعودية تتصــدرالــدول
املصــدرة للتمــور مــن حيــث الكميــة فــي
عــام  2020تليهــا إي ـران والع ـراق واالمــارات
العربيــة املتحــدة وتونــس علــى الترتيــب
وجميــع هــذه الــدول هــي مــن دول مجموعــة
ال ـ (ـ )NENAفــي حيــن تتصــدر تونــس

واململكــة العربيــة الســعودية هــذه الــدول الــدول مــن حيــث قيمتهــا العاليــة (األســعار) وســجلت أســعار التمــور املصريــة املصــدرة
مــن حيــث قيمــة هــذه الصــادرات ويعــود حيــث ســجلت التمــور الفلســطينية أعلــى أعلى معدل نموسنوي تلتها التمور األردنية
ذلــك الــى األصنــاف التــي تصدرهــا هــذه معــدل ســعرتلتهــا بعــد ذلــك التمــور املصريــة مــن مجموعــة دول الــ(.)NENA
جدول رقم ( )2أهم الدول املصدرة للتمور في العالم

معــدالت االســتهالك املحلــي مــن التمــور
فــي مجموعــة دول ال ـ ()NENA
تشــير املعلومــات فــي الجــدول رقــم ()3
أن ســلطنة ُعمــان والع ـراق والســعودية
واالمــارات العربيــة املتحــدة علــى الترتيــب
ســجلت أعلــى معــدالت اســتهالك محلــي
للتمــور بمعــدل ( )18 ،35 ،45 ،60علــى
التوالي كغم للفرد الواحد بالسنة ،مقارنة
مــع املعــدل العالمــي الــذي هــو أقــل مــن ()1
كغــم للفــرد.
إنتاج وصادرات مجموعة دول الـ ()NENA
تشــير البيانــات فــي الجــدول رقــم ( )4إلــى أن
اجمالــي إنتــاج مجموعــة دول ال ـ ()NENA
وصــل فــي عــام  2020الــى ( 8.1مليــون طــن)
مــن التمــور مــن أصــل حوالــي ( 9مليــون
طــن) مــن اجمالــي إنتــاج التمــور فــي العالــم
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وأن ( )50%مــن هــذا اإلنتــاج يتركــز فــي دول
املشرق (مصر ،السودان ،سوريا ،األردن،
فلســطين ،إي ـران ،الع ـراق) تليهــا ()29%
مجموعــة دول الخليــج العربــي (البحريــن،
قطــر ،الســعودية ،االمــارات العربيــة
املتحــدة ،اليمــن ،الكويــت) وتليهــا ()21%
مجموعــة دول شــمال افريقيــا (ليبيــا،

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

مجموعة دول الخليج تليها ( )40%من دول
املشــرق وتليهــا ( )18%مــن مجموعــة دول
شــمال افريقيــا ،كمــا يتبيــن أن أعلــى نســبة
صــادرات مــن اإلنتــاج املحلــي كانــت مــن دول
الخليــج العربــي تلتهــا وبنفــس الدرجــة دول
املشــرق ودول شــمال افريقيــا.

NENA

EYGEPT
SUDAN
SYRIA
JORDAN
PALESTINE
IRAN
IRAQ
Subtotal
Libya
Mauritania
Morocco
Tunisia
Algeria
SubTotal
Bahrain
Qatar
Saudi Arabia
Oman
UAE
Yemen
Kuwait
SubTotal
Total

1603762
438700
3567
23375
7729
1307908
639315
4024356
174850
21926
101537
288700
1136025
1723038
13000
25843
1539756
372572
323478
64375
3669
2342693
8090087

0.40
0.11
0.00
0.01
0.00
0.32
0.16
0.50
0.10
0.01
0.06
0.17
0.66
0.21
0.01
0.01
0.66
0.16
0.14
0.03
0.00
0.29

28236
215
23
6205
6210
162045
182279
385213
1729
2
1054
113887
54185
170857
69
0
182317
12856
212831
2
3669
411744
967814

0.07
0.00
0.00
0.02
0.02
0.42
0.47
0.40
0.01
0.00
0.01
0.67
0.32
0.18
0.00
0.00
0.19
0.01
0.22
0.00
0.00
0.43

Al Meshreq

Region

country

production

% of prod.

Exports

% of exp.

North Africa
GCC & Yemen

% expo Of
Prod.
0.02
0.00
0.01
0.27
0.80
0.12
0.29
0.10
0.01
0.00
0.01
0.39
0.05
0.10
0.01
0.00
0.12
0.03
0.66
0.00
1.00
0.18
0.12

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

التحديــات التــي تواجــه قطــاع النخيــل فــي
مجموعــة دول ال ـ ()NENA
تواجــه زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور فــي
دول الشرق األدنى وشمال افريقيا العديد
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مــن التحديــات يقــع معظمهــا فــي اآلتــي:
ً
أوال :انخفــاض اإلنتــاج واإلنتاجيــة والتــي تعــود
لعــدة أســباب منهــا:

• األصناف التقليدية املزروعة في املنطقة.
2022

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

• االشــتال املزروعــة غيــر معروفــة ومؤكــدة
األصــول وجــزء منهــا بــذري ال يمثــل األصــول
التــي جــاءت منهــا.
• عــدم اســتخدام املدخــات الزراعيــة
الحديثــة وفــق االحتياجــات املثلــى للنخيــل
واالعتمــاد علــى املدخــات التقليديــة وعــدم
اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي إنتــاج
التمــور كطــرق الــري الحديثــة.
• تفتــت الحيــازات الزراعيــة ممــا يــؤدي إلــى
ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج.
• انتشــار عــدد مــن اآلفــات واألم ـراض
الوبائيــة العابــرة للحــدود كاألم ـراض
الفطرية وسوسة النخيل الحمراء ما يمثل
ً
ً
تحديا إقليميا يؤثرعلى العائدات املزرعية
ويرفــع كلــف اإلنتــاج ويحــد مــن القــدرة علــى
املنافســة كمــا يهــدد ديمومــة القطــاع كمــا
حصــل فــي املغــرب فــي بدايــات القــرن التاســع
عشــر وانتشــار مــرض البيــوض وكمــا هــو
حاصــل فــي العديــد مــن دول اإلقليــم نتيجــة
تهديــد سوســة النخيــل الحم ـراء.
ً
ثانيا :املمارسات الزراعية الخاطئة
قبل وبعد الحصاد

يــؤدي عــدم اتبــاع املمارســات الزراعيــة
الحســنة ســواء قبــل أو بعــد الحصــاد إلــى
تدنــي اإلنتــاج واإلنتاجيــة وجــودة اإلنتــاج
وانخفــاض األســعار وعــدم القــدرة علــى
املنافســة فــي الســوق العالمــي كمــا يــؤدي إلــى
ارتفــاع الفاقــد فــي عمليــات مــا بعــد الحصــاد
وبالتالــي إلــى انخفــاض العوائــد الصافيــة
للمـزارع وربمــا الــى خســائركبيــرة ســواء علــى
مســتوى امل ـزارع أو علــى املســتوى الوطنــي
العــام فــي هــذه الــدول وهــذا التحدي يعكس
ً
أيضــا الكفــاءة االقتصاديــة املرتبطــة
باالســتثمارات فــي هــذا القطــاع واملرتبطــة

بتدريــب العمالــة وارتفــاع الكلــف اإلنتاجيــة
وتدنــي العائــد الصافيــة.
ً
ثالثــا :عوامــل اإلنتــاج واملتمثلــة بــاألرض وامليــاه
والعمــل ورأس املــال ويضــاف إليهــا البحــث
العلمــي ونقــل التكنولوجيــا

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

علــى االســتثمار ممــا يســتدعي اتخــاذ جملــة
مــن اإلج ـراءات علــى املســتوى اإلقليمــي
واملحلــي لرفــع كفــاءة اســتخدام وتوزيــع
امليــاه املتاحــة للزراعــة.
كمــا أن التغيــر املناخــي مــن جهــة أخــرى
يؤثــر علــى نقــص فــي امليــاه املتاحــة للزراعــة
الســطحية منهــا والجوفيــة وارتفــاع فــي تركــز
االمــاح فــي االحــواض املائيــة كمــا أن التغيــر
املناخــي يــؤدي إلــى ارتفــاع فــي درجــات الحرارة
بمعــدالت ســنوية ســتؤثرعلــى املــدى البعيــد
علــى إعــادة توزيــع األصنــاف النباتيــة ومنهــا
أصنــاف النخيــل املثمــر فــي مناطــق اإلنتــاج
في دول اإلقليم ومجموعة دول الـ()NENA
ممــا قــد يســتدعي إعــادة النظــرفــي األصنــاف
ومناطــق إنتاجــه األكثــر مالئمــة حســب
تصنيفهــا الجــاف والرطــب ونصــف الرطب.
وللتخفيــف مــن آثــارنــدرة امليــاه فــي املنطقــة
يجــب اســتخدام أنظمــة ري حديثــة
الســتخدام األمثــل للميــاه وصيانــة شــبكات
امليــاه بشــكل مســتمر لخفــض الفاقــد مــن
امليــاه وكمــا يجــب العمــل علــى تحليــة امليــاه
املالحــة وتطويــر مصــادر امليــاه عــن طريــق
الحصــاد املائــي وبنــاء الســدود التجميعيــة
مليــاه االمطــار ومعالجــة امليــاه املســتخدمة
(العادمــة) وإعــادة اســتخدامها وتدوريهــا
لســد نقــص امليــاه.
العمــل والعمالــة الزراعيــة املدربــة واملاهــرة
التــي يحتاجهــا قطــاع النخيــل والتــي
ترتبــط مباشــرة بجــودة اإلنتــاج والكفــاءة
االقتصاديــة تعتبــر مــن أهــم التحديــات
التــي تواجهــه تطــور قطــاع النخيــل فــي دول
املنطقــة فــي ظــل عــدم االقبــال علــى العمــل
فــي القطــاع الزراعــي فــي دول مجموعــة
الــ( )NENAمــا يســتدعي تصميــم برامــج
موجهــة لتدريــب العمالــة ومنحهــا الحوافــز
ً
للعمــل فــي قطــاع النخيــل خصوصــا فــي
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املناطــق النائيــة والصحراويــة حيث مناطق
إنتــاج التمــور.
رأس املــال :إن دورة رأس املــال فــي قطــاع
النخيــل تعتبــر دورة طويلــة باملقارنــة مــع
العديد من الفواكه والخضاروأن الحاجة
ً
إلى رأس املال العامل يشكل تحديا لصغار
املزارعيــن خاصــة وملزارعــي النخيــل عامــة إذ
أن كلف تأسيس مزارع النخيل تعتبرعالية
ويحتاج املزارع إلى عدة سنوات ال تقل عن
ســبعة الســترداد رأس املــال املســتثمر كمــا
أن دورة اإلنتــاج الســنوي تعتبــرســنة كاملــة
أو كثــرعلــى املـزارع أن يســتمرباإلنفــاق علــى
املزرعــة إلــى حيــن الحصــاد وتجهيــز املنتــج
وبيعــه ودفــع أثمانــه مــن قبــل املشــترين
ً
املحلييــن والخارجييــن وهــذا يتطلــب توف ـرا
للســيولة النقديــة امليســرة ويتطلــب حجــز
مبالــغ ل ـرأس املــال العامــل.
ً
رابعا :عدم مالئمة البيئة التمكينية
البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا :علــى
الرغم من أن قطاع النخيل يعتبرمن قدم
وأعــرق القطاعــات الزراعيــة النباتيــة فــي
العالــم إال أنــه لــم يحظــى بالبحــث العلمــي
الكافــي لتحقيــق نقــات نوعيــة وتقــدم فــي
اإلنتــاج واإلنتاجيــة وتطويــر األصنــاف
ألســباب تتعلــق بــان معظــم مناطــق زراعــة
النخيــل تقــع فــي نطــاق الــدول الناميــة
ويتعلــق بطــول دورة اإلنتــاج كمــا أشــرنا
وكل الدراســات واألبحــاث املتاحــة إمــا
أنهــا تقادمــت وتحتــاج إلــى تحديــث يواكــب
التحــول االقتصــادي لزراعــة النخيــل
وإنتــاج التمــور واألصنــاف االقتصاديــة
أو أنهــا ال تتعــدى تجــارب خاصــة بمناطــق
معينــة وألصنــاف محــددة ،هــذا باإلضافــة
إلــى قضايــا تتعلــق بالتغيــراملناخــي أو أخطــاء
تأسيســية كزراعــة أصنــاف غيــرمناســبة أو
96

املجلد الرابع ع�شر ,العدد � , 03أغ�سط�س

أصنــاف تقليديــة غيــراقتصاديــة فــي مناطــق
ً
غيــر مناســبة مناخيــا واســتخدام أنظمــة
زراعــة غيــر مناســبة ممــا انعكــس علــى
جــودة اإلنتــاج واإلنتاجيــة هــذا باإلضافــة
إلــى اهمــال امتــد لفتـرات متأخــرة مــن القــرن
املا�ضــي وعــدم ادخــال التكنولوجيــا إلــى
قطــاع النخيــل علــى نطــاق واســع وهــذا
التحدي يســتدعي النهوض بالبحث العلمي
املوجــة لقطــاع النخيــل وإعــادة تأهيــل كل
امل ـزارع التقليديــة علــى أســس علميــة مــع
الحفاظ على البيئات الخاصة بهذه املزارع
والواحــات وإج ـراء دراســات تســويقية.
نقــص التدريــب وتبــادل املعلومــات
والتعــاون املحلــي واإلقليمــي أدى وســيؤدي
ً
إلــى مزيــدا مــن التدهــور فــي األصنــاف
واإلنتــاج واإلنتاجيــة وهنــا ال بــد مــن أن
نســجل لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل
التمــرواالبتــكارالزراعــي دورهــا البــارز خالل
العقديــن املاضييــن ملواجهــة هــذا التحــدي.
إن عــدم اســتقرار السياســات الزراعيــة
املرتبطــة بتغيــر الحكومــات وعــدم وجــود
نهــج اســتراتيجي لتطويــر زراعــة النخيــل
ً
ً
يشــكل تحديــا آخــرلهــذا القطــاع يؤثــرســلبا
علــى االســتثمار والتمويــل وبالتالــي علــى
اإلنتــاج واإلنتاجيــة والتســويق خاصــة وأن
هــذا القطــاع طويــل املــدى عابــر للتغي ـرات
العديــدة التــي تحصــل للسياســات الناظمــة
لإلنتــاج الزراعــي فــي مناطــق توصــف بأنهــا
دول ناميــة.
ً
خامســا :التســويق واملنافســة العاليــة فــي
أســواق محــدودة
العالــم ينتــج حوالــي ( 9مليــون طــن) مــن
التمــور فيمــا تــم تصديــر( 1.4مليــون طــن)
منهــا فقــط ومــا نســبته ( )18%مــن اإلنتــاج
العالمــي وفــي عــام  2021علــى ســبيل املثــال
2022

وجــد أن أكثــر مــن ( )50%مــن الكميــات
املســتوردة تــم اســتيرادها مــن قبــل ثــاث
دول هــي الهنــد واإلمــارات واملغــرب فيمــا
تــم تصديــر أكثــر مــن ( )65%مــن الكميــات
املصــدرة إلــى الســوق العالمــي مــن أربــع
دول فقــط هــي الع ـراق وإي ـران والســعودية
واإلمــارات علــى الترتيــب وهــذا يــدل علــى
محدودية السوق العالمي للتمور ويتطلب
ً
مزيــدا مــن الجهــود الترويجيــة للتعريــف
بأهميــة وقيمــة التمــور الصحيــة والغذائيــة
واالقتصاديــة إذ أن املعــدل العالمــي
الســتهالك التمــور ال يتجــاوز ( 1كغــم)
للفــرد الواحــد وهــذا املعــدل منخفــض
مقارنــة مــع معــدالت االســتهالك فــي دول ال ـ
( )NENAكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم
( )4أعاله ،كما يؤشرذلك إلى ارتفاع نسبة
الفاقــد العالمــي وكذلــك مســتوى األصنــاف
وتدنــي الجــودة وعــدم تطويــر مهــارات
تســويق التمــور فــي الســوق العالمــي وعــدم
وجــود هيئــات تعمــل علــى تســويق التمــور
وتجميعهــا مــن صغــار املزارعيــن وتوحيــد
جــودة هــذه املنتجــات واملنافســة العاليــة
فــي أســواق محــدودة مــا يســتدعي التوســع
ألسواق جديدة في العالم ودراسة األنماط
االســتهالكية فــي هــذه األســواق
الفرص املتاحة
فــي عالــم اليــوم هنالــك العديــد مــن الفــرص
التــي يمكــن االســتفادة منهــا وتوظيفهــا فــي
مواجهــة التحديــات التــي تــم اإلشــارة إليهــا
والتــي تواجــه قطــاع النخيــل فــي مجموعــة
دول ال ـ (ـ )NENAيمكــن تلخيصهــا فــي
الشــكل رقــم ( )4علــى النحــو التالــي:
تعتبــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة بــكل
مضامينهــا وانعكاســاتها علــى العلميــات
واملمارســات الزراعيــة اليوميــة مــن أهــم
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زيادة الوعي بت�أثريات التغري
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شكل رقم ( )4الفرص املتاحة التي يمكن االستفادة منها وتوظيفها في مواجهة التحديات

ً
الفــرص التــي يمكــن أن تشــكل حلــوال
لتحديــات قطــاع الزراعــة وقطــاع التمــور
وخاصــة فــي مجــال تخفيــض كلــف اإلنتــاج
واإلدارة ورفــع القــدرة التنافســية ومهــارة
اإلنتــاج وتحســين الجــودة كمــا أن ســرعة
التطــور التقنــي ســاعدت وستســاعد علــى
تطويــراالبتــكارات ملواجهــة التحديــات التــي
تواجــه القطــاع الزراعــي.
كمــا أن التكنولوجيــا الحديثــة عملــت
علــى تســهيل الكشــف والوقايــة مــن بعــض
اآلفــات والحش ـرات التــي تصيــب النخيــل
وســرعة التعامــل معهــا.
ً
وينعكــس أيضــا اســتخدام التكنولوجيــا
فــي توفيــر امليــاه واســتخدمها بكفــاءة عاليــة
عــن طريــق تحديــث أنظمــة الــري لتقليــل
مــن الفاقــد بميــاه الــري واالســتخدام
األمثــل للميــاه عــن طريــق تدوريهــا وتكريرهــا
الســتخدامها مــرة أخــرى فــي الزراعــة مــع
مراقبــة جودتهــا بمــا فــي ذلــك ملوحتهــا

وتحليتها والرقم الهيدروجيني ملياه الري.
إن زيــادة الوعــي بالقيمــة الغذائيــة
والصحيــة للتمــور تعتبــر فرصــة فــي فتــح
أســواق جديــدة وزيــادة الطلــب وتحســين
العائــد الصافــي للمزارعيــن كمــا أن زيــادة
الوعي بتأثيرات التغيراملناخي زاد من التركيز
علــى ابتــكار الطــرق والوســائل لرفــع كفــاءة
اســتخدام امليــاه وتطويــراألصنــاف لتصبــح
أكثرمالئمة للبيئات الجديدة الناجمة عن
التغيــراملناخــي مــن زيــادة فــي درجــات الحـرارة
ونقــص فــي ميــاه األمطــار هــذا باإلضافــة
إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة األمــن الغذائــي
ً
العالمــي خصوصــا بعــد جائحــة كورونــا،
ً
والتمــور تعتبــرمصــدرا مــن مصــادرتحقيــق
ً
األمــن الغذائــي نظـرا الرتفــاع قيمــة الطاقــة
التــي تحتويهــا (كل  100غ ـرام مــن التمــور
تحتــوي علــى  300ســعرة حراريــة) زد علــى
ذلــك إمكانيــة تخزيــن التمــور لفترات طويلة
بحاالتهــا النصــف جافــة والجافــة ممــا زاد

االهتمام بالتوسع بزراعة النخيل وتطوير
أصنافــه وأشــكاله املطروحــة فــي األســواق
ً
ً
ســواء كان تمـرا أو دبســا أو معجونــة أو علــى
شــكل وصفــات غذائيــة متنوعــة وعديــدة
وكبديــل صحــي للمحليــات وتوســع البحــث
عــن أنــواع مقاومــة و متحملــة لنــدرة امليــاه
وذات إنتاجيــة عاليــة وإدراج التمــور ضمــن
برامــج غذائيــة صحيــة لألطفــال والشــباب.
إن فرصــة اســتخدام الطاقــة املتجــددة
والبديلــة فــي الزراعــة وإنتــاج التمور وتحلية
امليــاه تعتبــرمــن أكبــرالفــرص التــي ســيواجه
بهــا العالــم التحديــات التــي تواجــه إنتــاج
الغــذاء بتكاليــف مقبولــة ومعقولــة لكفــة
ً
طبقــات وفئــات املجتمــع وخصوصــا
الفق ـراء منهــم.
إن التصنيــع الغذائــي يشــكل أهــم الفــرص
التــي يمكــن أن تســتوعب فائــض إنتــاج
التمــور وإقامــة مســتقبل أكثــر ازدهــارا
ملزارعــي النخلــة التــي باركتهــا الســماء.
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وحس ــب جمعي ــة التم ــور األردني ــة ،ف ــإن
ً
املساحة املزروعة بالنخيل في األردن حاليا
ق ــد تج ــاوزت ال ـ  40أل ــف دون ــم وأن ع ــدد
ً
األش ــجار ق ــد بل ــغ  750أل ــف نخل ــة تقريب ــا.
ويس ــتمر التوس ــع بزراع ــة ه ــذه الش ــجرة
ف ــي األردن نتيج ــة لتوف ــر الظ ــروف البيئي ــة
املناس ــبة وقدرته ــا عل ــى تحم ــل درج ــات
الحـرارة املرتفعــة والجفــاف وملوحــة التربــة
أو املي ــاه .حوال ــي  70%م ــن ه ــذه األش ــجار
هــي مــن صنــف املجهــول ( )Medjoolالــذي
ينتــج األردن  14%مــن اإلنتــاج العالمــي منــه
بم ــذاق ممي ــز ،و 20%م ــن صن ــف البرح ــي
( ،)Berheeبينم ــا  10%م ــن أصن ــاف
مختلفــة األصنــاف األخــرى وتشــمل كل مــن:
أحمــرطــال ،دقلــة نــور ،خــاص ،حيانــي،
زه ــدي ،خض ـراوي ،زغل ــول ،مكتوم ــي،
ح ــاوي ،لول ــو.
ويتنــج امل ـزارع األردنــي ثمــاراملجهــول بجــودة
عالي ــة عل ــى مس ــتوى العال ــم بس ــبب املن ــاخ
املناس ــب وتوف ــرالظ ــروف البيئي ــة املالئم ــة
فــي منطقــة وادي األردن الــذي يعتبــرمثاليــا
إلنت ــاج تم ــور عالي ــة الج ــودة ومرغوب ــة
للس ــوق العالم ــي.

وتوس ــعت زراع ــة صن ــف املجه ــول بس ــرعة
كبيــرة فــي العقــود القليلــة املاضيــة ،ويعتبــر
حج ــم الثم ــار والقيم ــة الغذائي ــة العالي ــة
لثم ــار املجه ــول م ــن الخصائ ــص الرئيس ــية
للج ــودة الت ــي جعلته ــا تحت ــل املرتب ــة األول ــى
بي ــن األصن ــاف األخ ــرى ف ــي األردن.
ومن الضروري للمزارع أن يطبق العمليات
الزراعي ــة الضروري ــة ومنه ــا إج ـراء عملي ــة
الخ ــف املناس ــب مم ــا يس ــاهم ف ــي زي ــادة
اإلنتاجيــة ويحســن مــن الصفــات النوعيــة
للمنت ــج وينعك ــس عل ــى ج ــودة املحص ــول
ويع ــزز نج ــاح ه ــذا القط ــاع ويش ــجع عل ــى
االس ــتثمار ب ــه.
ظاهرة التقشر:
(صورة رقم :)1 :التقشرفي ثمرة مجهول
ه ــي عب ــارة ع ــن انفص ــال غ ــاف أو الج ــدار
الخارج ــي للثم ــرة ع ــن امل ــادة اللحمي ــة
(إبراهي ــم ،عب ــد الباس ــط ع ــودة ،)2015،
وه ــي ظاه ــرة فس ــيولوجية تقل ــل م ــن
الج ــودة التجاري ــة لثم ــار التم ــر ،ويعتب ــر
حــدوث التقشــر(صــورة رقــم  )1:فــي الثمــار
الناضج ــة غي ــرمرغ ــوب ويقل ــل م ــن القيم ــة

الس ــوقية للثم ــار ويس ــبب خس ــارة مالي ــة
كبي ــرة للمزارعي ــن .وتع ــد ظاه ــره التقش ــر
م ــن أه ــم املش ــاكل الت ــي تواج ــه التم ــور
الطري ــة وتع ــد ذات أهمي ــة كبي ــرة ف ــي بع ــض
األصنــاف ومنهــا علــى ســبيل املثــال املجهــول
وال يوجــد إجابــات مقاطعــه تفســرأســباب
هذه الظاهرة والتي تســبب خســارة مرتفعة
للمحص ــول ( )Gophen, 2021تت ـراوح بي ــن
 25إل ــى  % 50م ــن اإلنت ــاج ال ــذي يتح ــول
م ــن الدرج ــة األول ــى إل ــى الدرج ــة الثاني ــة
والثالثــة ممــا يقتــل مــن قيمته
التس ــويقية.
ف ــي
األردن
تش ــكل ه ــذه
ا لظا ه ــر ة
ً
تح ـ ــديا
ً
كبي ـرا وهـ ـ ــي
بح ــاج ـ ـ ـ ــة
إ ل ــى
م ـ ـعـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــة
أ س ـ ـ ـ ـب ـ ــا ب ـ ـ ــها
صورة رقم  :1التقشرفي ثمرة مجهول
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(شكل )1

ً
واي ـجـ ـ ـ ـ ـ ــاد حل ــول له ــا خصوص ــا وأن قط ــاع
الن ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ــل يشكل أح ـ ـ ــد أه ـ ــم املح ـ ــاصي ـ ـ ــل
الزراعيــة التــي ترفــد االقتصــاد األردنــي.
تتميزمرحلة نضج الثمار(الرطب) بنشــاط
انزيم ــي ش ــديد ويصب ــح الج ــزء اللحم ــي ف ــي
الثمــرة ( )mesocarpأكثــرط ـراوة ويتحطــم
الجدارالخلوي لخاليا الجزء اللحمي ويقل
ضغط ــه الداخل ــي ويفق ــد امل ــاء وينكم ــش
ويتقل ــص حجم ــه ويتغي ــر ش ــكله الرئي�س ــي،
ويعتب ــر انكم ــاش ه ــذه األنس ــجة الطري ــة
وفقدانه ــا لرطوبته ــا ه ــي عملي ــة طبيعي ــة
تحــدث فــي ثمــارنخيــل التمــرجميعهــا خــال
مرحل ــة نض ــج الثم ــار.

إل ــى ح ــدوث تجاعي ــد ف ــي غ ــاف الثم ــرة ف ــي
املناطــق التــي يبقــى بهــا غــاف الثمرة مرتبط
باملــادة اللحميــة ،فــي حيــن يحــدث انفصــال
بي ــن األنس ــجة الطري ــة للم ــادة اللحمي ــة
وطبقات الجلد في مناطق أخرى من سطح
الثمــرة ،وهنــا يجــب التأكيــد علــى أن قــدرة
ً
الجلــد علــى بقائــه مرتبطــا باملــادة اللحميــة
للثم ــرة أثن ــاء انكماش ــها يرج ــع إل ــى صفات ــه
امليكانيكي ــة (.)mechanical properties
وي ــؤدي انفص ــال طبق ــة الجل ــد ع ــن امل ــادة
اللحمي ــة للثم ــرة إل ــى تجم ــع الهــواء بينهم ــا
وه ــذا م ــا يع ــرف بظاه ــرة انفص ــال الجل ــد
( )Loose skinأو التقش ــر.

فــي حيــن خاليــا غــاف الثمــرة (epidermis
 )and hypodermisتبق ــى س ــليمة ف ــي
مرحل ــة النض ــج وال تق ــل مس ــاحة س ــطحه
ً
ً
وال يط ـرأ علي ــه تغي ـرا كبي ـرا ويق ــل ارتباطه ــا
بالجــزء اللحمــي ويتجعــد أثنــاء فقــد الثمــرة
للرطوبــة وجفافهــا .يــؤدي انكمــاش وتقلــص
املادة اللحمية للثمرة أثناء النضج مع بقاء
مســاحة غــاف الثمــرة كمــا هــو دون تغييــر

تتأثــرجــودة التمــور بالعديــد مــن عوامــل مــا
قب ــل الحص ــاد مث ــل ال ــري والتلقي ــح وخ ــف
الثم ــار وكذل ــك عوام ــل م ــا بع ــد الحص ــاد
مثــل التخزيــن واملعالجــة (Al-Yahyai and
 ،)Manickavasagan, 2012وتحم ــل
أشــجارنخيــل التمــرعـ ً
ـددا كبيـ ًـرا مــن الثمــار
ف ــي عناقيده ــا ،يمك ــن أن تس ــبب العناقي ــد
الثقيلة بعض االضطرابات الفسيولوجية
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مثــل انخفــاض حجــم الثمــار ،وزيــادة نســبة
فص ــل الجل ــد ،وتأخ ــر النض ــج ،وح ــدوث
ظاه ــرة تب ــادل الحم ــل (Atawia et al.،
.)2020
وتع ــد عملي ــه الخ ــف م ــن العملي ــات
ً
الضروريــة وخصوصــا فــي األصنــاف مرتفعة
الثمــن مثــل صنــف النخيــل مجهــول بغــرض
زي ــادة حج ــم الثم ــرة وتحس ــين صفاته ــا
والتبكي ــرف ــي النض ــج وتجانس ــه والتخفي ــف
م ــن ظاه ــرة تب ــادل الحم ــل .يج ــب التبكي ــر
ف ــي الخ ــف (بداي ــة الط ــور كم ــري) ويك ــون
إم ــا بإزال ــة بع ــض الع ــذوق كامل ــة بحي ــث
يبقــى علــى الشــجرة مــن  12-8عــذق حســب
ق ــوة الش ــجرة ،أو بتقصي ــر الش ــماريخ عل ــى
العــذق أو إزالــة بعــض هــذه الشــماريخ مــن
وس ــط الع ــذق أو كالهم ــا .وله ــذه العملي ــة
أثــركبيــرفــي ظاهــرة التقشــروتحســين نوعيــة
الثم ــار مم ــا يزي ــد م ــن امل ــردود االقتص ــادي
للمحص ــول (. )Lustig et al., 2021
ً
إن اإلجه ــاد املائ ــي يؤث ــر س ــلبا عل ــى نم ــو
نخيل التمروإنتاجية الثماروجودتها ،ومن

الضــروري تجنــب نقــص امليــاه أثنــاء تطــور
الثم ــرة (Al-Yahyai and Al-Kharusi
 ،)2012ويلعــب املــاء ً
دورا ً
مهمــا فــي التركيــب
الكيميائ ــي للثم ــرة خ ــال تطوره ــا ،ويعتب ــر
الحفاظ على إمدادات كافية من املياه أمر
بال ــغ األهمي ــة.

الثمــرة ممــا يقلــل مــن مرونتهــا ويســاعد علــى
ظه ــور االنتفاخ ــات كم ــا ي ــؤدي االخت ــاف
ف ــي درج ــه الح ـرارة م ــا بي ــن اللي ــل والنه ــار
عل ــى تم ــدد وتقل ــص قش ــرة الثم ــرة وامل ــادة
اللحميــة للثمــرة ممــا قــد يــؤدي إلــى حــدوث
انفصــال قشــرة الثمــرة عــن املــادة اللحميــة.

وتع ــد ه ــذه الدراس ــة الت ــي ق ــام به ــا املرك ــز
الوطن ــي للبح ــوث الزراعي ــة بدع ــم م ــن
وزارة التربي ــة والتعلي ــم العال ــي /صن ــدوق
دعــم البحــث العلمــي واالبتــكارملعرفــة تأثيــر
الخ ــف ف ــي الصن ــف مجه ــول عل ــى التقلي ــل
م ــن ظاه ــره االنتف ــاخ أو التقش ــر وتحس ــين
ً
نوعي ــة الثم ــارحي ــث ينعك ــس ايجاب ــا عل ــى
القيم ــة التس ــويقية لتم ــر املجه ــول.

الرطوبة:

أســباب متعــددة لهــا دور فــي حــدوث عمليــة
التقشــرفــي ثمــارالتمــور ومنهــا:
ً
أوال :العامل الوراثي:
تحــدث ظاهــره التقشــرفــي بعــض األصنــاف
أكثــرمــن غيرهــا وتكــون شــديدة فيهــا وهنــاك
أصن ــاف س ــهلة التقش ــر مث ــل البرح ــي
ً
واملجه ــول والخ ــاص ،علم ــا ب ــأن ه ــذه
الظاهــرة تختلــف فــي شــدتها مــن صنــف إلــى
آخر .ومما هومعروف فإن العامل الوراثي
يؤث ــر عل ــى س ــمك القش ــرة وق ــوة صالبته ــا
درج ــة مرونته ــا وقابليته ــا للتجع ــد ومحت ــوى
الثمــرمــن الرطوبــة ،وســمك وكثافــة املــادة
اللحمي ــة واالنفص ــال ع ــن امل ــادة اللحمي ــة.
ثانيا :العوامل البيئي :هنالك اختالف كبير
في نسبه التقشرفي الثمارلنفس الصنف
عنــد زراعتــه مــن مناطــق مختلفــة ويعــود
ذلــك الــى عــدد مــن العوامــل البيئيــة اهمهــا:
الحرارة:
تــؤدي الحـرارة العاليــة إلــى جفــاف فــي قشــرة

معروف ــة ومتوافق ــة م ــع الصن ــف مم ــا
يضمــن الحصــول علــى ثمــاربنوعيــة جيــدة
ويس ــاهم ف ــي التقلي ــل م ــن ح ــدوث ه ــذه
الظا ه ــرة.
الري:

يعتق ــد أن هن ــاك دور للعام ــل املناخ ــي
ً
وخصوص ــا الرطوب ــة النس ــبية للهــواء،
حي ــث تحت ــاج الثم ــار ف ــي مرحل ــة النض ــج
إل ــى ج ــو ش ــديد الجف ــاف وأفض ــل الثم ــار
تتش ــكل ف ــي املناط ــق الجاف ــة والح ــارة .تؤث ــر
الرطوب ــة املحيط ــة بالعنق ــود والش ــماريخ
علــى املحتــوى الرطوبــي داخــل الثمــرة وعلــى
قــدرة الثمــرة علــى فقــدان الرطوبــة ممــا قــد
يؤث ــر عل ــى ح ــدوث ه ــذه الظاه ــرة.
(صورة رقم :)2:ري أشجارالنخيل

الرياح:
تلعــب طبيعــة الريــاح الســائدة فــي املنطقــة
دور مهــم فــي حــدوث هــذه الظاهــرة ،حيــث
تؤث ــر عل ــى س ــرعة فق ــدان امل ــاء م ــن الثم ــرة
ً
وخصوص ــا إذا تعرض ــت الثم ــار إل ــى ري ــاح
ح ــارة ف ــي فت ــره نض ــج الثم ــار.
ً
ثالثا :العمليات الزراعية:
التلقيح وحبوب اللقاح:
تؤث ــر نوعي ــة حب ــوب اللق ــاح وتوافق ــه م ــع
الصنف املراد تلقيحه على جودة وصفات
الثم ــرة (ابراهي ــم ،عب ــد الباس ــط ع ــودة
 )2018كالحج ــم ووزن الثم ــرة وأبعاده ــا
ونس ــبة املــواد الصلب ــة الذائب ــة الكلي ــة
ونس ــبة الس ــكريات واملحت ــوى الرطوب ــي
للثمــرة والتبكيــروالتأخيــرفــي موعــد النضــج
والصف ــات التش ــريحية للثم ــرة .وبالتال ــي
يفضــل ان يتــم التلقيــح مــن اشــجارذكريــة

تؤثــركميــة ميــاه الــري وعــدد الريات ونوعية
مي ــاه ال ــري وتوزيعه ــا (ص ــورة رق ــم  )2:عل ــى
نم ــو الثم ــرة وتطوره ــا حت ــى وصوله ــا إل ــى
مرحل ــة النض ــج وم ــن ث ــم إل ــى مرحل ــه التم ــر
وح ــدوث التقش ــر ونس ــبته.
تختل ــف كمي ــة املي ــاه الت ــي يج ــب اعطائه ــا
للشــجرة حســب مرحلــة النمــو ،ويجــب أن
يناس ــب برنام ــج ال ــري الصن ــف واملنطق ــة
وعمــرالشــجرة والظــروف البيئيــة الســائدة
ومرحل ــة النم ــو للثم ــرة ،وتلع ــب كمي ــة امل ــاء
ً
ونوعيتــه دور مهــم فــي تحســين اإلنتــاج كمــا
ً
ونوعــا فــي النخيــل ،وتؤثــرعلــى حــدة ظاهــرة
التقش ــر حي ــث أن ه ــذه الظاه ــرة تتأث ــر
بالظروف املناخية املحيطة بالعذق خالل
فتــرة نضــج الثمــار ،والتــوازن املائــي للثمــرة.
وفــي دراســة قــام بهــا املركــزالوطنــي للبحــوث
الزراعيــة ملعرفــة أثــركميــة الــري فــي صنــف
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املجهــول علــى التقليــل مــن ظاهــرة التقشــر
حي ــث أظه ــرت النتائ ــج ان تخفي ــض كمي ــة
ال ــري عن ــد بداي ــة مرحل ــة الرط ــب بش ــكل
تدريج ــي إل ــى النص ــف وم ــن ث ــم إل ــى الرب ــع
وايقــاف الــري فــي مرحلــة القطــاف أدت إلــى
تحس ــين نوعي ــة الثم ــار وقلل ــت م ــن نس ــبة
التقش ــر ف ــي ثم ــار املجه ــول.
التسميد:
أثبتــت األبحــاث أن كميــة الســماد ونوعيتــه

ً
ً
(ص ــورة رق ــم  )3تلع ــب دورا أساس ــيا ف ــي
ً
تحس ــين اإلنت ــاج ف ــي النخي ــل كم ــا ونوع ــا.
وأن الس ــماد البل ــدي املختم ــر والتس ــميد
الكيميائ ــي الجي ــد املتــوازن يزي ــد م ــن
العناص ــر الغذائي ــة داخ ــل الثم ــرة واملــواد
الصلب ــة الذائب ــة داخ ــل الثم ــرة ويحس ــن
ً
صفاته ــا ونوعيته ــا ،وله ــذه العناص ــر دورا
ً
أساســيا فــي مرونــة القشــرة وتركيــب املــادة
اللحمي ــة للثم ــرة ،مم ــا ل ــه األث ــر املباش ــر ف ــي
عملي ــة انفص ــال القش ــرة ع ــن الثم ــرة.

(صورة رقم  :)3التسميد العضوي

(صورة رقم  :)4:عملية خف الثمار
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نوعية التربة:
يلعــب نــوع التربــة دور مهــم فــي حــدوث هــذه
الظاهــرة وتــزداد حدتهــا فــي التــرب الكلســية.
ً
أيضا الترب الرملية تفقد املاء بشكل سريع
مس ــببة جف ــاف الثم ــرة وانفص ــال القش ــرة
ع ــن امل ــادة اللحمي ــة للثم ــرة (العكي ــدي،
حس ــن خال ــد)2012 ،
خف الثمار:
تع ــد عملي ــة الخ ــف (ص ــورة رق ــم )4:
ً
م ــن العملي ــات الضروري ــة وخصوص ــا ف ــي
األصن ــاف مرتفع ــة الثم ــن مث ــل املجه ــول
بغ ــرض زي ــادة حج ــم الثم ــرة وتحس ــين
صفاته ــا والتبكي ــر ف ــي النض ــج وتجانس ــه
والتخفي ــف م ــن ظاه ــرة تب ــادل الحم ــل.
ويجــب إجـراء عمليــة الخــف فــي وقــت مبكــر
(بداية طور الكمري) .وتشمل عملية خف
املجه ــول( :أ) إزال ــة بع ــض الع ــذوق كامل ــة
بحي ــث يبق ــى عل ــى الش ــجرة م ــن ()12-8
عــذق بنـ ًـاء علــى قــوة الشــجرة( .ب) تخفيــف
ع ــدد الش ــماريخ عل ــى القط ــف الواح ــد إل ــى
ً
( )35-30ش ــمروخا( .ج) بع ــد ثالث ــة إل ــى
أربع ــة أس ــابيع م ــن العق ــد يت ــم خ ــف ع ــدد
الثمــارعلــى الشــمروخ الواحــد لتصبــح مــن
( )10-8ثم ـرات.

(صورة رقم)5:

(صورة رقم)6:

ولهــذه العمليــة أثــركبيــرفــي ظاهــره التقشــر
وتحس ــين نوعي ــة الثم ــار مم ــا يزي ــد م ــن
امل ــردود االقتص ــادي للمحص ــول .وملعرف ــة
تأثيــرمعامــات مختلفــة مــن الخف وتحديد
درج ــة الخ ــف املناس ــبة عل ــى التقلي ــل م ــن
ظاه ــرة التقش ــر(االنتف ــاخ) ف ــي ثم ــارصن ــف
املجه ــول ق ــام املرك ــز الوطن ــي للبح ــوث
الزراعي ــة بتنفي ــذ ه ــذه الدراس ــة.
مواد وطرائق العمل:
أجري ــت ه ــذه الدراس ــة ف ــي موقعي ــن :وادي
األردن (منطق ــة األغوار(الكرام ــة)) ووادي
عرب ــة ،وت ــم اختي ــار هذي ــن املوقعي ــن ألنهم ــا
يمثالن املناطق الرئيسية إلنتاج نخيل التمر
فــي األردن ،وظروفهمــا املناخيــة مختلفــة ممــا
ً
ً
ينعكــس علــى اإلنتــاج كمــا ونوعــا.
املادة النباتية وموقع التجربة:
ت ــم تنفي ــذ الدراس ــة خ ــال موس ــمين
متتاليي ــن ( 2018و ،2019وت ــم اختي ــار
أشــجارمتماثلــة مــن أشــجارالنخيــل صنــف
املجه ــول البالغ ــة م ــن العم ــر  10س ــنوات

(صورة رقم)7:

واملزروع ــة عل ــى مس ــافات  8 × 8مت ــر ،كم ــا
اتبعــت املمارســات الزراعيــة الطبيعيــة مــن
ال ــري وإدارة األس ــمدة واآلف ــات ،ولقح ــت
األشــجاربنفــس مصــدرحبــوب اللقــاح .تــم
تــرك عشــرة عــذوق علــى الشــجرة الواحــدة.
وبل ــغ ع ــدد األش ــجار ثماني ــة عش ــر ش ــجرة
نخي ــل صن ــف مجه ــول بش ــكل عشــوائي ف ــي
كل م ــن املوقعي ــن (الكرام ــة ووادي عرب ــة)
باتب ــاع تصمي ــم القطاع ــات العشــوائية
الكامل ــة وبثالث ــة مك ــررات ل ــكل معامل ــة.
وبع ــد خمس ــة أس ــابيع م ــن تلقي ــح نخي ــل
التمــر ،تــم تطبيــق ســت معامــات مختلفــة
م ــن الخ ــف.

 املعامل ــة الرابع ــة :إزال ــة  50%م ــن الثم ــارعل ــى الش ــماريخ (ص ــورة رق ــم.)8 :
 املعامل ــة الخامس ــة (املعامل ــة املركب ــة):إزال ــة ثل ــث الش ــماريخ م ــن األس ــفل إضاف ــة
إل ــى الخ�ص ــي.
 -املعاملة السادسة :الشاهد.

معامالت الخف:
 املعامل ــة األول ــى :إزال ــة  25%م ــن ع ــددالش ــماريخ (ص ــورة رق ــم.)5:
 املعاملــة الثانيــة :إزالــة ثلــث الشــمراخ مــناالســفل (صــورة رقــم.)6:
 املعامل ــة الثالث ــة :خ�ص ــي  25%م ــنالش ــماريخ (ص ــورة رق ــم.)7:

(صورة رقم)8:
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القطاف وتقديراالنتاجية وجودة الثمار:
تم ــت عملي ــة القط ــاف ف ــي مرحل ــة نض ــج
الثمــار«التمــر» فــي كال املوقعيــن .تــم قيــاس
مع ــدل وزن الع ــذق واإلنتاجي ــة (ص ــورة
رق ــم )9:ل ــكل ش ــجرة.

املئوي ــة لح ــدوث انفص ــال الجل ــد ف ــي ثم ــار
املجهول وقت الحصاد إلى ثالثة مستويات
مــن خــال حســاب نســبة الثمــارالتــي حــدث
فيهــا انفصــال للقشــرة عــن املــادة اللحميــة
إلــى العــدد اإلجمالــي للثمــار .وكانــت كالتالــي:
فئ ــة ( )Aم ــن الثم ــار ه ــي الفئ ــة الت ــي بلغ ــت
نســبة فصــل القشــرة عــن اللحــم فــي الثمــرة
بيــن  ،35%-0وفئــة ( )Bهــي فئــة الثمــارالتــي
بلغ ــت نس ــبة فص ــل القش ــرة ع ــن اللح ــم
ف ــي الثم ــرة به ــا  35إل ــى  ،75%وفئ ــة ( )Cم ــن
الثمــارهــي الفئــة التــي تجــاوزت نســبة فصــل
الجل ــد ع ــن امل ــادة اللحمي ــة ع ــن 75%
(.)Gophen, 2021
النتائج والنقاش:
بيانات الطقس:

(صورة رقم)9 :

ً
تــم اختيــارعينــات مــن  100ثمــرة عشــوائيا
م ــن كل وح ــدة تجرب ــة لتقيي ــم الخصائ ــص
الفيزيائي ــة وج ــودة الثم ــار (متوس ــط وزن
الثمــرة (غــم) ،طــول الثمــرة وعرضهــا (ســم).
كما تم قياس نســبة املواد الصلبة الذائبة
الكلية في الثمرة بواسطة مقياس االنكسار
الرفراكتوميت ــر.
ايضا تم تقييم انفصال القشرة عن املادة
اللحميــة فــي الثمــرة ،حيــث قســمت النســبة
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يوضــح الشــكل ( )2و ( )3متوســط درجــات
الحرارة والرطوبة النســبية الشــهرية ،والتي
تــم أخذهــا مــن جهــازالداتــا لوجــرالــذي تــم
تعليقــه فــي الشــجرة علــى مســتوى العــذوق
(ص ــورة )10:ف ــي كال م ــن الكرام ــة ووادي
عرب ــة .تباين ــت درج ــات الح ـرارة والرطوب ــة
النس ــبية خ ــال فت ــرة الدراس ــة .فلق ــد بل ــغ
متوس ــط درج ــة الح ـرارة الدني ــا ( )14.2و
( )12.5درج ــة مئوي ــة ف ــي كال م ــن الكرام ــة
ووادي عرب ــة بينم ــا وص ــل متوس ــط درج ــة
الحرارة العظمى إلى ( )37.6و ( )36.3درجة
مئوي ــة ف ــي كال م ــن الكرام ــة ووادي عرب ــة.
بينمــا تباينــت الرطوبــة كذلــك خالل موســم
النم ــو بي ــن ( )14.2%و ( )83%ف ــي الكرام ــة
وبي ــن ( )12%و ( )75%ف ــي وادي عرب ــة.
تلخــص البيانــات الــواردة فــي الجدوليــن ()1
و ( )2ملخص تأثيرمعامالت الخف التي تم
تطبيقها على متوســطالخواص الفيزيائية
للثم ــار :ال ــوزن والط ــول والقط ــر ونس ــبة
الرطوب ــة .زاد مع ــدل وزن الثم ــرة بش ــكل
2022

ً
ً
معن ــوي إحصائي ــا اس ــتجابة ملعام ــات
الخ ــف املختلف ــة (الج ــدول  .)1ولوح ــظ
اســتجابة مماثلــة فــي املوقعيــن التجريبييــن.
ت ــم الحص ــول عل ــى أق�ص ــى مع ــدل  ل ــوزن
الثمارعند كل من  24.51-T4 (23.04غم)
و  25.32-T5 (24.91غ ــم) مقارن ــة بالثم ــار
فيــم معاملــة الشــاهد (التــي لــم يتــم خفهــا)
( 20.48-17.94غ ــم) ف ــي كل م ــن املوقعي ــن
(الكرام ــة ووادي عرب ــة) عل ــى التوال ــي.
فــي حيــن كان أعلــى معــدل وزن للثمــارفــي كال
املوقعي ــن ت ــم الحص ــول علي ــه م ــن املعامل ــة
الخامس ــة (املعامل ــة املركب ــة م ــن معام ــات
 T2و  T3وهــي بتقصيــرإزالــة ثلــث الشــماريخ
م ــن األس ــفل إضاف ــة إل ــى الخ�ص ــي)،
واملعامل ــة الرابع ــة (إزال ــة  50%م ــن الثم ــار
عل ــى الش ــماريخ).

(صورة رقم)10 :

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

إن زيــادة وزن الثمــارناتجــة بشــكل أسا�ســي
ع ــن زي ــادة متوس ــط حج ــم الثم ــار .ط ــول
الثمــار(الجــدول  )2والقطــر(الجــدول  )1فــي
ثمار(املجهول) زاد بشكل إيجابي استجابة
لجميع معامالت التخفيف في كال املوقعين

تح ــت التجرب ــة .نت ــج ع ــن معامل ــة الخ ــف
( )T5زيــادة معنويــة فــي معــدلطــول الثمــار
( 54.4مل ــم ف ــي الكرام ــة و ( )50.2مل ــم ف ــي
وادي عرب ــة تليه ــا معامل ــة الخ ــف  T4الت ــي
أجري ــت ع ــن طري ــق إزال ــة  50%م ــن الثم ــار

وان ــي اعط ــت مع ــدل  ط ــول للثم ــرة ()53.4
مل ــم ف ــي الكرام ــة و ( )49.8مل ــم ف ــي وادي
عرب ــة .ف ــي حي ــن س ــجل الش ــاهد (املعامل ــة
السادس ــة) أق ــل ط ــول للثم ــار ف ــي املوقعي ــن
( 42.7ملم و 41.7ملم) على التوالي.

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

)Average fruit length (mm

)Average fruit weight (gm

*Treatment

Wadi Araba

Al-Karama

Wadi Araba

Al-Karama

44.0 f

46.0 de

20.48 c

17.94 d

T1

45.0 ef

46.2 de

22.59 b

18.27 d

T2

46.4 cd

47.4 c

23.10 b

20.74 c

T3

49.8 b

53.4 a

24.51 a

23.04 b

T4

50.2 b

54.4 a

25.32 a

24.91 a

T5

41.7 g

42.7 g

18.78 d

15.98 e

T6

1.3

0.96

LSD value

Means within each column followed with different letters indicate significant differences at p ≤ 0.05
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(الشكل  )3متوسط درجات الحرارة والرطوبة النسبية الشهرية في وادي عربة خالل موسم النمو 2018/2019

وباملثل ،أدت معاملتي الخف  T5وً T4
أيضا
إل ــى زي ــادة مع ــدل قط ــر الثم ــار (الج ــدول .)2
حيــث تــم الحصــول علــى أعلــى معــدل قطــر
للثم ــرة ( 29.9م ــم و 29.8م ــم) ف ــي معامل ــة
 T5ف ــي كل م ــن الكرام ــة ووادي عرب ــة ،عل ــى
التوال ــي ،تليه ــا ( )T4الت ــي أعط ــت  29.6م ــم

و 29.0م ــم ف ــي كال املوقعي ــن .عل ــى التوال ــي.
كم ــا أث ــرت معام ــات الخ ــف عل ــى نس ــبة
الرطوب ــة ف ــي الثم ــار عن ــد النض ــج (الج ــدول
 .)2أدت إلى إزالة ثلث الشمراخ من األسفل
( )T2وإلــى انخفــاض محتــوى رطوبــة الثمــرة
( )27.8٪ف ــي موق ــع الكرام ــة ،بينم ــا أدت

املعاملة الرابعة (إزالة  50%من الثمارعلى
الشماريخ) )T4( .إلى أدنى مستوى ()27.5٪
فــي موقــع وادي عربــة باملقارنــة مــع الشــاهد
الــذي بلغــت نســبة الرطوبــة فــي ثمــاره (28.8
إلــى  )32.0٪علــى التوالــي فــي كال مــن الكرامــة
ووادي عرب ــة (الج ــدول .)2

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

)Average fruit diameter (mm

Moisture %

*Treatment

Wadi Araba

Al-Karama

Wadi Araba

Al-Karama

29.7 bc

28.9 bcd

24.8 f

26.9 de

T1

28.9 bcd

27.8 cd

26.0 def

25.7 ef

T2

28.4 bcd

30.3 ab

27.6 cd

27.9 bcd

T3

27.5 d

28.6 bcd

29.0 abc

29.6 ab

T4

28.0 cd

30.2 ab

29.8 a

29.9 a

T5

32.0 a

28.8 bcd

22.7 g

24.3 fg

T6

1.817

1.95

LSD value

Means within each column followed with different letters indicate significant differences at p ≤ 0.05.
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ُ
يمكن أن تعزى النتائج اإليجابية ملعامالت
الخــف علــى الخصائــص الفيزيائيــة للثمــار
إلــى انخفــاض التنافــس مــا بيــن الثمــارعلــى
العناص ــر الغذائي ــة ومنتج ــات التمثي ــل
الضوئ ــي باإلضاف ــة إل ــى انخف ــاض ت ـراص
وتزاحــم الثمــارداخــل العنقــود ممــا يحســن
ً
لونها ويجعل النضج أكثراتساقا Soliman
 .))et al., 2010كمــا تشــابهت النتائــج التــي
توصلن ــا إليه ــا م ــع نتائ ــج (Soliman et al.,
 )2010حي ــث أدى تخفي ــف 30% 15-
الش ــماريخ املركزي ــة للع ــذق إل ــى زي ــادة وزن
ثم ــار تم ــور «الخ ــاص» مقارن ــة بع ــدم
الخ ــف .ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،أدى معامل ــة
خ ــف الثم ــار بإزال ــة  30٪م ــن الش ــماريخ
املركزي ــة م ــن الع ــذق لصن ــف النخي ــل
«الخض ـراوي» إل ــى زي ــادة حج ــم الثم ــارع ــن
تلــك التــي لــم يتــم خفهــا أو التــي خفــت بإزالــة
 15٪م ــن الش ــماريخ املركزي ــة (Moustafa
ُ
 .)et al., 2019عــاوة علــى ذلــك ،تســتخدم
ممارس ــات خ ــف الثم ــار والع ــذوق بش ــكل
أسا�س ــي إلدارة مش ــكلة تب ــادل الحم ــل ف ــي

اشــجارالنخيــل التــي ترتبــط عــادة مــع عــدم
الخــف ،كمــا تحســن حجــم الثمــاروجودتهــا
(.)Chao, 2007

بإزالــة  30٪مــن العــدد اإلجمالــي للشــماريخ
املوجــودة فــي العــذق إلــى انخفــاض معنــوي
فــي املحتــوى الرطوبــي فــي املوســم الثانــي.

كمــا لوحــظ زيــادة حجــم الثمــاروانخفــاض
محت ــوى الرطوب ــة ف ــي الثم ــار عن ــد النض ــج
ً
اســتجابة لخــف الشــماريخ فــي نخيــل التمــر
(Panchal et al 2021; Soliman and
.)Harhash, 2012

التأثيرالخف على معدل
وزن العذق واملحصول:
نتائج معامالت الخف املطبقة بالنسبة إلى
معدل وزن العذق واإلنتاج الكلي للشجرة
ً
اتجاه ــا مش ـ ً
ـابها خ ــال موس ــمي
اتخ ــذت
النمو في كال املوقعين (الجدول  .)3وبشكل
عــام ،أدت جميــع معامــات الخــف لنخيــل
املجه ــول إل ــى خف ــض كبي ــر ف ــي وزن الع ــذق
واملحص ــول ل ــكل ش ــجرة مقارن ــة بالش ــاهد
(بــدون خــف) .انخفــض معــدل وزن العــذق
م ــن  17.9كج ــم ( )T6إل ــى  9.7كج ــم ()T3
ف ــي منطق ــة الكرام ــة وم ــن  7.6كج ــم ()T6
إلــى  4.9كجــم ( )T4فــي منطقــة وادي عربــة.
ً
وباملثــل ،انخفــض معــدل اإلنتــاج اســتجابة
للخــف مــن  179.7إلــى  96.5كجــم  /شــجرة
ف ــي الكرام ــة وم ــن  75.2إل ــى  48.8كج ــم /
شــجرة فــي وادي عربــة.

ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،ف ــإن (El-Badawy et al.
 )2018أش ــار إل ــى زي ــادة حج ــم ثم ــار نخي ــل
التمر«السوي» وانخفاض محتوى الرطوبة
للثم ــرة اس ــتجابة لزي ــادة مع ــدل الخ ــف.
م ــن ناحي ــة أخ ــرىMarashi and ( ،
 ) )Mousavi (2007وج ــدوا أن حج ــم
وج ــودة ثم ــار «برح ــي» ل ــم تتأث ــر بمعام ــات
خ ــف الع ــذوق والش ــماريخ .
عــاوة علــى ذلــك)Mostafa et al. 2019( ،
بينــوا انــه ال يوجــد تأثيــرمعنــوي بيــن جميــع
معام ــات الخ ــف عل ــى املحت ــوى الرطوب ــي
للثمارفي املوسم االول ،في حين ادى الخف

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

)Average yield (kg/tree

)TSS (%
Wadi Araba

Al-Karama

Wadi Araba

Al-Karama

Average bunch Average yield
)(kg/tree
)Treatment* weight (kg
Al-Karama
Wadi Araba

62.2 ef

64.1 def

63.9 cd

108.6 b

6.4 cd

10.9 b

T1

66.2 ef
66.6 bcd
68.6 abc
69.5 ab
60.3 f

65.3 cde
67.2 bcd
71.0 a
70.1 ab
62.1 ef

63.9 cd
55.0 de
48.8 e
55.5 de
75.2 c

102.2 b
96.5 b
98.7 b
99.7 b
179.7 a

6.1 de
5.5 de
4.9 e
5.6 de
7.6 c

10.2 b
9.7 b
9.9 b
10.0 b
17.9 a

T2
T3
T4
T5
T6

3.8

14.1

1.4

LSD value

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

ً
( )%TSSبشــكل معنوي اســتجابة ملعامالت
الخــف املختلفــة فــي كال املوقعيــن (الجــدول
 .)3اعطــت معامــات التخفيــف ل ـ  T4و T5
أعل ــى نس ــبة م ــن املــواد الصلب ــة الذائب ــة ف ــي
كل م ــن الكرام ــة ووادي عرب ــة بقي ــم تت ـراوح
م ــن  70.1%إل ــى  69.5%ل ـ  T5وم ــن 71.0٪
إلــى  68.6%لل ـ  T4علــى التوالــي.

ت ــم الحص ــول عل ــى نتائ ــج مماثل ــة عن ــد
إجـراء الخــف بإزالــة  15و % 30مــن العــدد
اإلجمال ــي للش ــماريخ م ــن مرك ــز الع ــذق ف ــي
نخي ــل التم ــر «خ ــاص» (Soliman et al.,
 )2010ونخي ــل «س ــكري» (Soliman and
 )Harhash, 2012وتم ــور «س ــيجا» (Al
 .)Saikhan,2007ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،أدى
خ ــف الش ــماريخ إل ــى  20أو  25جديل ــة ل ــكل
عل ــى العك ــس م ــن ذل ــك ،اعط ــت معامل ــة
عــذق إلــى انخفــاض معنــوي فــي وزن العــذق
الشــاهد (بــدون خــف) أقــل قيمــة ســكريات
واإلنتاجي ــة ل ــكل ش ــجرة م ــن صن ــف نخي ــل
ذائب ــة كلي ــة ف ــي كال املوقعي ــن ( 62.1%إل ــى
ً
«زغل ــول» مقارن ــة بع ــدم الخ ــف.
 )60.3%عل ــى التوال ــي .ق ــد يرج ــع ذل ــك إل ــى
م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،وج ــد ( Al-Saikhanأن خ ــف الثم ــار يغي ــر ف ــي (source sink
 )2007أن عمليــات الخــف عــن طريــق إزالــة  )relationsم ــن خ ــال تقلي ــل املنافس ــة
 3/1الش ــماريخ املركزي ــة وتقصي ــر أط ـراف بي ــن الثم ــار وبالتال ــي زي ــادة الكربوهي ــدرات
الش ــماريخ بمق ــدار  3/1ف ــي نخي ــل التم ــر املتوفــرة واملســموح بهــا إلــى الكميــة املتبقيــة
«روزي ــز» قلل ــت بش ــكل معن ــوي م ــن وزن م ــن الثم ــار ()Mostafa et al., 2019
العذق وإنتاجية الثمارمقارنة بالشاهد وألي وبالتالي زيادة إجمالي املواد الصلبة الذائبة
طريق ــة م ــن ط ــرق خ ــف الش ــماريخ وحده ــا .ومحتــوى الســكرفــي الثمــاروتســريع النضــج
والتحس ــين ج ــودة الثم ــار .وبالتش ــابه م ــع
التأثيرعلى نسبة املواد الصلبة
النتائــج التــي حصلنــا عليهــا ،زادت معامــات
الذائبة الكلية:
الخــف فــي مرحلــة التمــربشــكل معنــوي مــن
زاد إجمال ــي املــواد الصلب ــة الذائب ــة الكلي ــة املــواد الصلب ــة الذائب ــة الكلي ــة لنخي ــل
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التم ــر وق ــد يرج ــع ذل ــك إل ــى ارتف ــاع مع ــدل
تحميــل منتجــات التمثيــل الضوئــي وغيرهــا
م ــن املس ــتقلبات للثم ــار(Al-Saikhan and
 .)Sallam, 2015ف ــي ه ــذا الس ــياق ،نتائ ــج
مماثل ــة م ــن قب ــل العدي ــد م ــن الباحثي ــن
الذي ــن درســوا العدي ــد م ــن أصن ــاف نخي ــل
التم ــر (Soliman et al., 2010; Soliman
.)and Harhash, 2012
التأثيرعلى درجة انفصال القشرة عن
املادة اللحمية :separation skin
أدت ممارس ــات خ ــف الثم ــار إل ــى تغيي ــر
الخصائ ــص الفيزيائي ــة للثم ــار كم ــا ه ــو
موض ــح س ـ ً
ـابقا .وم ــع ذل ــك ،ت ــم تصني ــف
الثم ــار إل ــى  3ج ــات ً
وفق ــا للنس ــبة املئوي ــة
در
النفصال قشــرة الثمرة عن املادة اللحمية:
الدرجــة األولــى (( )Aنســبة انفصــال القشــرة
ع ــن امل ــادة اللحمي ــة للثم ــرة تت ـراوح م ــن 0
إل ــى  ،)% 35الدرج ــة (( )Bنس ــبة انفص ــال
القشــرة عــن املــادة اللحميــة للثمــرة تت ـراوح
م ــن  35إل ــى  ،)70%الدرج ــة (( )Cنس ــبة
انفصال القشرة عن املادة اللحمية للثمرة
تتراوح من  70إلى ( )100%صورة رقم .)11

أدت جمي ــع معام ــات الخ ــف إل ــى تقلي ــل
ظاهرة التقشر( )skin separationوبالتالي
زي ــادة نس ــبة الثم ــار م ــن الدرج ــة األول ــى
مقارنــة بالثمــارغيــراملخففــة .تخفيــف 50%
م ــن الثم ــار الفردي ــة ل ــكل خصل ــة (معامل ــة
الخ ــف( )T4أعط ــت أعل ــى نس ــبة م ــن ثم ــار
الدرج ــة  Aف ــي الكرام ــة ( )67.7%ووادي
عرب ــة ( )76.3%وأق ــل نس ــبة م ــن الدرج ــة
( )Bو ( .)Cفــي حيــن اعطــت معاملــة الشــاهد
(عــدم الخــف) فــي كال املوقعي ــن أق ــل نس ــبة
مئوي ــة م ــن ثم ــارالدرج ــة األول ــى ( )52.3%و
( )59.5%ف ــي كال املوقعي ــن؛ عل ــى التوال ــي.

(صورة رقم  :)3التسميد العضوي

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

Grade-B

)%( TSS

**Grade-A

Wadi Araba

Al-Karama

Wadi Araba

Al-Karama

cd 12.7
cd 12.1
cd 12.1
e 6.9
e 7.6
c 14.6
2.6

b 18.2
b 17.6
cd 13.6
cd 13.0
d 11.6
a 25.8

def 21.3
abc 24.8
ef 20.2
g 16.8
fg 19.2
a 25.9
2.4

bcd 23.3
ab 24.9
cde 22.4
f 19.3
cde 22.4
de 21.8

cd 65.9
e 63.1
c 67.7
a 76.3
b 73.2
f 59.5
2.7

*Treatment
Al-Karama
Wadi Araba
f 58.5
f 57.7
de 63.9
c 67.7
cd 65.9
g 52.3

T1
T2
T3
T4
T5
T6
LSD value

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

** The levels of skin separation were
of skin 35%-as follows: Grade A (0
of skin 70%-separation), Grade B (35
100%-separation) and Grade C (70
.)of skin separation
نتائــج مماثلــة حصــل عليهــا (Soliman et al.
 )2010و()Soliman and Harhash 2012
اللــذان وجــدا أن معامــات الخــف أدت إلــى
نســبة أعلــى مــن ثمــارالصــف األول مقارنــة

بالشــاهد (عــدم الخــف) .مــن ناحيــة أخــرى ظاهــرة التقشــرواالنتفــاخ فــي ثمــاراملجهــول
( ،)Lustig et al. 2021وج ــد أن انفص ــال يج ــب :
القشــرة فــي الثمــارقــد تأثــرت بعوامــل أخــرى
العم ــل عل ــى زي ــادة حرك ــة الهــواء ح ــول
مث ــل الحال ــة املناخي ــة أثن ــاء نض ــج الثم ــار
الش ــماريخ والثم ــار ف ــي الع ــذق م ــن خ ــال
ومراحــل النضــج مثــل التغي ـرات اليوميــة فــي
العملي ــات الزراعي ــة كالخ ــف.
الرطوبــة النســبية ودرجــة الحـرارة املحيطــة.
االعتم ــاد عل ــى برنام ــج تس ــميد متــوازن يت ــم
الخالصة:
اعتم ــاده بع ــد إج ـراء فح ــص للترب ــة ،حي ــث
لتحس ــين االنتاجي ــة والنوعي ــة ف ــي ثم ــار ي ــؤدي ذل ــك إل ــى زي ــادة العناص ــر الغذائ ــي
النخي ــل البرح ــي واملجه ــول وللتقلي ــل م ــن داخ ــل الثم ــرة ويحس ــن صفاته ــا ويحس ــن
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نوعيته ــا وأن له ــذه العناص ــر دور أسا�س ــي
ف ــي مرون ــة القش ــرة ،حي ــث ترتب ــط ظاه ــرة
االنتفــاخ أو التقشــيربمرونــة قشــرة الثمــرة
والخصائ ــص الفس ــيولوجية للثم ــرة .كم ــا

تلعــب العناصــرالصغــرى دور مهــم بمرونــة
القش ــرة والتصاقه ــا بامل ــادة اللحمي ــة.
معام ــات ال ــري للش ــجرة ،ووق ــت ال ــري

واســتخدام برنامــج ري متــوازن يعتمــد علــى
عم ــر الش ــجرة ومنطق ــة الزراع ــة ومرحل ــة
تط ــور الثم ــرة.
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التنافسية االقتصادية لتمر المجهول المغربي
ً
يع ــد نخي ــل التم ــر ( )Phoenix dactylifera Lأح ــد أه ــم أن ــواع الثم ــار الت ــي تلع ــب أدوارا اجتماعي ــة واقتصادي ــة وبيئي ــة مهم ــة ف ــي منطق ــة
الش ــرق األوس ــط وش ــمال إفريقي ــا ،وتحظ ــى بطل ــب كبي ــر ف ــي جمي ــع أنح ــاء العال ــم .تت ــم زراع ــة نخي ــل التم ــر ف ــي أكث ــر م ــن  30دول ــة مختلف ــة،
ويتجــاوز عددهــا  150مليــون نخلــة موزعــة علــى  5000صنــف ( )Sedra, 2013كمــا يتجــاوز متوســط اإلنتــاج العالمــي الســنوي  8مالييــن طــن
( .)FAOSTAT, 2017يســاهم نخيــل التمــرفــي املغــرب فــي تثميــن األرا�ضــي الهامشــية واملتدهــورة ،ويســاهم بنســبة تصــل إلــى  % 60مــن دخــل
مليــون نســمة مــن ســاكنة املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة ( .)MAPMDREF, 2019إلــى جانــب ذلــك ،ينتــج نخيــل التمــرأكثــرمــن  3مالييــن
ي ــوم عم ــل ف ــي الس ــنة ( .)ANDZOA, 2018تتعل ــق أي ــام العم ــل ه ــذه بالعم ــل ف ــي بس ــاتين النخي ــل ووح ــدات معالج ــة وتخزي ــن التم ــروكذل ــك
وحــدات تثميــن املنتجــات الثانويــة لنخيــل التمــر .يتوفــرالتمــرعلــى العديــد مــن العناصــرالغذائيــة األساســية مثــل الكربوهيــدرات ،واألليــاف
الغذائيــة ،واملعــادن ،والفيتامينــات .باإلضافــة إلــى مضــادات األكســدة ومضــادات امليكروبــات ومضــادات اإلســهال ومضــادات االلتهابــات...
ال ــخ (.)Bouhlali et al., 2016, 2017, 2018

م .زينب البكوري

جامعة موالي إسماعيل كلية العلوم والتقنيات
بالرشيدية ،اململكة املغربية
elbakouri.zineb@gmail.com

يعد صنف املجهول مغربي األصل (Mazri
 .)et al., 2016وقــد تــم نقــل بعــض شــتالته
م ــن ط ــرف الدكت ــور (والت ــر س ــوينجل) م ــن
منطق ــة تافيالل ــت إل ــى والي ــة كاليفورني ــا
ف ــي ثالثيني ــات الق ــرن املا�ض ــي (Zaid and
 ،)Oihabi, 2022ومن ــذ ذل ــك الحي ــن
أصبــح يعتبــرمــن أهــم أصنــاف نخيــل التمــر
م ــن الناحي ــة االقتصادي ــة (Krueger,
 .)2015حي ــث يعتب ــر م ــن أش ــهر أصن ــاف
النخي ــل وأكثره ــا ً
طلب ــا ف ــي العال ــم (Sedra,
ً
 )2015نظ ـرا لحجمه ــا الكبي ــر وطعمه ــا
الرائ ــع وجودته ــا العالي ــة.
يتميــزصنــف املجهــول بقدرتــه علــى التأقلــم
مــع بيئــات مناخيــه مختلفــة الســبب الــذي
يفس ــر تواج ــده حالي ــا بالق ــارات الخم ــس.
يعتب ــر ه ــذا الصن ــف كذل ــك حساس ــا
مل ــرض البي ــوض املس ــبب م ــن ط ــرف

أ.د .فاطمة اجعيطي

جامعة موالي إسماعيل كلية العلوم
والتقنيات بالرشيدية ،اململكة املغربية

الفط ــر (Fusarium oxysporum f. sp.
 )albedinisوال ــذي أدى إل ــى تدمي ــر أع ــداد
هائل ــة م ــن نخي ــل املجه ــول باملغ ــرب .يت ــم
غــرس املجهــول حاليــا فــي مختلــف الواحــات
املغربي ــة (تافيالل ــت ،درع ــه ،طاط ــا بان ــي،
فيجيــج) وذلــك خاصــة فــي مناطــق التوســع
الخاليــة مــن البيــوض والتــي تتواجــد خــارج
الواحات التقليدية .لقد تم وضع املجهول
في قلب االستراتيجية املغربية إلعادة إعمار
الواحات والتي رمت الى غرس ما يقرب من
ثالث ماليين نخله بين سنتي  2010و2020
ف ــي إط ــار مخط ــط املغ ــرب األخض ــر إذ أن ــه
شــكل ما يناهز % 67من مجموع الشــتالت
املنتجــة .تســتمرهــذه الديناميــة املهمــة مــن
خ ــال اس ــتراتيجية الجي ــل األخض ــر والت ــي
وضع ــت كه ــدف أسا�س ــي غ ــرس م ــا يق ــارب
خمســة مالييــن نخلــة نســبة مهمــة منهــا مــن

م.د .رضا مزياني

املعهد الوطني للبحث الزراعي،
اململكة املغربية

صنــف املجهــول والــذي ســوف يتــم غرســه
ً
أساس ــا بمناط ــق التوس ــع خ ــارج الواح ــات
التقليدي ــة .أدت ه ــذه االس ــتراتيجيات إل ــى
الرف ــع م ــن ع ــدد نخي ــل املجه ــول املتواج ــد
بالواحات املغربية ،ففي واحات تافياللت،
مه ــد ه ــذا الصن ــف الفاخ ــر ،عل ــى س ــبيل
املثــال كان يمثــل هــذا الصنــف قبــل بدايــة
مخط ــط املغ ــرب االخض ــر  1ال ــى  % 2م ــن
مجم ــوع النخي ــل ( )Sedra, 2003بي ــد أن ــه
ً
يتج ــاوز حالي ــا  % 30م ــن مجم ــوع النخي ــل
ً
املتواج ــد .نظ ـرا له ــذه الدينامي ــة القوي ــة
ً
الت ــي يش ــهدها املغ ــرب حالي ــا به ــذا القط ــاع
والتــي يترقــب أن تضــع املغــرب فــي الســنوات
القليل ــة القادم ــة كواح ــد م ــن أه ــم منتج ــي
ً
ومصــدري هــذا الصنــف الفاخــريظهــرلزاما
القي ــام بدراس ــات الستش ـراف التنافس ــية
االقتصادي ــة لصن ــف املجه ــول املغرب ــي
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وذلك عن طريق تحديد كلفة إنتاجه وكذا
مزايــاه التنافســية مقارنــة باملجهــول املنتــج
ف ــي املناط ــق األخ ــرى لإلنت ــاج ح ــول العال ــم.
يبل ــغ حج ــم الص ــادرات العاملي ــة م ــن تم ــر
املجه ــول حوال ــي  67000ط ــن معظمه ــا
إس ـرائيلية أو أمريكي ــة (MAPMDREF,
 ،)2015كم ــا تق ــدر حج ــم مبيعاته ــا ب
 469ملي ــون دوالرأمريك ــي ،وتج ــدراإلش ــارة
إل ــى وج ــود إمكان ــات مهم ــة للتصدي ــر ف ــي
الســوق العامليــة نظ ـرا لإلقبــال املتزايــد مــن
املســتهلكين علــى تمــراملجهــول الــذي يشــكل
فقــط  4إلــى  % 5مــن إجمالــي التمــراملصــدر
ف ــي العال ــم (.),Meziani 2019
نظـرا لســعرالبيــع التناف�ســي لتمــراملجهــول
املغربــي باإلضافــة إلــى هامــش الربــح الكبيــر
( ،)MAPMDREF, 2015( )90٪أنش ــئت
العدي ــد م ــن مش ــاريع االس ــتثمار ف ــي قط ــاع
النخيــل فــي مناطــق التوســع خــارج الواحــات
التقليدي ــة الت ــي تع ــد خالي ــة م ــن م ــرض
البي ــوض ،حي ــث يش ــكل صن ــف املجه ــول
فيه ــا أكث ــر م ــن .),Meziani 2015( 67٪
نظـرا لألهميــة التــي يحظــى بهــا تمراملجهول،
وبس ــبب ع ــدم وج ــود دراس ــة اقتصادي ــة
لتكلف ــة إنتاج ــه ف ــي املغ ــرب ،كان اله ــدف
م ــن ه ــذا البح ــث ه ــو حس ــاب تكلف ــة إنت ــاج
تم ــر ه ــذا الصن ــف الفاخ ــر ضم ــن مش ــاريع
التوســع فــي إطــارمخطــط املغــرب األخضــر،
ومقارنته ــا بمناط ــق التصدي ــر الرئيس ــية،
لتقيي ــم قدرته ــا عل ــى املنافس ــة ف ــي الس ــوق
العاملي ــة.
تقديرتكلفة إنتاج تمراملجهول باملغرب
اســتندنا فــي دراســتنا هاتــه علــى اســتبيانات
ت ــم إجراؤه ــا ف ــي م ـزارع نخي ــل حديث ــة
ومنتج ــة ،ت ــدار بنظ ــام الزراع ــة األحادي ــة
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ومجهزة بأنظمة الري بالتنقيط إضافة إلى
االعتماد على مجموعة من الدراسات التي
أجرتهــا بعــض الجهــات الحكوميــة كاملكتــب
الجه ــوي لالس ــتثمار الفالح ــي لتافيالل ــت
( )ORMVATFوكــذا مديريــة تنميــة مناطــق
الواح ــات (.)DDZO
تق ــع م ـزارع النخي ــل الت ــي أجري ــت فيه ــا
االس ــتبيانات ف ــي منطق ــة «مس ــكي بودني ــب»
ً
(« 05.9›56 ° 31شــماال  »31.4›57 ° 3غرًبــا،
منطق ــة درع ــة تافيالل ــت ،املغ ــرب) .تعتب ــر
هــذه املنطقــة مخصصــة إلقامــة مـزارع نخيــل
حديث ــة خ ــارج الواح ــات التقليدي ــة بعدم ــا
كان ــت منطق ــة هامش ــية تس ــتخدم للرع ــي،
ً
تقــام فيهــا حاليــا مئــات مـزارع النخيــل الحديثــة
عل ــى مس ــاحة  3400هكت ــار (MAPMDREF,
 )2019والت ــي تش ــكل أكث ــر م ــن  % 90م ــن
إجمالــي املســاحة التــي تــم إحداثهــا فــي مناطــق
الواح ــات من ــذ إط ــاق االس ــتراتيجية املغربي ــة
لتنمي ــة قط ــاع النخي ــل.
لق ــد قمن ــا بتحدي ــد كلف ــة اإلنت ــاج م ــن
خــال تحليــل التكاليــف الثابتــة واملتغيــرة.
تش ــمل التكالي ــف املتغي ــرة تكالي ــف
الطاق ــة واألس ــمدة واملبي ــدات باإلضاف ــة
إل ــى تكالي ــف العم ــال املؤقتي ــن .فيم ــا
تتضمن التكاليف الثابتة استهالك قيمة
2022

املعــدات واملبانــي وتكلفــة اقتنــاء الشــتالت
األنبوبية وأجور العمال الدائمين إضافة
إل ــى تكلف ــة إيج ــار املس ــاحة الزراعي ــة
ف ــي حال ــة امل ـزارع املس ــتأجرة .ف ــي مناط ــق
التوسع ،تتم زراعة النخيل على األرا�ضي
الجماعيــة املمنوحــة للمســتثمرين ضمــن
عق ــود إيج ــار .ت ــم تحدي ــد س ــعر اإليج ــار ب ـ
 800درهم ( 83.76دوالرأمريكي) للهكتار
فــي الســنة .يتــم احتســاب جميــع التكاليــف
الثابتة املتعلقة بشراء املعدات واألغراس
م ــع وب ــدون دع ــم م ــن أج ــل تقيي ــم أهمي ــة
الحواف ــز الحكومي ــة.
التكالي ــف معروض ــة بال ــدوالر األمريك ــي
للهكت ــار ،ل ــكل نبت ــة نخي ــل ول ــكل ط ــن م ــن
التمــر( 1دوالرأمريكــي  9.55درهــم مغربــي).
ت ــم إج ـراء الحس ــابات بن ـ ًـاء عل ــى متوس ــط
كثافــة زراعــة  123نبتــة  /هكتــارومتوســط
محص ــول يق ــدر ب ـ  70كج ــم  /النخل ــة.
ت ــم التوص ــل إل ــى تقدي ــر متوس ــط تكلف ــة
إنت ــاج تم ــر املجه ــول ب  5285.5دوالر
أمريك ــي للهكت ــار الواح ــد وحوال ــي ً 43
دوالرا
ً
أمريكيــا للنخلــة الواحــدة فيمــا تقــدرتكلفــة
إنت ــاج الط ــن الواح ــد ب  634.55دوالر
أمريكــي (الجــدول  .)1وتنقســم إلــى تكاليــف
ثابت ــة ومتغي ــرة عل ــى النح ــو التال ــي:

جدول  .1كلفة إنتاج تمرصنف املجهول

املكون
التكاليف املتغيرة
الطاقة
الري
التسميد
مكافحة اآلفات
العمالة املؤقتة
تكاليف وسائل اإلنتاج
تكاليف أخرى
التكاليف الثابتة
كراء املساحة الزراعية
البناء
املعدات والتجهيزات
نظام الري بالتنقيط
العمالة الدائمة
الشتالت األنبوبية
الكلفة اإلجمالية

املبلغ (دوالرللطن)
424.05
87.4
4.1
146.8
10.0
63.0
105.3
6.28
210.4
10.0
4.8
45.6
15.4
114.7
19.7
634.5

التكاليف املتغيرة
تشــمل التكاليــف املتغيــرة جميــع املصاريف
املتعلق ــة مباش ــرة بعملي ــات اإلنت ــاج مث ــل
تكالي ــف الطاق ــة وجمي ــع عوام ــل اإلنت ــاج
الزراع ــي باإلضاف ــة إل ــى تكالي ــف العمال ــة
املؤقتــة .بنـ ًـاء علــى تحليلنــا ،تقــدرالتكاليــف
املتغي ــرة ب ـ  3532.3دوالر أمريك ــي للهكت ــار،
م ــا يع ــادل  28.7دوالر أمريك ــي للنخل ــة
الواحــدة و 424دوالرأمريكــي للطــن .وتمثــل
مجم ــوع التكالي ــف املتغي ــرة  % 67م ــن
التكلفــة اإلجماليــة لإلنتــاج .يتــم توزيــع هذه
التكالي ــف عل ــى النح ــو التال ــي:

املبلغ (دوالرللنخلة)
28.7
5.9
0.2
0.6
0.6
4.27
7.1
0.4
14.2
0.6
0.3
3.0
1.0
7.7
1.3
42.9

املبلغ (دوالرللهكتار)
3532.3
728.7
34.9
128.1
83.7
525.2
877.4
52.3
1753.1
83.7
40.1
380.3
128.8
955.6
164.4
5285.5

النسبة املئوية
67%
14%
1%
23%
2%
10%
17%
1%
32%
2%
1%
7%
2%
18%
3%
100%

ويعتم ــد نظ ــام ال ــري بالتنقي ــط ف ــي جمي ــع
م ـزارع النخي ــل الت ــي ت ــم دراس ــتها.

تكاليف الطاقة

تتعل ــق التكالي ــف املتغي ــرة املتعلق ــة بال ــري
بالتنقي ــط بش ــكل أسا�س ــي بتكالي ــف صيان ــة
ً
نظام الري املقدرة بـ ً 35
أمريكيا للهكتار
دوالرا
( 0.3دوالر للنخل ــة و 4دوالرات للط ــن) مم ــا

تق ــدر تكلف ــة الطاق ــة املطلوب ــة لض ــخ مي ــاه
ال ــري وتش ــغيل املع ــدات الزراعي ــة ب 729
دوالر  /هكت ــار ( 6دوالرات للنخل ــة و87.5
دوالر للط ــن).

يشــكل  1٪مــن إجمالــي تكلفــة اإلنتــاج.

تكاليف الري
م ــن بي ــن جمي ــع أنم ــاط ال ــري ،يعتب ــر ال ــري
بالتنقيط األكثرفعالية في اإلدارة العقالنية
ملياه السقي إضافة إلى كونه يحد من انتشار
م ــرض البي ــوض عب ــر امل ــاء (.)Sedra, 2003
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تكاليف التسميد
تســاهم عمليــة التســميد بشــكل أسا�ســي فــي
تحســين املحصــول وجــودة الثمــاروالوقايــة
م ــن اآلف ــات واألم ـراض (Berger and
 .)Delval, 2018في مزارع النخيل الحديثة
يت ــم اعتم ــاد نوع ــي التس ــميد العض ــوي
ً
واملعدن ــي مع ــا.
تق ــدر تكالي ــف األس ــمدة املعدني ــة
والعضويــة ب  1223.56دوالر /هكتــار(10
دوالرات للنخلــة و 147دوالرللطــن) .وتمثــل
ه ــذه التكالي ــف  % 23م ــن إجمال ــي تكلف ــة
اإلنتاج ،لذلك فإن تكلفة عملية التســميد
هــي األهــم بيــن جميــع العمليــات الزراعية في
إنت ــاج التم ــر خاص ــة صن ــف املجه ــول.
تكاليف مكافحة األمراض والحشرات
تغط ــي تكالي ــف ه ــذه العملي ــة ش ـراء
مبي ــدات الفطري ــات والحش ـرات وكذل ــك
األعش ــاب الض ــارةً .
وفق ــا لتحليلن ــا ،تق ــدر
ً
هــذه التكاليــف ب ـ ً 84
أمريكيــا للهكتــار
دوالرا
( 0.7دوالر للنخل ــة و 10دوالرات للط ــن)
حي ــث تمث ــل  2٪فق ــط م ــن إجمال ــي تكلف ــة
اإلنت ــاج.
تكاليف العمالة املؤقتة
ف ــي زراع ــة النخي ــل ،يت ــم تعيي ــن العم ــال
املؤقتي ــن عل ــى نط ــاق واس ــع لدع ــم العم ــال
الدائمي ــن ف ــي تنفي ــذ العملي ــات الزراعي ــة
املوس ــمية الت ــي تتطل ــب ع ــدة أي ــام عم ــل.
ه ــذه العملي ــات الزراعي ــة ه ــي التقلي ــم،
التس ــميد ،التلقي ــح ،التخفي ــف ،مكافح ــة
األمـراض والحشـرات والجنــي .ومــن الجديــر
بالذك ــر أن صن ــف املجه ــول ه ــو صن ــف
متطل ــب للغاي ــة م ــن حي ــث العمال ــة.
تقدرتكلفة العمال املؤقتين بـ  525.2دوالر
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أمريك ــي للهكت ــار ( 4.3دوالر أمريك ــي للنخل ــة
و 63دوالر أمريك ــي للط ــن) .وه ــذا يمث ــل 10
 %مــن إجمالــي تكلفــة اإلنتــاج .وتعتبــرعملية
الجني أهم العمليات الزراعية حيث يمثل
 % 38مــن تكاليــف العمالــة املؤقتــة.
تكاليف وسائل اإلنتاج
وتش ــمل ه ــذه التكالي ــف األكي ــاس
املس ــتخدمة لحماي ــة العراجي ــن وك ــذا
الحب ــال املس ــتخدمة لتثبيته ــا (Sedra,
 .)2012تق ــدر تكلف ــة ه ــذه املنتج ــات ب ـ
 877.5دوالر أمريك ــي للهكت ــار ( 7دوالرات
للنخل ــة و 105.3دوالرللط ــن) ه ــو م ــا يمث ــل
 % 17م ــن إجمال ــي تكلف ــة اإلنت ــاج.
التكاليف الثابتة
تش ــمل التكالي ــف الثابت ــة تكلف ــة إيج ــار
املس ــاحة الزراعي ــة ،اس ــتهالك املع ــدات
واملبان ــي (اإلنش ــاءات واملع ــدات وتركي ــب
نظ ــام ال ــري بالتنقي ــط) واقتن ــاء وغ ــرس
نبات ــات نخي ــل التم ــر باإلضاف ــة إل ــى أج ــور
العمــال الدائميــن .تقــدرالتكاليــف الثابتــة
ب ـ  1753دوالرات /هكت ــار 14.2( ،دوالر
2022

للنخل ــة و 210.5دوالر للط ــن) .تمث ــل
التكاليــف الثابتــة  % 33مــن إجمالــي تكلفــة
اإلنت ــاج.
أظهــرت الدراســة أن أهــم التكاليــف الثابتــة
ه ــي تل ــك املتعلق ــة بالعمال ــة الدائم ــة ،تليه ــا
اس ــتهالك املع ــدات واملبان ــي حي ــث تمث ــان
على التوالي  % 18و % 10من إجمالي تكلفة
اإلنتــاج .فــي حيــن أن تكلفتــي الغــرس وإيجــار
املســاحة الزراعيــة ال تتجــاوزان  % 3و% 2
مــن إجمالــي تكلفــة اإلنتــاج علــى التوالــي.
أثرالحوافزالحكومية على تكلفة إنتاج
تمراملجهول
ف ــي إط ــارمخط ــط املغ ــرب األخض ــر ،قام ــت
الحكومــة املغربيــة علــى تشــجيع االســتثمار
في قطاع النخيل وذلك من خالل مجموعة
م ــن الحواف ــز ضم ــن صن ــدوق التنمي ــة
الفالحيــة .وتخــص أساســا اقتنــاء املعــدات
الزراعي ــة وتركي ــب نظ ــام ال ــري بالتنقي ــط
وكذلــك اقتنــاء الشــتالت األنبوبيــة .يوضــح
الج ــدول  2تأثي ــر الدع ــم الحكوم ــي عل ــى
مكون ــات االس ــتثمار.

جدول  .2تأثيرالحوافزالحكومية على كلفة إنتاج تمراملجهول
املكون

الكلفة بدون
حوافز(دوالر)

النسبة
املئوية

(مع الحوافز /دوالر)

مبلغ االستثمار

النسبة
املئوية

القيمة املستهلكة مع
الحوافز(دوالر/السنة/
هكتار)

القيمة املستهلكة دون
حوافز(دوالر/السنة/
الهكتار)

نسبة تغير
%الكلفة

املباني

35329,8

9%

35.329,8

20%

40,1

40,1

0%

التجهيزات واملعدات

87.329,8

22%

76.073,3

43%

380,3

436,6

13%

نظام الري بالتنقيط

157.696,3

41%

31.539,2

18%

124,2

621,0

80%

الشتائل األنبوبية

108.188,4

28%

34.890,0

20%

118,9

412,1

71%

املجموع

388.544,5

100%

177.832,4

100%

663,6

1509,9

56%

أظه ــرت نتائ ــج دراس ــتنا أن اإلعان ــات
الحكومي ــة خفض ــت إجمال ــي االس ــتثمار
بنس ــبة  .56٪كم ــا كش ــفت النتائ ــج الت ــي
توصلنا إليها أن إقامة نظام الري بالتنقيط
ه ــو العملي ــة األكث ــر تكلف ــة حي ــث تبل ــغ 42
 %م ــن مبل ــغ االس ــتثمار .إال أن الدع ــم
الحكوم ــي يغط ــي  80٪م ــن ه ــذه التكلف ــة.
تمثل اقتناء الشتالت األنبوبية حوالي ثلث
تكلفــة االســتثمارويســاهم الدعــم بتقليــص
كلفته ــا بحوال ــي ( 71٪الج ــدول  .)2فيم ــا
تمث ــل تكلف ــة املع ــدات الزراعي ــة  22٪م ــن
مبلــغ االســتثمارويســاهم الدعــم الحكومــي
بتغطيتهــا بحوالــي  .13٪أمــا تشــييد املبانــي
ال ــذي يع ــد األق ــل تكلف ــة (يمث ــل  9٪فق ــط
مــن االســتثمار) فهــو ال يســتفيد مــن الدعــم
الحكوم ــي.

كاليفورني ــا بالوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة
( )Krueger 2015ووادي األردن في الشرق
األوس ــط (.)Abu-Qaoud, 2015

ب ـ  1103.2دوالر (،)Ibrahim et al., 2018
ُ
ً
دوالرا ف ــي وادي
بينم ــا ق ــدرت ب ـ 2114
كواتش ــيال (.)Takele et al., 2006

أظهــرت نتائــج دراســتنا أن تكلفــة إنتــاج طــن
واحــد مــن تمــراملجهــول فــي منطقــة التوســع
«مس ــكي بودني ــب» باملغ ــرب يق ــدر ب ـ 634.5
دوالر .تعتبــرهــذه التكلفــة منخفضــة نسـ ًـبيا
عنــد مقارنتهــا بتكاليــف اإلنتــاج فــي مناطــق
اإلنتــاج الرئيســية .حيــث تقــدرتكلفــة إنتــاج
طــن واحــد مــن تمــراملجهــول فــي وادي األردن

هن ــاك ثالث ــة عوام ــل رئيس ــية يمك ــن أن
تفس ــر ه ــذا االخت ــاف ف ــي التكالي ــف( :أ)
تكلفــة العمالــة املؤقتــة املعتمــدة فــي كل مــن
كاليفورني ــا ووادي األردن والت ــي تمث ــان
علــى التوالــي مــا يقــرب مــن عشــرة أضعــاف
وضعــف تلــك املقــدرة فــي منطقــة الدراســة
(( .)Ibrahim et al., 2018ب) تكلف ــة

مقارنة تكلفة إنتاج تمراملجهول
باملغرب مع مناطق اإلنتاج الرئيسية
يشكل تحديد ومقارنة تكاليف اإلنتاج على
املس ــتوى الدول ــي املرج ــع األسا�س ــي لتقيي ــم
القــدرة التنافســية االقتصاديــة ألي قطــاع
( .)Lachaal, 2001هدف ــت ه ــذه التجرب ــة
إل ــى مقارن ــة تكلف ــة إنت ــاج تم ــر املجه ــول
بي ــن مناط ــق اإلنت ــاج الرئيس ــية ف ــي العال ــم.
هــذه املناطــق هــي وادي كواتشــيال فــي واليــة
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اقتنــاء وزراعــة أغ ـراس النخيــل فــي املغــرب
تش ــكل فق ــط  % 50و % 25م ــن تل ــك
املعتم ــدة ف ــي كل م ــن وادي األردن ووادي
ً
كواتش ــيال توالي ــا .وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن ــه
فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،يتــم إكثــار
نخي ــل التم ــر م ــن خ ــال الفس ــائل لع ــدم
وج ــود م ــرض البي ــوض( .ج) تف ــوق تكلف ــة
املس ــاحة الزراعي ــة ف ــي وادي كوتش ــيال
ووادي األردن تكلفتهــا فــي منطقــة الدراســة
بحوال ــي  56و 13م ــرة عل ــى التوال ــي (Takele
.)et al., 2006

أظه ــرت نتائ ــج دراس ــتنا أن إنت ــاج تم ــر
املجهــول فــي املغــرب يحظــى بقــدرة تنافســية
عاليــة فــي الســوق الدوليــة .ويرجــع ذلــك إلــى
ع ــدة عوام ــل أهمه ــا اإلعان ــات الحكومي ــة،
وانخف ــاض تكالي ــف العم ــال الدائمي ــن
واملؤقتي ــن باإلضاف ــة إل ــى تكلف ــة إيج ــار
املس ــاحة الزراعي ــة املنخفض ــة .نطم ــح

كم ــا تع ــزز م ــن هات ــه الق ــدرة التنافس ــية
مجموعــة أخــرى مــن العوامــل أهمهــا قــرب
املغرب من السوق األوربية والتي تعد أهم
ً
أســواق تمــراملجهــول بالعالــم ،فضــا علــى
األصل املغربي لصنف املجهول مما يجعل
تم ــر املجه ــول املنت ــج باملغ ــرب م ــن أفض ــل
وأفخ ــرالتم ــراملتواج ــد باألســواق الدولي ــة.

تنافس ــية تم ــراملجه ــول املغرب ــي ف ــي الس ــوق

الخاتمة

العاملي ــة ف ــي ظ ــل س ــيناريوهات محتمل ــة.
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إل ــى إج ـراء دراس ــات أخ ــرى متقدم ــة ح ــول
العوامل التي من شأنها أن تؤثرعلى تكلفة
اإلنت ــاج مث ــل تغي ــر املن ــاخ به ــدف تقيي ــم

2022
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خــال هــذه الدراســة تــم تقييــم أهميــة الفطريــات امليكوريزيــة ( )AMFفــي مقاومــة شــجرنخيــل التمــر( )Phoenix dactylifera Lلنــدرة امليــاه
بحيــث تــم اختيــارثمانيــة مواقــع فــي املجــال الحضــري (ثــاث حدائــق وثالثــة شــوارع وبســتانين للنخيــل) فــي مراكــش (املغــرب) .وتمــت دراســة
ق ــدرة الفطري ــات امليكوريزي ــة عل ــى تحس ــين تحم ــل نخي ــل التم ــر لنق ــص امل ــاء ( .)water deficitإن تطبي ــق النظ ــام املائ ــي ()water deficit
بنســبة  25٪مــن الســعة الحقليــة ( )field capacityيزيــد مــن نســبة الفطريــات امليكوريزيــة ( )100٪فــي تربــة جميــع املواقــع الثمانيــة التــي تمــت
دراســتها مقارنــة بالنظــم  ،75 ،50و .100٪كمــا بينــت هــذه الدراســة أن شــتالت النخيــل املزروعــة فــي تربــة الحدائــق تمثــل أعلــى كثافــة لنســبة
الفطريــات امليكوريزيــة بعــد ثمانيــة أشــهرمــن الزراعــة ،بغــض النظــرعــن نظــام امليــاه املطبــق .كمــا بلغــت نســبة إصابــة الجــذور بالفطريــات
امليكوريزيــة  85٪فــي الشــتالت املزروعــة فــي التربــة مــن موقــع الحديقــة ( )J2بعــد تطبيــق النظــام املائــي بنســبة  .50٪باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
تطبيــق النظــام املائــي ( )water deficitبنســبة  25٪و 50٪يقلــل بشــكل كبيــرمــن معامــات النمــو لشــجرنخيــل التمــروالــذي يصاحبــه زيــادة
كبيــرة فــي محتويــات الفوســفور والنيتروجيــن والبوتاســيوم والصوديــوم .وباملثــل ،أظهــرت نتائــج التحاليــل البيوكيميائيــة املتعلقــة بالبروليــن،
الفين ــوالت والس ــكريات الذائب ــة مس ــتويات أعل ــى بش ــكل ملح ــوظ ف ــي الش ــتالت املزروع ــة ف ــي ترب ــة الحدائ ــق وبس ــاتين النخي ــل مقارن ــة بتل ــك
املزروعــة فــي تربــة الشــوارع تحــت ظــروف محــدودة.
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يتكي ــف ش ــجر نخي ــل التم ــر (Phoenix
 )dactilyphera Lم ــع أنــواع الترب ــة
املتواجــدة بأرا�ضــي املناطــق القاحلــة وشــبه
القاحل ــة .وخ ــال الس ــنوات املاضي ــة أدت
الظ ــروف الصعب ــة الحيوي ــة وغي ــرالحيوي ــة
وكذلك انخفاض خصوبة التربة في بساتين
النخيــل إلــى تدهــور شــديد ألشــجارالنخيــل
وتدهــور النظــم البيئيــة ،وبالتالــي الحــد مــن
اإلنت ــاج الزراع ــي ف ــي ه ــذه البيئ ــات [.]1
فــي املناطــق القاحلــة املغربيــة ،تعتبــرأشــجار
النخي ــل م ــن العناص ــر األساس ــية للنظ ــام
البيئــي ألنهــا تحمــي الغطــاء النباتــي املحيــط
ً
مناخا ً
محليا
بهــا مــن تأثيــرالتصحــركمــا توفــر
[]2
مناسـ ًـبا للمحاصيــل املجــاورة  .ومــع ذلــك،
ف ــإن الجف ــاف وملوح ــة الترب ــة واألم ـراض
الفطري ــة مث ــل ˝البي ــوض˝ (Fusarium
 )oxysporum sp. albedenisتقلــل بشــكل
كبي ــرم ــن غل ــة النخي ــل [ .]3كم ــا أن للجف ــاف
الذي أصاب املغرب في العقود األخيرة تأثير

مباشــرعلــى تدهــور معظــم بســاتين النخيــل علــى الــدور املفيــد ل  ،AMFاألصليــة للتربــة
فــي البــاد ،ال ســيما تلــك املوجــودة فــي منطقــة الحضري ــة ،ف ــي تحم ــل ش ــجر نخي ــل التم ــر
مراك ــش ،الت ــي تعان ــي م ــن مش ــاكل التده ــور لنــدرة املــاء وتأثيرهــا علــى نمــووتطور النبات.
املس ــتمر ،م ــن خ ــال انخف ــاض نموه ــا
 - 2املواد والطرق
وصحته ــا .]4[.ويمك ــن أن ي ــؤدي نق ــص املي ــاه
إلى نقص اإلمداد ببعض العناصرالغذائية  - 1-2مواقع الدراسة وطريقة التجريب
ويؤث ــرعل ــى جمي ــع وظائ ــف النب ــات [.]5
أجريت الدراسة في بستانين للنخيل وبعض
وملكافح ــة نق ــص العناص ــر املعدني ــة ،ف ــإن شــوارع وحدائ ــق مراك ــش (املغ ــرب) ،م ــع
الفطري ــات امليكوريزي ــة ( )AMFتن�ش ــئ األخــذ بعيــن االعتبــارحالــة النخيــل والنشــاط
ً
ً
ارتباط ــا تكافلي ــا م ــع غالبي ــة النبات ــات البش ــري .اخترن ــا ثماني ــة مواق ــع للدراس ــة،
األرضي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك تل ــك املوج ــودة ف ــي داخ ــل املج ــال الحض ــري (ث ــاث حدائ ــق
[]6
املناطق القاحلة  .كما تعيش في تكافل مع وثالث ــة شــوارع وبس ــتانين للنخي ــل) م ــع أخ ــذ
جــذور النباتــات مــن أجــل امتصــاص أفضل عينــات مــن التربــة الجذريــة مــن أقــدام شــجر
للعناص ــر املعدني ــة ،وخاص ــة الفوس ــفور النخيــل (الجــدول  .)1وتــم أخــذ  15عينــة مــن
[ ،]9-7وع ــاوة عل ــى ذل ــك تمك ــن  AMFم ــن الترب ــة وج ــذور النخي ــل ل ــكل موق ــع (حوال ــي
حمايــة النباتـ[]7ـات اتجــاه ملوحــة التربــة [ 2 ]10كل ــغ م ــن الترب ــة والج ــذور ل ــكل ش ــجرة
والجف ــاف ومس ــببات األم ـراض مث ــل
م ــن عم ــق  20ال ــى  40س ــنتيميتر) .كم ــا قمن ــا
˝البي ــوض˝.
بتحليــل التركيــب الفيزيائــي الكيميائــي لتربــة
الهــدف مــن هــذا العمــل هــو تســليط الضــوء ه ــذه املواق ــع الثماني ــة الت ــي تم ــت دراس ــتها.
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جدول  :1مواقع الدراسة وخصائصها

مواقع الدراسة
بساتين
للنخيل

املكان
( )P1بستان العزوزية
( )P2بستان الشمال-الغربي

املجال
الحضري

( )J1عرست موالي عبد السالم
الحدائق

( )J2املنارة
( )J3الرويضات
( )BV1عبد الكريم الخطابي

الشوارع

( )BV2االميرموالي عبد هللا
( )BV3املزدلفة

قمن ــا باس ــتخدام أوان ــي بالس ــتيكية (× 17
 8ســم) تحتــوي علــى  1كيلوغـرام مــن التربــة
املأخوذة من كل موقع من املواقع الثمانية
التــي تمــت دراســتها ،كمــا قمنــا بتطهيــربــذور
نخي ــل التم ــر م ــن صن ــف «»Boufeggous
ع ــن طري ــق الغم ــر ف ــي محل ــول بيروكس ــيد
الهيدروجيــن  15٪ملــدة  20دقيقــة متبوعــة
بث ــاث غس ــات بامل ــاء املقط ــر املعق ــم .ت ــم
نغــرس هــذه البــذور فــي األوانــي البالســتيكية
املحض ــرة بمع ــدل ش ــتلة واح ــدة ف ــي وع ــاء.
وبع ــد ذل ــك ت ــم تحضي ــن ال ــكل ف ــي مش ــتل
بلدي ــة مراك ــش الحضري ــة تح ــت الظ ــروف
التاليــة :متوســطدرجــة الحـرارة القصــوى:

الخاصيات
 أشجارالنخيل في حالتها الطبيعية ال يوجد نشاط زراعي ال يوجد نظام ري أو صيانة وجود نشاط زراعي وجود نظام الري (مياه الصرف الصحي) للمحاصيل املصاحبة وجود نشاط زراعي -وجود نظام الري وأعمال الصيانة

 أشجارالنخيل في حالتها الطبيعية ال يوجد نشاط زراعي ال يوجد نظام ري أو صيانة -أعمال بشرية متنوعة للغاية (حركة املرور ،إلقاء النفايات )...

 ° T 33.26درجة مئوية؛ متوســط الحرارة
الصغ ــرى  T °: 22.31درج ــة مئوي ــة؛
متوس ــط  الرطوب ــة النس ــبية القص ــوى:
48.2٪؛ متوس ــط  الرطوب ــة النس ــبية
الصغ ــرى.14.33٪ :
ُ
ت ــزرع ش ــتالت النخي ــل ف ــي ظ ــروف مائي ــة
ُ
عادي ــة مل ــدة عش ــرة أي ــام ،ث ــم ت ــروى حت ــى
ُ
التش ــبع وتت ــرك لتصريفه ــا مل ــدة  48س ــاعة
م ــن أج ــل وزن الترب ــة لتحدي ــد ق ــدرة
االحتف ــاظ باملي ــاه القص ــوى (الس ــعة
الحقلي ــة للترب ــة) .الطريق ــة املس ــتخدمة
لتطبي ــق النظ ــام املائ ــي ()water deficit

الصورة ( )1صور لثالثة مواقع من مواقع الدراسة
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ه ــي الت ــي وصفه ــا [ .Tobar ]12بحي ــت P1
يك ــون وزن الق ــدر املل ــيء بالترب ــة الجاف ــة.
ُ
ثــم تــروى التربــة حتــى تشــبع ،وبعدهــا نتــرك
امل ــاء ين ــزل م ــن االوان ــي البالس ــتيكية تح ــت
تأثيــرالجاذبيــة ،حتــى ثبــات الــوزن .وبالتالــي
نحص ــل عل ــى الس ــعة الحقلي ــة (field
 .)capacityو P2ه ــو وزن الوع ــاء بع ــد
جريــان املــاء الزائــد .والفــرق ( )P2 - P1هــو
حجــم امليــاه الالزمــة للحصــول علــى الســعة
الحقليــة للتربــة املســتخدمة (field( 100٪
 .)capacityللحص ــول عل ــى رطوب ــة ترب ــة
مكافئة ،عند  50٪ ،75٪و 25٪من (field
 ،)capacityأضفن ــا إل ــى سلس ــلة األوان ــي

الت ــي تحت ــوي عل ــى ترب ــة جاف ــة ،أحج ــام
امل ــاء املقابل ــة ل ـ )P2 - P1( × 0.75؛ 0.50
× ( )P2 - P1و )P2 - P1( × 0.25عل ــى
التوال ــي .ث ــم نالح ــظ األوزان  P3و P4وP5
لألوانــي التــي تتوافــق علــى التوالــي مــع 75٪
و 50٪و 25٪م ــن  .field capacityوطــوال
هذه التجربة ،تتم إضافة املاء إلى األوزان
املقابل ــة املفروض ــة ( 50٪ ،75٪أو )25٪
مــن ( .)field capacityوذلــك مرتيــن ً
يوميــا
(مقي ــاس  Ohaus DS4بس ــعة 02 × 44
 )Ibويتــم اســتبدال املــاء املفقــود [ .]13كمــا
أجرينــا  30تكـر ًارا لــكل معاملــة مســتخدمة.
 2.2قياس املعامالت أثناء التجربة
خ ــال التجرب ــة ،ت ــم إج ـراء قياس ــات
املتغيـرات املورفولوجيــة لنمــو نخيــل التمــر
ورصده ــا بش ــكل دوري خ ــال األش ــهر
الثمانيــة للزراعــة تحــت قيــود النظــام املائي
( 50٪ ،75٪أو  25٪م ــن .)field capacity
ت ــم أخ ــذ عين ــات م ــن النبات ــات إلج ـراء
تحلي ــات املعام ــات البيوكيميائي ــة بع ــد
ثماني ــة أش ــهر م ــن الزراع ــة.
تم ــت معالج ــة ج ــذور ش ــتالت النخي ــل
بالطريقة التي وصفها  PhillipsوHayman
 )(1970كم ــا يت ــم إج ـراء فح ــص حال ــة
الفطري ــات امليكوريزي ــة املرتبط ــة بالج ــذور
ً
وفق ــا للطريق ــة الت ــي وصفه ــا Trouvelot
واالخ ــرون ( )15( )1986وذل ــك لتحدي ــد
تط ــور الفطري ــات امليكوريزي ــة داخ ــل
الجــذور (شــدة اســتعمارقشــرةالجذور) فــي
ظــل ظــروف النقــص املائــي .كمــا يتــم تقديــر
تأثيــر AMFعلــى شــتالت النخيــل مــن خــال
تحدي ــد ع ــدد األوراق املتكون ــة ،ومس ــاحة
األوراق ،واس ــتطالة الج ــزء العل ــوي م ــن
النب ــات
ولتوضي ــح تأثي ــر  AMFعل ــى العناص ــر

الصورة ( )2تقنية زراعة النخيل وتطبيق النقص املائي

املعدني ــة ف ــي نخي ــل التم ــر قمن ــا بقي ــاس
نسبة  Nو Pو Kو Naو Caو Mgفي األجزاء
الهوائي ــة م ــن النب ــات ً
وفق ــا للطريق ــة الت ــي
وصفه ــا Harveyو .)Fox (16
كمــا قمنــا باســتخراج االبــواغ (( sporesمــن
ترب ــة ج ــذور الش ــتالت ً
وفق ــا للطريق ــة الت ــي
وصفه ــا Gerdmanو  ]Nicolson [18و
)Brundrett (19و ت ــم جمعه ــا وتخزينه ــا ف ــي
 polyvinylactoglycérolتح ــت  4درج ــات
مئوي ــة حت ــى يت ــم اس ــتخدامها [ .]20وقمن ــا
بإج ـراء تحلي ــات كيميائي ــة حيوي ــة أخ ــرى
لألج ـزاء الهوائي ــة م ــن ش ــتالت النخي ــل
املزروع ــة تح ــت ظ ــروف مائي ــة مختلف ــة،
بحي ــث ت ــم إج ـراء تحلي ــل م ــادة البرولي ــن
ً
وفقا لطريقة  Singhوآخرون [ .]21كما تم
تحديد نسبة تركيزالسكريات الذائبة على
أوراق الش ــتالت حس ــب طريق ــة Dubois
 .][22أم ــا نس ــبة الفين ــوالت الذائب ــة فق ــد
ت ــم تحديده ــا باس ــتخدام تقني ــة Folin-

)Ciocalteu (23
 3-2التحليل اإلحصائي للبيانات

ً
ت ــم تحلي ــل جمي ــع النتائ ــج إحصائي ــا
باس ــتخدام برنام ــج  XLSTATتتضم ــن
الدراس ــة تحلي ــل التباي ــن ( (variance
ً
متبوع ــا باختب ــار Newmanو Keulsعن ــد
عتب ــة .5٪
 .3النتائج واملناقشة
 1-3الخصائ ــص الفيزيائي ــة والكيميائي ــة
والفطري ــة لترب ــة املواق ــع الثماني ــة لنخي ــل
التم ــر
يظه ــر الج ــدول رق ــم  2التركي ــب الفيزيائ ــي
والكيميائي لتربة املواقع الثمانية التي تمت
دراستها بحيث نالحظ ان تربة هذه املواقع
كله ــا قاعدي ــة وأن نس ــبة أغل ــب العناص ــر
املعدني ــة تك ــون مرتفع ــة ف ــي ترب ــة الشــوارع
مقارن ــة بترب ــة الحدائ ــق وبس ــاتين النخي ــل.
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الجدول  :2الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة املدروسة

0,06 f

0,27 bcd

0,33 abc

0,24 de

0,40 a

0,37 ab

0,27 cde

0,13 ef

45,42 c

122,45 a

59,98 b

71,89 b

77,30 b

62,04 b

37,13 c

73,84 b

 2-3تأثيرالنقص املائي على استعمار
جذور النخيل بواسطة الفطريات
امليكوريزية
مكن ــت العالق ــة التكافلي ــة ل ــلفطريات
امليكوريزي ــة  AMFداخ ــل ج ــذور ش ــتالت
النخيــل الصغيــرة فــي جميــع مواقع الدراســة
مــن التكاثــرالفطــري الطبيعــي لهــذا النبــات.
فف ــي املواق ــع الثماني ــة الت ــي تم ــت دراس ــتها،
الحظن ــا أن نس ــبة إصاب ــة ()frequency
ج ــذور ش ــتالت النخي ــل بواس ــطة AMF
يتأث ــر بنق ــص مي ــاه الترب ــة (الش ــكل .)1
بحيــث يــؤدي تجفيــف التربــة إلــى انخفــاض
نســبة إصابــة ( )frequencyجــذور شــجرة
النخيــل بامليكوريــز .أمــا بالنســبة لعالجــات
املي ــاه األربع ــة ( 25٪و 50٪و 75٪و100٪
 ،)FCتكــون معــدل حــدوث نســبة اإلصابــة
(  )frequencyأعلــى فــي حالــة النظــام املائــي
 CC 25٪مقارنــة باألنظمــة املائيــة  50و 75
و  .FC 100٪وهك ــذا ف ــإن تطبي ــق النظ ــام
املائ ــي FC 100٪قل ــل م ــن ش ــدة اس ــتعمار
الفطريــات امليكوريزيــة املوجــودة فــي التربــة
الحضري ــة (مواق ــع الشــوارع) مقارن ــة
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باملواقع األخرى التي تمت دراستها (الشكل
 .)1أما جذور شتالت الحدائق فهي تمتلك
أعل ــى كثاف ــة للش ــدة امليكوريزي ــة بغ ــض
النظ ــر ع ــن نظ ــام املي ــاه املف ــروض.
كم ــا يتض ــح م ــن تحلي ــل الج ــدول ،3ف ــإن
تطبي ــق النظ ــام املائ ــي بنس ــبة  75و 100٪
 FCقل ــل م ــن تط ــور الفطري ــات امليكوريزي ــة
في قشرة جذور النخيل في املواقع الثمانية
املدروس ــة .وبالنس ــبة لترب ــة االماك ــن
الحضري ــة (الشــوارع BV1 :و  BV2و )BV3

فتتمي ــز بوج ــود أق ــل نس ــبة م ــن اس ــتعمار
الجــذور للميكوريــزخصوصــا عنــد تطبيــق
النظ ــام املائ ــي  75٪و  FC 100٪وذل ــك
لكونه ــا األكث ــرحساس ــية للجف ــاف ،وباملث ــل
فــإن كثافــات األبــواغ امليكوريزيــة املقاســة
ف ــي الترب ــة للحدائ ــق وبس ــاتين النخي ــل ه ــي
ً
عموم ــا األعل ــى مقارن ــة بمواق ــع الشــوارع
(الجــدول  .)3بحيــث تكــون كثافــات األبــواغ
أعل ــى بش ــكل ملح ــوظ بع ــد تطبي ــق النظ ــام
املائ ــي  ٪75و.FC 100٪
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J3
8,3 b
225 b
1,29 g
1,66 e
0,68
0,16 a
2,49

J2
8,3 b
518 ab
13,40 d
1,82 d
2,47
0,03 de
45,11

J1
7,9 c
1233 ab
18,94 c
1,86 cd
2,35
0,03 d
41,81

BV 3
7,9 cd
1112 ab
12,20 e
1,78 d
2,01
0,02 ef
50,07

BV 2
7,8 e
2420 a
19,89 b
1,94 b
3,04
0,07 b
26,2

BV1
7,7 e
1127 ab
18,84 c
2,05 a
3,94
0,04 c
53,28

P2
8,6 a
1126 ab
5,53 f
1,86 cd
2,24
0,03 de
40,97

P1
8,0 c
753 ab
21,32 a
1,92 b
3,4
0,02 f
88,16

املواقع
pH eau
)CE (µs/cm
CaCO3 %
COT %
MO %
NTK %
C/N
Phosphore assimilable
)(mg/g
)Phosphore total (mg/g
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84a

86,37a

92,5a

93,62a

84,25a

63,5a

72,32a

89a

25

34,12ab

26,62a

48c

48,12c

30,75ab

38,62bc

62,25d

38,25ab

50

8,12ab

7,12a

4,75a

24,5c

11,37ab

18,37abc

46,75d

23,75bc

75

0,75a

1a

1,12a

13,87b

5,5a

7a

28,5c

15,75b

100

246,6a

244,44a

293,33a

644,4a

466,6a

557,8a

631,11a

729,7a

25

206,6a

208,8a

264,4a

573,3a

488,9a

555,5a

608,9a

728,9a

50

155,5ab

117,7a

233,3abc

580cd

480bcd

606,7d

75

73,33a

84,44a

173,3ab

580c

675,6c

980abc

100

464,4bc

400abc

عدد االبواغ امليكوريزية

491,1bcd 422,2abcd

 Mالشدة امليكوريزية

BV 3

BV 2

BV1

P2

P1

J3

J2

J1

النظام املائي املطبق
() field capacity%

شدة امليكوريز = M

 3-3تأثيرالنقص املائي
على نمو نخيل التمر
أظهــرت النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا أن
النق ــص املائ ــي ل ــه تأثي ــر س ــلبي عل ــى معظ ــم
املتغيرات املورفولوجية املدروســة في نخيل
التم ــر بحي ــث تت ــم زي ــادة مس ــاحة أوراق
النخي ــل بش ــكل كبي ــر ع ــن طري ــق تطبي ــق
النظ ــام املائ ــي بنس ــبة  CC ٪ 75ف ــي مواق ــع
الدراســة الثمانيــة (الجــدول  .)4وباملثــل فــإن
مســاحة أوراق شــتالت النخيــل املزروعــة فــي
تربــة الحدائــق وبســاتين النخيــل أكبــربشــكل
عــام مقارنــة بتلــك املزروعــة بتربــة الشــوارع،
بحيــث تصــل مســاحتها  34.15ســم مربــع فــي
شــتالت نخيــل حديقــة رويــدات ( )J3مقارنــة
م ــع مس ــاحة أوراق ش ــتالت نخي ــل ش ــارع
املزدلفة ( )BV3التي تصل  26.61سم مربع
فقــط بالنســبة للنظــام املائــي  ٪ 75مــن .FC

أم ــا بالنس ــبة للنظ ــام املائ ــي املقاب ــل ل ـ 25٪
و 50٪مــن  ،FCفقــد لوحــظ انخفــاض جــد
مهــم فــي مســاحة الورقــة .وباملثــل ،يتناقــص
ع ــدد األوراق املتكون ــة عندم ــا ينخف ــض
النظــام املائــي املتــاح للتربــة بحيــث أظهــرت
د اسة سرعة ظهور األوراق ً
وفقا لألنظمة
ر
املائي ــة أن تطبي ــق ه ــدا النظ ــام بنس ــبة
 75٪م ــن  FCيس ــمح بتكوي ــن ع ــدد أكث ــر
م ــن األوراق مقارن ــة م ــع تل ــك الت ــي تنتجه ــا

النبات ــات املزروع ــة تح ــت االنظم ــة املائي ــة
األخ ــرى ف ــي كل املواق ــع الت ــي تم ــت دراس ــتها
(الج ــدول  .)4كم ــا تظه ــر النتائ ــج أيض ــا أن
تطبي ــق النق ــص املائ ــي ل ــه تأثي ــرس ــلبي عل ــى
ارتف ــاع الج ــزء العل ــوي لش ــتالت النخي ــل
انطالق ــا م ــن األس ــبوع الثام ــن م ــن النم ــو،
وعندم ــا ي ــزداد النق ــص املائ ــي تنخف ــض
اس ــتطالة الج ــزء العل ــوي م ــن ش ــتالت
النخي ــل (الج ــدول .)4

الشكل ( )1تأثيرالنقص املائي على ميكوريزجذور النخيل بعد ثمانية أشهر
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الجدول  :4تأثيرالنقص املائي على عوامل نمو نخيل التمربعد ثمانية أشهرمن الزراعة ( = SFمساحة االوراق = HT ،علو النبتة = NF ،عدد االوراق)

النظام املائي املطبق
()FC %

BV 3

BV 2

BV1

P2

P1

J3

J2

J1

17,92a

18,46a

12,89a

20,43a

18,03a

57,65b

25,79a

26,72a

25%

27,15a

26,17a

24,97a

27,86a

28,68a

30,43a

27,75a

29,22a

50%

26,61a

29,12ab

30,38ab

30,98ab

32,45ab

34,15b

32,34ab

31,36ab

75%

41,14a

35,46a

33a

36,55a

34,42a

46,17a

43,38a

39,61a

100%

28a

29,66a

33,16b

35,83b

35,66b

34,83b

37,33b

37,33b

25%

31,5a

29,83a

33,16ab

37,66bc

36,16bc

37bc

38,33c

42,5b

50%

35,16b

30,5a

37,83bc

41,83cd

38bc

38,5bc

40,83bcd

44,83d

75%

36,5b

31,66a

57,5bc

42,83cd

38,5bc

39,33bc

40,5bc

45,83d

100%

4a

4a

4,66a

4,66a

4,66a

4,66a

4,66a

4,66a

25%

4a

4,66a

5a

4,66a

5a

4,66a

4,66a

4,66a

50%

4a

5ab

5ab

5,33ab

5ab

5,33ab

5,33ab

5,66b

75%

5,66a

5a

5,66a

5,66a

5,66a

5,33ab

5,66a

5,66a

100%

ت ــم تس ــجيل زي ــادة كبي ــرة ف ــي محتوي ــات P
و Nو Kو Naلألج ـزاء العلوي ــة للنبات ــات
خصوص ــا عندم ــا يك ــون النظ ــام املائ ــي
املطب ــق ( 25٪و )50٪FCمقارن ــة م ــع

 4-3تأثيرالنقص املائي على املعايير
الكيميائية والبيوكيميائية لنخيل التمر
ف ــي ش ــتالت الحدائ ــق وبس ــاتين النخي ــل،

)SF (cm2

HT

NF

االنظم ــة املائي ــة االخ ــرى .أم ــا الكالس ــيوم
فإن ــه ل ــم يتأث ــر بالنظ ــام املائ ــي املف ــروض
بحي ــث بق ــي مرتفع ــا ف ــي جمي ــع املواق ــع
(الج ــدول .)5

الجدول  :5تأثيرالنقص املائي على املحتوى املعدني لنخيل التمربعد ثمانية أشهرمن الزراعة

النظام املائي املطبق
()FC %

BV 3

BV 2

BV1

P2

P1

J3

J2

J1

4,05a

4,27a

4,03a

5,35b

8,34c

6,11b

6,1b

6,15b

25%

3,72a

3,46a

3,59a

4,73b

8,12d

5,87c

5,77c

5,4c

50%

3,41a

3,32a

3,51a

4,6ab

7,68c

5,12b

5,35b

4,5ab

75%

3,24a

3,40a

3,24a

4,25ab

6,88c

5,02b

4,54ab

3,97ab

100%

5,04a

5,80a

7,50a

11,77b

14,74b

11,49b

11,48b

12,6b

25

4,21a

5,04ab

7,02b

10,6c

13,23c

10,86c

11,38c

11,7c

50

3,26a

3,92a

6,90ab

9,18bc

12,99c

10,15ab

10,12bc

10,48bc

75

2,75a

4,22b

6,09c

9,13d

12,73e

10,07d

8,72d

9,34d

100
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phosphore
mg/g

azote%

86,33a
85a
78a
77,6a
98bc
94ab
88,66a
85,66a
43a
52a
41a
36a

85,66a
83,66a
81,33a
78,66a
81,66a
89a
80,33a
79,33a
47,33a
40,33a
41,33a
36,66a

93ab
92b
88ab
79,66a
101bc
89,6a
94a
84,33a
43,33a
37,6a
36a
30,6a

108,6c
91,67ab
117,66e 88,67ab
111,33d
83,33a
105c
79,67a
125,33bc 128,33c
121ab 117,67ab
111,67ab 110,33ab
104a
100,67a
62,33a
50,66a
56a
46,67a
57,67a
42,33a
55a
39a

ويوضــح الجــدول رقــم 6أن نســبة البروليــن
ترتفــع بشــكل ملحــوظ فــي شــتالت الحدائــق
وبس ــاتين النخي ــل عل ــى عك ــس ش ــتالت
الشوارع التي تعرف نسب منخفضة وذلك
رغ ــم ف ــرض جمي ــع أنظم ــة املي ــاه باس ــتثناء
نظ ــام  .FC 50٪أم ــا ف ــي النظ ــام املائ ــي ٪ 25
 FCفق ــد وص ــل مس ــتوى البرولي ــن إل ــىμg/
 gMF0.91في شــتالت بســتان النخيل ()P2

103,67bc
100,33c
91,33abc
86a
133,33c
130ab
119ab
115,33a
45a
43a
41,33a
37a

111c
108,67d
101,7c
94,33b
133,33c
135,33b
133,67b
119a
58,66a
60,67a
53a
43,33a

و μg/gMF 0.59فق ــط ف ــي ش ــتالت ش ــارع
املزدلف ــة (.)BV3
وباملثــل ،فــإن نســبة الفينــول ترتفــع بشــكل
ملح ــوظ ف ــي ش ــتالت الحدائ ــق وبس ــاتين
النخي ــل مقارن ــة بتل ــك املوج ــودة ف ــي مواق ــع
الشــوارع .ويالح ــظ ه ــدا بش ــكل جي ــد م ــع
تطبي ــق النظ ــام املائ ــي .FC 25٪

106bc
102,3c
96,6bc
95b
124,67bc
115,7ab
110ab
99,7a
52,66a
49,33a
47,33a
41,67a

25
50
75
100
25
50
75
100
25%
50%
75%
100%

Na+ mg/l

K+ mg/l

Ca2+ mg/l

كمــا أن نســبة الســكريات الذائبــة هــي ً
أيضــا
أكت ــر تركي ـزا ف ــي ش ــتالت الحدائ ــق وبس ــاتين
النخي ــل مقارن ــة بتل ــك املوج ــودة ف ــي موق ــع
الشــوارع وه ــذا مهم ــا كان نظ ــام املي ــاه
املف ــروض .وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن ه ــذه
املحتويات البيوكيميائية تكون أعلى بكثير
مــع تطبيــق النظــام املائــي ( 25٪و .)FC 50٪

الجدول  :6تأثيرالنقص املائي على املعاييرالبيوكيميائية لنخيل التمربعد ثمانية أشهرمن الزراعة.

BV 3

BV 2

BV1

P2

P1

J3

J2

J1

0,59a
0,53a
0,33a
0,25a
0,35a
0,31a
0,24a
0,15a
0,47b
0,4abc
0,19a
0,13a

0,62a
0,62a
0,44ab
0,27a
0,40ab
0,31a
0,25a
0,19a
0,43b
0,33ab
0,25a
0,15a

0,67ab
0,61a
0,49ab
0,3a
0,37ab
0,33a
0,24a
0,21a
0,33.a
0,27a
0,23a
0,143a

0,91b
0,73a
0,52ab
0,39ab
0,57c
0,46a
0,30ab
0,27a
0,78d
0,64d
0,43b
0,33b

0,67ab
0,64a
0,45ab
0,26a
0,41ab
0,33a
0,29ab
0,24a
0,44b
0,36ab
0,19a
0,12a

0,69ab
0,50a
0,29a
0,34a
0,46abc
0,37a
0,34b
0,22a
0,62c
0,44abc
0,33b
0,23a

0,72ab
0,75a
0,53ab
0,39ab
0,51bc
0,33a
0,28ab
0,25a
0,67c
0,48abc
0,39b
0,2a

0,74ab
0,6a
0,60b
0,55b
0,45abc
0,33a
0,31ab
0,28a
0,66c
0,56cd
0,44b
0,19a

) (% FCالنظام املائي املطبق
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
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µg/البرولين
gMF

µg/الفينول
gMF
السكريات
mg/gالدائبة
MF
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ان لتطبيــق النقــص املائــي تأثيــرســلبي علــى
نمونخيل التمر ،وكلما زادت حدة النقص
كلمــا قلــت الصفــات املورفولوجيــة للنبــات
 ]Nemmar[24و Moursiوآخ ــرون [،]25
وأظه ــرت دراس ــتهم أن الجف ــاف يقل ــل م ــن
الصفات املورفولوجية للقمح والفول على
التوالي .كما أن للميكوريزات تأثيركبيرعلى
نمــو وتطــور النخيــل ودور فعــال فــي مواجهــة
النقــص املائــي بحيــث ينمــوالنبــات الفطــري
أكثر ،ويثمربكثرة ،وقبل كل �شــيء يكتســب
مقاومــة أفضــل للضغوطــات البيئية [،]26
وال س ــيما لنق ــص املي ــاه .وم ــع ذل ــك ،عن ــد
تطبي ــق األنظم ــة املائي ــة بنس ــب  ٪25و
 ،FC 50٪فــإن شــتالت النخيــل لديهــا أعلــى
قي ــم ملع ــدل نس ــبة اإلصاب ــة ( )frequency
بالفطري ــات امليكوريزي ــة مقارن ــة بالنظ ــام
املائــي اآلخــراملطبــق .كمــا أظهــرت دراســات
أخــرى دور الفطريــات امليكوريزيــة وقدرتهــا
علــى تحســين تحمــل نبــات البرســيم للنقــص
املائــي فــي املناطــق القاحلــة وشــبه الحضريــة
باملغــرب [.]7
وم ــع ذل ــك ،بالنس ــبة لجمي ــع العوام ــل
املدروس ــة الحظن ــا أن كل ش ــتلة نخي ــل
اس ــتجابت بش ــكل مختل ــف لن ــوع الترب ــة
املختب ــرة .فف ــي ترب ــة املواق ــع الحضري ــة
(مواقــع الشــوارع) ،أظهــرت النتائــج تكافــل
فط ــري ضعي ــف مقارن ــة بترب ــة مواق ــع
الحدائ ــق وبس ــاتين النخي ــل ،وف ــي دراس ــة
[]2
مماثل ــة  .Ait El Mokhtarواالخ ــرون
ذك ــرت أن نس ــبة إصاب ــة قش ــرة الج ــذور
وش ــدة امليكوري ــز منخفض ــة ف ــي ج ــذور
نخي ــل التم ــر الفط ــري ف ــي بس ــتان نخي ــل
تافياللــت وهــذا يرجــع إلــى توفــرهــذه التربــة
عل ــى الفوس ــفور والنيتروجي ــن القاب ــل
لال س ــتيعا ب .
ويمك ــن تفس ــير ذل ــك م ــن خ ــال التل ــوث
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البيئي باملعادن الثقيلة والعناصراملعدنية
وامللوث ــات الدقيق ــة ف ــي مواق ــع الشــوارع،
بحي ــث يؤث ــر ه ــذا التل ــوث بش ــكل مباش ــر
عل ــى إنت ــاج وكثاف ــة االبــواغ امليكوريزي ــة
وعلى خصوبة التربة التي تضعف مع مرور
الوق ــت [.]29
فف ــي دراس ــة ح ــول توزي ــع الفطري ــات
امليكوريزي ــة ف ــي البيئ ــات القاحل ــة فق ــد
وج ــد  ]Jacobson [30أن رطوب ــة الترب ــة
تؤثــربشــكل كبيــرعلــى تجمعــات الفطريــات
امليكوريزية وعلى نسبةاستعمارها للجدور
كم ــا أن وج ــود امل ــادة العضوي ــة ف ــي الترب ــة
تزيــد مــن قدرتهــا علــى االحتفــاظ باملــاء []31
مم ــا يع ــزز م ــن توف ــرظ ــروف الرطوب ــة الت ــي
تســاعد علــى تجمــع الفطريــات امليكوريزيــة.
ال�ش ــيء يمك ــن م ــن تفس ــير ارتف ــاع نس ــبة
وش ــدة امليكوري ــز ف ــي بس ــتان النخي ــل P1
والحدائــق الثالثــة علــى مســتوى نظــام املياه
 .FC ٪ 100وهــدا مــا أدى الــى تحســين نمــو
الشــتالت وازديــاد مســاحة األوراق والجــزء
العل ــوي للنبات ــات .وبالتال ــي ف ــإن تطبي ــق
النظــام املائــي بنســب  25٪و  FC 50٪يقلــل
بشــكل كبيــرمــن نمــو الشــتالت رغــم ارتفــاع
لنس ــب العناص ــر الكيميائي ــة (الفوس ــفور
2022

والنيتروجي ــن والبوتاس ــيوم والصودي ــوم).
كم ــا أظه ــرت دراس ــات مماثل ــة أن تطبي ــق
النق ــص املائ ــي ف ــي النبات ــات الفطري ــة ه ــو
نتيج ــة لزي ــادة محت ــوى العناص ــر املعدني ــة
وخاص ــة الفوس ــفور [ .]33وبالتال ــي ،ف ــإن
تراكيــزالفوســفور والنيتروجيــن والبروليــن
والفين ــوالت والس ــكريات الذائب ــة ف ــي
الشتالت التي تم اختبارها ناتج عن التأثير
املباش ــر للفطري ــات امليكوريزي ــة.
وعليــه ،فــإن الفطريــات املكوريزيــة تســاعد
عل ــى ارتف ــاع نس ــب العناص ــر املعدني ــة ف ــي
النبت ــة ع ــن طري ــق اس ــتعمارها لج ــذور
النبات ــات املضيف ــة [ .]34كم ــا أن العدي ــد
م ــن الباحتي ــن الحظــوا ارتف ــاع نس ــب
النيتروجي ــن بوج ــود الفطري ــات الداخلي ــة
[ ]36ممــا يفســرازديــاد نســب النيتروجيــن
ف ــي ش ــتالت الحدائ ــق وبس ــاتين النخي ــل
مقارنة بشــتالت االماكن الحضرية (مواقع
الشوارع) (الجدول  .)5وهذا العمل مشابه
مل ــا أنج ــز ف ــي النبات ــات الفطري ــة املعرض ــة
لظ ــروف النق ــص املائ ــي [.]37
وباالضاف ــة ال ــى ذل ــك ف ــإن ارتف ــاع نس ــب
الفس ــفور ف ــي ش ــتالت الحدائ ــق وبس ــاتين

النخي ــل املعرض ــة لألنظم ــة املائي ــة ٪25
و FC 50٪مقارن ــة باألنظم ــة األخ ــرى
املفروض ــة راج ــع ال ــى ارتف ــاع ش ــدة
امليكوري ــز ف ــي ج ــدور ه ــذه الش ــتالت وه ــدا
مطاب ــق ألبح ــات  Borieو Rubio [[38و
 .Duponnoisواخرون [ [39بحيث أظهروا
أن امتصاص الفوسفور يزداد في النباتات
امليكوريزية [ .]40وبالتالي فإن هذه الزيادة
ناتج ــة ع ــن حقيق ــة أن االرتب ــاط م ــع AMF
يزي ــد م ــن س ــطح االمتص ــاص لنظ ــام ج ــذر
النب ــات بفض ــل ش ــبكة امليسس ــليوم [.]42
وتشــيربعــض الدراســات التــي أجريــت علــى
النظ ــام األس ــموزي ()osmorégulation
إلــى أن األحمــاض األمينيــة الحــرة قــد تلعــب
ً
دورا ً
مهما في تحمل النباتات لنقصان املاء
[ .]42فعندم ــا ي ــزداد نق ــص مي ــاه الترب ــة،
يــزداد تراكــم البروليــن فــي األج ـزاء الهوائيــة
لنخيل التمر ،خاصة في حالة أنظمة املياه
الش ــديدة ( 50٪و ( )FC 25٪الج ــدول )6
ويمثــل البروليــن أحــد أبــرز عناصــرالنقــص
املائ ــي واالس ــموزي [ .]43باإلضاف ــة إل ــى
ذل ــك ،فق ــد الحظن ــا أن البرولي ــن يرتف ــع ف ــي
معظــم الشــتالت االكتــرميكوريزيــا (مواقــع
الحدائ ــق وبس ــاتين النخي ــل) مقارن ــة
بالش ــتالت األق ــل ميكوريزي ــا (مواق ــع

الشــوارع) .هــذه النتائــج تتفــق مــع تلــك التــي
حصــل عليهــا  Goicoecheaوآخــرون]44[ .
ف ــي حال ــة الفطري ــات البرس ــيمية بواس ــطة
 Glomus fasciculatuتح ــت ظ ــروف
النق ــص املائ ــي.
وباملقارن ــة م ــع ش ــتالت النخي ــل املزروع ــة
ف ــي الترب ــة املأخ ــوذة م ــن مواق ــع الشــوارع،
ف ــإن تل ــك املزروع ــة ف ــي الترب ــة م ــن مواق ــع
الحدائــق وبســاتين النخيــل تنتــج املزيــد مــن
الس ــكريات ف ــي أوراقه ــا الت ــي تتراك ــم بش ــكل
ملح ــوظ ف ــي النبات ــات املعرض ــة لضغ ــط
مائي بنســبة  ٪ 25مقارنة بمســتويات املياه
املفروض ــة األخ ــرى (الج ــدول  .)6وبالتال ــي،
يالحــظ أن الفطريــات كان لهــا تأثيــرمباشــر
عل ــى ارتف ــاع تركي ــز الس ــكرايات الدائب ــة ف ــي
ش ــتالت النخي ــل .ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،تك ــون
ه ــذه املس ــتويات أق ــل ف ــي النبات ــات الرطب ــة
جيـ ًـدا ( 100٪و )FC 75٪مقارنــة بالنباتــات
دات النظام املائي ( 50٪و .)FC 25٪وعليه
فالسكريات تساهم في الحفاظ على توازن
الق ــوة االس ــموزية [.]45
كما يؤدي تطبيق النقص املائي على نخيل
التمرإلى تعديالت في مستويات الفينول في
األوراق (الج ــدول  )6بحي ــث أظه ــرت ه ــذه

الدراس ــة ان الش ــتالت االكث ــر ميكوريزي ــا
(مواق ــع الحدائ ــق) والت ــي خضع ــت لنظ ــام
مائــي بنســبة  FC ٪ 25تعــرف تر ً
اكمــا كبي ـ ًـرا
للمركب ــات الفينولي ــة مقارن ــة باملواق ــع
األخ ــرى الت ــي تم ــت دراس ــتها .وق ــد أش ــارت
دراس ــات مماثل ــة إل ــى أن ه ــذه املركب ــات
الفينوليــة يتــم تصنيعهــا اســتجابة لنقــص
املــاء أوفــي حالــة الضغوطــات الحيويــة وغيــر
الحيوي ــة األخ ــرى [.]49
خاتمة
أظه ــر ه ــذا العم ــل أهمي ــة الفطري ــات
امليكوريزي ــة ف ــي نم ــو وتط ــور نخي ــل التم ــر
( )Phoenix dactylifera Lوقدرت ــه
عل ــى تحم ــل الجف ــاف .بحي ــث بين ــت ه ــذه
الدراس ــة أن ش ــتالت نخي ــل التم ــر امل ــزروع
ف ــي ترب ــة مأخ ــوذة م ــن ثماني ــة مواق ــع ف ــي
مدين ــة مراك ــش (ث ــاث حدائ ــق وثالث ــة
شــوارع وبس ــتانان بالنخي ــل) ،لهم ــا ق ــدرات
مختلف ــة عل ــى التط ــور ومقاوم ــة الضغ ــوط
املائي ــة املختلف ــة املطبق ــة .تش ــير نتائجن ــا
إلــى أن الفطريــات امليكوريزيــة تحفــزالنمــو
والتغذي ــة املعدني ــة ومحت ــوى العناص ــر
البيوكيميائي ــة لنبات ــات نخي ــل التم ــر م ــن
املواق ــع الثماني ــة الت ــي خضع ــت للدراس ــة
والت ــي تعان ــي م ــن نف ــس ظ ــروف النق ــص
املائ ــي .ت ــم تس ــجيل ه ــذه املالحظ ــات عل ــى
مس ــتوى ش ــتالت النخي ــل ف ــي ترب ــة فطري ــة
جيــدة (مواقــع الحدائــق وبســاتين النخيــل)
مقارنة باملواقع على الشــوارع .لذلك ،يبدو
أن هن ــاك عالق ــة إيجابي ــة بي ــن التكاف ــل
الفط ــري ،والتغذي ــة املعدني ــة ،ومحت ــوى
العناص ــر البيوكيميائي ــة والنم ــو ف ــي نخي ــل
التمــر .تشــيرهــذه النتائــج إلــى أن امليكوريــز
يعمــل علــى تحســين قــدرة هــذا النبــات علــى
تطوي ــر وتحم ــل الجف ــاف.
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خصائص التمور المغربية وقابليتها للتخزين

سلسلة انتاج نخيل التمرباململكة املغربية
تكت�ســي سلســلة نخيــل التمــرأهميــة كبــرى باململكــة املغربيــة اذ يناهــزالعــدد اإلجمالــي لنخيــل التمــرحوالــي  6مالييــن نخلــة بكثافــة متوســطة
تق ــدر بمائ ــة نخل ــة للهكت ــار الواح ــد .وتغط ــي سلس ــلة نخي ــل التم ــر حوال ــي ( )59600هكت ــار ،أي  1%م ــن األرا�ض ــي الصالح ــة للزراع ــة عل ــى
الصعيــد الوطنــي .وتتــوزع هــذه املســاحة بيــن جهــات درعــة تافياللــت ( )% 77وسوس-ماســة ( )% 15والجهــة الشــرقية ( )% 5وكلميــم  -واد
ن ــون  )4 %(.و فيم ــا يل ــي ،أه ــم املؤش ــرات الرقمي ــة لهات ــه السلس ــلة حس ــب اخ ــراحصائي ــات وزارة الفالح ــة املغربي ــة :
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وتتمي ــز اململك ــة املغربي ــة بغن ــى واحاته ــا إذ م ـه ــم ،ن ـ ـخ ـ ــص بالذكــرغــرس ()2 438 752
يق ــدر ع ــدد األصن ــاف بحوال ــي  453صن ــف فسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة نخي ــل ،منه ــا ( )1 385 427ب ــم
ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ــق الت ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـعـ ـ ــات و ()1 053 325
( )cultivarلع ــل أهمه ــا:
بالواحات التقليدية .كما عرفت السلسلــة
صنف املجهول  -صنف بوفكوس
اإلنتاجي ــة تنقي ــة ( )1 021 500م ــن
صنف أزيزا بوزيد  -صنف الجيهل
أعش ــاش النخي ــل وبن ــاء وتجهي ــز  37وح ــدة
صنف بويطوب  -صنف بوسكري
تبريــد بســعة تخزيــن وتوضيــب ســنوية تبلــغ
صن ــف النج ــدة  -صن ــف بوس ــتحمي ( )26 000طن .وتضم هذه السلسلة 196
تعاونية و 19مجموعة ذات نفع اقتصادي
الس ــوداء.
و 10جمعي ــات مهني ــة.
أمــا فيمــا يخــص الجهــات املنتجــة للتمــور
جهة الشرق
فهــي كالتالــي:
جهة درعة تافياللت
يناهزالعدد اإلجمالي لنخيل التمربواحات
جهــة درعــة تافياللــت ( )4. 000.853نخلــة.
وتمت ــد زراع ــة النخي ــل به ــذه الجه ــة عل ــى
مس ــاحة ( )49 564هكت ــار ،بمتوس ــط
إنتــاج يصــل إلــى  100ألــف طــن فــي الســنة،
وه ــو م ــا يمث ــل  % 84م ــن اإلنت ــاج الوطن ــي.
توف ــر سلس ــلة نخي ــل التم ــر نح ــو  3ماليي ــن
يــوم عمــل فــي الســنة ،وتســاهم فــي اســتقرار
الس ــاكنة القروي ــة بالواح ــات م ــن خ ــال
املســاهمة بنســبة تصل إلى  % 65في تكوين
دخ ــل الضيع ــات بالواح ــات.

تتميــزسلســلة نخيــل التمــرباألهميــة الكبرى
الت ــي تكتس ــيها زراعته ــا عل ــى مس ــتوى واح ــة
فكي ــك ،والتن ــوع الكبي ــر ألصن ــاف التم ــر
ُ
امل َنتجــة بهــذه الواحــة ،والتــي تحظــى بإقبــال
املس ــتهلكين ،وال س ــيما أصن ــاف عزي ــزة
وبوزي ــد والعصي ــان .تتوف ــر الجه ــة عل ــى
وحدتي ــن لتبري ــد وتخزي ــن التم ــور بطاق ــة
تناه ــز  110أطن ــان ف ــي س ــنة.

وق ــد حقق ــت سلس ــلة نخي ــل التم ــر نتائ ــج

وتم ترميزتمور سوس ماسة بعالمة البيان
الجغراف ــي املحم ــي من ــذ  .2014وتنت ــج ه ــذه
السلس ــلة قيم ــة مضاف ــة تناه ــز 71ملي ــون
دره ــم ،وتس ــاهم ف ــي التش ــغيل بنح ــو 303
 337ي ــوم عم ــل.
جهة كلميم واد نون
بهاته الجهة ،تتمركزسلسلة نخيل التمرفي
واحــات إقليــم كلميــم وآســا-الزاك ،وتحتــل
مكان ــة اجتماعي ــة واقتصادي ــة مهم ــة عل ــى
صعي ــد الجه ــة ،كم ــا تلع ــب دورا أساس ــيا
ف ــي التــوازن البيئ ــي .ويعتب ــر تطوي ــر ه ــذه
ً
ً
ً
السلس ــلة أم ـرا حتمي ــا نظ ـرا لقدرته ــا عل ــى
التكي ــف م ــع املنظوم ــة البيئي ــة للواح ــات،
إضافــة إلــى مــا تتيحــه مــن إمكانــات طموحــة
ف ــي مج ــاالت اإلنت ــاج والتثمي ــن .ولع ــل أه ــم

جهة سوس ماسة
تعتب ــرالتم ــور م ــن أه ــم املنتوج ــات املحلي ــة
لواح ــات طاط ــا (بويط ــوب ،بوفق ــوس،
جيه ــل) .ويص ــل إنت ــاج جه ــة س ــوس ماس ــة
م ــن التم ــور حوال ــي  8 053ط ــن ف ــي الس ــنة.
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مؤش ــر لتط ــور القط ــاع بهات ــه الجه ــة ه ــو
ارتف ــاع نس ــبة اإلنت ــاج م ــن  1134ط ــن ال ــى
 3589ط ــن م ــا بي ــن س ــنتي  2008و.2019
وبفض ــل برنام ــج غ ــرس مس ــاحات جدي ــدة
لنخي ــل التم ــر وإع ــادة تأهي ــل الواح ــات
التقليدي ــة ،عرف ــت املس ــاحة املغروس ــة
ً
ً
وحج ــم اإلنت ــاج تط ــورا مهم ــا .كم ــا تع ــرف
ً
ً
ه ــذه السلس ــلة تنوع ــا كبي ـرا ف ــي األصن ــاف
(الجيهل ،بوفقوس ،بوسكري ،تاغانيمت،
أدم ــان ،أحرض ــان) باإلضاف ــة إل ــى صن ــف
«نجــدة» الــذي تــم إدخالــه أخيـرا بالنظــرإلــى

مقاومت ــه مل ــرض «البي ــوض».
ج ــرد خصائ ــص الج ــودة أله ــم أصن ــاف
التم ــور باململك ــة املغربي ــة
تتميــزالتمــور بقيمتهــا الغذائيــة العاليــة فهــي
تحتوي على العديد من املركبات الوظيفية
مث ــل البوليفين ــول واأللي ــاف الغذائي ــة
والكاروتين ــات والفيتامين ــات واألحم ــاض
األميني ــة والكربوهي ــدرات والعناص ــر
املعدني ــة مم ــا يجعله ــا واح ــدة م ــن أكث ــر
األطعمــة الطبيعيــة تغذيــة .وتحتــوي التمور
علــى بروتينــات ،دهــون ،الســليلوز ،األمــاح

املعدني ــة ،الفيتامين ــات ،اإلنزيم ــات ...كم ــا
تش ــتهر التم ــور بمحتواه ــا الس ــكري العال ــي
ال ــذي ق ــد يص ــل ال ــى  .80%تمث ــل ه ــذه
الس ــكريات أكث ــر م ــن نص ــف امل ــادة الجاف ــة
م ــن التم ــر وتتك ــون بنس ــب متفاوت ــة م ــن
الس ــكروز والس ــكريات املختزل ــة (الجلوك ــوز
والفركت ــوز) .أم ــا املحت ــوى املائ ــي فيت ـراوح
م ــن  10إل ــى  % 40حس ــب ع ــدة عوام ــل
أهمهــا صنــف ونــوع التمــور وكذلــك مناطــق
اإلنتــاج .وفيمــا يلــي نــورد خصائــص الجــودة
أله ــم أصن ــاف التم ــور باململك ــة املغربي ــة.

صنف املجهول
منطقة اإلنتاج

قوام التمرة

لون الثمرة

استعمال/استهالك

واحات تافياللت ،درعة،
الجهة الشرقية وباني

نصف لين

بني إلى بني داكن

استهالك مباشرفي الغالب بدون
ً
أي تحويل نظرا لقيمته التسويقية
العالية

ترميز

صنف بوفكوس
منطقة اإلنتاج

قوام التمرة

لون الثمرة

استعمال/استهالك

واحات تافياللت،
درعة وتودغى

لين

ً
بني غالبا

استهالك مباشرفي الغالب بدون
ً
أي تحويل نظرا لقيمته التسويقية
العالية

134

املجلد الرابع ع�شر ,العدد � , 03أغ�سط�س

2022

ترميز

صنف أزيزا بوزيد
منطقة اإلنتاج

قوام التمرة

لون الثمرة

استعمال/استهالك

واحات الجهة الشرقية

نصف لين

بني فاتح إلى أصفرداكن

استهالك مباشرفي الغالب
ً
بدون أي تحويل نظرا لقيمته
التسويقية العالية

ترميز

صنف بوستحمي السوداء
منطقة اإلنتاج

قوام التمرة

لون الثمرة

استعمال/استهالك

واحات درعة وباني

نصف لين

بني جد داكن إلى
أسود

استهالك مباشرإضافة الى
استخدامه من أجل إنتاج دبس
التمروالعجينة

ترميز

صنف بويطوب
منطقة اإلنتاج

قوام التمرة

لون الثمرة

استعمال/استهالك

واحات منطقة طاطا
وباني

جاف في الغالب

بني فاتح

استهالك مباشرإضافة إلى
استخدامه من أجل تحويالت
صناعية أخرى
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صنف الجيهل
منطقة اإلنتاج

قوام التمرة

لون الثمرة

استعمال/استهالك

واحات درعة

جاف

بني فاتح

استهالك مباشرإضافة إلى استخدامه
من أجل تحويالت صناعية أخرى

ترميز

صنف النجدة
منطقة اإلنتاج

قوام التمرة

لون الثمرة

استعمال/استهالك

ترميز

واحات درعة

نصف جاف

بني فاتح إلى بني

استهالك مباشرفي الغالب

« LABEL
»AGRICOLE 

صنف بوسكري
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منطقة االنتاج

قوام التمرة

لون الثمرة

استعمال/استهالك

واحات باني ودرعة
وتودغى

ً
غالبا جاف

بني إلى بني داكن

استهالك مباشرإضافة إلى استخدامه
من أجل تحويالت صناعية أخرى
كطحينة التمر
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ترميز

ظروف تخزين التمور باململكة املغربية
يت ــم تخزي ــن التم ــور باململك ــة املغربي ــة
داخ ــل وح ــدات للتبري ــد س ــعتها االجمالي ــة
حوال ــي  400ط ــن .وتتك ــون هات ــه الوح ــدات
فــي الغالــب مــن أربــع غــرف للتبريــد ســعة كل
منه ــا  100ط ــن إضاف ــة إل ــى:
•غ ــرف لالس ــتقبال والتدري ــج وال ــوزن
والتبخي ــر.
•فن ــاء مجه ــز للف ــرز الي ــدوي للتم ــور
(ص ــورة أس ــفله).
•صال ــة ملعالج ــة التم ــور ،وتش ــتمل
عل ــى آل ــة لغس ــل التم ــور وأخ ــرى للتلمي ــع.
إضافــة إلــى آلــة للتجفيــف ومثيلتهــا من أجل
ترطي ــب التم ــور.
وداخ ــل هات ــه الوح ــدات ،يت ــم تخزي ــن

التم ــور ،جمي ــع األصن ــاف مجتمع ــة ،ف ــي
نف ــس الغرف ــة الب ــاردة عن ــد درج ــة ح ـرارة
م ــن  0إل ــى  4درج ــات مئوي ــة لفت ــرة تت ـراوح
مــن  1إلــى  10أشــهرحســب طلــب األســواق
والزبائن .وفي حال تخزين تمور ذات جودة
متوس ــطة والت ــي تك ــون ف ــي غال ــب األحي ــان
ً
تمــورا جافــة ،يتــم رفــع حـرارة التخزيــن إلــى

حوالــي  8-7درجــات مئويــة .وبحســب آخــر
االس ــتقصاءات امليداني ــة فق ــد لوح ــظ أن
ج ــل وح ــدات التبري ــد باململك ــة املغربي ــة
تتج ــه إل ــى ضب ــط معايي ــر التخزي ــن املب ــرد
وذل ــك م ــن خ ــال تجهي ــز غ ــرف التبري ــد
بأجهزة لترطيب التمور كتلك املوضحة في
الص ــورة أس ــفله.

صورة لجهازترطيب التمور داخل غرف التبريد
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وعل ــى العم ــوم ،تخض ــع التم ــور املغربي ــة
املوجهــة للتخزيــن إلــى معالجــة بدئيــة داخــل
وح ــدات التبري ــد قب ــل أن يت ــم طرحه ــا ف ــي
األســواق .وتبي ــن الخطاط ــة أس ــفله أه ــم
مراح ــل معالج ــة التم ــور:
•تعتب ــر عملي ــة التعقي ــم (أو التبخي ــر)
عملي ــة أساس ــية تمك ــن م ــن القض ــاء عل ــى
حش ـرات التم ــور وبيضه ــا .وباململك ــة
املغربيــة ،تتــم هاتــه العمليــة بطــرق حديثــة
داخ ــل غ ــرف مجه ــزة بآلي ــات مخصص ــة
له ــذا الغ ــرض وذل ــك ع ــن طري ــق اس ــتعمال
م ــادة الفوس ــفين كم ــادة فعال ــة (للمزي ــد
مــن املعلومــات حــول هاتــه العمليــة ،املرجــو
مطالعة كتيب «تخزين التمور بين تقنيات
التبري ــد والتجمي ــد»).
•تج ــدر اإلش ــارة هن ــا أن عملي ــة
التجفي ــف ال تت ــم إال بالنس ــبة للتم ــور
الرطب ــة أو نص ــف الرطب ــة كصن ــف
«بوفك ــوس» وذل ــك إم ــا بواس ــطة تعري ــض
هاتــه التمــور ألشــعة الشــمس غيــراملباشــرة
وذلك بنشــرها في أســطح بها بيوت زجاجية
أو بالســتيكية مغطــاة .وتتــم كذلــك عمليــة
التجفي ــف بواس ــطة مجفف ــات كهربائي ــة
تتواج ــد داخ ــل وح ــدات التخزي ــن.
•بالنس ــبة لعملي ــة التعبئ ــة ،تتج ــه
غالبي ــة وح ــدات التخزي ــن إل ــى تعبئ ــة أولي ــة
للتمــور داخــل صناديــق بالســتيكية مخرمــة
ســعتها حوالــي  10الــى  20كيلوغ ـرام (انظــر
الصــورة أســفله) وتخزينهــا إلــى حيــن عرضهــا
ف ــي األســواق حي ــث يت ــم توضيبه ــا وتعبئته ــا
داخــل علــب كرتونيــة ذات ســعة تت ـراوح مــا
بي ــن كيلوغ ـرام واح ــد إل ــى كيلوغرامي ــن.
صورة توضح تعبئة أولية للتمور من أجل
ظ ــروف خ ــزن مالئم ــة (وح ــدة تخزي ــن مب ــرد
بالجنــوب الشــرقي للمملكــة املغربيــة)
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صورة توضح تعبئة أولية للتمور من أجل ظروف خزن مالئمة (وحدة تخزين مبرد بالجنوب الشرقي للمملكة املغربية)

توصيات وإرشادات عامة من أجل
تخزين فعال للتمور املغربية
ً
كم ــا تم ــت اإلش ــارة إلي ــه س ــابقا ،تش ــتهر
اململكــة املغربيــة بعــدة أصنــاف مــن التمــور
ذات قيمــة تجاريــة متوســطة وعاليــة حيــث
يتــم توجيــه التمــور ذات الجــودة املتوســطة
إل ــى التحوي ــل الصناع ــي (دب ــس ،مرب ــى،
عجين ــة )...أو إل ــى االس ــتهالك املحل ــي داخ ــل
مناطق اإلنتاج .في حين ،يتم توجيه التمور
ذات الج ــودة التجاري ــة العالي ــة إل ــى تخزي ــن
2022

ً
مرحل ــي مب ــرد (غالب ــا حت ــى موس ــم الطل ــب
املرتف ــع وال ــذي يص ــادف ش ــهر رمض ــان أو
فص ــل الصي ــف) ق ــد يتج ــاوز ف ــي بع ــض
املواســم  10أشــهر .وتتســم غالبيــة التمــور
املغربي ــة ذات الج ــودة التجاري ــة العالي ــة
بكونهــا تمــورا رطبــة (كصنــف «بوفكــوس»)
أو نص ــف رطب ــة (كصنف ــي «املجه ــول»
و«أزي ـزا بوزي ــد») ،أي ذات محت ــوى مائ ــي
مه ــم يجعله ــا حساس ــة لظ ــروف التخزي ــن
وعرض ــة لتغي ـرات ف ــي جوان ــب الج ــودة
الفيزيوكيميائي ــة والحس ــية.

وم ــن أج ــل تخزي ــن مب ــرد فع ــال للتم ــور
ً
املغربي ــة وخصوص ــا منه ــا الرطب ــة ،وج ــب
التركيزعلى أهمية بعض املعامالت البدئية
لهات ــه التم ــور قب ــل خزنه ــا؛ وم ــن أه ــم هات ــه
املعام ــات التجفي ــف والتلمي ــع:

دون  20باملائة .ويتم هذا بواسطة تقنيات
التجفيــف الشم�ســي الغيــرمباشــرواملباشــر
إضاف ــة إل ــى التجفي ــف أو ف ــي غ ــرف تك ــون
م ــزودة بمص ــدر ح ـراري وبم ــرواح لس ــحب
الهــواء الرط ــب.

التجفيــف :تهــدف هاتــه العمليــة إلــى خفض
املحتــوى الرطوبــي للتمــور إلــى نســبة مئويــة

التلمي ــع :تمك ــن هات ــه العملي ــة م ــن وق ــف
تفاع ــل التم ــور م ــع محيطه ــا الخارج ــي مم ــا

يخفض معدل «التجفف التلقائي للتمور»
)Spontaneous؛
(dehydratation
ويمك ــن تلمي ــع التم ــور بواس ــطة اس ــتعمال
محاليــل ســكرية يتــم وضــع التمــور داخلهــا
أو يت ــم رش ــها مباش ــرة.
ً
ً
وتوضــح الخطاطــة أســفله مقترحــا مبســطا
لتخزيــن التمــور حســب نوعيتهــا أو صنفهــا:

تمور رطبة

تمور نصف رطبة

تمور جافة

صنف «بوفكوس»

صنف «املجهول»
صنف «أزيزا بوزيد»

صنف «الجيهل» في بعض املواسم
وحسب فترة الجني

تجفيف

تجفيف

Cتبريد حرارة 1-°0م
رطوبة نسبية% 85

تبريد حرارة 3-°0م
رطوبة نسبية% 70-80

ترطيب

ترطيب

تبريد حرارة 8-°7م
رطوبة نسبية (غيرمهمة)

طرح في األسواق/تسويق

ً
مهم .تتسم غالبية التمور املغربية ذات الجودة التجارية العالية بكونها تمورا رطبة (كصنف «بوفكوس») أو نصف رطبة
(كصنفي «املجهول» و «أزيزا بوزيد») ،أي ذات محتوى مائي مهم يجعلها حساسة لظروف التخزين وعرضة لتغيرات في جوانب
الجودة الفيزيوكيميائية والحسية.
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مطحون نواة التمر السوداني

كمكمل غذائي في أعالف الدواجن
مــن أجــل حمايــة البيئــة وإعــادة تدويــراملنتجــات الثانويــة لشــجرة نخيــل التمــرواالســتفادة مــن
كميــات هائلــة لنــواة التمــراملســتخدم فــي الصناعــات املختلفــة مــن حلــوى ومشــروبات وتمــر
من ــزوع الن ــواه وغيره ــا ،تعتب ــرالن ــواة م ــن النفاي ــات الصلب ــة الت ــي يصع ــب التخل ــص
منه ــا بس ــهولة فه ــي تمث ــل عائ ــق ف ــي مج ــاري الص ــرف وتس ــتهلك الكثي ــر م ــن
ً
ً
الوقــود فــي حالــة الحــرق ممــا يســبب تلوثــا بيئيــا .ونجــد أن نخيــل التمــرهــو
واحــد مــن أقــدم النباتــات فــي حيــاة اإلنســان منــذ العصــور القديمــة حيــث
ينتش ــر ف ــي الش ــرق األوس ــط بم ــا ف ــي ذل ــك جمهوري ــة الس ــودان .ويس ــتهلك
التمــربأخــذ الجــزء الخارجــي الطــري منــه ويتــم التخلــص مــن النــواة كنفايــات
والت ــي ه ــي غني ــة بالعناص ــرواملركب ــات ذات القيم ــة الغذائي ــة العالي ــة.

د .رحاب صالح محمود عبد هللا
باحث علمي في مجال النخيل والتمور

Rehabone77@yahoo.com
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انطالقــا مــن مبــدأ التطويــرلعمليــة التنميــة
املس ــتدامة واالقتص ــاد والحف ــاظ عل ــى
البئي ــة ف ــي محاول ــة اس ــتخدام نــواة التم ــر
بأنواعه املختلفة كمكمل غذائي في أعالف
الدواجــن الالحــم كمــادة مضافــة علفيــة فــي
صناع ــة الدواج ــن.
ه ــذا وق ــد أثبت ــت التج ــارب املعملي ــة قيم ــة
مطح ــون نــواة التم ــر بم ــا يحتوي ــه خــواص
فيزيائي ــة وكيميائي ــة وم ــن أحم ــاض أميني ــة
وأحم ــاض دهني ــة ومع ــادن وفيتامين ــات
ذات تراكي ــز عالي ــة مم ــا أدى إل ــى تطبيقه ــا
واس ــتخدامها كمكم ــل غذائ ــي ف ــي أع ــاف
الدواج ــن .ف ــي الب ــدء ت ــم جم ــع عين ــات
نــواة التم ــر م ــن الوالي ــة الش ــمالية مصن ــع
كريم ــة إلنت ــاج التم ــور وتعلي ــب الفواك ــه؛
والي ــة الخرط ــوم؛ والي ــة نه ــرالني ــل وش ــملت
األصن ــاف ن ــوى التم ــر كل م ــن صن ــف
البــركاوي ،القنديــا ،تمــودة ،كلمــة ،مشــرق
ود الخطي ــب ،مش ــرق ود لق ــاي.

الطريقة املستخدمة لطحن نواة التمر:
ت ــم طح ــن النــواة بطريق ــة س ــهلة بواس ــطة
ماكين ــة طاحن ــة وتحوي ــل النــواة إل ــى
مس ــحوق ناع ــم كالدقي ــق ش ــبيه بالب ــاودر
ً
ً
ً
ولــم تســتهلك مجهــودا وال وقتــا طويــا ،تتــم
ه ــذه العملي ــة ف ــي بض ــع دقائ ــق فق ــط ألي
كميــه يتــم اســتخدمها .مايجــب فعلــه قبــل
الطح ــن فق ــط غس ــل النــواة بم ــاء فات ــرث ــم
تركه ليجف في الظل دون التعرض ألشعة
الش ــمس.
نتائج تحليل نواة التمر:
مطح ــون نــواة التم ــر :ألي ــاف خ ــام (3.55
)%؛ رطوب ــة ()9.50%؛ بروتي ــن خ ــام
()%11.9؛ رم ــاد ()% 5.64؛ مس ــتخلص
االيث ــر ()2.89%؛ مس ــتخلص خال ــي م ــن
النيتروجي ــن (.)71.02%
اس ــتخدمت تقني ــة كروماتوغرافي ــا
الغ ــاز لقي ــاس تراكي ــز األحم ــاض الدهني ــة

املش ــبعة وغي ــر املش ــبعة ف ــي مس ــحوق نــواة
التم ــر بالنانومت ــر وكان ــت النتائ ــج كم ــا يل ــي:
حمــض اللوريــك أســيد ( ،)11.765حمــض
امليثاي ــل اس ــتر ( ،)14.214حم ــض ميثي ــل
( ،)16.235حم ــض الباملتي ــك (،)16.431
حم ــض الهيبتنون ــك ( ،)17464حم ــض
اللينولي ــك ( ،)18.183حم ــض األولي ــك
( ،)18.236حامض دهني ( ،)18.449إستر
امليثي ــل ( ،)20.106حم ــض الدينموني ــك
(.)20.308
بالنس ــبة لألحم ــاض األميني ــة ونس ــبتها ف ــي
مس ــحوق نــواة نخي ــل التم ــر ،فق ــد أظه ــر
التحليــل وجــود  18حمــض أمينــي بالنســب
اآلتي ــة :هيدروك�س ــي بروفاي ــن (،)0.224
أسبارتيك أسيو()7.029؛ سيرين (،)6350
حم ــض الجلوتامي ــك ( ،)1،745جاليس ــين
(، )Histicline) (0.705( ،)3،183
أرجينيــن ( ،)7،262ثريونيــن ( ،)NDأالنيــن
( ،)I5،558البرولي ــن ( ،)4،302سيس ــتين
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( ،)34،326تيروس ــين ( ،)2،070فولي ــن
( ،)0.402ميثيوني ــن ( ،)2،989ليس ــين
( ،)4،723آيسولوسين ( ،)2،203ليسين
( ،)4،485فيني ــل أالني ــن (.)2،442
أمــا فيمــا يتعلــق بالفيتامينــات فقــد وجــد
كل م ــن فيتامي ــن (ب ( )1ب ( )2ب )6
وفيتاميــن (�ســي) وتــم التعــرف علــى وجــود
ه ــذه الفيتامين ــات ع ــن طري ــق املحل ــول
القيا�س ــي ل ــكل مرك ــب.
كمــا تــم إجـراء قيــاس العناصرالكيميائية
املهمــة بواســطة جهــازاالمتصــاص الــذري
للكتلة وكانت النتائج كما يلي :املاغنيزيوم
()% 846.9؛ الصودي ــوم ()% 5.29؛
الس ــيليكون ()% .95؛ الفس ــفور ( 281.3املس ــتخدم بنس ــبة ()2%؛ ()3%؛ ()5%
)%؛ البوتاس ــيوم ()% .2469؛ الكالس ــيوم عل ــى  6مجموع ــات م ــن الدواج ــن وكل
( )% .402والحدي ــد (.)% .104
مجموع ــة تحت ــوي عل ــى  10كتاكي ــت عم ــر
يــوم واحــد .أظهــرت النتائــج نجــاح التجربــة
نتائج التطبيق العملي
بوصول مجموعة الدواجن لعمر 7أسابيع
بع ــد إج ـراء التحالي ــل الكيميائي ــة الس ــابقة ملرحل ــة اكتم ــال النم ــو دون التع ــرض ألي
نج ــد أن اس ــتخدام مطح ــون نــواة التم ــر مضاعف ــات .ت ــم إج ـراء االختب ــار الح�س ــي
كمادة مضافة علفية في صناعة الدواجن )test Panel( ،م ــن قب ــل مرك ــز تكنولوجي ــا
أظهــرت النتائــج نجــاح التجربــة وتــم إجـراء
االختب ــارالح�س ــي ونج ــاح التجرب ــة بنس ــبة
 97%مم ــا يؤك ــد إمكاني ــة اس ــتخدام
مطح ــون نــواة التم ــر كمكم ــل غذائ ــي
ف ــي أع ــاف الدواج ــن مم ــا ُيثم ــر عن ــه نم ــو
طبيع ــي للدواج ــن ب ــوزن مثال ــي ف ــي أق ــل
زم ــن وقيم ــة غذائي ــة عالي ــة لإلنس ــان بم ــا
يحتويــه هــذا املكمــل الغذائــي مــن معــادن
وفيتامين ــات وأحم ــاض أميني ــة بنس ــب
ً
عالي ــة ج ــدا.
تــم التطبيــق العملــي علــى دواجــن بمركــز
أبح ــاث اإلنت ــاج الحيوان ــي بالس ــودان
كمكم ــل غذائ ــي ف ــي عل ــف الدواج ــن
حي ــث تم ــت إضافت ــه ملكون ــات العل ــف
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األغذي ــة للح ــوم أظه ــرت النتائ ــج نج ــاح
التجرب ــة بنس ــبة  97%مم ــا يؤك ــد إمكاني ــة
اس ــتخدام مس ــحوق ن ــوى التم ــر كمكم ــل
غذائ ــي ف ــي عل ــف الدواج ــن مم ــا يقل ــل م ــن
تكلف ــة التربي ــة وف ــي ذات الوق ــت يقل ــل م ــن
كمي ــة النفاي ــات الصلب ــة كم ــا أن ــه يمك ــن
تجربتهــا كمكمــل غذائــي علــى األنواع األخرى
م ــن الث ــروة الحيواني ــة.

Table 15: Effect of Date Seed Powder on feed intake g/bird/ week (mean ± Std)

Treatment/ week

W2

W3

W4

W5

0 DSP

196.47± 0.50

243.40 a± 6.04

438.00 b± 5.37

630.40± 1.22

1% DSP

196.60± 0.72

a

244.67 ± 1.65

b

444.67 ± 10.20

631.67± 2.89

2% DSP

196.33± 0.58

232.80 b ± 2.95

465.00 a± 13.23

630.73± 1.27

LS

NS

*

*

NS

LS = Level of Significance: NS =Not Significant: * =Significant ( p≤ 0.05)

The weight
Effect of Date Seed Powder on the overall broiler performance (5-2 week) (mean±Std)

Parameters
Treatment

Initial body weight
g/ bird

Final body weight
g/ bird

Total feed
intake g/bird

Total weight
gain g/ bird

Total FCR
(T.feed/T.gain)

0 DSP

155.01± 4.33

1184.00 c± 17.7

1508.27± 1.7

1028.99 c± 15.8

1.47 c± 0.0

1% DSP

155.38± 0.98

1379.67 b± 19.6

1517.60± 9.0

1224.28 b± 20.2

1.24 b± 0.0

2% DSP

156.40± 4.2

1442.33 a± 8.7

1524.87± 13.6

1285.94 a± 12.8

1.19 a± 0.0

*

*

LS
NS
*
LS = Level of Significance: NS =Not Significant: * =Significant ( p≤ 0.05)
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الوضع الراهن آلفات
النخيل والتمور بالسودان
تحت ــل العائل ــة النخيلي ــة ( )Areacaceaeالت ــي تنتم ــي له ــا
نخل ــة التم ــر ( )Phoenix dactylifera Lاملرتب ــة الثاني ــة
بع ــد العائل ــة النخيلي ــة ( )Poaceaeم ــن حي ــث إنت ــاج الغ ــذاء
حي ــث تعتب ــر التم ــور غ ــذاء ش ــبه كام ــل .خ ــال مالزم ــة النخل ــة
لإلنس ــان ف ــي املنطق ــة العربي ــة حي ــث نش ــأت من ــذ حوال ــي 6000
ســنة وأثرهــا املباشــروغيــراملباشــرعلــى البيئــة وعطائهــا املتواصــل
اكتس ــبت النخل ــة مكان ــة اقتصادي ــة واجتماعي ــة خاص ــة ،تع ــززت
بم ــا حوت ــه الكت ــب الس ــماوية املقدس ــة وخاص ــة الق ــرآن الكري ــم
والس ــنة النبوي ــة وبذل ــك أصبح ــت تراث ــآ قومي ــآ وث ــروة يج ــب الحف ــاظ
عليه ــا وب ــذل الجه ــد لوقايته ــا م ــن األم ــراض والحش ــرات.

د .مهدي عبد الرحمن أحمد
هيئة البحوث الزراعية – محطة بحوث شمبات

mahdiahmed564@yahoo.com
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ي ــزرع نخي ــل البل ــح عل ــى ضفت ــي نه ــر الني ــل
بش ــمال الس ــودان بط ــول حوال ــي  900كل ــم
حي ــث يعتق ــد أن ش ــمال الس ــودان ومص ــر
العلي ــا منش ــأ للتم ــور الجاف ــة بالعال ــم وف ــي
الس ــنوات األخي ــرة امت ــدت زراع ــة النخي ــل
جنوب ــا حت ــى والي ــة الخرط ــوم وش ــمال
الجزي ــرة وذل ــك بع ــد نج ــاح األصن ــاف ش ــبه
الجافة واملستوردة (الرطبة) من األصناف
العاملي ــة املش ــهورة .تق ــدر أع ــداد النخي ــل
بالس ــودان ب ـ  13ملي ــون نخل ــة بإنتاجي ــة
التم ــور بحوال ــي  500000ط ــن مت ــري حي ــث
يحت ــل املرتب ــة الس ــابعة ف ــي العال ــم (FAO
)2010
بالرغ ــم م ــن أن آف ــات النخي ــل الخطي ــرة
كسوس ــة النخي ــل الحم ـراء (The date
 )palm red weevilباملش ــرق العرب ــي.
وم ــرض البي ــوض املتس ــبب ع ــن الفط ــر
(Fusarium oxysporum f. sp.

 )Albedinisباملغ ــرب العرب ــي ل ــم يت ــم
تس ــجيلها عل ــى النخي ــل بالس ــودان حت ــى
اآلن .إال أن إنتاجي ــة النخي ــل تده ــورت
بصــورة واضحــة وذلــك بســبب االجهــادات
األحيائي ــة كاآلف ــات الحش ــرية واألم ـراض.

أه ــم آف ــات النخي ــل والتم ــور املس ــجلة
بالس ــودان والوط ــن العرب ــي
ً
ً
أوال :اآلفــات الحشــرية :وهــي تقســم وفقــا
ألماكــن اإلصابــة إلــى:

آفات السعف والعراجين

آفات الجذور والساق

آفات الثمار

حفارسعف النخيل

آفات الجذور

دودة التمرالصغرى (الحميرة)

الحشرة القشرية البيضاء

النمل األبيض

دودة التمرالكبرى (الطلع)

حشرة النخيل القشرية الخضراء

الحفار

دودة الرمان

حشرة النخيل القشرية (الرخو الحمراء)

آفات الساق

الدبور األحمر(دبور البلح)

بق النخيل (الهسبسكي) الدقيقي

حفارعذوق النخيل القارض

دودة البلح العامري أو دودة املخازن

دوباس النخيل*

الحفارذو القرون الطويلة *

خنفساء نواة التمر

الجراد الصحراوي

سوسة النخيل الحمراء *

فراشة الدقيق الهندية

خنفساء القلف

الخنفساء ذات الصدراملنشاري
خنفساء الثمارالجافة ذات البقعتين
*هذه اآلفات غيرمسجلة بالسودان
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ً
ثاني ــا :اآلف ــات األكاروس ــية :مث ــل حل ــم
الغب ــار ،أكاروس ثم ــار البل ــح ،اكاروس
براع ــم النخي ــل ،اكاروس تجع ــد أوراق
النخي ــل ،اكاروس النخي ــل األصف ــر.
ً
ثالثــا :اآلفــات النيماتوديــة :مثــل نيماتــودا
تعق ــد الج ــذور ،نيمات ــودا تق ــرح الج ــذور،
نيمات ــودا التق ــزم.
ً
رابع ــا :أم ــراض النخي ــل :مث ــل م ــرض
البي ــوض (غي ــر موج ــود بالس ــودان) ،تبق ــع
األوراق الجرافيولــي ،تعفــن قواعــد األوراق
الدبل ــودي ،تبق ــع األوراق ،عف ــن طل ــع
النخيــل ،مــرض الــرف ،مــرض عفــن جــذور
نخي ــل التم ــر ،م ــرض الوج ــام ،األم ـراض
الفيس ــيولوجية (س ــيف الرع ــد) ،البي ــوض
الــكاذب ،االصفـراراملميــت ،األمـراض الغير
معروف ــة املس ــبب (انحن ــاء ال ـرأس ،العظ ــم
الج ــاف ،التده ــور الس ــريع).
ً
خامس ــا :القواق ــع :مث ــل حل ــزون (قوق ــع)
النخي ــل ،حل ــزون الحق ــل.
ً
سادس ــا الطي ــور :مث ــل العصف ــور املنزل ــي،
العصف ــور العرب ــي الذهب ــي ،الغ ـراب ذو
الرقبــة البنيــة ،الغ ـراب ذو الذيــل املروحــي.

آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي ( سوسة النخيل الحمراء )

ً
سابعا :الخفافيش آكلة الثمار.
ً
ثامنا :القوارض :مثل الجرذ األســود ،الفار
املنزلــي ،الجــرذ النيلــي
ً
تاس ــعا :الحش ــائش :مث ــل الحش ــائش
الحولي ــة عريض ــة األوراق ،الحش ــائش
الحولي ــة رفيع ــة األوراق ،الحش ــائش
املعم ــرة عريض ــة األوراق ،الحش ــائش
املعم ــرة رفيع ــة األوراق.
أهم آفات النخيل
وأسس املكافحة املتكاملة:

الخفافيش آكلة الثمار
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تســبب اآلفــات خســائرفادحــة للمحاصيــل
الزراعيــة بلغــت فــي مجملهــا  30%مــن جمــل
اإلنتاج ( .)FAO,1980زيادة اإلنتاج النباتي
والحيوان ــي وتوفي ــر األم ــن الغذائ ــي لعال ــم
ً
يتزايــد ســكانه عامــا بعــد عــام يحتــم مقاومــة
اآلف ــات بالط ــرق املختلف ــة ســواء كان ــت
ط ــرق زراعي ــة أو ميكانيكي ــة أو بيولوجي ــة
أو كيمائي ــة ،ف ــي ه ــذا اإلط ــار فإنن ــا نرك ــز
2022

اهتمامن ــا عل ــى اإلدارة املتكامل ــة لآلف ــات
بوصف ــة املرتك ــز العلم ــي الس ــليم ال ــذي
يجــب أن تبنــى عليــه أســس املكافحــة ومــن
ثــم نعــرج علــى أهــم املبيــدات املســتخدمة فــي
مكافح ــة اآلف ــات ف ــي املحاصي ــل البس ــتانية
بالس ــودان.
تص ــاب أش ــجار الفاكه ــة بمجموع ــة
االكروس ــات واآلف ــات الحش ــرية الت ــي
تتب ــع رت ــب حش ــرية مختلف ــة ،وم ــن ه ــذه
اآلف ــات الحش ــرية م ــا يتغ ــذى عل ــى األوراق
بامتص ــاص العص ــارة النباتي ــة مث ــل امل ــن
والحش ـرات القش ــرية والب ــق الدقيق ــي
والذب ــاب األبي ــض ومنه ــا م ــا يتغ ــذى عل ــى
األزهــاروالثمــارمثــل أبــو دقيــق املوالــح دودة
الل ــوزة االمريكي ــة وذباب ــة الفاكه ــة (ج)
أوقــد تهاجــم بعــض الحش ـرات كل األوراق
واألزه ــار والثم ــار.
آفات النخيل
تص ــاب نخي ــل التم ــور بكثي ــر م ــن اآلف ــات

 3.1.3يرقات الجعاالت
(حفارعزق النخيل):
تعتب ــر يرق ــات الجع ــاالت (بيض ــاء ،رخ ــوة،
مختلفــة الحجــم ،ذات شــكل مقــوس) مــن
اآلف ــات الت ــي تصي ــب ش ــتول النخي ــل بكث ــرة
حيث تستخدم املواد العضوية في عمليات
التســميد .تعامــل التربــة بمبيــد الفيــرودان
بمعــدل  50جرام/شــتلة علــى أن تخلــط مــع
التربــة مباشــرة بنشــرها علــى الســطح.
 2.3آفات الساق والقمم النامية
 1.2.3حفارسعف النخيل:

انحس ــار امل ــاء .وظهورالحش ــرة وانجذابه ــا
للضــوء بشــدة ممــا يمكــن معرفــة وجودهــا.

الحشــرة الكاملــة خنفســاء محدبــة الجســم
طوله ــا  5س ــم ولونه ــا بن ــي داك ــن أم ــا اليرق ــة
فيصــل طولهــا  6ســم وهــي مقوســة الشــكل.
تتواجــد فــي األماكــن التــي تتوفــرفيهــا نســبة
عاليــة مــن املــواد العضويــة املتحللــة.

 2.1.3األرضة (النمل األبيض):

أعراض اإلصابة واالضرار:

تق ــوم بمهاجم ــة املحاصي ــل الحقلي ــة
واألشــجاراملثمــرة .تصــاب الجــذور والقســم
الس ــفلي م ــن ج ــذع أش ــجارالنخي ــل بأف ـراد
النم ــل األبي ــض دون وج ــود أي أث ــرإلصاب ــة
خارجي ــة .ت ــودي اإلصاب ــة إل ــى ضع ــف
األشــجاروســقوطها النمــل األبيــض يفضــل
إصابــة األشــجارالضعيفــة املهملــة ويمكــن
أن تكــون أســباب الضعــف راجعــة إلــى الــري
بمي ــاه عالي ــة امللوح ــة أو لكثاف ــة األش ــجار
أو ع ــدم التس ــميد أو االهم ــال ف ــي عملي ــات
الفالح ــة.

قرض الحشرات الكاملة للجريد الغض أو
القمــم الناميــة كمــا تقــرض الشــمراخ عنــد
اتصاله بالساق مما ينتج عنه ذبول الثمار
وال ــذي ق ــد يع ــرض الش ــمراخ لالنكس ــار

آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي ( الحفار )

كالحش ـرات والعناك ــب النيمات ــودا
والحشائش والقوارض والطيور واألمراض
الفطرية مســببة خســارة اقتصادية عالية.
وتعتب ــر ط ــرق الوقاي ــة منه ــا ومكافحته ــا م ــن
العملي ــات األساس ــية ملزارع ــي النخي ــل
وإنت ــاج التم ــور.
 1.3آفات الجذور:
 1.1.3الحفار:
تتواج ــد الحش ـرات الكامل ــة والحوري ــات
ف ــي إنف ــاق تح ــت س ــطح الترب ــة ،وتتغ ــذى
الحشــرة والحوريــات علــى جــذور النباتــات
املختلف ــة وم ــن بينه ــا ج ــذور النخي ــل.
الوقاية واملكافحة:
قل ــب الترب ــة وغمره ــا بامل ــاء يجب ــر ه ــذه
الحش ــرة عل ــى الظه ــور ف ــوق س ــطح الترب ــة
وتعريضهــا ملهاجمــة املفترســات .كمــا تكافــح
ً
كيميائي ــا باس ــتخدام الطع ــوم الس ــامة
يستحســن غمــراالرض ثــم نثــرالطعــم بعــد

الوقاية واملكافحة:
إم ــا بقل ــب الترب ــة ح ــول األش ــجار ال ــي عم ــق
ً
 50س ــم .أو بمعامل ــة الترب ــة كيمائي ــا .أو
با لتس ــميد .

الحفار
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بفع ــل الحم ــل أو الري ــاح .وجف ــاف الثم ــار
نتيج ــة لتواج ــد ق ــرص ق ــرب أعناقه ــا .كم ــا
تتغذ الحشرات الكاملة على األجزاء الحية
غيــراملتعفنــة مــن الجــذع.
املكافحة الوقاية:
إم ــا بإزال ــة األش ــجار الش ــديدة اإلصاب ــة
ً
أو امليت ــة والتخل ــص منه ــا تمام ــا بالح ــرق.
باإلضاف ــة إل ــى بجم ــع مخلف ــات املزرع ــة
(العفن ــة والرطب ــة) والتخل ــص بالح ــرق
أو تعفيره ــا وتقليبه ــا لتوزي ــع املبي ــد ال ــذي
يســاعد فــي القضــاء علــى اليرقــات .والعنايــة
بالتس ــميد .وجم ــع الحش ـرات الكامل ــة
باس ــتخدام املصائ ــد الضوئي ــة.
اس ــتخدام الط ــرق الكيمائي ــة :ال ــرش بمــواد
كيمائي ــة (القم ــة النامي ــة وقواع ــد الجري ــد)
التعفير(اكوام السماد الطبيعي والقمامة).
 2.2.3حفارساق النخيل
ذو القرون الطويلة:
الوقاية واملكافحة:
باس ــتخدام املصائ ــد الضوئي ــة (جم ــع
أكب ــر ع ــدد +تحدي ــد موع ــد النش ــاط وب ــدء
املعالج ــة) .وإزال ــة الك ــرب للقض ــاء عل ــى

آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي (حفارخوص النخيل )

اليرق ــات الت ــي ق ــد تتواج ــد ف ــي قواع ــده.
وتنظي ــف قواع ــد الك ــرب الج ــذع م ــن
املخلف ــات لتقلي ــل أماك ــن وض ــع البي ــض.
وتقويــة األشــجاربالتســميد والــري املنتظــم.
الع ــاج :رش ج ــذع النخل ــة فق ــط والتركي ــز
عل ــى قمته ــا وقواع ــد الك ــرب باملبي ــدات.
ث ــم م ــلء قواع ــد الك ــرب بواس ــطة خلي ــط
م ــن النش ــارة الخش ــبية أو الرم ــل املخل ــوط
باملبيــد (دايزنــون محبــب) مرتيــن فــي العــام.
 3.3آفات العراجين والثمار
1.3.3حفارخوص النخيل:

حفارساق النخيل ذو القرون الطويلة
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تهاج ــم الحش ــرة جري ــدة النخي ــل وتش ــاهد
اإلصابــة علــى شــكل ثقــوب شــبه مســتديرة
ف ــي قواع ــد الجري ــد .ويش ــاهد عن ــد فح ــص
الج ــزء املص ــاب أنف ــاق ش ــبه اس ــطوانية
مليئة بنشارة خشبية ناعمة حيث تتواجد
يرق ــات ش ــبه مقوس ــة .أم ــا الحش ـرات
الكاملــة فهــي خنافــس مطاولــة بنيــة اللــون.
2022

وتهاج ــم الحش ــرة األش ــجار الضعيف ــة
وتنج ــذب الحش ـرات الكامل ــة للض ــوء.
الوقاي ــة واملعالج ــة :إزال ــة األوراق املصاب ــة
واتالفه ــا بالح ــرق .العناي ــة بعملي ــات ال ــري
والتس ــميد والتقلي ــم.
 2.3.3دودة البلح الصغرى (الحميرة):
الحش ــرة الكامل ــة فراش ــة صغي ــرة ولونه ــا
بن ــي اليرق ــات بيض ــاء تعتب ــر م ــن أه ــم آف ــات
ً
النخيــل وأشــدها ضــررا ويســاعد الجفــاف
علــى زيــادة اإلصابــة .فراشــات الجيــل األول
تنشــط مــع بدايــة ظهــور الطلــع حيــث تضــع
البي ــض عل ــى األزه ــار أو عل ــى الش ــمراخ
تتغ ــذى اليرق ــات الصغي ــرة عل ــى األزه ــار أو
االقم ــاع بع ــد إحاطته ــا بغ ــزل م ــن خي ــوط
ً
حريري ــة وتس ــبب تس ــاقطا لألزه ــاراإلصاب ــة
بالجي ــل األول  .20%يرق ــات الجي ــل الثان ــي
والثال ــث تتغ ــذى عل ــى محتوي ــات الثم ــار
فتجف وتتكرمش وقد تســقط على األرض
ف ــي أخ ــر املوس ــم.

النخلة.
العناكب الحمراء (االكاروسات)
تهاج ــم األوراق والثم ــار .وم ــن مظاه ــر
اإلصاب ــة وج ــود خي ــوط عنكبوتي ــة تغل ــف
األوراق مس ــببة تراك ــم الغب ــار .وتظه ــر
اإلصاب ــة عل ــى األوراق عل ــى ش ــكل نق ــاط
صفـراء .كمــا يســتخدم للمكافحــة مبيــدات
االكاروس ــات أو الكبري ــت ذو التأثي ــر
املنخف ــض عل ــى األع ــداء الطبيع ــة واألث ــر
الجي ــد عل ــى العناك ــب.
 6.3.3الزنابيرأو الدبابير:

آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي ( الجرذ األسود)

الوقاي ــة واملكافح ــة :التخل ــص م ــن بقاي ــا
الثم ــار املتس ــاقطة .ورش العراجي ــن فق ــط
مرتي ــن األول (بمج ــرد ظه ــور الطل ــع وقب ــل
تفتحه ــا وبع ــد التلقي ــح مباش ــرة) والثاني ــة
بعد اســبوعين من الرشــة األول .أما الجيل
الثال ــث اليرق ــات تدخ ــل ف ــي بي ــات داخ ــل
ش ـرانق حريري ــة ف ــي اللي ــف أو الش ــماريخ
الزهرية أو داخل الثماراملصابة الساقطة.

وعن ــد مهاجمته ــا للش ــماريخ تس ــبب ف ــي
اتــاف االزهــارإضافــة إلــى دخــول الفطريــات
وحدوث التعفن تقوم يرقات الجيل الثاني
الت ــي تتواج ــد ف ــي الحق ــل بع ــد عق ــد الثم ــار
بمهاجم ــة عن ــق الثم ــرة مس ــببة الجف ــاف
والكرمش ــة والتجع ــد وتذب ــل العراجي ــن
ً
ً
جزئي ــا أو كلي ــا كم ــا تذب ــل الثم ــار.
الوقاي ــة واملكافح ــة :ه ــي نف ــس الخطــوات
الــواردة تح ــت دودة البل ــح الصغ ــرى.

 3.3.3دودة البلح الكبري
(دودة طلع النخيل):

 4.3.3خنفساء طلع النخيل:

حي ــث تض ــع األنث ــى البي ــض ف ـرادى عل ــى
األعض ــاء الخضري ــة الغض ــة للحش ــرة
جي ــان وبي ــات ش ــتوي عل ــى هيئ ــة يرق ــة
تام ــة النم ــو داخ ــل ش ــرنقة تح ــت قواع ــد
األوراق .وتتغــذى اليرقــات علــى قمــة الطلــع
(الشــمراخ) قبــل تفتحــه باإلضافــة إلــى قلــب
النخل ــة أو النمــوات الحديث ــة .وبع ــد تفت ــح
الش ــماريخ تهاج ــم اليرق ــات االزه ــار قب ــل
التلقيح وفي أثنائه وكذلك الثمارالصغيرة.

صغيــرة الحجــم  5ملــم تظهــربأعــداد كبيــرة
ف ــي موس ــم تفت ــح الطل ــع تق�ض ــي اليرق ــات
حياته ــا بي ــن ج ــزور النخل ــة الت ــي أصاب ــت
الحشـرات الكاملــة طلوعهــا .يســتمرالطــور
اليرق ــي  10أش ــهر يت ــم التش ــرنق قب ــل أي ــام
قالئ ــل منظه ــور الطل ــع ليتزام ــن خ ــروج
الحش ــرة الكامل ــة م ــع تفت ــح الطل ــع .تغ ــزو
الخنافــس أغــارض الطلــح املتفتــح وتتغــذي
عل ــى م ــا به ــا م ــن أزه ــار وتتل ــف كل إنت ــاج

(تهاج ــم ثم ــار التم ــر) املكافح ــة تكمي ــم
الع ــروق باكي ــاس.
 7.3.3الطيور:
تهاج ــم الثم ــار ق ــرب موع ــد النض ــج أو بع ــد
نضجه ــا (اس ــتخدام االش ــرطة املنف ــرة +
املصائ ــد االرضي ــة).
 8.3.3الجرزان:
تهاجم ثمارالنخيل وتبدأ عادة اإلصابة مع
بداية العقد الوقاية واملكافحة باستخدام
املصائد االرضية أو الطعوم السامة.

العناكب الحمراء (االكاروسات)
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 4.3آفات السعف واألوراق
1.4.3حشرات النخيل القشرية:
تنتش ــر ف ــي معظ ــم مناط ــق النخي ــل ت ــزداد
اإلصاب ــة ف ــي املناط ــق الجاف ــة .وتتمي ــز
الحش ـرات ب ــأن أجس ــامها مغطي ــة بقش ــرة
تترك ــز اإلصاب ــة عل ــى الفس ــائل واألش ــجار
القصي ــرة بينم ــا تق ــل ف ــي النخي ــل املرتف ــع.
املكافح ــة والوقاي ــة :تقوي ــة األش ــجار
بالتس ــميد الجي ــد وال ــري املنتظ ــم وتقلي ــم
األوراق وإزالــة الفســائل غيــراملرغــوب فيهــا.
ف ــي حال ــة اإلصاب ــة الش ــديدة إزال ــة األوراق
وحرقه ــا .وتس ــتخدم املبي ــدات لحماي ــة
األش ــجار الحديث ــة.
 2.4.3الدوباس:
س ــميت به ــذا االس ــم الفرازه ــا م ــادة س ــكرية
تغطــي ســعف النخيــل فتبــدواألشــجارالمعــة
تشجع تراكم الغبار .تفضل الظل والرطوبة
العالي ــة وتصي ــب أش ــجار النخي ــل املزروع ــة
عل ــى مس ــافات ضيق ــة .تمت ــص الحوري ــات
والحش ــرة الكامل ــة العص ــارة النباتي ــة م ــن
الخ ــوص والجري ــد والش ــماريخ والثم ــار مم ــا
يترت ــب علي ــه ضع ــف النخل ــة ورداءة نوعي ــة

الدوباس
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الثم ــار أو ع ــدم إنت ــاج ثم ــار كلي ــة .يس ــاعد
تراك ــم امل ــادة العس ــلية عل ــى نم ــو الفطري ــات
ويقل ــل عملي ــة التمثي ــل الضوئ ــي.

)2017
املكافح ــة الوقاي ــة( :الزي ــوت املعدني ــة +
مبي ــدات فس ــفورية) أثن ــاء االزه ــار.

املكافح ــة الوقاي ــة :املكافح ــة الكيمائي ــة
بواس ــطة ال ــرش بمبي ــد مالثي ــون.

 5.3آفات املخازن أو التمور:

 3.4.3البق الدقيق:

الخنافس:

يوج ــد نوع ــان يصي ــب النخي ــل :الب ــق
الدقي ــق العم ــاق ،والب ــق الدقيق ــي
األر�ض ــي ،يصي ــب الب ــق الدقيق ــي األر�ض ــي
األش ــجار املزروعةعل ــي مس ــافات ضيق ــة
+كميــات زايــدة مــن امليــاه  +إصابــة الجــزور
الس ــطحية .تهاج ــم العراجي ــن وقواع ــد
الثم ــار (تجمع ــات قطني ــة تغط ــي حش ـرات
بطيئ ــة الحرك ــة) تس ــبب اإلصاب ــة صغ ــر
حج ــم الثم ــار إضاف ــة ال ــي تغطيته ــا بن ــدوة
عس ــلية تس ــاعد نم ــو الفط ــر األس ــود .عن ــد
اس ــتفحال اإلصاب ــة تتس ــاقط الثم ــار قب ــل
اتم ــام نضجه ــا .تم ــت مالحظت ــه ألول م ــرة
بمشروع السليت الخرطوم (مهدي ونوال

- 1خنفســاء الثمــارالجافــة ..ذات اليرقتيــن
تنج ــذب إل ــى التم ــر املتس ــاقط ف ــي الحق ــل
وتهاجــم الثمــارفــي املخــازن اثنــاء التجفيــف
أو التخزي ــن.
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- 2خنفس ــاء الحب ــوب املنش ــارية ..تتغ ــذى
اليرق ــات والحش ـرات الكامل ــة عل ــى التم ــر
وثمــارالفواكــه املجففــة األخــرى والحبــوب
ومنتجاته ــا.
- 3خنفس ــاء الدقي ــق ..تتغ ــذي الحش ـرات
الكاملــة واليرقــات علــى ثمــارالتمــرفــي املخزن
تاركة فضالتها واضحة على الثماراملصابة
وداخله ــا.

اإلصابــة الخفيفــة :بقــع صغيــرة علــى الجــزء
العل ــوي للطل ــع الخارج ــي ث ــم تمت ــد م ــن
الغــاف إلــى الشــماريخ واألزهــاروالعرجــون.
اإلصاب ــة الش ــديدة :ال يتفت ــح الطل ــع ب ــل
يج ــف ويم ــوت بم ــوت جمي ــع النــوارت
الزهري ــة قب ــل اكتم ــال نموه ــا وإذا تفت ــح
الطل ــع املص ــاب تظه ــر االزه ــار املصاب ــة
بمس ــحوق أبي ــض.
 2.4تعفن القمة النامية :مرض فطري
ينتشــرفــي األرا�ضــي رديئــة الصــرف  +املـزارع
املهمل ــة تظه ــر اإلصاب ــة ع ــن ش ــكل بث ـرات
دائري ــة.
آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي ( خنفساء الكابرا)

- 4خنفساء الكابرا.
 2.5.3الفراشات:
بش ــكل ع ــام التم ــور الجاف ــة م ــن املــواد
الغذائي ــة الت ــي تص ــاب بع ــدة أنــواع م ــن
الفراش ــات الت ــي ال يس ــهل عل ــى الش ــخص
العادي تميزها وتتشابه جميعها في االضرار
وإمكانيــة تكاثرهــا بصــورة دائمــة في املخازن
غيــراملعتنــي بهــا ،منهــا :فراشــة جريــش الــذرة
(العتــة الهنديــة) ،ودودة البلــح ،إلــى جانــب
ذبابةالدروسوفيال تتواجد في األماكن التي
تتخم ــرفيه ــا املــواد.
مصادراإلصابة :ترك الثمارالناضجة دون
جمــع ملــدة طويلــة .وخلــط التمــراملتســاقط
فــي التمــرالســليم .وخــزن التمــرملــدة طويلــة
ف ــي املزرع ــة تح ــت ظ ــروف غي ــرجي ــدة أو ف ــي
مخــازن ال تســتوفي شــروط التخزيــن الجيــد
(االرتق ــاع  +التهوي ــة +درج ــات الح ـرارة +
عملي ــة تنظي ــم عبــواءت التعبئ ــة)

الط ــرق الوقائي ــة :جن ــي التم ــر ف ــي الوق ــت
املناس ــب ،جم ــع التم ــور املتس ــاقطة م ــن
التمــور وانــواع الثمــاراألخــرى ،عــدم خلــط
التمراملتساقط مع السليم ،تنظيم املخزن
م ــع تطهي ــر املخ ــزن باملبي ــدات الكيميائي ــة
(تبخي ــر+رش الج ــدران والعبــوات+رش
ضبا ب ــي)
الط ــرق العالجي ــة :تبخي ــر التم ــر واملــواد
ا ملخزن ــة .

املكافحة:
العناية الصحية الجيدة والرعاية الفعالة
مل ـزارع نخي ــل التم ــر .ع ــدم تلقي ــح النخي ــل
بواس ــطة الطل ــع املص ــاب .قط ــع وجم ــع
العناقي ــد الزهري ــة املصاب ــة معحوامله ــا
وكذل ــك األوراق القديم ــة وقواعده ــا م ــع
الح ــرق .قط ــع وازال ــة الس ــعف املحي ــط
بالقم ــة النامي ــة وح ــرق وده ــن مواض ــع
اإلصاب ــة بعجين ــة ب ــوردو .ع ــدم تقلي ــم
ً
األشــجارتقليمــا جائـرا .املعاملــة الكيمائيــة.

األمراض
 1.4مرض تعفن الطلع:
(الخامج) مرض فطري
ال يمكــن تمييــزالنخيــل املصــاب مــن الســليم
اال بع ــد خ ــروج الطل ــع .امل ــرض يهاج ــم
البراعــم الزهريــة حــال تكوينهــا وهــي مــا ت ـزال
تحــت آبــاط األوراق (الضــرر يكــون كبيــرفــي
الســنوات التــي تكــون فيهــا الظــروف الجويــة
مالئمة النتشاره مثل استمراربرودة الجو).

الحميره
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مفهوم اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات:
ُ
اإلدارة املتكامل ــة لآلف ــات تعن ــى باختي ــار
وتطبيق حزم متكاملة إلدارة اآلفة ً
بناء على
تقدي ـرات اقتصادي ــة وبيئي ــة ومجتمعي ــة
وه ــي بالتال ــي تخاط ــب االس ــتخدام األمث ــل
للعوام ــل البيئي ــة (طق ــس ،مفترس ــات،
طفيليــات ،ممرضــات) والعوامــل الزراعيــة
(تحضي ــر األرض وال ــدورة الزراعي ــة)
العوام ــل الوراثي ــة واس ــتخدام الط ــرق
الكيميائي ــة ف ــي ح ــدود أضي ــق.
 1.5أسس اإلدارة املتكاملة
ملكافحة اآلفات:
•االهتمام بإدارة اآلفة دون إبادتها مما
يعني السماح بوجود بعض أفراد اآلفة التي
ليست بمقدورهاتسبب أضراراقتصادية.
• إعتبــارأن النظــام البيئــي هــو املرتكــز
أو الوحــدة التــي يقــوم عليهــا مفهــوم اإلدارة
املتكامل ــة لآلف ــات مم ــا يتطل ــب الوع ــي
بمكوناته ــا وتداخالته ــا.
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•اإلس ــتخدام األق�ص ــي ملدخ ــات
املكافح ــة غي ــر الكيميائي ــة.
األنظم ــة
تناغ ــم
•ض ــرورة
( )interdisciplinary approachلتنزي ــل
أهداف االدراة املتكاملة لآلفات ألرض الواقع.
الرقابة الفعالة قبل الزراعة
•التأكي ــد عل ــى أهمي ــة قي ــام مراك ــز
متخصص ــة إلنت ــاج الش ــتول الس ــليمة
ا لحا لي ــة .
•التأكي ــد عل ــى أهمي ــة اس ــتخدام
التعقيم الزراعة املحمية بالبخارالساخن
والتعقي ــم الشم�س ــي.
•االلت ـزام بكثاف ــة زراع ــة مناس ــبة
لتف ــادي انتش ــار اآلف ــات واألم ـراض.
•عن ــد اللج ــوء الس ــتخدام املبي ــدات
يراع ــى ع ــدم اس ــتخدام املبي ــدات الواس ــعة
املدي لتقليل أضرارها على األجزاء الحيوية.
رقابة فعالة للمشاتل:
•ب ـ ً
ـدء م ــن وج ــود أمه ــات س ــليمة
2022

ومعروف ــة .وتقلي ــل حرك ــة وس ــائل الحرك ــة
داخــل املشــتل عبــرممــريحتــوي علــى مطهــر.
عدم الســماح لدخول أي مادة غريبة دون
التحوط ــات الالزم ــة .واملع ــدات واآللي ــات
يج ــب تعقيمه ــا م ــن وق ــت آلخ ــر وف ــي بع ــض
األحيــان عقــب اســتعمالها بيــن كل شــجرة.
بن ــاء املش ــتل بحي ــث يس ــمح بتصري ــف
امليــاه وامليــاه املســتخدمة تكــون خاليــة مــن
مس ــببات االم ـراض والدي ــدان الثعباني ــة.
•الترب ــة :التأك ــد م ــن الكبوس ــت قب ــل
اس ــتخدامه .والتأك ــد م ــن تعقي ــم الترب ــة
ونفاذيته ــا.
•الشــتول والبراعــم والبــذور :أن تكــون
خالية من اآلفات واألمراض .والبراعم قبل
استعمالها تعامل بمبيد فطري واكارو�سي.
•الرقاب ــة الفعال ــة بع ــد الزراع ــة:
تنظي ــم ال ــري .م ــع برنام ــج التس ــميد.
ومقاوم ــة اآلف ــات (األم ـراض ،الحش ـرات،
الحش ــائش) ،.والتقلي ــم.

:املراجع العربية
م2003/9/19
•مهدي عبد الرحمن أحمد وآخرون
املسح الحشري لحشرة النخيل القشرية
بوالية الخرطوم تقريرمقدم لألمانة
.م2012العامة للنهضة الزراعية
2015 •مهدي عبد الرحمن احمد
ورشة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
ّ .بالشرق االوسط وشمال افريقيا
،عمان
 ورقة2015 سبتمبر18-14 االردن
مشكلة الحشرة القشرية الخضراء على
.نخيل السودان

 في ورشة عمل الحجر.)1( الداخلي
 املنظمة العربية.1997  يونيو- الزراعي
. السودان، الخرطوم،للتنمية الزراعية
)2003( •مهدي عبد الرحمن أحمد
Confidor 200SL تقييم فعالية مبيد
على حشرة النخيل القشرية الخضراء
 اللقاء العلمي الدولي لنخيل،الحافرة
التمرواألنشطة املصاحبة كلية الزراعة
، جامعة امللك سعود،والطب البيطري
فرع القصيم اململكة العربية السعودية
-16 هـ املوافق1424/7/22-19

) كونفيدور مبيد1992(•باير
حشري نموذجي تابع لفئة كيماوية
 نشرة تعريفية اعداد قسم وقاية.جديدة
. املانيا، باير،املزروعات
 تسجيل عدو2010 •دفع هللا الريح
حيوي على حشرة النخيل القشرية
 رئاسة،الخضراء لجنة اآلفات واألمراض
.هيئة البحوث الزراعية ودمدني
.)1997(  مصطفى محمود،•عبيد
الحشرة القشرية الخضراء بأشجار
 مشاكل الحجرالزراعي،النخيل بالقولد
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المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة

المرتبـطة بالنخـلة
فـي الســــــودان
تش ــمل املع ــارف العملي ــة وامله ــارات واملمارس ــات والتص ــورات الت ــي تط ــورت ل ــدى مجتم ــع
منطقــة مــروي مــن خــال تفاعلهــا مــع البيئــة الطبيعيــةُ .وي َع َّبــرعــن طــرق التفكيــرهــذه باللغــة
والتقالي ــد الش ــفاهية ومش ــاعر االرتب ــاط بامل ــكان والذكري ــات والنزع ــة الروحي ــة وتص ــور
اإلنس ــان للطبيع ــة والك ــون م ــن حول ــه .وه ــي تؤث ــر بق ـ َّـوة عل ــى القي ــم واملعتق ــدات ،ويس ــتند
إليهــا كثيــرمــن املمارســات االجتماعيــة والتقاليــد الثقافيــة .كمــا أنهــا تتأثــربالبيئــة الطبيعيــة
ً
وبعال ــم املجموع ــة األوس ــع نطاق ــا.

د .أسعد عبد الرحمن عوض هللا
األمين العام للمجلس القومي للتراث واللغات ،السودان

asaadhajam@gmail.com

لهــذا املجــال جوانبــه الكثيــرة املختلفــة مــن
قبيل املعرفة البيئية التقليدية ،أو معرفة
الحيــاة الحيوانيــة والنباتيــة أو نظــم العــاج
التقليدي ــة أو الطق ــوس أو املعتق ــدات
أو التص ــورات ع ــن الك ــون أو الس ــحر أو
التنظيم ــات االجتماعي ــة أو االحتف ــاالت.
وتعتب ــر املع ــارف واملمارس ــات املتعلق ــة
بالطبيع ــة والك ــون م ــن مج ــاالت امل ــوروث
الثقاف ــي املهم ــة ،وتتجس ــد فيه ــا ثقاف ــة
املجموع ــة وهويته ــا.
هنال ــك بع ــض العناص ــرالت ــي تن ــدرج تح ــت
مج ــال املع ــارف واملمارس ــات املتعلق ــة

بالطبيع ــة والك ــون ،ونجده ــا ذات صل ــة
َّ ْ َ
بالنخلــة ،ومــن أهــم هــذه العناصــر
لصيقــة
املعــارف املرتبطــة بزراعــة النخلــة بالطــرق
ـداء مــن عمليــة َّ
(الت ْ
التقليديــة ،ابتـ ً
ص ِف ْي ْح)،
وهــي عمليــة إعــداد شــتول َّ
الن ِخ ْيــل ،حيــث
َيعل ــم امل ـزارع م ــاذا يفع ــل له ــذه الش ــتول
َّأول مــا تظهــرفــي مرحلــة اإلنبــات علــى ســاق
َّ ْ َ
النخلــة ،ويعــرف املـزارع مقــدارالزمــن الذي
تس ــتغرقه ،وه ــو م ــدة ش ــهرين َّ
حت ــى تص ــل
الشــتلة إلــى املرحلــة التــي يجــب فيهــا القيــام
بعملي ــة َّ
الت ْ
ص ِف ْي ـ ْـح ،وتت ــم ه ــذه العملي ــة
ُ
بتقنيــات محــددة تعتبــرمــن معــارف املـزارع
وتجارب ــه الطويل ــة الت ــي َّ
تكون ــت لدي ــه م ــن

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

155

خ ــال املالحظ ــة واملح ــاكاة واملمارس ــة
بالتجرب ــة ،وهن ــا يتعام ــل امل ـزارع م ــع ه ــذه
الش ــتلة مث ــل البن ــت ،ول ــه تص ـ ُّـور ف ــي ذهن ــه
ً
بأن َّ
َّ
النخلة تنجب بناتا مثل املرأة ،أي مثل
اإلنس ــان ،ويق ــوم بتصفي ــح ه ــذه الش ــتلة،
ويتركها َّ
ملدة شهرينَّ ،
ثم يقوم بقطعها بعد
أن تظهــرعالمــات محــددة ،وهــي خــروج مــا
َ
(األ ْ
ضـ َـر ْ
اس) ،أي الجــذور ،ومــن ثـ َّـم
يعــرف ب ـ
َّ
يقــوم بقطعهــا بطريقــة محددة ،ويســتخدم
ْ
َّ َ
(ال َع َت َلة)َّ ،
ثم يحفرلهذه الش ْتلة
لذلك أداة
حف ــرة بعم ــق مح ــدد يتناس ــب م ــع حج ــم
الش ــتلة ،وال ب ــد م ــن أن يغ ــرس امل ـزارع َّأول
ش ــتلة بنفس ــه ،وي ــردد عب ــارة (بس ــم هللا ل ــي
َّ َّ ُ ْ َّ
الشـ َّـحاد ُو لـ ْـي َّ
الد َّنـ ْ
ـاي) ،وهــذه
الســراق و لــي
ّ
تعبــرعــن املعتقد حول
الع ْبـ َـارة التــي ينطقهــا ِ
َّ
النخل ــة وأهميته ــا كمص ــدر رزق للم ـزارع
ولغيــره مــن َّ
النــاس ،وتعتبــرلغــة تلــك العبــارة
من التقاليد الشـ َّ
ـفاهية التي ُي َع ِّبربها املزارع
ع ــن تص ــوره للنخل ــة كش ــجرة ،مرتبط ــة
باملعتقــد الــذي أصبــح مــن املمارســات ذات
الصل ــة بحدي ــث املصطف ــى ﷺ« ،م ــا م ــن
ً
ً
مس ــلم يغ ــرس غرس ــا أو ي ــزرع زرع ــا في ــأكل
َّ
منه طيرأوإنسان إاَّل كان له به صدقة»(،)1
وقول ــه ﷺ« :إذا قام ــت القيام ــة وف ــي ي ــد
أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حتى
يغرس ــها فليغرس ــها»(. )2
بع ــد غ ــرس الش ــتلة ،هنال ــك مع ــارف
مرتبطــة برعايــة هــذه الشــتلة لنموهــا َّ
حتــى
تنت ــج التم ــر ،وه ــذه املع ــارف تتمث ــل ف ــي
تخصي ــب ترب ــة ه ــذه الش ــتلة باس ــتخدام
روث الحيوانــات الــذي يعــرف ب ـ (الـ َـ ْ
ـارو ْق)،
َّ
بعملي ــات
باإلضاف ــة إل ــى املع ــارف املرتبط ــة
ال ــري ،وكمي ــة امل ــاء املناس ــبة الت ــي تس ــقي
ه ــذه الش ــتلة دون أن تض ــر به ــا ،وبع ــد أن
تصــل الشــتلة إلــى مرحلــة االنتــاج ،نجــد َّأن
ً
امل ـزارع لــه أيضــا معرفــة بطريقــة تلقيحهــا،
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ول ــه أس ــاليب معين ــة يتبعه ــا ،ويضم ــن به ــا
ّ َ َْ
للنخلة من التمر ،باإلضافة
الجيد
اإلنتاج ِ
إل ــى معرف ــة امل ـزارع بفص ــول الس ــنة ،الت ــي
تتعاق ــب عل ــى مراح ــل نض ــوج التم ــر ،م ــن
التلقي ــح حت ــى مرحل ــة الحص ــاد ،وط ــرق
ووس ــائل حف ــظ املحص ــول ،وكل ه ــذه
َّ
َّ
املفص ــل
العملي ــات بينه ــا الباح ــث بالش ــرح
بمراحله ــا املختلف ــة ف ــي وص ــف الح ــرف
التقليديــة بمنطقــة مــروي ،وجميعهــا تمثــل
جملــة مــن معــارف املـزارع بتقنيــات الزراعــة
التقليدي ــة ،وأس ــاليبها الت ــي تمث ــل عنص ــر
ً
مهم ــا م ــن املع ــارف واملمارس ــات املتعلق ــة
بالطبيع ــة ،وباملعرف ــة البيئي ــة التقليدي ــة
ومعرف ــة الحي ــاة الحيواني ــة والنباتي ــة.
يعتق ــد أه ــل منطق ــة م ــروي ف ــي ش ــمال
َّ َّ ْ َ
النخلة مثلها مثل اإلنســان،
الســودان ،أن
وربما يكون هذا االعتقاد متوارث ومستمر
من ــذ قدي ــم الزم ــان ،حي ــث نج ــد ف ــي تاري ــخ
الس ــودان القدي ــم َّأن النخل ــة تعتب ــر رم ــز
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للحيــاة ،ويتضــح ذلــك مــن خــال التصاويــر
الجداري ــة بمقاب ــر امللــوك املرويي ــن ،حي ــث
يت ــم تصويره ــم وه ــم يحمل ــون جري ــد
َّ
الن ِخ ْيــل؛ وذلــك للمعتقــد الــذي يــدور حــول
َّ
النخل ــة م ــن أنه ــا واهب ــة للحي ــاة ،واس ــتمر
هــذا االعتقــاد فــي الفتــرة املســيحية ،الرتباط
َّ ْ َ
النخل ــة بمي ــاد املس ــيح علي ــه الس ــام،
وانتشــرهــذا املعتقــد خــال وجــود الثقافــة
املس ــيحية وانتش ــارها ف ــي الس ــودان ،ف ــي
املنطق ــة الش ــمالية ،واس ــتمر َّ
حت ــى بع ــد
دخ ــول اإلس ــام وانتش ــاره ف ــي الس ــودان،
حي ــث م ــا زال َّ
الن ــاس بمنطق ــة م ــروي
يســتخدمون جريــد َّ
الن ِخ ْيــل بوضعــه فــي قبــر
املتوف ــي ،وله ــذه األس ــباب نج ــد َّأن إنس ــان
منطق ــة م ــروي يت ــداول ه ــذا االعتق ــاد،
والــذي اســتمركقيمــة ثقافيــة متوارثــة بيــن
األجي ــال ومتداول ــة بي ــن َّ
الن ــاس ،ونتيج ــة
ملعرف ــة ه ــذا اإلنس ــان البيئي ــة بش ــجرة
َّ ْ َ
النخلة نجده يشبهها باإلنسان ،كأنها كائن
حــي ،فيقــول الـراوي محمــد أحمــد البخيــت

َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ
ضك ْر
الوهبي« :النخل دا زي الب ِني آدم ِفيو
ْ
ُو ِف ْي ــو ِإن َت َاي ــة» (.)3
كذلــك يقــول الـراوي حمدنــا هللا فضــل هللا
فضــل املولــى:
َْ
َّ
«التم ــرة ِد ْي ِب َت َح َم ــل َز ْي امْل ـ َـره ُو ِب ِّت ــم ِت ْس ـ َـعه
ُش ـ ُـه ْور م ـ ْـن ْالق ّف ْي ـ ْـز َل َح ـ ّـد ْي ْال َح َ
ص ـ ْـاد ُو َم ــا
ِ
ِ
ِ
ب َت َح َم ـ ْـل َّااَّل َال ّق ُح ْو َه ــا َ
بالض َك ـ ْـر ُو ف ـ ْـي َت ْم ــرهَ
ِ
ِ ْ ُ ْ ْ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ
َ
ِبتق ــوم بالنــواه يع ِن ــي ل ــو جدع ــت لي ــك نــواة
ْ َ
َ
ُ
َبل َح ــه ِف ـ ْـي ال َواط ــا ُم ْم ِك ـ ْـن َت ُق ـ ْـو ْم ِلك ـ ْـن ِب ْتك ـ ْـو ْن
ُ
ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ
ْ َْ
ـان ك ـ ِـد ْي ِب ُق ْول ـ ْـو
ُمخ َتلف ــه ِم ــن أمه ــا عش ـ
َ
ْ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
اسا ُمخ َتلفة ِب َتلق َاها
النخلة ِدي قبايل أجن
ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َْ
ومم ِكــن تطلــع ضكــربرضــو وكمــان الضكــر
ُ ُ َ
َدا َت ْل َقـ ْـاو َز ْي َّ
الر ِاجـ ْـل شـ ْـوكو ك ِت ْيـ ْـر ُو َج ِرْيـ ُـد ْو َدا
َ ْ
ـف َت ُش ـ ْـو ْف ِف ْي ـ ْـو ُخ ُش ـ ْـو َنه َك ـ ِـد ْي َع ْك ـ ْ
ـس
وا ِق ـ
ُ
الن َخ َل ــة َجرْي ـ َـدا َناع ـ ْـم ُور َق ْي َق ــهْ
اال ْن َث ــى َت ْل َق ــا َّ
َِ
ِ
ِ
َُ َ ْ ْ ََ
َ
ْ ََ ْ َ
ان قط ْع َت ــا ق ِل َب ــا
ـان ال َّنخل ــه ِدي أك
وكم ـ
ان غ ْر َقـ ْـت ب ْت ُمـ ْـو ْت ُو َك ْ
ب ْت ُمـ ْـو ْت ُو َأ َك ْ
ان َق َط ْع َتهــاَ
ِ
ِ
ِ
فـ ْـي َأ ّي َم َحـ ْـل َمــا ب ْت ُقـ ْـو ْم ُق ْلـ َـت ْليـ ْـك َز ْي ْال َبنــيْ
ِ
ِ
ِ ِ
ان َيـ ُّـد ْو ْان َق َط َعــتْ
�سـ ْـي ْال َبنـ ْـي َآد ْم َدا َأ َك ْ
َآد ْم َه ّ
َ
ْ ُ ْ ْ ُِ َ َ ِ ْ ْ
ـان َتل َق َاه ــا َو ْاق َف ــا َع ِد ْيل ــه َز ْي
بتق ــوم و كم ـ
ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َّ
ش َزيْ
الشــم ْ
الب ِني آدم و ِليفا دا بح ِميها ِمن ِ
َشـ َـع ْر ْال َبنـ ْـي َآد ْم ْالب ُ ِقـ ْـو ْم ْليـ ْـو فـ ْـي ج ْسـ ُـم ْو ُو َكانْ
َ ِ ِ
ْ ِ َ ِ
َح َرق َت َه ــا َم ــا ْبت ْت َح ـ َّـو ْل ل ـ ْـي ف َح ـ ْـم» (.)4

اإلنسان لحمايته من حرارة الشمس.
 - 3إذا قطع رأسها ماتت.
 - 4ال تثم ــر َّ
حت ــى تلق ــح ،ومنه ــا الذك ــرومنه ــا
األنث ــى.
 - 5يستغرق حملها تسعة أشهر.
ً
 - 6تلد بناتا أي (الشتول).
 - 7إذا قطعــت أوراقهــا أو أي جــزء منهــا ال
ينمــو ثانيــة.
 - 8إذا أح ــرق أي ج ــزء منه ــا ،أو أحرق ــت
بكامله ــا تتح ـ َّـول إل ــى رم ــاد وال تتح ـ َّـول إل ــى
فح ــم .
َّ ْ َ
َ َ
ْ
 - 9تموت النخلة إذا غ ِرقت في املاء.
 - 10لها قبائل وأجناس مختلفة.
ربم ــا يع ــود ه ــذا التش ــابه ال ــذي يتص ــوره
َّ ْ َ
النخل ــة،
اإلنس ــان إل ــى االعتق ــاد الدين ــي ف ــي
لحدي ــث املصطف ــى ﷺ ،ال ــذي يق ــول:
«أكرمــوا عمتكــم َّ
النخلــة فإنهــا خلقــت مــن
الطين الذي خلق منه آدم عليه السالم(،)5

وهنــا يــروى البخــاري بســنده إلــى ابــن عمــر
قــال :قــال رســول هللا ﷺ« :إن مــن الشــجر
شــجرة ال يســقط ورقهــا ،وأنهــا مثــل املســلم
فحدثونــي مــا هــي؟» فوقــع النــاس فــي شــجر
البــوادي ،ق ــال عب ــد هللا :ووق ــع ف ــي نف�س ــي
أنهــا َّ
النخلــة فاســتحييت ،ثــم قالــوا :حدثنــا
مــا هــي يــا رســول هللا؟ قــال« :هــي َّ
النخلــة»،
أخرجه البخاري في كتاب العلم وفي البيوع
ُ
فــي بــاب بيــع الخمــاروأكلــه وفــي األطعمــة.
فهــذان الحديثــان عــن رســول هللا ﷺ لهمــا
أثرهمــا البالــغ فــي نفــوس أهــل منطقة مروي
لوضع تصوراتهم وتفكيرهم في وجه الشبه
مــا بيــن اإلنســان والنخلــة ،والتــي ذهبــت إلــى
أكث ــر مم ــا أورده الباح ــث ،حي ــث يش ــبهون
رائحــة طلــع النخلــة برائحــة منــي الرجــل.
كذل ــك م ــن املمارس ــات الت ــي ترتب ــط
باملعتق ــدات م ــا يع ــرف ب ـ َ
(اله ّي ـ ْـو ْب)،
واملقص ــود ب ــه ي ــوم عاش ــوراء ،وف ــي ه ــذا
اليوم تذبح الذبائح ،وتوزع فيه الكرامات،

ً
ّ
يبي ــن لن ــا ق ــول ال ـراوي َّأن هنال ــك تش ــابها
َّ ْ َ
ً
ِ ً
كبي ـرا م ــا بي ــن النخل ــة واإلنس ــان وفق ــا
َّ ْ َ
للنخل ــة،
لتص ـ ُّـور إنس ــان منطق ــة م ــروي
واملعتق ــد ال ــذي يس ــيطر علي ــه؛ نتيج ــة
للمــوروث الثقافــي املتــداول فــي املنطقــة منــذ
قدي ــم الزم ــان ح ــول النخل ــة ،وهن ــا يش ـ ِّـبه
َّ ْ َ
لن ــا ال ـراوي
النخل ــة باإلنس ــان ونجم ــل ه ــذا
التشابه في اآلتي:
َّ ْ َ
النخلة مستقيمة ومعتدلة كاإلنسان.
-1
 - 2ليفهــا الــذي يغطيهــا لحمايتهــا مــن حـرارة
الشــمس ،مثــل الشــعرالــذي يغطــي جســم
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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وتذه ــب النس ــاء إل ــى الني ــلَ ،وي ـ ِـردن امل ــاء
َّ
وجوههن،
للشرب في ذلك اليوم ،ويغسلن
بغ ــرض التب ــرك به ــذا امل ــاء ،حي ــث هنال ــك
معتقــد متــوارث مفــاده َّأن مــاء زمــزم يصــب
فــي النيــل فــي هــذا اليــوم .ويلعــب الصبيــة فــي
(اله ّيـ ْـو ْب) ،حي ــث َّ
ه ــذا الي ــوم لعب ــة َ
يتجم ــع
أبناء كل قريتين متجاورتين في ذلك اليوم،
وكل مجموع ــة م ــن قري ــة تمث ــل فري ــق،
ويحملــون بأيديهــم جريــد النخيــل الجــاف،
ويشــعلون فيــه الني ـران ،ويحــاول كل فريــق
ّ
اللحــاق باآلخــرلضــرب أف ـراد ذلــك الفريــق
ِ
بالجريــد املشــتعل ،ويجــرون صــوب النيــل،
ث ـ َّـم يلق ــون بالجري ــد املش ــتعل ف ــي الني ــل.
ً
مــن املعتقــدات أيضــا االعتقــاد فــي األوليــاء
والصالحي ــن ،وم ــن أش ــهراألولي ــاء بمنطق ــة
م ــروي الش ــيخ ود إبراهي ــم بقري ــة األراك،
وال ــذي ل ــه م ـزارع م ــن َّ
النخ ــل عل ــى امت ــداد
القريــة بمحــاذاة النيــل ،ويأتــي إليــه النــاس
مــن جميــع القــرى بمنطقــة مــروي ،بغــرض
قض ــاء حاجاته ــم ،حي ــث يس ــيطر عليه ــم
املعتقد الذي يجعلهم على قناعة تامة من
َّأن شــيخ ود إبراهيــم يق�ضــي لهــم مطالبهــم،
وت ـ َّـم التعبي ــر ع ــن ه ــذا املعتق ــد م ــن خ ــال
التقالي ــد الش ــفاهية ف ــي الش ــعر الش ــعبي
املت ــداول بي ــن الن ــاس ف ــي املنطق ــة ،حي ــث
يق ــول أح ــد الش ــعراء املجهولي ــن:
َ ْ
َ َ ُْ ْ
يابا عث َمان ِف ْي األ َراك()6
ََ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ
أنا نادهك ومنج ْر وراك()7
ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
ِإن ِب ِقيت ت ّميت قص ِد ْي داك()8
َ َ َ ْ َ ََ ْ
تا ِن ْي ما بنده باَلك(.)9
ف ــي ه ــذا الن ــص الش ــعري املقص ــود الش ــيخ
ود.إبراهي ــم ،وه ــو ال ــذي يق ــوم بقض ــاء
احتياجــات مريديــه ،وهنــا يخاطب الشــاعر
املري ــد الش ــيخ ،أي ينده ــه ،بمعن ــى ينادي ــه،
وإذا اس ــتجاب ل ــه الش ــيخ وت ـ َّـم ل ــه طلب ــه،
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َّ
صورة ّ
توضح أحد املريدين لشيخ ود إبراهيم ،يقوم بعقد خوصة النخيل
ِ

أي حقــق لــه غرضــه ،ينــذرهــذا املريــد َّ
بأنــه
ً
ً
ال ين ــادي ش ــيخا آخ ـرا خ ــاف الش ــيخ ود
إبراهي ــم.
الح ــظ الباح ــث ف ــي م ـزارع النخي ــل الت ــي
َّ ّ
أي شــخص
يملكهــا الشــيخ ود إبراهيــم ،أن ِ
يأتي إلى قرية األراك وله غرض محدد يريد
م ــن الش ــيخ أن يحقق ــه ل ــه ،يق ــوم بزي ــارة
ً
نخيل الشيخ َّأوال ،ويمسك بإحدى خوص
جري ــد َّ
النخ ــل ويعق ــد ه ــذه الخوص ــة ،وف ــي
ه ــذه األثن ــاء يخاط ــب الش ــيخ بم ــا يجي ــش
ً
بخاط ــره ،مفصح ــا ع ــن طلب ــه ،ويق ــول:
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ َ َ
�ض ـ ْـي َدا
«ياب ــا م ــا ب ِح ــل العق ــدة ِدي ِإاَّل غر ِ
َْ
�ض ـ ْـي»(.)10
إنق ِ
2022

ذكرمحجوب محمد العاقب أسرة الشيخ ود
إبراهيم في كتابه ديارالشايقية ،حيث يقول:
«يعرف ــون ب ـ (ن ــاس ود الفك ــي إبراهي ــم
بــاألراك) ،وهــو الشــيخ محمــد ود إبراهيــم،
وعثم ــان ه ــذا ابن ــه ،وإخوان ــه؛ (محج ــوب،
وأحم ــد ،ومحم ــد الحس ــن) ،وعثم ــان
أبن ــاءه؛ (إبراهي ــم امللق ــب الفك ــي ،ومحم ــد
عل ــي ،وحس ــن ،والن ــور)» (.)11
كذل ــك م ــن املعتق ــدات الت ــي يت ــم تداوله ــا
ضم ــن املمارس ــات االجتماعي ــة املرتبط ــة
َ َ
(س ِب ْيطة
بموسم حصاد التمر ،ما يعرف بـ
ُ
الق ْم ِرَّية) ،وهي من سبيط التمرالذي ينمو
فــي النخــل حتــى ينضــج وتأخــذ شــكل يشــبه

القمريــة لحــد كبيــر ،والقمريــة هــي نــوع مــن
أنــواع الطي ــور ،وه ــذه يكتش ــفها الحرف ــي
ش َ
الذي يقوم بحصاد التمرأي َ
(ح ْ
الت ُم ْر)،
فأثن ــاء قيام ــه بقط ــع َّ
الس ـ ِـب ْيط تصادف ــه
َّ َ
الس ـ ِـب ْيطة أثن ــاء عمل ــه ويعل ــن عنه ــا
ه ــذه
للحضــور ،ويتركهــا فــي شــجرتها وال يقطعهــا؛
وذلــك َّ
ألن أهــل املنطقــة يتفاءلــون بهــا ،فهــي
ُ
تبشربإنتاج ّ
جيد في املوسم ،وت ْتــرك ليأكل
ِ
ً
ّ
أي عابــرســبيل ،هــذا اســتنادا
منهــا الطيــرأو ِ
عل ــى رواي ــة الراوي ــة زه ـراء مه ــدي يون ــس،
ً
«س ــب ْي َطة ُ
حي ــث تق ــولَ :
الق ْم ِرَّي ــة ِد ْي َد ْاي َم ــا
ِ
َ
َ
ب ْت ُق ـ ْـو ْم ف ـ ْـي َّ
الت ُم ـ ْـر َ
الب ـ َـركاوي ف ـ ْـي َ
الب ـ ْـرك ْل ِت ِح ـ ْـت
ِ
ِ
ّ
ِ َ ْ َ َّ ِ ْ َ َ َ َ ّ َ ْ ْ ْ َ َّ
والحش ــاش م ــا ِبه ِبش ــا ِبخ ِله ــا ل ــي الطي ــر واَّل
َّ ْ ْ ُ
للن ـ
ـاس َلياكل ـ ْـو ِم َّن َه ــا» (.)12
هن ــا تضي ــف الراوي ــة َّأن ه ــذه الس ــبيطة
َ َ
البـ ْـرك ْل ِت ِحـ ْـت
تنمــو فــي تمــرالبــركاوي بمنطقــة
بالقــرب مــن مدينــة كريمــة.
ً
أيض ــا م ــن املعتق ــدات املرتبط ــة بالع ــادات
والتقاليــد فــي موســم حصــاد التمــر ،تقديــم
كرام ــة املحص ــول؛ ملبارك ــة املحص ــول،
حي ــث ينتش ــر املتســولون ف ــي ي ــوم الحص ــاد
طالبي ــن كرام ــة املحص ــول ،ويق ــوم الن ــاس
بتقدي ــم ه ــذه الكرام ــة له ــم.
من املعارف التقليدية التي تندرج في مجال
املع ــارف واملمارس ــات املتعلق ــة بالطبيع ــة
والكــون فــي منطقــة مــروي ،املعــارف الطبيــة
واملمارســات العالجيــة ،التــي تســتخدم فيهــا
َّ ْ َ
النخل ــة ،أو ثماره ــا
بع ــض أج ـزاء ش ــجرة
املتمثلــة فــي التمــربأنواعــه املختلفــة؛ وذلــك
لع ــاج بع ــض األم ـراض والوقاي ــة منه ــا
لخل ــق حال ــة م ــن التــوازن البدن ــي والعقل ــي
واالجتماعــي .ويعـ ّ ِـرف أحمــد الصافــي الطــب
التقلي ــدي بأن ــه:
«مجمــوع كل املمارســات واملعــارف الطبيــة
الت ــي أمك ــن أو ل ــم يمك ــن تفس ــيرها الت ــي

َ
أشخاص عديدون لهم أغراض يريدون تحقيقها بواسطة الشيخ
مجموعة من ُعقد الخوص على جريد النخيل التي قام بعقدها
ََ
ْ
ود إبراهيم .تصويرالكاتب ،األراك24/4/2014 ،م.

تس ــتخدم ف ــي التش ــخيص وف ــي الوقاي ــة
والتخل ــص م ــن اخت ــال التــوازن البدن ــي
ً
ً
والعقل ــي واالجتماع ــي ،ويعتم ــد أوال وأخي ـرا
على املالحظة والخبرة املتوارثة عبراألجيال
ش ــفاهه أو كتاب ــة» (.)13
من املمارســات املتداولة في منطقة مروي،
وتعتب ــر م ــن املع ــارف الطبي ــة ،م ــا يع ــرف ب ـ
َ
(الت ْح ِن ْي ـ ْـك) ،وه ــذه املمارس ــة ش ــرحها لن ــا
ً
أحم ــد الصاف ــي قائ ــا:
ً
«بعــد مولــد الطفــل وغالبــا قبــل أن يتنــاول
أي طع ــام يطال ــب أهل ــه مم ــن يتوس ــمون
فيــه (أو فيهــا) هــدوء الطبــع وحســن الخلــق
والص ــاح والنج ــاح أن ً(ي َرِّي ـ ْـق) أو ُ(ي َح ِّن ـ ْـك)
طفله ــم وذل ــك ب ــأن يمض ــغ الرج ــل ّ
املحن ــك
ِ
ً
ً
تم ــرة مضغ ــا جي ــدا ث ـ َّـم يدخله ــا ف ــي ف ــم
الطفــل ويضغطهــا علــى لثتــه أو يدلكهــا بهــا

َّ
وق ــد يكتف ــي بم ــس لث ــة الطف ــل بلس ــانه أو
بأصبع ــه الس ــبابة بع ــد أن يضعه ــا ف ــي فم ــه
ً
َّ ً
ً
أوال ويســتعمل البعــض مــاء ُم َســك َرا أو لبنــا
بعــد أن يق ـرأ الرجــل الفاضــل عليــه بعــض
التعاوي ــذ والن ــاس يربط ــون أو يتوس ــمون
أن ُيرب ــط مس ــتقبل الطف ــل بالرج ــل الخي ــر
ويؤمل ــون أن ينتق ــل م ــا حب ــاه هللا ب ــه م ــن
خصال حميدة عن طريق الريق إلى املولود
الجدي ــد»(.)14
اكتس ــب التم ــر كطع ــام مفي ــد أهمي ــة
خاص ــة ألن ــه ذك ــر ف ــي الق ـرآن الكري ــم ،ف ــي
أكثــرمــن ســورة وآيــة ،ويقــول تعالــى« :وهـ ّ ِـزي
ً
إلي ــك بج ــذع النخل ــة تس ــاقط علي ــك رطب ــا
ً
جنيــا»( ،)15لذلــك نجــد فــي منطقــة مــروي
يتم صنع ما يعرف بـ َ
(الب ْر ْبو ْر) ،وهو َ(م ِد ْي َدة
َّ
الت ْم ـ ْـر) ،وتق ــدم للم ـرأة الوال ــدة عق ــب
ً
الــوالدة طيلــة فتــرة األربعيــن يومــا ،وتعــرف ب ـ
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(أيــام ُّ
الن َفـ ْ
ـاس) ،والتركيــزعلــى هــذه الوجبــة
يك ــون أكث ــرف ــي األس ــبوع َّ
األول بع ــد ال ــوالدة.
وذل ــك َّ
ألن الن ــاس عل ــى قناع ــة تام ــة م ــن
ناحيــة معتقديــه دينيــة َّأنــه كان طعــام مريم

عليه ــا الس ــام حينم ــا ول ــدت عي�س ــى علي ــه
الس ــامَّ ،
وأن هللا س ــبحانه وتعال ــى إذا كان
ً
ً
يعل ــم ب ـ َّ
ـأن هنال ــك طعام ــا مفي ــدا أكث ــر م ــن
التم ــر ألرش ــدها إي ــاه.
ويق ــول املصطف ــى صلــوات هللا وس ــامه
عليه« :أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر،
فإنه من كان طعامها في نفاسها التمرخرج
ً
ولدهــا حليمــا ،فإنــه كان طعــام مريــم حيــن
ً
ولــدت عي�ســى ،ولــو علــم هللا طعامــا هــو خيــر
لهــا مــن التمــرألطعمهــا ايــاه»(.)16
ل ــذا يق ــدم التم ــر كوجب ــة غذائي ــة للم ـرأة
الوال ــدة ،لي ــس ف ــي منطق ــة م ــروي فحس ــب
ب ــل ف ــي كل مناط ــق الس ــودان ،واآلن أثبت ــت
الدراس ــات الحديث ــة ف ــي مج ــال األغذي ــة َّأن
ً
للتمرفوائد غذائية عظيمة ويعتبرمصدرا
ً
رئيس ــيا للس ــكريات واألم ــاح املعدني ــة
وبع ــض الفيتامين ــات واأللي ــاف واملــواد
البكتيني ــة (. )17
كذلك من املمارسات املرتبطة باملعتقدات
الدينيــة تنــاول النــاس للتمــرلحظــة اإلفطار
َ ّ
ف ــي ش ــهر رمض ــان ،إذ يقول ــون« :ن َح ِل ـ ْـل
َ ُ
َ
ً
ّ
الص َيـ ْ
ـام ِفـ ْـي الفطـ ْـو ْر ِب َبل َحــة» ،تيمنــا بحديــث
ِ
رس ــول هللا ﷺ ،ال ــذي يق ــول« :إذا أفط ــر
أحدكم فليفطرعلى تمرفإنه بركة»(.)18
كم ــا كان رس ــول هللا ﷺ يتس ــحر بالتم ــر
ف ــي ش ــهر رمض ــان ،ويق ــول« :نع ــم الس ــحور
التم ــر»(.)19
يعتقــد أهــل منطقــة مــروي بــأن أكل التمــر
بش ــكل ع ــام ف ــي صب ــاح كل ي ــوم ال يصي ــب
آكل ــه ُس ـ ْـم وال س ــحر ف ــي ذل ــك الي ــوم؛ لق ــول
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املصطفــى ﷺ« :مــن تصبــح كل يــوم بســبع
تمـرات عجــوة لــم يضــره فــي ذلــك اليــوم ســم
ً
وال ســحر»( ،)20لــذا دائمــا مــا نجــد النــاس
يتناولونــه فــي صبــاح كل يــوم ،وكمــا يقولون:
َ ْ ّ
الرْي ـ ْـق» ،أي قب ــل تن ــاول أي �ش ــيء ف ــي
«عل ــي ِ
الصبــاح الباكــر ،يبــدؤون بــه يومهــم ،وهــذه
املمارس ــة م ــن أج ــل الحف ــاظ عل ــى الصح ــة
والوقايــة مــن املــرض.
صن ــع أه ــل منطق ــة م ــروي م ــن التم ــر
مجموع ــة م ــن املش ــروبات ،منه ــا
ّ
(الشـ ْـر ْبوت) ،وهــو مشــروب يصنــع مــن تمــر
البــركاوي بعــد تخميــره ،ويســاعد علــى هضــم
ً
الطعــام ،ويســتخدم غالبــا فــي مناســبة عيــد
األضحي ــة؛ لهض ــم طع ــام اللح ــم ،أو يق ــدم
كمش ــروب ف ــي مناس ــبات ال ــزواج.
ُ َّ َ َ َ
البلـ ْـح)،
كذلــك صنعــوا مــا يعــرف ب ـ (قراصــة
كطع ــام يحملون ــه معه ــم ف ــي األس ــفار؛ ألنَّ
ُ
الق َّر َ
اصــة حينمــا ُيعمــل معهــا التمــرتحافــظ
علــى محتوياتهــا دون أن تتخمــرملــدة زمنيــة
2022

طويلة ،ونجدها مفيدة من ناحية غذائية.
اس ــتخدام أج ـزاء النخل ــة ف ــي املمارس ــات
واملع ــارف الطبي ــة:
تس ــتخدم أج ـزاء ش ــجرة َّ
النخل ــة ألغ ـراض
عالجي ــة لع ــدد م ــن األم ـراض املختلف ــة،
وللوقاي ــة منه ــا وم ــن ه ــذه األج ـزاء:
َ َ
التم ــر :حي ــث يت ــم ب ــل تم ــر
الب ـ َـرك ِاو ْي بم ــاء
العطــرون ،ويقــدم كشـراب ملريــض املالريــا،
ويس ــاعد عل ــى ش ــفاءه.
نــوى التمــر :يســتخدم بعــد معالجتــه بطــرق
مختلفــة لعــاج عــدد مــن األمـراض منهــا:
َّ
الر َم ـ ْـد :حي ــث يت ــم تحمي ــص الن ــوى ف ــي
ً
َّ
الن ــار حت ــى يصي ــر لون ــه أس ــودا مث ــل الب ــن،
ث ـ َّـم يس ــحقَّ ،
وتكح ــل ب ــه العي ــون املصاب ــة،
ويس ــاعد ذل ــك عل ــى ش ــفاءها.
ُس ْو َس ــة األس ــنان :حي ــث يت ــم ح ــرق نــواة
م ــن التم ــر ،وم ــن ث ـ َّـم وضعه ــا ف ــي الض ــرس

بالسوســة ّ
املصــاب ُّ
لكيــه ،ويــؤدي ذلــك إلــى
ِ
قت ــل سوس ــة الض ــرس.
ُ ْ
القط ـ َـران م ــن ن ــوى التم ــر
كذل ــك يصن ــع
ويســتخدم ملــداواة عــدد مــن األمـراض التــي
تصيب اإلنسان والحيوان ،منها البواسير،
ُ
و(الق ـ ْـو ْب) ،وه ــذه تصي ــب اإلنس ــان،
ومــرض َ
الجـ َـر ْب الــذي يصيــب الحيوانــات،
ُ ْ
ً
القط ـ َـران أيض ــا بمس ــحه عل ــى
ويس ــتخدم
ْ
َّ
األدوات الجلدي ــة كالس ــوط ال ــذي يصن ــع
م ــن الجل ــد ،أو ّ
الس ـ ِعن م ــن جل ــد املاع ــز
ِ
لحف ــظ املي ــاه؛ وذل ــك م ــن أج ــل تطريته ــا
وليونته ــا للمحافظ ــة عليه ــا.
كمــا يتــم َد ْرس نــوى التمــروخلطــه بالــذرة؛

ليق ــدم كطع ــام لألبق ــار واألغن ــام ،ويمت ــاز
بأن ــه م ــدر لأللب ــان ،باإلضاف ــة إل ــى فائدت ــه
الغذائي ــة حي ــث يزي ــد م ــن وزن ه ــذه
الحيوا ن ــات.
ّ
الل ْيــف فــي املــاء ملــدة
ليــف النخيــل :يتــم بــل ِ
ً
ث ــاث أي ــام ،حت ــى يصي ــر ل ــون امل ــاء أحم ـرا،
ويس ــتخدم ه ــذا امل ــاء لع ــاج مري ــض
الحصبــة بمســحه علــى البثــور التــي تصيــب
الجس ــم .كم ــا يس ــتخدم لي ــف َّ
الن ِخ ْي ــل
لنظاف ــة الجس ــم عن ــد االس ــتحمام.
َ
الكـ ّـر ْو ْق ،وهــوقعــور الجريــد التــي تتــرك علــى
ســاق النخلــة بعــد قطعــه :حيــث يتــم قطــع
هــذه األجـزاء وحرقهــا ،ويســتخدمها مر�ضــى
الرطوب ــة بتعري ــض الج ــزء املص ــاب م ــن
َ
الجســم لدخــان وحـرارة الكـ ّـر ْو ْق ،ويســاعد
ذلــك علــى شــفاء املريــض مــن الرطوبــة ،كمــا
تســتعمله النســاء بالطريقــة نفســها بهــدف
تثبيــت مــادة الحنــاء التــي تســتخدم للزينــة،
َ
َ
حيــث ُي ِح ْيــل ُدخــان (الكـ ّـر ْو ْق) لــون الحنــاء
إلــى اللــون األســود َّ
الداكــن.
جري ــد َّ
الن ِخ ْي ــل :يس ــتخدم لتجبي ــر الكس ــور
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َّ
بعم ــل م ــا يع ــرف ب ـ (الط ــاب) ،وه ــو عب ــارة
ع ــن مجموع ــة م ــن قط ــع جري ــد النخي ــل
ومقي ــاس القطع ــة ق ــدم ،حي ــث يت ــم ط ــي
الجزء املصاب بالكسرمن جسم اإلنسان
بقطع ــة م ــن القم ــاش ،ورص ــف مجموع ــة
قطع الجريد حول هذا الجزء بوضع طولي
لتأخ ــذ الش ــكل األس ــطواني ،ث ـ َّـم ربطه ــا،
والغ ــرض منه ــا تثبي ــت الج ــزء املكس ــور ف ــي
وض ــع مس ــتقيم حت ــى يت ــم جب ــره وش ــفاءه.
َ َ
س ــعف النخي ــل :ي ــداوى ب ــه (الف ــك ْك) ،أي
ً
الفص ــل ،ال ــذي يصي ــب دائم ــا مفاص ــل
أصاب ــع الق ــدم ،حي ــث يح ــدث ف ــي بع ــض
األحيــان أن ينزلــق شــخص بقدمــه ،ويــؤدي
ذلــك إلــى حــدوث فصــل فــي مفاصــل أصابــع
الق ــدم ،وتت ــم مداوات ــه بعم ــل ضفي ــرة
م ــن الس ــعف ح ــول الق ــدم ،ووظيفته ــا
ش ــد الج ــزء املفص ــول وإرجاع ــه لوضع ــه
ُْ
الطبيعــي ،بعــد جفافهــا ،حيــث تت ــرك هــذه
َّ
الضفيــرة فــي القــدم ملــدة يوميــن ،وكلما جف
َ ْ
س ــعفها ف ــي الق ــدم تش ـ َـتد ،وبذل ــك يع ــود
الج ــزء املفص ــول لوضع ــه الطبيع ــي.
كذل ــك يس ــتخدم الب ــرش األحم ــر ال ــذي
يصنــع مــن ســعف النخيــل كمفــرش للمـرأة
النفس ــاء ،والطف ــل املخت ــون ،لالعتق ــاد
الس ــائد ب ــأن الل ــون األحم ــر يس ــاعد ف ــي
الوقاي ــة والع ــاج م ــن ن ــزف ال ــدم ال ــذي
يح ــدث نتيج ــة لعمليت ــي ال ــوالدة والخت ــان،
وف ــي ه ــذا الخص ــوص يق ــول الصاف ــي:
ً
ً
«تلع ــب األلــوان دورا كبي ـرا ضم ــن ح ــروز
الوقايــة والعــاج ،ومــن هــذه األلــوان اللــون
األحم ــر ال ــذي يل ـ َّـون ب ــه الب ــرش املصن ــوع
مــن ســعف النخيــل ،أو مــا يعــرف ب ـ (البــر ْ
ش
ِِ
َ
األ ْح َمـ ْـر) ،ويرتبــط باملمارســات االجتماعيــة
ف ــي دورة حي ــاة اإلنس ــان من ــذ املي ــاد وحت ــى
املمــات ،وذلــك لالعتقــاد َّأن اللــون األحمــر
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يس ــاعد ف ــي الش ــفاء ِم ـ ْـن م ــا يع ــرف ب ـ (دم
التاي ــر)»( ،)21وه ــو ال ــدم ال ــذي يرتب ــط
بطقــوس العبــور ،مثــل الــوالدة أو الختــان،
حي ــث يعتق ــد َّأن الب ــرش األحم ــر حينم ــا
يفــرش للمـرأة النفســاء ،أوالطفــل املختــون
يس ــاعد عل ــى إيق ــاف الن ــزف.
ً
ختام ــا م ــن خ ــال ه ــذه اإلض ــاءات ع ــن

املمارس ــات واملع ــارف املتعلق ــة بالطبيع ــة
والكون ،التي ترتبط َّ
بالنخلة في الســودان،
ابت ـ ً
ـداء م ــن البيئ ــة الطبيعي ــة الت ــي أف ــرزت
الكثيــرمــن املمارســات ذات الصلــة بزراعــة
َّ
النخل ــة مث ــل عملي ــات غ ــرس النخل ــة
َ
(الت ْ
ص ِفيح) ،والحتمية البيئية التي شكلت
امل ــوروث الثقاف ــي ح ــول ش ــجرة َّ
النخل ــة
ف ــي مج ــال املع ــارف واملمارس ــات املتعلق ــة

بالطبيع ــة مث ــل املمارس ــات الت ــي تس ــتخدم
أج ـزاء ش ــجرة النخل ــة لع ــاج األم ـراض،
وف ــي املعتق ــدات وف ــي الع ــادات والتقالي ــد
املرتبط ــة ب ــدورة حي ــاة االنس ــان ،نج ــد أن
جميع هذه العناصرتشمل مجاالت التراث
املختلف ــة ونجده ــا متداخل ــة م ــع بعضه ــا
البع ــض ،وس ــاهمت ف ــي تش ــكيل امل ــوروث
الثقاف ــي املرتب ــط بالنخل ــة.

املراجع
•( )1محم ــد ب ــن إس ــماعيل البخ ــاري،
ُْ
صحي ــح البخ ــاري ،ج ِ ،2ك َت ــاب امْل َز َار َع ـ ِـة،
َْ
َب ــاب َف ْ
ض ـ ِـل ال ـ َّـز ْر ِع َوالغ ـ ْـر ِس ،تحقي ــق:
مصطفــى ديــب البغــاء ،ط ،3دارابــن كثيــر،
اليمام ــة – بي ــروت 1407 ،هــ1987 -م،
ص.817 ،
•( )2أحم ــد ب ــن حنب ــل أب ــو عب ــد هللا
الش ــيباني ،مس ــند أحم ــد ب ــن حنب ــل ،ج
 ،3مؤسس ــة قرطب ــة ،القاه ــرة1419 ،هــ-
1998م ،ص.183 ،
•( )3ال ـ َّـر ِاو ْي محم ــد أحم ــد البخي ــت
الوهبي ،شريط رقم :م دأأ ،4537 /محلية
م ــروي ،منطق ــة الس ــقاي 22 ،س ــبتمبر
2013م.
•( )4ال ـ َّـراوي حمدن ــا هللا فض ــل هللا
فض ــل املول ــى ،ش ــريط رق ــم :م دأأ،4534 /
منطقــة نــوري ،محليــة مــروي 21 ،ســبتمبر
2013م.
•( )5أب ــو الف ــرج عب ــد الرحم ــن ب ــن
عل ــي ،املوضوع ــات ،ج ،1تحقي ــق :توفي ــق
حم ــدان ،دار الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت،
1415ه1995 -م.
• ،ص.129 ،
َ
•( )6أب ــي عثم ــان ف ــي منطق ــة األ َ ْ
اك،
ر
ً
واملريدي ــن ين ــادون دائم ــا الش ــيخ ب ـ (أب ــي).

•( )7أناديك وأنا أجري وراءك.
•( )8إذا قضيت لي حاجتي تلك.
•( )9ال أنادي شيخ غيرك مرة أخرى.
•( )10ال ـراوي الش ــيخ عثم ــان ود
إبراهي ــم ،ش ــريط رق ــم :م دأأ،4567 /
َ
األ َ ْ
اك2014/4/24 ،م.
ر
•( )11محجــوب محمــد العاقــب ،ديار
الشــايقية ،الضفــة الشــرقية (جهــة غــروب
َ
الك َر َف ـ ْ
ـاب
الش ــمس) ،الج ــزء الثان ــي :م ــن
َ
وحت ــى أ ْم ـ ِـر ْي ش ــرق ،ك ــرري للطباع ــة،
الخرط ــوم2014 ،م ،ص.77 ،
•( )12الراوي ــة زه ـراء مه ــدي يون ــس،
َ
ش ــريط رق ــم :م دأأ ،4566 /ك ِرْي َم ــة ُ(م َرَّب ــع
2014/4/26 ،)5م.
•( )13أحم ــد الصاف ــي ،الحكي ــم م ــن
ً
أجــل أطبــاء أعمــق فهمــا ملهنتهــم ولثقافــات
ً
مجتمعاته ــم وأكث ــر وعي ــا ببيئته ــم وأحــوال
أهله ــم ،ش ــركة مطاب ــع الس ــودان للعمل ــة
املح ــدودة ،الخرط ــوم2013 ،م ،ص.64 ،
•( )14أحم ــد الصاف ــي ،الحكي ــم م ــن
ً
أجــل أطبــاء أعمــق فهمــا ملهنتهــم ولثقافــات
ً
مجتمعاته ــم وأكث ــر وعي ــا ببيئته ــم وأحــوال
أهله ــم ،مرج ــع س ــابق ،ص282 ،ـ.283
•( )15سورة مريم ،اآلية.25 ،

•( )16ع ــاء الدي ــن عل ــي املتق ــي ب ــن
حسام الدين ،كنزالعمال في سنن األقوال
واألفع ــال ،تحقي ــق :محم ــود الدمياط ــي،
دار الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت1419 ،هــ-
1998م ،ص .154
َّ
•( )17عــادل مطــروآخــرون ،النخلــة،
دائــرة جمــارك دبــي ،دبــي2001 ،م ،ص.8 ،
•( )18محم ــد ب ــن حب ــان ب ــن أحم ــد
أب ــو حات ــم التميم ــي البس ــتي ،صحي ــح اب ــن
حب ــان ،ج  ،8تحقي ــق :ش ــعيب األرن ــاؤوط،
ط ،2مؤسســة الرســالة ،بيــروت1414 ،ه ـ
 1993م ،ص ،281•( )19س ــليمان ب ــن أحم ــد ب ــن أي ــوب
أبو القاسم الطبراني ،املعجم الكبير ،ج،7
تحقيــق :حمــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي،
ط ،2مكتب ــة الزه ـراء ،املوص ــل1404 ،هــ-
1983م ،ص.159 ،
•( )20س ــليمان ب ــن أحم ــد ب ــن أي ــوب
أبو القاسم الطبراني ،املعجم الكبير ،ج،7
مرج ــع س ــابق ،ص .159
•( )21أحم ــد الصاف ــي ،الحكي ــم م ــن
ً
أجــل أطبــاء أعمــق فهمــا ملهنتهــم ولثقافــات
ً
مجتمعاته ــم وأكث ــر وعي ــا ببيئته ــم وأحــوال
أهله ــم ،مرج ــع س ــابق ،ص.250 ،
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كيفية إنشاء بستان
نخيل التمر بالسودان
هــذا املوضــوع موجــه إلــى مزارعــي نخيــل التمــربالســودان وخاصــة الذيــن بــدأوا فــي إنشــاء بســاتين النخيــل فــي مناطــق غيــرتقليديــة فــي زراعــات
النخي ــل وإنش ــاء بس ــاتينه الجدي ــدة وألهمي ــة دور التم ــور كمحص ــول اس ــتراتيجي غذائ ــي لس ــد الفج ــوات الغذائي ــة وك ــوارث املجاع ــات .فق ــد
اهتــم مركــزبحــوث املحاصيــل البســتانية بــوزارة الزراعــة بالســودان بتســليط الضــوء علــى إنشــاء وتأســيس بســاتين التمــر.

أ.دَ .د ُاود ُح َس ْين َد ُاود

أ.د .فاطمة عبد الرؤوف أحمد
مديرمركزبحوث املحاصيل البستانية ،وزارة الزراعة ،السودان

املنسق القومي لبحوث الفاكهة ،جمهورية السودان

dawoudhussien@gmail.com

اإلكثاروتقاناته املختلفة
أ .اإلكثاربالنوى (الجن�سي)
وذل ــك عبرزراع ــة الب ــذرة (النــواة) املأخ ــوذة
م ــن الثم ــار ،ويت ــم زراعته ــا تح ــت س ــطح
الترب ــة بحــوالي 2.5 – 3س ــم م ــع توف ــردرج ــة
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الح ـرارة العالي ــة ،وأن تك ــون الترب ــة جي ــدة
التهوي ــة لزي ــادة نس ــبة اإلنب ــات ف ــي س ــطور
تبع ــد ع ــن بعضه ــا 20س ــم .ويلج ــأ كث ــير
م ــن املزارع ــين إل ــى ه ــذه الطريق ــة لس ــهولة
الزراعـة وقـوة اإلنبـات ،لكـن زراعـة البـذرة
تعتب ــرطريق ــة خاطئ ــة عن ــد اس ــتخدامها فــي
2022

اإلكث ــارألن ــه س ــينتج عنه ــا مش ــاكل كث ــيرة وال
ينص ــح به ــا إال ملرب ــي النخي ــل.
ب  -اإلكثارالتقليدي بالفسائل:
ً
قب ــل التق ــدم ف ــي إكث ــار الفس ــائل نس ــيجيا
كان ــت الفس ــائل ه ــي الطريق ــة الوحي ــدة

ً
إلكث ــار النخي ــل خضري ــا وحقيق ــة تمك ــن
الباحثي ــن بمرك ــز بح ــوث البس ــاتين بهيئ ــة
البح ــوث الزراعي ــة بتطوي ــر ع ــدة تقان ــات
ً
اقتصادي ــة ف ــي ه ــذا الص ــدد وعموم ــا تنت ــج
الفسائل من املرستيمات املوجودة في إبط
األوراق القريبة من سطح التربة وهي بذلك
تكون جزء من األم ) )True to typeوجميع
أصنــاف النخيــل تنتــج فســائل فــي الســنوات
ُ
األولى من عمرالنخلة ،كما تعرف املنطقة
الت ــي ترب ــط بي ــن الفس ــائل الصغي ــرة وبي ــن
قواع ــد النخي ــل (بمنطق ــة الفطام ــة) وع ــن
طريقهــا تمــد النخلــة فســائلها بالغــذاء حتــى
تنمو جذورها ويمكنها االعتماد على نفسها
عن ــد الفص ــل ،وعن ــد ه ــذه املنطق ــة دون
غيره ــا يج ــري فص ــل الفس ــائل م ــن أمهاته ــا
ويج ــب املحافظ ــة عليه ــا م ــن التل ــوث بق ــدر
اإلم ــكان.
كيفية الحصول على فسائل جيدة:
م ــن املرغ ــوب الحص ــول عل ــى فس ــائل
متجانس ــة وجي ــدة ويمك ــن تحقي ــق ه ــذا
اله ــدف باآلت ــي:
•تربي ــة ع ــدد مح ــدود م ــن الفس ــائل
حــول األم ( 6 - 5فســائل) موزعــة بانتظــام
ح ــول ج ــذوع النخل ــة.
•العنايــة بخدمــة وتربيــة الفســائل فــي
قواعــد أمهاتهــا واملحافظــة علــى ســعفها إلــى
حيــن وقــت فصلهــا مــن حــول األم.
•يقتصــرالتقليــم خــال مرحلــة تربيــة
الفس ــائل عل ــى إزال ــة األوراق الصف ـراء
والجاف ــة م ــن الفس ــائل املخت ــارة.
يمك ــن تش ــجيع النخل ــة عل ــى إنت ــاج فس ــائل
م ــن قاعدته ــا بتكوي ــم الترب ــة ح ــول الج ــذع
وحت ــى ارتف ــاع نص ــف املت ــر عل ــى أن تك ــون
ً
تريان ــة دائم ــا لتش ــجيع نم ــو املرس ــتيمات
اإلبطية وتكوين الجذور.

فسائل مالئمة للفصل

صفات الفسائل الجيدة:
•أن تك ــون خالي ــة م ــن األم ـراض
وا آل ف ــا ت
• عمره ــا ال يق ــل ع ــن  3-5س ــنوات
بجان ــب األم
•وزنه ــا ال يق ــل ع ــن 15كيل ــو ج ـرام
وبقط ــر ال يق ــل ع ــن 20س ــم
• أن يك ــون له ــا مجم ــوع ج ــذري جي ــد
وق ــوي لزي ــادة ف ــرص نجاحه ــا
فصـل الفسائـل
يختل ــف موع ــد فص ــل فس ــائل األصن ــاف
املختلف ــة ف ــي الس ــودان كم ــا أوض ــح (داود
وفاطم ــة  )2005م ــن خ ــال دراس ــتهما
لســلوك فســائل املشــرق ودلقــاي واملشــرق
ود خطيب تحت ظروف الخرطوم والدامر
بنهــرالنيــل ملــد ســنة ،حيــث يعتمــد الوقــت
املناســب للفصل على محصلة عدة أشــياء
أهمه ــا التركيب ــة الوراثي ــة للصن ــف ولذل ــك
فأهمية معرفة السلوك الوراثي لألصناف
املختلفــة وطبيعــة نمــو كل علــى حــدة وفــق
ً
املعطي ــات املناخي ــة املختلف ــة مهم ــة ج ــدا.

الفصل الكامل:
قبــل ميعــاد الفصــل بشــهرين ينظــف حــول
الفســيلة حيــث تـزال الفســائل الصغيــرة –
ً
الس ــمبرتو( -ويس ــتفاد منه ــا أيض ــا بزراعته ــا
بطريق ــة الدف ــن الكام ــل) .ث ــم ُيك ــوم حوله ــا
الت ـراب ليس ــاعدها عل ــى تكوي ــن مجم ــوع
ج ــذري ق ــوي ث ــم باتب ــاع الخطــوات التالي ــة
عن ــد الفص ــل:
•يقلم ســعف الفســيلة بحيث ال يبقى
من ــه س ــوى صفي ــن ح ــول القل ــب لحماي ــة
البرعــم الطرفــي (الجمــارة) ويقــرط الســعف
املتبق ــي إل ــى حوال ــي نص ــف طول ــه ث ــم يرب ــط
ً
ً
ربط ــا هين ــا ق ــرب الط ــرف حت ــى ال يعي ــق
عملي ــة التقلي ــع.
•يقلــم الكرنــاف الســفلي بدقــة بحيــث
ً
ال يتــرك منــه شــيئا حــول الســاق.
•ي ـزاح الت ـراب م ــن ح ــول الفس ــيلة
امل ـراد فصله ــا حت ــى يظه ــر م ــكان اتصاله ــا
ب ــاألم (منطق ــة الفطام ــة) ث ــم يكش ــف ع ــن
قاع ــدة الفس ــيلة.
•يؤت ــى بالعتل ــة وتوض ــع بي ــن األم
والفس ــيلة ث ــم ُيض ــرب عليه ــا بمطرق ــة ثقيل ــة
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حت ــى تنفص ــل الفس ــيلة ع ــن األم م ــع ج ــزء
مــن الجــذور وقــد يقــوم العامــل املــدرب برفــع
العتلة بيديه ويهوي بها على منطقة االتصال
ويكــرر الضــرب حتــى يتــم قطــع الفطامــة.
•عندم ــا تق ــارب الفس ــيلة عل ــى
اإلنفصــال فعلــى أحــد العامليــن أن يتلقاهــا
برف ــق حت ــى التس ــقط عل ــى األرض فترتط ــم
بهــا والــذي قــد يــؤدي إلــى حــدوث شــروخ أو
رض ــوض بالجم ــارة.
•تنظ ــف الج ــذور القديم ــة بع ــد
انفص ــال الفس ــيلة كم ــا ت ـزال الج ــذور
املجروح ــة أو املهش ــمة وتقص ــر الج ــذور

التعامــل مــع الفســائل برفق أثناء النقــل وتفادي تعــرضها للصدمــات

ا لبا قي ــة .
•يج ــب أن يت ــم النق ــل برف ــق وح ــذر
ً
خوف ــا عل ــى الجم ــارة وأن تل ــف بش ــكل
مناســب يحمــي قمتهــا مــن الجفــاف قبــل أو
بع ــد الزراع ــة.

هناك عالقة وجدت بين قطرالفسيلة ووزنها في بعض أصناف الفسائل ويمكن
االسترشاد بها عند عملية الفصل كما موضح في الجدول التالي:
جدول ( )1العالقة بين قطرووزن الفسيلة لبعض األصناف*

الصنف
املشرق ود
لقاي
القنديلة

البرحي

القطرالقاعدي للفسيلة
(سم) 2 ±
 15202025 2530 15202025 2530 152020252530 -

الوزن التقريبي للفسيلة
(كجم) 2 ±
 91414-24
 243412-17
 172727-37
101515-25
25-35
*إحصائيات ومتوسط  7سنوات متتالية

طريقة الفصل:
•يت ــم إزال ــة الترب ــة م ــن ح ــول الفس ــيلة
ح ــتى تظه ــرمنطق ــة الفطام ــة (االنفص ــال)
م ــكان اتصــال الفس ــيلة ب ــاألم.
•يتــم إزالــة قواعــد األوراق (الكــروق)
مــن حــول الســاق ح ــتى تظهــرمناطــق خــروج
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الج ــذور.
•تسـ ــتخدم العتلـ ــة ف ــي الفصـ ــل
بوضعهـ ــا علـ ــى منطقـ ــة االتص ــال بـ ــين األم
والفسـ ــيلة ويطـ ــرق عليهـ ــا بمطرقـ ــة ح ــتى
تنفصـ ــل الفسـ ــيلة عـ ــن األم.
•إزالـ ــة األوراق الخارجيـ ــة الجافـ ــة
2022

وتت ــرك األوراق الداخلي ــة لحمايـ ــة قلـ ــب
النخلـ ــة وتطويـ ــش األوراق مـ ــن أعلـ ــى.
•املحافظــة علــى الجــذور القديمــة مــع
إزالــة الجــذور العالقــة واملهشــمة.
•يح ــذر م ــن وق ــوع الفس ــيلة عل ــى
األرض أو الط ــرق عل ــى قل ــب النخل ــة ح ــتى ال
يح ــدث ش ــروخ فــي القل ــب (الجم ــارة) ت ــؤدي
إل ــى موته ــا.
•يج ــب تطهي ــرم ــكان فص ــل الفس ــيلة
م ــن عل ــى األم باملطهـ ـرات الفطري ــة أو
اس ــتخدام الكبري ــت ح ــتى ال تص ــاب األم
بالحشـ ـرات أو األمـ ـراض الفطري ــة.
•بعــد ذلــك تنقــل الفســائل إلى أماكــن
زراعته ــا مباش ــرة أو االحتفــاظ به ــا فــي م ــكان
ظلي ــل م ــع ترطي ــب جذوره ــا بامل ــاء أو وض ــع
خي ــش مبل ــل عل ــى منطق ــة الج ــذور وذل ــك
حماي ــة له ــا م ــن الجفـ ــاف ح ــتى موعـ ــد
الزراعـ ــة.
•*يجـ ــب أال تزيـ ــد فتـ ــرة البقـ ــاء ح ــتى
الزراع ــة أو النق ــل ع ــن يوم ــين ألن اإلس ـراع
ف ــي الزراعـ ــة يسـ ــاعد علـ ــى زيـ ــادة نسـ ــبة
النجـ ــاح.
•يج ــب تطهي ــر الفس ــائل قب ــل نقله ــا
باملبي ــدات الحش ــرية أو الفطري ــة ح ــتى ال
تنق ــل الع ــدوى إل ــى امل ــكان الجدي ــد.
•التعامـ ــل مـ ــع الفسـ ــائل برف ــق أثن ــاء
النقـ ــل وتف ــادي تعـ ــرضها للصدمـ ــات.

االستفادة من الراكوب (الفسائل
الهوائية) في اإلكثار

الجذور نامية على قاعدة الفسيلة

الفصل الجزئي

ً
ف ــي حال ــة الفس ــائل الكبي ــرة الحج ــم نس ــبيا
(أطوال من  1 - 2متر) من األفضل أن يتم
فصله ــا بطريق ــة تدريجي ــة (فص ــل جزئ ــي)
ً
حي ــث يت ــم فصله ــا مبدئي ــا ف ــي الخري ــف ث ــم
اس ــتكمال الفص ــل بع ــد ش ــهرين إل ــى ثالث ــة
وبذل ــك تك ــون الخلف ــة ق ــد اس ــتقلت ع ــن
ً
األم اس ــتقالال نص ــف كام ــل بم ــا انتجت ــه
م ــن ج ــذور عرضي ــة عن ــد منطق ــة الفص ــل
ويس ــاعد ذل ــك عل ــى رف ــع نس ــبة نج ــاح
الفس ــيلة بع ــد فصله ــا ع ــن األم وزراعته ــا
مس ــتقلة ف ــي امل ــكان املس ــتديم.
ويفضــل تعقيــم منطقــة الجــرح (الفطامــة)
بأح ــد املبي ــدات الفطري ــة حت ــى ال تك ــون
عرض ــة لإلصاب ــة بالفطري ــات خاص ــة فط ــر
الدبلودي ــا أو غي ــره.
طريقــه حديــثه لزراعــة الفسائل
واالستفادة من الصغــيرة الــوزن -
السمبرتو:

وتكوي ــن مجم ــوع ج ــذري وخض ــري ف ــي أق ــل
م ــن ش ــهر .وينص ــح باس ــتعمالها لألصن ــاف
الصعبــة التجذيــرمثــل البــركاوي والقنديلة.
ويمكــن تلخيــص خطواتهــا فــي التالــي:
•تفص ــل الفس ــيلة بنف ــس الطريق ــة
التقليد ي ــة.
ً
•تقل ــم الفس ــيلة جي ــدا م ــن املجم ــوع
الخضــري و(الكــرب والليــف) .وحتــى القلــب
يقل ــم عل ــى ارتف ــاع  6 – 4س ــم ف ــوق س ــطح
قاع ــدة الفس ــيلة.
•تحفــرجــورة بأبعــاد مناســبه وحجــم
الفس ــيلة وتم ــأ برمل ــة خش ــنة وت ــزرع
ً
الفسيلة تحت سطح التربة أيضا ب 5 – 4
ً
س ــم وتغط ــي تمام ــا بالرمل ــة الخش ــنة.
ً
•توال ــي عملي ــة ال ــري يومي ــا مل ــدة
الش ــهرين األوائ ــل كل ثالث ــة أي ــام م ــن
الشــهرين الثالــث والرابــع ثــم كل أربعــة أيــام
ف ــي الش ــهرين الخام ــس والس ــادس.

ه ــي عبـ ــارة عـ ــن براعـ ــم خضريـ ــة أعطـ ــت
فس ــيلة صغـي ــرة عل ــى س ــاق (جــذع) النخلــة
ً
أعلــى ســطح التربــة بحوالي 2/-1 1متــروقليال
م ــا تس ــتعمل ف ــي اإلكث ــار وذل ــك لصعوب ــة
نجاحه ــا لع ــدم وج ــود مجم ــوع ج ــذري
ولالستفادة من هذا املنتج يتم عمل اآلتي:
يت ــم عمــل حــزبيــن الراكــوب وجــزع النخلــة
األم أي إزال ــة الكرنــاف الجــاف وفت ــح م ــكان
فــي منطق ــة األتص ــال ب ــاألم وثــم يغطــي بترب ــة
خفيفــة داخــل األنــاء أو حاويــة الصفيــح أو
كي ــس البالس ــتيك أو الصن ــدوق الخش ــبي
والذي يحيــط بقاعــدة الراكــوب ومواصلة
ً
ترطي ــبه بامل ــاء اس ــبوعيا حت ــى تتك ــون
الج ــذور فــي مــدة  8-6أشــهربع ــد ذل ــك يت ــم
فصله ــا مث ــل بقي ــة الفس ــائل.
االستفادة من النخيل املسن
املرتفع الجذع
يمكن إعادة فصل وزراعة بعض السالالت
البذري ــة الن ــادرة واملرغوب ــة ذات الصف ــات
الجيــدة والتــي ال تعطــي فســائل نتيجــة لكبــر
عمره ــا ع ــن طري ــق إزال ــة الكرن ــاف وعم ــل
تجري ــح عل ــى الج ــذع بط ــول ( 15 - 20س ــم)
ويكــون ذلــك أســفل رأس النخلــة بمتريــن مــع
اســتخدام بعض منظمات النمو املشــجعة

انتشــرت طريقــة لتكاثــرالفســائل الصغيــرة
األوزان وحت ــى ( 4 – 6كج ــم) بع ــد إجازته ــا
م ــن قب ــل هيئ ــة البح ــوث الزراعي ــة داود
ً
( )1997وغالب ــا م ــا ت ـزال ه ــذه الفس ــائل
الصغي ــرة أثن ــاء قل ــع الفس ــائل الكبي ــرة
الحج ــم ويطل ــق عليه ــا (الس ــمبرتو).
ومن مميزات هذه الطريقة :سرعة اإلنبات

أهمية تغطية قواعد الفسائل بعد فصلها وقبل زراعتها
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عل ــى التجذي ــر بغ ــرض تش ــجيع تجذيره ــا
ف ــي ه ــذه املنطق ــة املجروح ــة ،ث ــم يثب ــت
صن ــدوق خش ــبي ح ــول الج ــذع وتعام ــل
بنفــس الطريقــة التــي ســبق ذكرهــا فــي حالــة
الراك ــوب أو الفس ــائل الهوائي ــة ،ث ــم بع ــد
نجــاح خــروج الجــذور فــي منطقــة التجريــح
يتــم فصــل الجــزء العلــوي عــن بقيــة الجــذع
بع ــد تقلي ــم الس ــعف م ــع ت ــرك صفي ــن من ــه
حــول (الجمــارة) ويتــم الفصــل باالســتعانة
بونــش كهربائــي ذو شــوكتين لقبــض الجــذع
أس ــفل رأس النخل ــة حت ــى يت ــم فصله ــا
باملنش ــار أس ــفل منطق ــة الج ــذور ويج ــب
املحافظ ــة عل ــى الش ــتول م ــن أث ــر ارتط ــام
الجــزء املفصــول بــاألرض وذلــك للمحافظــة
على البرعم الطرفي (الجمارة) من املوت أو
الكس ــر.
العناية بالفسائل املفصولة
تعتب ــر العناي ــة بالفس ــائل بع ــد فصله ــا م ــن
األم ــور الهام ــة لضم ــان نجاحه ــا وينص ــح
باتب ــاع اآلت ــي:
•ع ــدم تع ــرض الفس ــائل املفصول ــة
لظــروف تســاعد علــى الجفــاف حيــث يجــب
أن تحفــظ فــي مــكان ظليــل وترطــب جذورها
باملــاء أو توضــع قواعدهــا فــي مــاء جــاري حتــى
موعــد زراعتهــا.
•ف ــي حال ــة نق ــل الفس ــائل لزراعته ــا ف ــي
أماكن بعيدة أوتأخيرزراعتها ألي سبب من
األســباب يجــب أن يلــف املجمــوع الجــذري
وكذلــك األوراق بالخيــش مــع ترطيبهــا لحيــن
ً
زراعتهــا خوفــا عليهــا مــن الجفــاف.
•يفضل أن تعقم السطوح املجروحة
باملطه ـرات الفطري ــة وق ــد تده ــن الس ــطوح
املطه ــرة بم ــادة تمن ــع تبخ ــر امل ــاء ومهاجم ــة
الكائنــات الدقيقــة مثــل البيوتاميــن.
• ينصح بتبخيرالفســائل بغازبروميد
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املثيــل لقتــل الحشـرات التــي تكــون موجــودة
عليهــا.
•يجب أن يتم تداول الفسائل بلطف
حتى ال تتعرض للصدمات والتي قد تسبب
شــروخ أو تشــققات في منطقة الجمارة مما
يتسبب في موت الفسيلة.
•يج ــب اإلس ـراع ف ــي زراع ــة الفس ــائل
بع ــد فصله ــا وع ــدم التأخ ــر ف ــي زراعته ــا
ً
لفت ـرات طويل ــة وعموم ــا فكلم ــا أس ــرعنا
ف ــي زراعته ــا كلم ــا أعط ــت نس ــبة أعل ــى م ــن
النج ــاح.
ج -اإلكثاربزراعة األنسجة.
زراع ــة النس ــج النباتية ه ــي عملي ــة
استنســاخ خاليــا أو أنســجة أو أعضــاء مــن
النب ــات االم وإكثاره ــا ف ــي أوس ــاط غذائي ــة
تح ــت بيئ ــة معقم ــة ُومتحك ــم به ــا .ه ــدف
الزراع ــة النس ــيجية ه ــو إنت ــاج كمي ــة
ً
كبيــرة مــن النباتــات املماثلــة جينيــا للنبــات
املصــدروفــي فتــرة قصيــرة مقارنــة مــع الطــرق
الزراعي ــة االعتيادي ــة.
تجهيزوغرس الفسائل باملشتل
بع ــد اختي ــار الفس ــائل الجي ــدة لألصن ــاف
املرغوبــة يجــب اإلسـراع فــي غرســها باملشــتل
علــى أبعــاد  x 1 2متــروتجهــزجــور الزراعــة
بقطــرال يقــل عــن  50ســم وبعمــق  50ســم
وتت ــرك معرض ــة للش ــمس والهــواء للعم ــل
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على موت الكائنات الحية الدقيقة الضارة
ً
ويفضل تعقيم أرض املشتل إما شمسيا أو
باســتخدام بعــض الغــازات التــي تقتــل بــذور
الحش ــائش والكائن ــات املرضي ــة األخ ــرى،
وف ــي حال ــة األرا�ض ــي الثقيل ــة أو الرملي ــة
يوض ــع بالج ــورة كمي ــة مناس ــبة م ــن الترب ــة
املتوسطة القوام ثم تزرع الفسائل بحيث
ً
يك ــون أكب ــر قط ــر لقاعدته ــا موازي ــا لس ــطح
ً
الترب ــة وتثب ــت الترب ــة جي ــدا ح ــول قاعدته ــا
ويعتب ــرالعم ــق ال ــذي ت ــزرع علي ــه الفس ــائل
ذات أهميــة كبيــرة فــي نجاحهــا فــإذا زرعــت
الفس ــيلة س ــطحية أدى ذل ــك إل ــى قلقلته ــا
بالهــواء وموته ــا وإذا زرع ــت عميق ــة عم ــا
ينبغــي فــإن ذلــك قــد يعــرض البرعــم الطرفــي
(الجم ــارة) للرطوب ــة والتل ــوث بالفطري ــات
والتعفــن ويفضــل أن تــزرع الفســيلة بميــل
قلي ــل ف ــي اتج ــاه عك ــس الري ــاح حت ــى تك ــون
ً
الفس ــيلة أق ــل تعرض ــا لتأثي ــر الري ــاح وبع ــد
مدة تجعلها الرياح في اتجاه مستقيم وبعد
الزراع ــة تل ــف األوراق بالخي ــش لحمايته ــا
مــن ح ـرارة الشــمس أو البــرد إلــى أن تتكــون
األوراق الجدي ــدة .
ويج ــب مــواالة الفس ــائل بال ــري املعت ــدل
حيــث تعتبــرعمليــة الــري مــن أهــم العوامــل
املح ــددة لنج ــاح الفس ــائل ف ــي املش ــتل
ويفضــل أن يتــم الــري باملشــتل باســتخدام
تقنيــة الــري بالتنقيــط حيــث أعطــت نســبة
ً
نج ــاح عالي ــة ج ــدا كم ــا يج ــب االهتم ــام

بالعزي ــق ومقاوم ــة الحش ــائش وال تحت ــاج
ً
الفس ــائل غالب ــا إل ــى إضاف ــة أي أس ــمدة
كيماوي ــة خ ــال الثالث ــة ش ــهور األول ــى عل ــى
األق ــل ويمك ــن بع ــد ذل ــك إضاف ــة كمي ــة
مح ــدودة م ــن الس ــماد اآلزوت ــي (حوال ــي 50
ج ــم يوري ــا) للفس ــيلة الواح ــدة.
ً
وغالب ــا تب ــدأ الفس ــائل ف ــي إخ ـراج ج ــذور
بع ــد حوال ــي أس ــبوعين م ــن زراعته ــا ومث ــل
تلك الفســائل تظل خضراء وتبدأ في النمو
وقــد ال تخــرج جــذور لبعــض الفســائل ممــا
يــؤدي إلــى جفافهــا وموتهــا وللتأكــد مــن وضع
الفسيلة يفحص قلبها الجاف برفق فيشد
ً
ً
شدا خفيفا فإذا انخلع بسهولة فهذا يعني
أن الفس ــيلة ق ــد مات ــت إال إذا كان ــت ح ــول
قاعدته ــا خلف ــات صغي ــرة فتت ــرك لتح ــل
مح ــل الفس ــيلة األصلي ــة وق ــد تظ ــل بع ــض
الفس ــائل خض ـراء لفت ــرة طويل ــة تم ــوت
بعدهــا لفشــلها فــي تكويــن جــذور ،لذلــك ال
يمك ــن الحك ــم عل ــى نج ــاح الفس ــيلة بلونه ــا
األخضرفقط ويجب مواالة هذه الفســائل
بعمليــات الخدمــة وعــدم التســرع بإزالتهــا .
زراعة الفسائل في املشتل:

ً
ال توج ــد ثقاف ــة مش ــاتل نخي ــل حالي ــا ف ــي
الس ــودان فق ــد توقف ــت ألكث ــر م ــن ثالث ــة
عقــود فقــد توقفــت ألكثــرمــن عقديــن ثالثــة
رغــم أهميتهــا والغــرض مــن إنشــاء املشــتل:
•زراع ــة الفس ــائل صغي ــرة الحج ــم
وتربيته ــا.
•العم ــل عل ــي زي ــادة بع ــض األصن ــاف
املس ــتوردة أو الن ــادرة ذات الصف ــات
الجي ــدة.
•زي ــادة نس ــبة نج ــاح الفس ــائل ذات
الصف ــات املمت ــازة واملحافظ ــة عليه ــا.
زي ــادة العناي ــة والرعاي ــة للفس ــائل وتقوي ــة
مجموعه ــا الج ــذري.

فسائل جاهزة للزراعة

•الظروف إلى يجب توافرها في املشتل:
أن تك ــون أرض املش ــتل خفيف ــة أو خصب ــة
تخلــط بالرمــل وجيــدة الصــرف.
•أن تك ــون الترب ــة خالي ــة م ــن األم ــاح
والحش ــائش.
•أن تكـ ــون األرض خاليـ ــة مـ ــن
األم ـراض وبعي ــدة ع ــن األماك ــن املوبــوءة أو
كثـ ــرة األم ـ ـراض.
•أن يتوف ــر به ــا مص ــدر ري دائ ــم.
ومس ــورة بمص ــدات ري ــاح بش ــكل
علم ــي وقريب ــة م ــن الط ــرق الرئيس ــة.
5.أن تك ــون بعي ــدة ع ــن أماك ــن مج ــاري
الري ــاح وهبوبه ــا.
ويمكن تلخيص أهم أسباب تدهور وموت
الفسائل في املشتل لألسباب اآلتية:
•اس ــتخدام فس ــائل غي ــر مكتمل ــة
النض ــج وصغي ــرة الحج ــم.
•ع ــدم وج ــود مجم ــوع ج ــذري بكمي ــة
كافيــة للفســيلة أو وجــود تجويــف بمنطقــة
القط ــع.
•اإلهم ــال ف ــي ري الفس ــائل ووقايته ــا
بع ــد الزراع ــة.
•ع ــدم العناي ــة بت ــداول الفس ــائل م ــن
وقــت فصلهــا إلــى زراعتهــا باملشــتل وتعرضهــا
للصدمــات أو التأخــرفــي زراعتهــا.
•مهاجم ــة الفطري ــات والكائن ــات

الدقيق ــة للمناط ــق املجروح ــة م ــن قاع ــدة
الفس ــيلة وع ــدم اختي ــاراألرا�ض ــي النظيف ــة
أو اس ــتخدام املطه ـرات لتطهي ــر قاع ــدة
الفس ــيلة.
•اإلصاب ــة الش ــديدة لقم ــة الفس ــيلة
بالحش ـرات القش ــرية أو الب ــق الدقيق ــي أو
أي إصاب ــات مرضي ــة أو حش ــرية ش ــديدة.
•الزراع ــة الس ــطحية الت ــي تع ــرض
الفس ــيلة للجف ــاف أو الزراع ــة العميق ــة
الت ــي تس ــبب ابت ــال وتل ــوث وم ــوت القم ــة
النامي ــة.
ً
•يتوق ــف درج ــة النج ــاح أيض ــا عل ــى
الصنــف نفســه ففســائل بعــض األصنــاف
تكــون جذورهــا أســهل مــن فســائل أصنــاف
أخ ــرى.
•وج ــد أن الفس ــائل املفصول ــة م ــن
نخيــل مخمــل وال يــروى بانتظــام تكــون أكثــر
ً
نجاحــا مــن تلــك املفصولــة مــن نخيل مروى
وقــد يرجــع ذلــك إلــى قــوة املجمــوع الجــذري
في الحالة األولى .حيث كان تجذيرالفسائل
املهملة والبروس للصنف املشرق ودلقاي
أكث ــر نجاح ــا ف ــي التجذي ــر م ــن الفس ــائل
النامي ــة ف ــي الج ــزر أو البس ــاتين املعتن ــي به ــا
بنس ــبة .93%
ً
وعمومــا تمكــث الفســائل فــي املشــتل لفتــرة
ً
ال تق ــل ع ــن ع ــام وغالب ــا تظ ــل مل ــدة عامي ــن
ثــم تقلــع لزراعتهــا فــي البســتان وتســمى عنــد
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ذل ــك «بامل ــدورة أو ب ــأم دراب ــة» ويش ــترط
فيهــا أن تحتــوي علــى مجمــوع جــذري غزيــر
وأن تكــون جيــدة النمــو خضـراء خاليــة مــن
اإلصابة املرضية والحشرية وأال يقل وزنها
ع ــن  10 - 12كج ــم وال يق ــل أكب ــر قط ــر له ــا
ع ــن  30س ــم وأن يك ــون ط ــول جذعه ــا مت ــر
واح ــد عل ــى األق ــل.
تقانة نقل نخيل التمراملثمر

تقانة نقل نخيل التمراملثمر
أجريــت هــذه الدراســة بغــرض إنقــاذ نخيــل
منطق ــة املناصي ــر وتف ــادي تك ـرار مأس ــاة
نخيــل وادي حلفــا حيــث فقــدت تحــت ميــاه
الس ــد العال ــي أكث ــر م ــن ملي ــون وخمس ــمائة
نخل ــة مثم ــرة م ــن أج ــود التم ــور الجاف ــة
والعجــوة وذخيــرة مــن التمــور الغيــرمصنفــة
ً
وتع ــرف محلي ــا ب ـ أس ــكتن فنت ــي .اعتم ــدت
الدراس ــة ف ــي أساس ــها النظ ــري عل ــى فك ــرة
افتتــاح جامعــة بغــداد فــي عــام  1965حيــن
إنش ــاء الجامع ــة واقت ــرح الخبي ــر (نوكت ــون
 )1965نقــل وزراعــة أشــجارنخيــل باســقة
على جانبي مدخل الجامعة الرئي�سي بطول
ً
 20مت ــر وعم ــر  30عام ــا وبذل ــك التجرب ــة
ً
الولــي عامليــا فــي نقــل النخيــل املثمــرومــن ثــم
انتشــرت فكــرة نقــل أشــجارالنخيــل املثمــر
م ــع ازده ــار م ــدن الخلي ــج العرب ــي ،وبذل ــك
اصبح ــت عملي ــة نق ــل النخي ــل للموق ــع
الجدي ــد عام ــل ه ــام واس ــتراتيجي وأسا�س ــي
فــي االرتبــاط النف�ســي واالجتماعــي للمواطــن
ف ــي بيئت ــه الجدي ــدة ،كم ــا يتض ــح ف ــي اآلت ــي:
•تحسين البيئة ومكافحة التصحر.
•تقويــة االرتبــاط النف�ســي واالجتماعــي
للمواطــن فــي بيئتــه الجديــدة.
•نق ــل النخي ــل املثم ــر وال ــذي س ــيثمر ف ــي
نفس العام ويشكل دخل اقتصادي للمهجر.
•تكلف ــة النق ــل أرخ ــص م ــن
التعويض ــات املطلوب ــة م ــن املواطني ــن بن ـ ًـاء
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عل ــى دراس ــة (.)1993
• عملي ــة نق ــل النخي ــل وزراعته ــا
والحفــاظ علــى البيئــة تتما�شــى مــع املعاييــر
الدولي ــة للتهجي ــر.
خطوات عملية النقل
* حف ــر خن ــدق دائ ــري ح ــول س ــاق النخل ــة
امل ـراد نقلهــا يبعــد عــن الســاق حوالــي (75-
 )80س ــم أي بقط ــر  160 – 150س ــم
وبعمــق  120ســم وعــرض  40ســم قبــل (4
 )-5أس ــابيع م ــن عملي ــة النق ــل م ــع إع ــادة
ردم ــه (الخن ــدق) برمل ــة خش ــنة ومواصل ــة
ً
ريه ــا يومي ــا وذل ــك به ــدف تقلي ــم الج ــذور
الكبي ــرة وتنش ــيط تكوي ــن ش ــعيرات جذري ــة
حديث ــة تقلي ــم كل الس ــعف م ــا ع ــدا ص ــف
أو صفيــن حــول القلــب ويلــف هــذا الصــف
ً
أو الصفين من الســعف جيدا بالخيش مع
دعامات خشبية لحماية القلب أو الجمارة
ً
أثن ــاء الترحي ــل وأيض ــا لتقلي ــل عملي ــات

البخــروالنتــح وأثــرهبــوب الريــاح الســاخنة.
خطوات عملية عند قلع
النخلة من موقعها:
قبل يوم من عملية النقل يعاد فتح أوحفر
الخنــدق الدائــري حــول النخلــة املـراد نقلهــا
ول ــف الكتل ــة الترابي ــة بالخي ــش والحب ــال
ً
وتدعيمهــا بألــواح الخشــب تمهيــدا لنقلهــا.
تستخدم الرافعة أوالكرين في عملية القلع
وترب ــط السالس ــل ح ــول الكتل ــة الترابي ــة
والس ــاق ولذل ــك تس ــتخدم الدعام ــات
الخش ــبية حت ــى ال يؤث ــر ضغ ــط السالس ــل
عل ــى الكتل ــة الترابي ــة وي ــؤدي لكس ــرها.
*تس ــتخدم الرافع ــة أو الكري ــن ف ــي عملي ــة
القل ــع وترب ــط السالس ــل ح ــول الكتل ــة
الترابي ــة والس ــاق ولذل ــك تس ــتخدم
الدعام ــات الخش ــبية حت ــى ال يؤث ــر ضغ ــط
السالس ــل عل ــى الكتل ــة الترابي ــة وي ــؤدي

إعادة غرس النخلة
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لكسرها.
خطوات إعادة غرس النخلة:
ً
•تكــون الجــورة أكبــرحجمــا من الكتلة
ً
الترابي ــة ذات ش ــكل دائ ــري غالب ــا بأبع ــاد
حوال ــي  2.5 × 1.5مت ــر بحي ــث يك ــون حج ــم
ً
الجورة مناســبا إلضافة رملة خشــنة تحت
وح ــول الج ــذور – الكتل ــة الترابي ــة.
• أهميــة وضــع طبقــة رملــة خشــنة فــي
قــاع الجــورة وبارتفــاع ال يقــل عــن  20ســم.
• يفض ــل أن تك ــون الج ــورة رطب ــة –
يفضــل حفرهــا قبــل فتــره أســبوع أو عشــره
ً
أيــام مــن الزراعــة وتــروى جيــدا.
ً
•تعق ــم الج ــورة أيض ــا بمبي ــدات
حش ــرية وفطري ــة 40( .ج ـرام ف ــوردان و6
ســم مكعب  /لتر-تلت )TILTوذلك للجورة
والكتل ــة الترابي ــة للنخل ــة.
•يجب زراعة النخلة بنفس اتجاهاتها
ال ـ ( )Orientationالس ــابقة وذل ــك بوض ــع
عالم ــة بالط ــاء لتحدي ــد اتجاه ــات املوق ــع
الجدي ــد – وق ــد تالح ــظ م ــوت نس ــبة م ــن
النخي ــل ال ــذي غي ــرت اتجاهات ــه.
ً
•يج ــب زراع ــة النخل ــة أيض ــا بنف ــس
العمــق الســابق أي بنفــس عمــق الســاق مــع
ســطح التربــة الســابق – وقــد تالحــظ مــوت
نســبة مــن النخيــل الــذي زرع بأكثــرأو أقــل
ً
عمق ــا.
•بعــد وضــع الكتلــة الترابيــة فــي الجــورة
ت ــردم بالرمل ــة الخش ــنة وتمن ــدل جي ــد

القفــل الجيــوب الهوائيــة والفراغــات حــول
الج ــذور.
•يجــب أن تظــل جــورة النخلــة حديثــة
النق ــل رطب ــة (تريان ــة) أو غي ــر جاف ــة وغي ــر
مش ــبعة بامل ــاء.
•يت ــرك الخي ــش والدعام ــات ح ــول
ً
املجم ــوع الخض ــري مل ــدة ش ــهر تقريب ــا.
كيفية إنشاء بستان نخيل
يجــب االهتمــام فــي اختيــاراألرض الصالحــة
للزراع ــة حي ــث تج ــود زراع ــة التم ــور ف ــي
مــدي واســع مــن األرا�ضــي ورغــم أنــه يفضــل
األرا�ضي الطميية العميقة وضرورة التأكد

مــن توفــرمــاء الــري الصالــح حيــث تتحمــل
أشــجارالنخيــل ملوحــة التربــة بدرجــة تفوق
الكثيــرمــن أشــجارالفواكــه األخــرى ولــو أن
إنتاجيته ــا تق ــل م ــع زي ــادة ملوح ــة منطق ــة
انتشــارالجــذور وال ينصــح بزراعــة النخيــل
ف ــي األرا�ض ــي الت ــي تتع ــدى نس ــبة ملوحته ــا
 7000ج ــزء ف ــي امللي ــون ف ــي منطق ــة انتش ــار
املجم ــوع الج ــذري إال أن نس ــبة امللوح ــة ف ــي
الطبقة السطحية قد تزيد عن ذلك ولكن
العب ــرة ف ــي املنطق ــة الت ــي تنم ــو به ــا الج ــذور.
ولك ــن للحص ــول عل ــى إنتاجي ــة عالي ــة م ــن
زراع ــة النخي ــل يمك ــن أن نش ــير إل ــى ح ــدود
الترب ــة املناس ــبة لزراعته ــا كم ــا ه ــو موض ــح
بالج ــدول اآلت ــي:

جدول ( )2التربة املناسبة لزراعة النخيل

نوع التربة

امللوحة الكلية

كربونات الكالسيوم

عمق املاء األر�ضي

حالة الصرف

األرا�ضي الطينية الخفيفة التي بها
 %نسبة الطين تتراوح ما بين 45 – 25

1500 – 6000
جزء في املليون

15 – 20 %

أكثرمن  3متر

جيدة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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مدى تحمل أشجارالنخيل مللوحة التربة

للحص ــول عل ــى إنتاجي ــة عالي ــة منه ــا

وكمــا ســبق ذكــره تجــود زراعــة النخيــل
ف ــي م ــدي واس ــع م ــن األرا�ض ــي ولك ــن

يج ــب تفه ــم بع ــض النق ــاط الهام ــة ف ــي

لتحســين خــواص التربــة للحصــول علــى
إنتاجي ــة عالي ــة منه ــا .كم ــا ف ــي الج ــدول

قوام األرا�ضي املختلفة وكيفية عالجها

املرف ــق:

جدول ( )3وصف ألنواع األرا�ضي املختلفة ومتطلبات تحسين كل نوع

نوع التربة

قوامها

عالجها

األرا�ضي الطينية
الثقيلة السوداء

ذات محتوى عالي من الطين  % 60 – 50وهذا يجعلها بطيئة
النفاذية رديئة التهوية .ارتفاع مستوى املاء األر�ضي وقربه
من سطح التربة مما يؤدي إلى تكوين أرا�ضي ملحية أو قلوية.
وجود طبقات صماء متكونة يعيق نمو الجذور ونفاذية املاء
.تؤدى إلى ظهور مستوى مرتفع من املاء األر�ضي فوقها

تتطلب إضافة رمل ناعم خالي من امللوحة أو سماد
بلدي قديم متحلل يعمالن على تخفيف شدة
التماسك وتحسين تهويتها ونفاذيتها للماء .إنشاء
شبكة مصارف مغطاة أو مكشوفة لخفض مستوى
املاء األر�ضي إلى الحد املطلوب لتحسين التهوية
والنفاذية .يمكن كسرها بمحراث تحت التربة

األرا�ضي امللحية

يمكن التعرف عليها بوجود أمالح بيضاء مزهرة على السطح
وتقزم النباتات واألوراق يكون لونها أخضر

يمكن عمل غسيل لهذه التربة إما سطحي إذا كانت
الطبقات العليا هي املسئولة عن ملوحة التربة أو
غسيل جوفي إذا كانت الطبقات السفلى هي التي بها
.ملوحة عالية

األرا�ضي القلوية

ً
يمكن التعرف عليها ظاهريا بوجود أمالح سوداء مزهرة من
.أمالح هيبومات الصوديوم

تحديد كمية الجبس الزراعي الالزم لخفض
) والجبس يفيد في PHدرجة حموضة التربة (الـ
إحالل الكالسيوم محل الصوديوم فيحسن البناء
.والنفاذية والتهوية الضرورية لألشجاراملزروعة

األرا�ضي الرملية

.تتميزبالقوام الرملي الناعم والخشن جيدة التهوية والنفاذية

يشترط عدم ارتفاع ملوحتها وإضافة السماد
البلدي املتحلل لتعويض نقص العناصروتحسين
بناء التربة كذلك إضافة الطمى الخالي من األمالح
يساعدان على النمو الحيد ألشجارالنخيل في مثل
هذه األرا�ضي

األرا�ضي الجيرية

يشترط عدم ارتفاع الكالسيوم بها عن  25%حيث زيادتها
تؤدى إلى تعجن التربة عند زيادة ماء الري أو شدة تماسكها
وضغطها على الجذور وتمزقها عند الجفاف وهذا يجعل
إنتاجية النخلة ضعيفة

إضافة السماد البلدي القديم املتحلل الذي
يحسن بناء التربة ونفاذيتها والتهوية الجيدة عالوة
مما يسهل ) (PHعلى خفض درجة حموضة التربة
.امتصاص العناصرالغذائية بالنبات

املسافـات بـين نخــيل التمــر:
من أهم العوامل التي تحدد املسافات
بين النخيل هي:
العملي ــات الفالحي ــة والزراع ــات البيني ــة
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ونوعيــة النباتــات أو األشــجاراملزروعــة بيــن
النخي ــل.

ولذلــك تحــدد املســافات ابتـ ً
ـداء مــن 6 × 6
مت ــر وحت ــى  9 × 9مت ــر.

ط ــول الس ــعف الخ ــاص بالصن ــف املعي ــن
وهنال ــك أصن ــاف مث ــل الصن ــف البرح ــي
س ــعفه طوي ــل مقارن ــة باألصن ــاف األخ ــرى.

تجهــيزالجــورة وزراعــة الفسائــل:

2022

يفضــل عنــد زراعــة فســائل النخيــل وذلــك
م ــن مالحظاتن ــا ف ــي أنــواع مختلف ــة م ــن

تجهيزالجورة

األرا�ض ــي أهمي ــة حف ــر الج ــورة بحج ــم 75
س ــم 3أو مت ــر مكع ــب ف ــي األرا�ض ــي الثقيل ــة
السوداء ويقل في األرا�ضي الخفيفة القوام
وفي كل أنواع األرا�ضي يفضل ملئها بالرملة
الخشــنة وذلــك لعــدة أســباب:
•مالئمــة نمــو جــذور النخيــل فــي األرض
الرمليــة عنــه فــي األرض الثقيلــة مــع مميـزات
الرمليــة فــي ســهولة نمــو الجــذور.
•ع ــدم تش ــقق األرا�ض ــي الرملي ــة عن ــد
التعــرض للعطــش أو جفــاف ســطح التربــة
وبالتال ــي تم ــزق الج ــذور ودخ ــول ع ــدد م ــن
األم ـراض الفطري ــة ع ــن طري ــق ج ــروح
الج ــذور.
•ينص ــح ب ــري الج ــورة  4 – 3م ـرات
ً
قبل زراعة الفســيلة لترطيب التربة وأيضا
ينص ــح بإضاف ــة  40ج ـرام مبي ــد في ــوردان
حــول جــذور الفســيلة مباشــرة مــع الزراعــة
– كمــا يفضــل إضافــة ½ كيلوجـرام كبريــت
زراع ــي وخاص ــة ف ــي األرا�ض ــي ذات القلوي ــة
املرتفعــة وذلــك لعــدة أســباب – أهمهــا:
•يساعد في تقليل قلوية التربة.
•يعم ــل كمض ــاد فط ــري وبكتي ــري

لألمراض التي يمكن أن تنقل مع الفسيلة.
•يعم ــل عل ــى زي ــادة امتص ــاص بقي ــة
العناص ــر الغذائي ــة الهام ــة للفس ــيلة.
•يعم ــل عل ــى تنش ــيط كل الكائن ــات
الدقيق ــة واملفي ــدة ف ــي الترب ــة.
ً
•عموم ــا يفض ــل أن تك ــون الحف ــرة أو
الجورة املعدة للزراعة جاهزة قبل إحضار
الفس ــيلة ومروي ــة قب ــل أي ــام م ــن الزراع ــة
لتتــم الزراعــة فــي تربــة رطبــة لســهولة عملية
ً
مندلــة التربــة أو دكهــا جيــدا حــول الفســيلة
للتخل ــص م ــن الفراغ ــات الهوائي ــة وأهمي ــة
متابع ــة ه ــذه العملي ــة عن ــد الري ــة الثاني ــة
للتأكــد مــن عــدم وجــود هــذه الفراغــات أو
الش ــقوق ح ــول س ــاق النخل ــة.
•أهمي ــة حماي ــة الفس ــائل املزروع ــة
ً
حديث ــا م ــن الح ــرالش ــديد ولفه ــا بالخي ــش.
•حماية الفسائل من حرارة الجو
والجدي ــر بذك ــره أن ــه ف ــي مناط ــق الزح ــف
الصح ـراوي أو مناط ــق حرك ــة الكثب ــان
الرملي ــة يلج ــأ مزارع ــي النخي ــل لزراع ــة
الفس ــائل تح ــت مس ــتوى س ــطح الرم ــال

حماية الفسائل من حرارة الجو

املتحرك ــة عل ــى أرا�ض ــي الني ــل الرس ــوبية
وذل ــك بع ــد بن ــاء س ــور بالطي ــن أو األج ــر
(جال ــوص) وكلم ــا تراكم ــت الرم ــال ح ــول
ســطح الفوهــة أو ارتفــع املجمــوع الخضــري
للنخل ــة يض ــاف ط ــوف أو (س ــريقة) أخ ــرى
وهك ــذا حت ــى تنم ــو وتظه ــر ف ــوق س ــطح
الرم ــال كم ــا ف ــي الش ــكل املرف ــق م ــن ش ــمال
دنقــا (واحــة ســليمة وواحــة القعــب) وتعــد

خطوات زراعة الفسائل
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عمليــة فالحيــة متبعــة فــي شــمال الســودان.
خطوات زراعة الفسائل:
قبــل زراعــة الفســائل الناتجــة مــن الزراعــة
النســيجية يجــب القيــام بمــا يلــي:
إج ـراء فح ــص للترب ــة والتأك ــد م ــن ع ــدم
وجــود طبقــة صمــاء أو حجــارة كبيــرة تحــت
الطبق ــة الس ــطحية حي ــث يج ــب حراث ــة
وتهيئة التربة وإزالة كافة العوائق الحجرية
املوجودة فيها.
التأك ــد م ــن تواف ــر املي ــاه الالزم ــة لل ــري م ــع
مراع ــاة تحليله ــا م ــن حي ــث محتواه ــا م ــن
امللوح ــة.
تجهي ــز ش ــبكة ال ــري املناس ــبة وحس ــب
مس ــافة الزراع ــة.
تخطي ــط أرض البس ــتان وتحدي ــد مواق ــع
الفس ــائل حس ــب املس ــافة املناس ــبة،
ويفض ــل اتب ــاع النظ ــام الرباع ــي للزراع ــة.
7X7أو  8X8حسب الصنف ونوعية التربة
والظ ــروف الجوي ــة وخاص ــة الرطوب ــة،
وهن ــاك عوام ــل ع ــدة يعتم ــد عليه ــا.
تحديد مسافات زراعتها:
املســافة املناســبة إلجـراء عمليــات الخدمــة
بشــكل ســهل وخاصــة املكننــة.
توفي ــر املس ــافة املناس ــبة النتش ــار ونم ــو
الج ــذور.
الس ــماح لتع ــرض األش ــجار لق ــدر مناس ــب
م ــن اإلض ــاءة وع ــدم حص ــول التظلي ــل.
1.تجهي ــز الحف ــرة الالزم ــة للزراع ــة بأبع ــاد
X 75 75أو75ســم 3أو متــرمكعــب ويفضــل
تركهــا معرضــة للشــمس والهــواء لعــدة أيــام
للتخل ــص م ــن الكائن ــات الحي ــة الض ــارة،
وتخلــط تربــة الحفــرة مــع الســماد العضــوي
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املتحلــل ،ويوضــع فــي داخــل الحفــرة خلطــة
م ــن ت ـراب الحف ــرة والبتم ــوس والطم ــي
ً
بنس ــبة1: 1: 1 ،ويمك ــن وض ــع الرم ــل ب ــدال
م ــن البتم ــوس.
ت ــروى الحف ــرة قب ــل الزراع ــة ليتجان ــس
الخلي ــط ،كم ــا أن مي ــاه ال ــري تس ــاعد ف ــي
غس ــل األم ــاح وتس ــهم ف ــي عملي ــة تخم ــر
وال ــري  4-3م ـرات قب ــل الزراع ــة.
زراعة فسائل النخيل في األرض املستديمة
يمك ــن زراع ــة الفس ــائل ف ــي أي وق ــت م ــن
الس ــنة م ــع مالحظ ــة بع ــض األم ــور عن ــد
الزراع ــة ف ــي الش ــهور الب ــاردة أو الح ــارة،
ويفض ــل أن تت ــم الزراع ــة ف ــي نهاي ــة فص ــل
الخري ــف ،ويج ــب أن تت ــم الزراع ــة ف ــي
الصب ــاح الباك ــر ،وأن تك ــون الفس ــائل
بطــول 35 – 40ســم ،وتحتــوي علــى 4 – 5
سعفات ثالث منها أوراق حقيقية (كاملة).
وأن تكــون قاعــدة الفســيلة تشــبه البصلــة
وذات مجم ــوع ج ــذري جي ــد.
وتتم عملية الزراعة وفق الخطوات اآلتية:
• قط ــع الكي ــس البالس ــتيكي م ــن
القاع ــدة م ــع مراع ــاة س ــامة املجم ــوع
ا لج ــذ ري .
•توض ــع الفس ــيلة ف ــي الحف ــرة بعناي ــة

ً
ً
ويك ــون وضعه ــا عمودي ــا ومائ ــا باتج ــاه
الري ــاح ،ث ــم ي ــردم الت ـراب حوله ــا ويس ــحب
ً
الكي ــس البالس ــتيكي لألعل ــى قلي ــا .وي ــدك
ً
التـراب جيــدا حــول الفســيلة لتفــادي تكــون
جيــوب هوائيــة حــول املجمــوع الجــذري ممــا
يس ــبب تعف ــن الج ــذور ،ويج ــب أن يك ــون
القطراألكبرلقاعدة الغرسة عند مستوى
التربــة ،مــع ضمــان عــدم تســرب ميــاه الــري
إل ــى قل ــب (القم ــة النامي ــة) النخل ــة.
•يع ــد ح ــوض م ــزدوج ل ــكل فس ــيلة،
األول ملن ــع ال ــري م ــن الوص ــول إل ــى قل ــب
الفس ــيلة ،والح ــوض الثان ــي بقط ــر 1مت ــر
الس ــتقبال مي ــاه ال ــري ويفض ــل أن يك ــون
عم ــق الح ــوض م ــا بي ــن 20 – 30س ــم.
ً
•تــروى الشــتالت يوميــا بشــكل منتظــم
ً
وملــدة ال تقــل عــن 40يومــا حســب نــوع التربة
والظــروف الجويــة مــع مراعــاة تجنــب غمــر
قلــب الفســيلة باملــاء ،ثــم يتــم تقليــل الــري
ً
لتــروى مرتيــن أو ثــاث مـرات أســبوعيا ملــدة
ش ــهرين.
• بعــد الســنة الثالثــة مــن الزراعــة يتــم
توس ــيع ح ــوض النخل ــة وبمحي ــط يماث ــل
محي ــط الس ــعف.
•ت ـزال الفس ــائل املتكون ــة وتت ــرك
 3 – 4فس ــائل فق ــط إلعطائه ــا الفرص ــة

الكافيــة للنمــو الجيــد ودفعهــا نحــو اإلزهــار،
ويجــب تعفيــرأماكــن فصــل الفســائل بأحــد
املبي ــدات لوقايته ــا م ــن اإلصاب ــات املرضي ــة
والحش ــرية.
• ف ــي ح ــال ظه ــور الطل ــع ف ــي الس ــنوات
األول ــى م ــن الزراع ــة يج ــب إزالت ــه للس ــماح
لهــا بتكويــن جــذع جيــد النمــو وقــوي ،حيــث
إن النخلــة كأي نبــات آخــرلهــا قــدرة وســعة
إنتاجيــة محــدودة ،واملحصــول الثمــري فيها
ل ــه ارتب ــاط بمجم ــوع املس ــاحة الخض ـراء
املعرض ــة لض ــوء الش ــمس ،وهن ــاك ع ــدد
م ــن الس ــعف األخض ــر الض ــروري لتغذي ــة
الع ــذوق الثمري ــة ( )Fruit clusterحت ــى
نض ــج الثم ــار ،ويت ـراوح ع ــدد الس ــعفات
ل ــكل ع ــذق م ــا بي ــن 8 – 10س ــعفة للع ــذق
الواح ــد ،وه ــذا م ــا يج ــب مراعات ــه عن ــد
عملي ــة التقلي ــم وإزال ــة الس ــعف لتحقي ــق
املوازن ــة بي ــن املجم ــوع الخض ــري واملجم ــوع
ً
الثم ــري س ــنويا للحص ــول عل ــى ثم ــارجي ــدة
النوعي ــة.
املراجع:
•التقاري ــر الس ــنوية ومضاب ــط لج ــان
هيئ ــة البح ــوث الزراعي ــة) لجن ــة إج ــازة
العملي ــات الفالحي ــة ولجن ــة اآلف ــات
واألم ـراض واللجن ــة القومي ــة إلج ــازة
األصن ــاف للفت ــرة.2020 – 1995 ،
•داؤود حس ــين داؤود وفاطم ــة عب ــد
ال ــرؤوف احم ــد .كت ــاب زراع ــة النخي ــل
وإنت ــاج التم ــور ف ــي جمهوري ــة الس ــودان.
جائ ــزة خليف ــة الدولي ــة لنخي ــل التم ــر
واالبت ــكار الزراع ــي .أب ــو ظب ــي2021 ،
•Transplanting mature date
palm in lrag By B.H. Nocton 1965
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International Photograpy Competition
The 14th Session

2023

1st Category ( The Date Palm Tree )
2ed Category ( Human and The Date Palm Tree )

1 15,000 AED
Winners Prizes In Each Category
2022 / 12 / 31

2022 / 07 / 01

2023

2 10,000 AED
3

5,000

AED

Ā

Participation open from 01 / 07 / 2022 To 31 / 12 / 2022
Results will be announced during February 2023
To p a r t i c i p a t e o n l y V i a W e b s i t e
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