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الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي 

) رحمه اهلل (
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الشكر والتقدير

     حيظــى العمــل يف اإلدارة الزراعيــة وبــكل اإلدارات التابعــة إلدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي بــاإلرادة القويــة 
وبــاإلدارة احلكيمــة، والتشــجيع املتواصــل، واملتابعــة املســتمرة، مــن قبــل كل مــن أصحــاب املعــايل والفضيلــة املشــايخ 
أعضــاء جملــس النظــارة املوقريــن، وســعادة األمــن العــام األســتاذ / عبــد الســام بــن صــاحل الراجحــي وســعادة املديــر 
العــام املهنــدس / علــي بــن حممــد الشمســان، ممــا جعــل إدارة األوقــاف رائــدة املؤسســات اخلرييــة العامليــة، حيــث 
حصلــت علــى العديــد مــن اجلوائــز احملليــة والعامليــة ومل يكــن ليتحقــق هــذا اإلجنــاز بعــد توفيــق اهلل ســبحانه وتعــاىل 

إال بالدعــم الاحمــدود مــن قبــل اإلدارة العليــا إلدارة األوقــاف.

لــذا يتقــدم املؤلفــان إليهــم بوافــر الشــكر والثنــاء وخالــص التقديــر واالمتنــان علــى دعمهــم املتواصــل، ومتابعتهــم 
احلثيثــة وموافقتهــم الكرميــة علــى طباعــة هــذا املرجــع العلمــي علــى نفقــة إدارة األوقــاف، وتوجيههــم الدائــم بــأن خيــرج 
هذا العمل إىل القارئ الكرمي متميزاً ويليق بإدارة األوقاف، ومبكانة النخلة اليت شــرفت يف القرآن الكرمي، والســنة 
النبويــة املطهــرة، وأن يكــون هــذا العمــل إضافــة جديــدة وفاعلــة إىل املكتبــة العربيــة والعامليــة الــيت هــي يف حاجــة إىل 

مثــل هــذه الكتــب التطبيقيــة .

      

               المؤلفان

                                          ربيع الثاني 1436هـ الموافق فبراير 2015م
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المقدمة

     مل يعــد االســتثمار يف جمــال إنشــاء مــزارع وبســاتن خنيــل التمــر يقتصــر علــى إنتــاج التمــور فحســب، بــل ختطــاه 
إىل أبعــد مــن ذلــك، فــإن كان إنتــاج التمــور هــو اهلــدف األساســي إال أنــه أضحــى هنــاك أهدافــاً أخــرى ختتلــف 
باختــاف مــدى وعــي املســتثمر وإمكانياتــه واهتماماتــه، ومــن تلــك األهــداف هــي االســتفادة مــن املنتجــات 
الثانويــة؛ لنخيــل التمــر والــيت يطلــق عليهــا بعــض املزارعــن ) خملفــات ( حيــث إن معظــم تلــك املنتجــات يغفــل 
قيمتهــا وأمهيتهــا كثــري مــن مزارعــي النخيــل، ومــن تلــك املنتجــات الثانويــة والــيت متثــل قيمــة حقيقيــة مهملــة - إال 

القليــل - ممــن يســتغلوهنا اســتغاال أمثــًا كمــا يــأيت:-

1( نوى التمر.                                     2( حبوب اللقاح.

3( الفسائل.                                      4( الرواكيب )الفسائل اهلوائية(.

5( ُجَّار خنيل التمر.                              6( نواتج التقليم.

حيــث أصبــح هنــاك مــزارع خنيــل أنشــأت هبــدف إنتــاج الفســائل ومــزارع أخــرى خصصــت؛ لغــرس فســائل فحــول 
خنيــل التمــر هبــدف إنتــاج حبــوب اللقــاح، لــذا رأينــا مــن واجبنــا كمســئولن عــن اإلدارة الزراعيــة الــيت تشــرف علــى 
ثاثــة مشــاريع خنيــل متــر باملنطقــة الوســطى باململكــة العربيــة الســعودية تضــم أكثــر مــن ربــع مليــون خنلــة مــن بــن 
تلــك املشــروعات، األول: مشــروع الباطــن الكائــن مبدينــة بريــدة مبنطقــة القصيــم احلائــز علــى العديــد مــن اجلوائــز 
احملليــة والعامليــة وبصفتــه أكــر مشــروع خنيــل متــر علــى مســتوى العــامل حســب موســوعة غينيــس للمعلومــات العامــة 
واألرقام القياســية عام )2005م( والداعم الرئيس لألمن الغذائي العاملي حســب شــهادة منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة ) الفاو ( ووزارة الزراعة باململكة العربية السعودية عام )2011م(  واملشروع الثاين مشروع ضرماء 
الكائــن مبحافظــة ضرمــا مبنطقــة الريــاض ويضــم 50000 خنلــة مــن األصنــاف املمتــازة واجليــدة بينمــا املشــروع الثالــث 

هــو مشــروع احلائــر وتوفيــق مبنطقــة الريــاض أيضــاً ويضــم 2085 خنلــة.

وأيضــاً مــن واجبنــا جتــاه ) عمتنــا النخلــة ( كمــا أطلــق عليهــا املصطفــى - صلــى اهلل عليــه وســلم- أن نســاهم ولــو 
بالقــدر القليــل يف نشــر الوعــي الثقــايف والعلمــي حــول تلــك املنتجــات الثانويــة لنخيــل التمــر مــن حيــث مكوناهتــا 
وأمهيتهــا وكيفيــة تنميتهــا واالســتفادة املثلــى منهــا بــن مزارعــي النخيــل ومنتجــي التمــور يف جيــع دول العــامل وذلــك 
هبــدف تغيــري الثقافــة الســائدة لــدى بعــض املزارعــن حنــو تلــك املنتجــات ولتوضيــح كميــة ونســب تلــك املنتجــات 
أمــام املســئولن عــن مشــاريع ومــزارع النخيــل  فقــد يكــون هــذا عامــًا مســاعداً وحماولــة الســتثمارها بــداًل مــن أن 
تــرك دون االســتفادة منهــا، بــل وقــد يكــون بعضهــا مصــدراً لنقــل اإلصابــات إىل مــزارع النخيــل وخمــازن التمــور أو 
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مصــدراً للحرائــق - القــدر اهلل - .

حيــث مت البحــث يف بعــض املكتبــات العلميــة عــن كتــب ومراجــع علميــة تتنــاول املنتجــات الثانويــة لنخيــل التمــر، 
فلــم جنــد إال بعــض املقــاالت الــيت نشــرت يف بعــض املؤمتــرات أو اجملــات مثــل الشــجرة املباركــة الــيت تصــدر عــن 
األمانــة العامــة جلائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر خــال األعــوام مــن 2009 – 2014م والــيت تناولــت جانبــاً 

مــن تلــك املنتجــات .

لــذا راود املؤلفــان فكــرة إعــداد دراســة )نشــرات فنيــة( تتنــاول تصنيــف تلــك املنتجــات الثانويــة لنخيــل التمــر، وتقديــر 
كمياهتــا وحتديــد أوجــه اســتخداماهتا وفوائدهــا لــكل منتــج علــى حــده، وبعــد أن حتققــت الفكــرة، حيــث نشــرت 
تلــك النشــرات الفنيــة مبجلــة الشــجرة املباركــة، راود املؤلفــان تطلــع أكــر يف صياغــة تلــك الدراســات أو النشــرات 
الفنيــة الــيت تناولــت جيــع املنتجــات الثانويــة لنخيــل التمــر يف صــورة مرجــع علمــي يتضمــن مخســة أبــواب يشــمل 
البــاب األول: تقديــر حجــم املنتجــات الثانويــة لنخيــل التمــر حمليــاً وعامليــاً بينمــا يشــمل البــاب الثانــي: خصائــص 
نواتــج تقليــم خنيــل التمــر وجمــاالت اســتخدامها أمــا البــاب الثالــث: فيتنــاول ســتة فصــول خيتــص كل فصــل مبنتــج 
ثانــوي يتحــدث عــن التعريــف باملنتــج وأمهيتــه وكميتــه بالنســبة للنخلــة الواحــدة، وقيمتــة االقتصاديــة, بينمــا البــاب 
الرابــع: فيشــمل اســتعراضا للتعريــف بــإدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي عمومــاً واإلدارة الزراعيــة علــى وجــه اخلصــوص 
أمــا البــاب الخامــس: فيشــمل بعــض اإلصــدارات املهمــة عــن شــجرة خنيــل التمــر مبــا فيهــا إصــدارات إدارةاألوقــاف.

 وحنســب أن هــذا املرجــع إضافــة جديــدة للمكتبــة العربيــة باعتبــاره املرجــع األول مــن نوعــه الــذي يتنــاول هــذا 
اجلانــب احليــوي يف جمــال قطــاع النخيــل والتمــور، ســائلن اهلل - ســبحانه وتعــاىل - أن ينفــع بــه وأن يكــون يف 
ميــزان حســنات املوقــف الشــيخ صــاحل بــن عبــد العزيــز الراجحــي »رمحــه اهلل«، وجلميــع القائمــن علــى صــرح إدارة 

األوقــاف، وللمؤلفــن، وللمطلعــن علــى هــذا املرجــع، واهلل مــن وراء القصــد .
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صورة رقم ) 1 ( املؤلفان يتفقدان اجلثائث والفسائل حديثة الغرس مبشروع الباطن

صورة رقم ) 2 ( لوحة ارشادية توضح مشروع الباطن
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الصفحةالمحتوىالعنصر

3الشكر والتقدير 

4المقدمة

7اإلهداء

21تقدير حجم املنتجات الثانوية لنخيل التمر حملياً وعامليًاالباب األول

الباب الثاني 

26 خصائص نواتج تقليم خنيل التمر وجماالت استخداماهتا وتشمل:

أواًل : أهم اخلصائص واملميزات للصناعات القائمة على املنتجات 
28الثانوية الزراعية يف :-

28جمال الصناعات احلرفية واألخشاب ومواد البناء .

28جمال صناعة األعاف احليوانية واألمسدة العضوية.

29ثانياً : جماالت استخدام نواتج تقليم خنيل التمر يف :-

29إعداد السماد الطبيعي العضوي ) الكمبوست ( .

44صناعة األخشاب   .

45صناعة بعض مواد البناء .

46بعض الصناعات احلرفية .

47تغذية احليوانات.

47تغذية األغنام.

48تغذية األبقار.

50صناعة األوراق.

الفهـــــــــــــــــــــــــــرس
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55املنتجات الثانوية لنخيل التمرالباب الثالث

المنتج األول

56نوى التمر ويتضمن ما يأيت :-

57تعريف النواة .

57أمساء النواة أو البذور ببعض الدول .

58متوسط وزن النوى ونسبته املئوية إىل املادة اللحمية للثمرة ومكوناهتا .

جماالت استخدام نوى التمر وتشمل)أ-عاج بعض األمراض-ب-
64بعض 

الصناعات الغذائية-ج-تغذية احليوانات والدواجن واألمساك-د-تكاثر 
65النخيل(.

77طرق نزع النوى من التمر.

78أهم اآلفات اليت تصيب نوى التمر وطرق الوقاية واملكافحة .

المنتج الثاني

83حبوب لقاح خنيل التمر ويتضمن مايأيت :-

84تعريف طلع النخيل وحمتوياته .

84املكونات الكيميائية حلبوب اللقاح .

86صور وأشكال حبوب اللقاح .

87مواصفات الطلع ومعدل إنتاج الفحول من حبوب اللقاح . 

93إعداد وختزين حبوب اللقاح وحيويتها.

تقسيم أصناف النخيل حسب موعد التزهري ومدى حاجتها حلبوب 
93اللقاح.

96األمهية االقتصادية حلبوب اللقاح  يف )التلقيح – العاج(.

99صور استخدام حبوب اللقاح .
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102حمظورات تناول حبوب اللقاح .

المنتج الثاني
103األمهية االقتصادية جلف ) غمد ( غاف الطلع .

106اآلفات واألمراض اليت تصيب الطلع وطرق الوقاية واملكافحة.

المنتج الثالث

108فسائل خنيل التمر وتتضمن ما يأيت :-

109معدل إنتاج بعض أصناف خنيل التمر من الفسائل وقيمتها املادية  .

102مواصفات الفسائل اجليدة .

112التكاثر بالفسائل أحد الطرق الرئيسة لتكاثر خنيل التمر.

113اختيار وحتديد األصناف املناسبة للغرس .

114مواصفات حفر جور الغرس .

114مواصفات تنفيذ شبكة الري لغرس بساتن النخيل.

115املواعيد املناسبة لقلع وغرس الفسائل .

116مواصفات قلع فسائل النخيل .

117شروط النقل واستام الفسائل .

118معاملة الفسائل } قبل – أثناء – بعد { الغرس .

األسباب اليت تؤدي إىل ارتفاع نسبة املفقود من الفسائل بعد غرسها 
122وكيفية تافيها .

123استخدام الفسائل إلحاهلا حمل النخيل املعمر  .

125أهم اآلفات اليت تصيب الفسائل وطرق الوقاية واملكافحة .

128الرواكيب ) الفسائل اهلوائية ( وتتضمن ما يأيت :-المنتج الرابع
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المنتج الرابع

129تعريف الرواكيب.

129أكثر أصناف النخيل إنتاجاً للرواكيب.

133أضرار الرواكيب بالنسبة للنخيل.

133فوائد الرواكيب ملزارعي النخيل.

134كيفية نزع )فصل( الرواكيب من األصناف غري االقتصادية.

134كيفية جتذير الرواكيب لألصناف االقتصادية والنادرة.

138اآلفات اليت تصيب الرواكيب وطرق الوقاية واملكافحة.

المنتج الخامس

139ُجَّار خنيل التمر ويتضمن ما يأيت :-

140تعريف اجُلمَّارة ومكوناهتا وأمساؤها .

140كيفية استخراج اجُلمَّارة ووزهنا بالنسبة للفسيلة أو الراكوب أو النخلة.

141فوائد اجُلمَّارة وصور استخداماهتا .

المنتج السادس

143 نواتج تقليم خنيل التمر ويتضمن ما يأيت :-

144تعريف عملية التقليم وتوقيت تطبيقها .

144أهداف عملييت التقليم والتكريب وما جيب مراعاته عند التطبيق .

145تصنيف نواتج التقليم مع توضيح مكونات أجزاء السعفة .

146تقدير كميات نواتج التقليم / خنلة / سنة / كجم .
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المنتج السادس

151تقدير أطوال نواتج التقليم وعدد اخلوص واألشواك )السعفة(.

156املنتجات الثانوية اجلافة من نواتج اخلف واجلداد .

املتوسط العام إلنتاج النخلة سنوياً من نواتج التقليم وخف الطلوع 
160واجلداد/كجم.

الباب الرابع

162التعريف بإدارة أوقاف صاحل الراجحي

163مقدمة للتعريف بالوقف ومشروعيته.

163التعريف بإدارة األوقاف ومقرها الدائم.

164رؤية ورسالة وأهداف إدارة أوقاف صاحل الراجحي.

164املصارف اليت تصرف فيها أموال الوقف.

165التعريف باإلدارة الزراعية.

166مشروعات النخيل التابعة لإلدارة الزراعية.

167قائمة بأصناف النخيل باملشروعات الزراعية.

169طرق تسويق التمور والفسائل باملشروعات الزراعية.

الشهادات واجلوائز واإلسهامات العلمية والفنية واالجتماعية لإلدارة 
170الزراعية حسب التسلسل الزمين.

قائمة بعناوين األوراق العلمية الصادرة عن اإلدارة الزراعية وجهة 
173نشرها.

الباب الرابع

178قائمة بأبرز املقاالت اليت مت نشرها وجهة نشرها.

183قائمة بأنواع املعدات اليت مت تصنيعها بالورشة املركزية واهلدف منها.

184مشاركة اإلدارة الزراعية يف املهرجانات ذات العاقة.
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قائمة المراجع
1187-قائمة املراجع باللغة العربية.

2194- قائمة املراجع باللغة االجنليزية.

197أهم اإلصدارات عن خنيل التمر.ملحق

التعريف بالمؤلفين
220 1-األستاذ / سعود بن عبد الكرمي الفّدا.

2223- األستاذ الدكتور / رمزي عبد الرحيم أبو عيانة.

227العنوان الريدي للمؤلفن.للتواصل العلمي
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فهرس الجداول

الصفحةعنوان الجدولرقم الجدول

يوضح أهم الدول املنتجة للتمور يف العامل.1
23

2

يوضح املساحة )باهلكتار( املنزرعة بأشجار خنيل التمر، وعدد أشجار النخيل 
املثمرة، وكمية اإلنتاج بالطن يف معظم دول العامل املنتجة للتمور حسب 

احصائية منظمة األغذية والزراعة باإلمم املتحدة )الفاو( عام 2012م )مرتبة 
حسب أعداد النخيل/تنازلياً(.

23

يوضح تقديرات أعداد أشجار النخيل حسب املناطق يف اململكة العربية 3
24السعودية لعام 2012م.

35يوضح درجات نضج الكمبوست وصفاته.4

35يوضح اختبارات استقرار ونضج الكمبوست.5

36يوضح أقسام اختبارات استقرار التنفس.6

37يوضح حدود السمية للنبات.7

38يوضح مصفوفة تقييم نضج الكمبوست.8

38يوضح أهم صفات الكمبوست.9

40يوضح عاقة مؤشر الصاحية واالستخدام األمثل يف الزراعة.10

41يوضح املشاكل املتوقعة يف الكمبوست وأسباهبا وحلوهلا.11

49يوضح مقارنة حتليل سعف النخيل ببعض األتبان األخرى.12

يوضح متوسط اإلنتاج اليومي من احلليب ومكوناته لكل جمموعة من 13
50األبقار.
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يوضح وزن النوى ونسبته املئوية بالنسبة للمادة اللحمية لعدد )15( صنف 14
59من أصناف التمور مبشروع الباطن ملوسم 1432هـ -2011م.

63يوضح املكونات الغذائية لنوى التمر طبقاً للتحاليل الكيميائية.15

يوضح مقارنة مكونات نوى التمر مبكونات أهم منتجات احلبوب الداخلة 16
67يف تكوين بعض األعاف املركزة.

يوضح تأثري عليقة مسحوق نوى التمر مقارنة ببعض العائق األخرى على 17
68تسمن العجول الكبرية عمر )7-9شهر(.

يوضح تأثري عليقة مسحوق نوى التمر مقارنة ببعض العائق األخرى على 18
69تسمن عجول الفريزيان الصغرية عمر)3,5شهر(.

يوضح تأثري عليقة مسحوق نوى التمر مقارنة ببعض العائق األخرى على 19
70تسمن ذكور األغنام النجدية )الركيبة األوىل من العليقة(.

يوضح تأثري عليقة مسحوق نوى التمر مقارنة ببعض العائق األخرى على 20
70تسمن ذكور األغنام النجدية )الركيبة الثانية من العليقة(.

يوضح التحليل الكيميائي والقيمة الغذائية ملخلفات التمور مقارنة حببوب 21
72الذرة الصفراء.

85يوضح املكونات الكيميائية حلبوب اللقاح.22

86يوضح صور وأشكال حبوب اللقاح.23

يوضح متوسط وزن الطلع كاما ووزن وعدد الشماريخ بالطلع ووزن الطلع 24
89بعد نزع الشماريخ )الغاف( وعدد األزهار بالشمراخ.

90يوضح طول وعرض الطلع الذكري من خال عينات عشوائية.25

91يوضح مواصفات الطلع الذكري وقيمة وإنتاج الفحل/سنة.26

يوضح تقسيم أصناف النخيل حسب موعد التزهري ومدى قابليتها حلبوب 27
94اللقاح.
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يوضح عدد الفسائل اليت تنتجها النخلة من األصناف الشائعة مبشروعات 28
110اإلدارة الزراعية وقيمة الفسائل بالريال.

يوضح نسبة املفقود من الفسائل اليت غرست دون مراعاة قواعد الغرس أو 29
123مواصفات الفسائل اجليدة وبعمال املقاول )أبريل 1997(.

يوضح نسبة املفقود من الفسائل اليت غرست مبشروعي اإلدارة مع مراعاة 30
124قواعد الغرس ومواصفات الفسائل وبعمال اإلدارة الزراعية )أبريل 1998(.

125يوضح أهم اآلفات اليت تصيب الفسائل وطرق الوقاية واملكافحة.31

يوضح أكثر أصناف النخيل إنتاجاً للرواكيب ونسبتها ومتوسط عدد 32
130الرواكيب/خنلة ومواقع خروجها على اجلذع مشروع الباطن )أبريل 2012م(.

141يوضح نسبة وزن اجُلمَّارة إىل الفسيلة والراكوب والنخلة.33

34
يوضح كمية ووزن املنتجات الثانوية اجلافة من نواتج تقليم 

النخيل )كجم( لبعض أصناف النخيل الشائعة مبشروع 
الباطن )خنيل أكر من 50سنة-متوسط االرتفاع 5مر(.

147

35
يوضح كمية ووزن املنتجات الثانوية اجلافة من نواتج تقليم النخيل )كجم( 

لبعض أصناف النخيل الشائعة مبشروع الباطن )خنيل عمره 20سنة- متوسط 
االرتفاع 2مر(.

149

150يوضح اختاف وزن السعفة لبعض أصناف التمور باختاف عمر النخلة.36

37
يوضح متوسط أطوال أجزاء السعفة اجلافة الناجتة من تقليم النخيل لبعض 

األصناف الشائعة مبشروع الباطن )خنيل أكر من 50سنة-م.االرتفاع 
5مر(.

152

يوضح متوسط أطوال أجزاء السعفة اجلافة الناجتة من تقليم النخيل لبعض 38
153األصناف الشائعة مبشروع الباطن )خنيل عمره 20سنة-م.االرتفاع 2مر(.

154يوضح اختاف أطوال أجزاء السعفة باختاف عمر النخلة.39

155يوضح اختاف عدد اخلوص/األشواك/سعفة باختاف عمر النخلة.40
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يوضح املنتجات الثانوية من )نواتج اخلف واحلصاد( لبعض أصناف خنيل 41
157التمر ووزهنا اجلاف باجلرام.

42
يوضح متوسط املنتجات الثانوية من ) نواتج اخلف واحلصاد ( لبعض 

أصناف خنيل التمر ووزهنا اجلاف ووزن الطلوع بعد اخلف والعذوق بعد 
احلصاد

159

يوضح املتوسط العام إلنتاجية النخلة من نواتج التقليم لنخيل عمره أكر من 43
50160 سنة مقارنة لنخيل عمره حوايل 20 سنة.

يوضح املتوسط العام إلنتاجية النخلة من نواتج خف الطلوع ووزن العذوق 44
160بعد احلصاد /جم لنخيل عمره حوايل 20سنة.

يوضح مقارنة بن املشروعات الزراعية التابعة لإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف 45
166صاحل الراجحي.

167يوضح أصناف النخيل باملشروعات الزراعية مرتبة حسب احلروف األجبدية.46

يوضح عناوين األوراق العلمية واحملاضرات الصادرة عن اإلدارة الزراعية 47
177وجهات نشرها.

178يوضح عناوين املقاالت الصادرة عن اإلدارة الزراعية وجهات نشرها.48

183يوضح أنواع املعدات اليت مت تصميمها وتصنيعها بالورشة املركزية.49

198يوضح أهم اإلصدارات عن خنيل التمر.50
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فهرس الصور

الصفحةعنوان الصوررقم الصورة

6املؤلفان يتفقدان الفسائل واجلثائث حديثة الغرس.1

6لوحة إرشادية توضح مشروع الباطن.2

20توضح مدخل مشروع الباطن.3

توضح املكائن املستخدمة يف فرم املخلفات وتقليب الكمبوست )مصنعة 4
27بالورشة املركزية – اإلدارة الزراعية(.

29توضح آلية جتميع نواتج التقليم باملعدات.5

30توضح مواقع جتميع نواتج التقليم.6

30توضح ماكينة فرم نواتج التقليم.7

30توضح نواتج التقليم بعد الفرم.8

31توضح عدد من خطوط الكمبوست اهلوائي.9

44توضح إعداد السماد العضوي الاهوائي.10

56توضح نوى التمر.11

59توضح )القطمري-الفتيل-النقري(.12

60توضح نوى ومثار بعض أصناف التمور.13

أمهية احملافظة على نظافة املزرعة من األعشاب حىت ال تكون مصدراً آلفات 14
82النخيل والتمور.

أمهية رصف الطرق الداخلية للمشروع حىت اليتسبب الغبار يف تلوث وإصابة 15
82الثمار.

83توضح أحجام الطلع الذكري.16
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86توضح الشماريخ الذكرية داخل الطلع الذكري.17

88توضح الطلع الذكري من الداخل بعد نزع الشماريخ )الغمد(.18

88توضح بعض أشكال الشماريخ العقيمة )خالية من بودة حبوب اللقاح (.19

95توضح تفريد )نشر( الشماريخ الذكرية للتجفيف.20

98توضح التلقيح اآليل بواسطة الضاغط اهلوائي.21

105توضح أعراض اإلصابة على األغاريض الذكرية.22

106توضح أعراض وتأثري الصقيع على الشماريخ الذكرية.23

توضح استخدام اخلايا الشمسية لتشغيل املصائد الضوئية جلذب اآلفات 24
107احلشرية.

109توضح فسائل حديثة الغرس.25

109توضح جثائث حديثة الغرس.26

توضح كثرة فسائل اخلاص حول أمهاهتا يتطلب األمر إزالتها حىت تتجه 27
112النخلة إىل اإلمثار.

117توضح آلية خلع الفسائل.28

121توضح معاملة النخلة األم خبليط من املبيد والطن مكان خلع الفسيلة.29

121توضح إعادة تأهيل احلوض بعد خلع الفسائل.30

125توضح فسائل مت غرسها بعد معاملتها باملبيدات وتعقيم احلوض.31

128توضح راكوب )فسيلة هوائية(.32

131توضح مواقع منو الرواكيب على جذع النخلة )أسفل/وسط/أعلى(.33

137توضح آلية جتذير الرواكيب.34

139توضح ُجَّارة إحدى النخيل.35
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140توضح آلية استخراج اجُلمَّارة.36

143توضح مكونات أجزاء السعفة.37

159توضح نواتج خف الطلوع واجلداد.38

162توضح شعار إدارة أوقاف صاحل الراجحي.39

172توضح شعارات اجلوائز والشهادات اليت حصلت عليها اإلدارة الزراعية.40

توضح غاف بعض إصدارات إدارة أوقاف صاحل الراجحي يف جمال النخيل 41
197والتمور. 

صورة رقم )3( مدخل مشروع الباطن – مدينة بريدة –منطقة القصيم
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تقدير حجم المنتجات الثانوية لنخيل التمر محلياً وعالميًا

     ميثــل خنيــل التمــر ثــروة حقيقيــة للــدول املنتجــة للتمــور يف العــامل، وإن كانــت التمــور هــي املنتــج الرئيــس للنخيــل، 
إال أن املنتجات الثانوية لنخيل التمر تعتر هامة اقتصادياً إن أحســن اســتغاهلا.

     ولكــي حنــدد حجــم هــذه املنتجــات الثانويــة لنخيــل التمــر حمليــاً وعامليــاً، نشــري إىل عــدد الــدول املنتجــة للتمــور 
يف العــامل،  مقســمة حســب القــارات وعــدد الــدول بــكل قــارة، حيــث يتصــدر هــذه القــارات قــارة آســيا بعــدد 
)15( دولــة هــي )اململكــة العربيــة الســعودية– إيــران - اإلمــارات – العــراق – باكســتان – اهلنــد – الصــن – 
اليمــن - الكويــت – تركيــا – قطــر – البحريــن – األردن – فلســطن- ســوريا(، يلــي ذلــك قــارة أفريقيــا حيــث هبــا 
عــدد )15( دولــة هــي )جهوريــة مصــر العربية-اجلزائــر- تونــس- ليبيــا – املغــرب- موريتانيــا – الســودان – تشــاد 
– النيجــر – الصومــال – كينيــا – الكامــريون – ناميبيــا –جنــوب إفريقيــا – جيبــويت(، مث قــارة أمريــكا حيــث 
هبــا عــدد)4(دول هي)أمريــكا – املكســيك – البــريو- كولومبيــا(، يلــي ذلــك قــارة أوربــا هبــا دولتــان مها)ألبانيــا – 

أســبانيا(، وأخــرياً قــارة اســراليا وهــي دولــة اســراليا، كمــا يف جــدول رقــم )1(.

     كذلــك نشــري إىل املســاحات باهلكتــار املنزرعــة بأشــجار النخيــل، وعــدد أشــجار النخيــل املثمــرة، وكميــة 
اإلنتــاج بالطــن يف معظــم دول العــامل املنتجــة للتمــور، حســب إحصائيــة منظمــة األغذيــة والزراعــة باألمــم املتحــدة 
)الفــاو( لعــام 2012م، مرتبــة حســب أعــداد النخيــل تنازليــاً،  كمــا يف جــدول رقــم)2(، فنجــد أن اململكــة العربيــة 
الســعودية هبــا أكثــر عــدد مــن أشــجار النخيــل املثمــر عامليــاً، بينمــا اململكــة املغربيــة هبــا أقــل عــدد مــن أشــجار 

النخيــل املثمــر.

     باإلضافــة إىل االحصائيــة الســابقة الــيت تشــري إىل أعــداد النخيــل املثمــرة وكميــة املنتــج مــن التمــور عامليــاً يشــري 
اجلــدول رقــم )3( إىل تقديــرات أعــداد أشــجار النخيــل مبناطــق اململكــة العربيــة الســعودية لعــام 2012م.

     مــن خــال البيانــات الــواردة يف اجلدولــن الســابقن رقمــي )2-3( هبــذا البــاب األول، ومــن خــال تقديــر 
حجــم املنتجــات الثانويــة لــكل منتــج علــى حــده والــيت وردت يف البــاب الثالــث مــن هــذا املرجــع يســهل تقديــر 

حجــم املنتجــات الثانويــة لنخيــل التمــر حمليــاً وعامليــاً بــل ولــكل خنلــة علــى حــده.
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م ال ع ي ال مور ف ت ل تجة ل من م )1( يوضح أهم الدول ال جدول رق

Date Producing Countries

أمساء الدولعدد الدولالقارةم

15آسيا1
اململكة العربية السعودية – إيران - اإلمارات – العراق 
– باكستان – اهلند – الصن – اليمن - الكويت – 
تركيا – قطر – البحرين – األردن – فلسطن- سوريا.

2

15أفريقيا
جهورية مصر العربية-اجلزائر- تونس- ليبيا – املغرب- 
موريتانيا – السودان – تشاد – النيجر – الصومال – 
كينيا – الكامريون – ناميبيا –جنوب إفريقيا – جيبويت.

أمريكا – املكسيك – البريو- كولومبيا.4أمريكا3

ألبانيا – أسبانيا.2أوروبا4

أسراليا.1أسراليا5

املصدر : منظمة األغذية والزراعة باألمم املتحدة )الفاو( لعام 2012م.

جدول رقم )2( يوضح املساحة )باهلكتار( املنزرعة بأشجار خنيل التمر، وعدد أشجار النخيل املثمرة، وكمية 
اإلنتاج بالطن يف معظم دول العامل املنتجة للتمور حسب احصائية منظمة األغذية والزراعة باإلمم املتحدة 

)الفاو( عام 2012م )مرتبة حسب أعداد النخيل/تنازليًا

 املساحة املثمرة/هكتارالدولةم
عدد األشجار

املثمرة/خنلة
االنتاج السنوي/

طن

160000250965781050000السعودية1

16398524597750789357اجلزائر2

156000234000001066000ايران3



23
الباب األول .. تقدير حجم المنتجات الثانوية لنخيل التمر محليًا وعالميًا

12460018690000650000العراق4

9500014250000600000باكستان5

525007875000190000تونس6

500007500000250000اإلمارات7

4250063750001470000مصر8

320004800000270000عمان9

320004800000170000ليبيا10

713692605350113397املغرب11

9799541399896786618754االجايل

ملحوظة : المساحة: ألف هكتار  - األشجار: ألف شجرة – االنتاج : ألف طن
           عدد أشجار النخيل هكتار : 150 خنلة.

املصدر : منظمة األغذية والزراعة باألمم املتحدة )الفاو( لعام 2012م.

مناطق نخيل حسب ال رات أعداد أشجار ال قدي م )3( يوضح ت جدول رق

عام 2012م ة ل سعودي ة ال ي رب ع مملكة ال ي ال ف

عدد النخيل /خنلةاملنطقةم
7184517الرياض1

1165468مكة املكرمة2

3279033املدينة املنورة3

5463088القصيم4

3070125الشرقية5

1131041عسري6
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680712تبوك7

1939788حائل8

12092احلدود الشمالية9

21494جازان10

259548جنران11

76656الباحة12

813016اجلوف13

25096578اإلجايل-

املصدر : منظمة األغذية والزراعة باألمم املتحدة )الفاو( لعام 2012م.
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خصائص نواتج تقليم نخيل التمر ومجاالت استخداماتها

و  يتضمن ما يأيت :-

أواًل : أهم اخلصائص للصناعات القائمة على املنتجات الثانوية الزراعية يف:-

جمال الصناعات احلرفية واألخشاب ومواد البناء . 1

جمال صناعة األعاف احليوانية واألمسدة العضوية .. 2

ثانياً : جماالت استخدام نواتج تقليم خنيل التمر يف :-

إعداد السماد الطبيعي العضوي ) الكمبوست ( .. 1

صناعة األخشاب.. 2

صناعة بعض مواد البناء .. 3

بعض الصناعات احلرفية .. 4

تغذية احليوانات )أ- تغذية األغنام ب- تغذية األبقار(.. 5

صناعة األوراق.. 6

صورة رقم )4( توضح املكائن املستخدمة لفرم املخلفات وتقليب الكمبوست

)مصنعة بالورشة املركزية باإلدارة الزراعية(
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أواًل : أهم الخصائص للصناعات القائمة على المنتجات الثانوية الزراعية:-

     هنــاك خصائــص هامــة للصناعــات الــيت تعتمــد علــى املنتجــات الثانويــة الزراعيــة تنفــرد هبــا عــن الصناعــات الــيت 
تعتمــد علــى خامــات أو منتجــات أخــرى ممــا تكســب تلــك الصناعــات قيمــة مضافــة وقــد قســمت تلــك اخلصائــص 

إىل فئتــن تبعــاً للصناعــات القائمــة علــى تلــك املنتجــات طبقــاً ملــا يــأيت:-

أ-خصائــص الصناعــات )احلرفيــة واألخشــاب ومــواد البنــاء وأوراق الطباعــة( الــيت تعتمــد علــى املنتجــات الثانويــة 
الزراعيــة:-

التوافق مع أذواق ورغبة املستخدمن .. 1

قناعـــة املســـتفيدين بطبيعـــة حمتـــوى املنتجـــات علـــى أهنـــا مـــواد أوليـــة معروفـــة مـــن حيـــث األصـــل واملواصفـــات . 2
بعكـــس املنتجـــات املســـتوردة والـــيت ال يســـتطيع املســـتهلك معرفـــة حقيقـــة حمتوياهتـــا.

كون املنتجات الوطنية املستخدمة يف الصناعة طازجة .. 3

ـــاً بعيـــداً عـــن تذبذبـــات األســـعار العامليـــة وأزمـــات الشـــحن . 4 الثبـــات النســـي ألســـعار املـــواد األوليـــة املنتجـــة حملي
والتأمـــن .

إن اإلنتاج احمللي من اخلامات الزراعية يؤمن مصدراً أمناً وثابتاً للمصانع املنتجة للسلع النهائية.. 5

مســـامهتها يف رفـــع القيمـــة املضافـــة لإلنتـــاج احمللـــي الصناعـــي والزراعـــي وحتقيقهـــا للتكامـــل الصناعـــي والزراعـــي . 6
املنشـــود .

توفر املادة اخلام بكميات مرتفعة حملياً وسنوياً وعدم احلاجة إىل استريادها .. 7

ب-خصائص صناعة )األعاف احليوانية واألمسدة العضوية( اليت تعتمد على املنتجات الثانوية الزراعية:-

نظــراً الزديــاد الطلــب علــى األعــاف مبــا يتناســب مــع  ارتفــاع أعــداد احليوانــات احملليــة ســواء األغنــام أو . 1
األبقــار ممــا جيعــل تصنيــع خملفــات النخيــل إىل أعــاف أحــد العوامــل اهلامــة والرخيصــة لســد حاجــة الســوق 
مــن هــذه املــادة وال ســيما يف ظــل ترشــيد اســتهاك ميــاه الــري وإيقــاف زراعــة بعــض حماصيــل األعــاف مثــل 

الشعري،والرســيم،والرودس.
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نظــراً لفقــر معظــم األراضــي بالــدول اخلليجيــة مــن العناصــر الغذائيــة الرئيســة وذلــك لطبيعــة الربــة الرمليــة لــذا . 2
يلجــأ معظــم املزارعــون إىل التســميد العضــوي ولعــدم قــدرة البعــض منهــم علــى شــراء األمســدة العضويــة أو 
املعدنية لذا يلجأ إىل اســتخدام تلك املنتجات يف عمل الســماد العضوي الصناعي ) الكمبوســت ( مبزرعته 

لقلــة تكلفتــه مقارنــة مبــا يتــم تأمينــه مــن املؤسســات التجاريــة، والســيما إن كان ينتــج بكميــات كثــرية.

ثانياً  : مجاالت استخدام نواتج تقليم نخيل التمر .

      للنخلــة فوائــد كثــرية تتعــدى كوهنــا مصــدر غــذاء لإلنســان، حيــث حتتــوى علــى منتجــات ثانويــة وقــد أتقــن 
احلرفيــون بعــض املخرجــات والصناعــات منهــا، كمــا مت اســتخدام كل جــزء منهــا يف شــىت جوانــب احليــاة، حيــث 
اســتخدم جيــع أجــزاء النخلــة مــن جــذوع وليــف وجريــد وخــوص وكــرب وعــذوق ومت توظيفهــا أحســن توظيــف، 
كمــا يوجــد عــدة جمــاالت رئيســة الســتخدام نواتــج تقليــم خنيــل التمــر يف الصناعــات ومنهــا صناعــة  الكمبوســت، 
اليدويــة، وأعــاف األغنــام واحليوانــات  الصناعــات احلرفيــة  البنــاء، وبعــض  مــواد  وصناعــة األخشــاب، وبعــض 

وصناعــة أوراق الطباعــة طبقــاً ملــا يــأيت :-

1-إعداد السماد العضوي الصناعي ) الكمبوست (

     بالرغــم مــن أن معظــم أراضــي اململكــة العربيــة الســعودية ذات قــوام رملــي وحتتــوي كميــات قليلــة جــداً مــن 
املــادة العضويــة إال أنــه ميكــن حتســن خصائصهــا بإضافــة املخلفــات العضويــة خاصــة املتحللــة منهــا ســواء أكانــت 
نباتيــة أم حيوانيــة، ولضمــان احلصــول علــى الســماد العضــوي اجليــد فإنــه يفضــل أن يقــوم املزارعــون بصناعــة وجتهيــز 
الســماد العضــوي ) الكمبوســت ( بأنفســهم وفيمــا يــأيت توضيــح خلطــوات تصنيــع الكمبوســت مــع توضيــح فوائــده 

واملــواد املناســبة وأخــرى غــري املناســبة يف إعــداده .

صورة رقم ) 5 ( توضح آلية جتميع نواتج التقليم باملعدات
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صورة رقم ) 6 ( توضح موقع جتميع نواتج التقليم

صورة رقم ) 7 ( ماكينة فرم نواتج التقليم ) االستعداد للفرم (

صورة رقم ) 8 ( يوضح نواتج التقليم بعد الفرم
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صورة رقم ) 9 ( توضح عدد من خطوط الكمبوست اهلوائي

أ : فوائد السماد العضوي الصناعي ) الكمبوست ( 

هناك العديد من الفوائد للسماد العضوي واليت سنذكر بعضها على سبيل املثال ال احلصر :-

زيــادة قــدرة الربــة علــى االحتفــاظ باملــاء وهــذه اخلاصيــة تفتقــر إليهــا الربــة الرمليــة بشــدة وتعتــر مــن حمــددات 	 
اإلنتــاج .

حتســن بنــاء الربــة والــذي بــدوره يــؤدي إىل حتســن التهويــة والصــرف ممــا يســاعد علــى غســيل وإزالــة األمــاح 	 
مــن الربــة .

زيــادة قــدرة الربــة علــى االحتفــاظ باملغذيــات، فالربــة األكثــر احتــواء علــى املــادة العضويــة أكثــر مقــدرة علــى 	 
إمــداد النباتــات باملغذيــات وأكثــر ماءمــة النتشــار اجلــذور .

يساعد يف تفكك الربة الطينية الثقيلة وحيسن هتويتها وجيعلها أكثر انتفاخا .	 

توفــري الكثــري مــن اجلهــد واملــال الازمــن للتخلــص مــن املخلفــات ســواء بدفنهــا أو حرقهــا ويف نفــس الوقــت 	 
يتــم حتويلهــا إىل مــادة مفيــدة وضروريــة لإلنتــاج الزراعــي، ويقلــل ممــا قــد تســببه هــذه املخلفــات مــن تلــوث 
للبيئــة حيــث تنتــج أثنــاء تصنيــع الكمبوســت حــرارة عاليــة تــؤدي إىل قتــل بــذور احلشــائش وبيــوض احلشــرات 
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واألحيــاء املســببة لألمــراض .

ب : المواد المناسبة لتصنيع السماد العضوي ) الكمبوست ( .

     جيع املواد العضوية مثل بقايا األعشاب، احلشائش، أوراق ونواتج تقليم األشجار، بقايا األسيجة النباتية، 
القــش، نشــارة اخلشــب، وخملفــات احليوانــات ) األغنــام، واألبقــار، واإلبــل ( وأيضــاً خملفــات الدواجــن، وبقايــا 
املطبــخ وخاصــة اخلضــروات القابلــة لتصنيــع األمســدة العضويــة، وجنــد أن البقايــا كبــرية احلجــم تتحلــل ببــطء مقارنــة 

بالبقايــا صغــرية احلجــم .

وجيــب عــدم إضافــة املــواد املذكــورة أعــاه للربــة علــى حالتهــا األوليــة ألهنــا تســبب العديــد مــن املشــاكل للنباتــات 
الناميــة، ومــن هــذه المشــاكل :-

اســتنزاف املغذيــات املوجــودة يف الربــة بصفــة مؤقتــة حيــث تقــوم الكائنــات احملللــة هلــذه املــواد بامتصــاص . 1
املغذيــات الازمــة لنشــاطها وتكاثرهــا مــن الربــة ممــا يــؤدي إىل ظهــور أعــراض نقــص مؤقــت للعناصــر الغذائيــة 

علــى النباتــات.

احلرارة اليت تنتج أثناء حتلل هذه املواد تسبب أضرراً بالغة جلذور النباتات .. 2

إضافــة املــواد بطريقــة مباشــرة يــؤدي إىل نقــل بــذور احلشــائش واإلضافــات الكيماويــة الــيت تناولتهــا احليوانــات . 3
مــن خــال برنامــج التغذيــة إىل الربــة .

عدم استفادة النباتات من هذه املخلفات املضافة غري املتحللة يف موسم الزراعة احلايل.. 4

ج : المواد غير المناسبة لتصنيع السماد العضوي ) الكمبوست ( :

      جيــب عــدم معاملــة كومــة الكمبوســت ككومــة للنفايــات، فــا يلقــى فيهــا باملــواد الشــحمية وال بقايــا اللحــوم 
واألمســاك، فهــذه املــواد تعتــر جاذبــة للزواحــف واحلشــرات الطائــرة املزعجــة الضــارة بالصحــة، كمــا أن العظــام 
والباســتيك يلزمها عدة ســنوات لتتحلل، يف حن أن هناك مواد أخرى مثل رقائق األملونيوم والصفيح ال تتحلل 
أبــداً، ونفايــات أجهــزة التريــد تكــون مغطــاة بطبقــة ملحيــة قابلــة للتبخــر والــيت تعتــر ضــارة للربــة حــىت بعــد حتللهــا، 
كذلــك جيــب جتنــب اســتخدام بقايــا الزيــوت أو أوراق بعــض األشــجار الزيتيــة مثــل شــجرة األرز الحتوائهــا علــى 

مــواد كيماويــة مثبطــة للنمــو.
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د  : خطوات تصنيع الكمبوست :

     ميكن إنتاج الكمبوست بطريقتن:-

الطريقة األوىل: الكمر اهلوائي:-

     تتم هذه الطريقة حتت الظروف اهلوائية بواسطة ميكروبات هوائية.

الطريقة الثانية: الكمر الاهوائي:

     حتدث هذه الطريقة حتت الظروف الاهوائية بواسطة ميكروبات الهوائية.

بناء الكومة السمادية : )هوائي( 

يتــم إنشــاء كومــات )مكمــورات( الكمبوســت بعــرض 2,5×3مــر وبالطــول املائــم لكميــة املخلفــات املــراد . 1
ختمريهــا يف موقــع مائــم وحيتــاج الطــن الواحــد مــن املخلفــات إىل مســاحة 6م2 )2×3م( وارتفــاع 1,5-2م 
وجيــب أن يكــون املــكان املختــار قــرب مــورد للميــاه العذبــة لتســهيل عمليــة رش الكومــات وميكــن دك أرض 
املوقــع جيــداً علــى أن يكــون هبــا ميــل بســيط مــع حفــر قنــاة صغــرية حوهلــا بعمــق وعــرض حــوايل 30ســم 

لتجميــع الســوائل الراشــحة مــن الكومــة فيهــا حيــث ميكــن إعــادة اســتخدامها يف ترطيــب الكومــة.

تفــرش طبقــة بارتفــاع حــوايل نصــف مــر مــن املخلفــات العضويــة املفرومــة والــيت مت تقطيعهــا وتكســريها إىل . 2
أجــزاء صغــرية )ميكــن إمتــام ذلــك بواســطة ماكينــات الفــرم( مث تــرش باملــاء، يســاعد فــرم أو تقطيــع املخلفــات 

يف تســهيل عمليــات الرطيــب والتقليــب ومــن مث ســرعة التحليــل امليكــرويب.

يوضــع طبقــة بارتفــاع حــوايل 10ســم مــن خملفــات احليوانــات كاملاشــية واألغنــام أو الطيــور الداجنــة مث يرطــب . 3
بالــرش بــرذاذ مــن املــاء مــع مراعــاة التوزيــع بانتظــام وجتانــس.

تكــرر الطبقــات الســابقة بالتبــادل حــىت حــوايل عشــر طبقــات ليصــل االرتفــاع 1,5-2م مــع مراعــاة أال تكــون . 4
الطبقــة اخلارجيــة املكمــورة مــن خملفــات احليــوان أو الدواجــن لتجنــب توالــد وتكاثــر الذبــاب.

يــداوم علــى رش املكمــورة باملــاء لتحاشــي جفافهــا وذلــك علــى حســب الظــروف اجلويــة ويف العــادة تــرش . 5
الكومــة مبعــدل 2-3 مــرات أســبوعياً يف الصيــف ومــرة واحــدة يف الشــتاء وجيــب عنــد أخــذ أي عينــة مــن 
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الكومــة وضغطــه بــن راحــيت اليــد أن ترطــب اليــد دون تســاقط املــاء )رطوبــة %60(.

ويف عمليــة الكمــر اهلوائــي يراعــى تقليــب املكمــورة وخــال التقليــب تضبــط الرطوبــة ويعــاد بنــاء املكمــورة . 6
خللــط مكوناهتــا جيــداً حبيــث تتجانــس الكومــة يف جيــع أجزائهــا لضمــان تنشــيط عمليــة التحلــل ومثــل هــذه 
العمليــات مــن شــأهنا أن تســاعد يف هتويــة قلــب املكمــورة ورفــع درجــة حيويتهــا بيولوجيــاً )55-570م( حيــث 
تســاعد احلرارة إىل جانب املضادات احليوية اليت تفرزها الكائنات احلية الدقيقة يف الفضاء على امليكروبات 

املمرضــة والنيماتــودا وبــذور احلشــائش.

تســتغرق فــرة نضــج الكمبوســت 1,5-5,5 شــهر علــى حســب نــوع املخلفــات املســتخدمة ونســبة املــواد . 7
اخلشــبية هبــا بصفــة خاصــة.

هـــ  : االختبارات اهلامة الواجب إجراؤها  للكومبوست املنتج :-

   بعــد ذلــك  تؤخــذ عينــات مــن الكمبوســت املخمــر  علــى فــرات خمتلفــة : شــهر، شــهرين، ثاثــة أشــهر أو أربعــة 
أشــهر ويتــم حتليلهــا هبــدف معرفــة اخلــواص لتقديــر اخلــواص اآلتيــة :-

نســبة الرطوبــة، الكربــون الكلــي، والنيروجــن الكلــي، والنــرات، والبكريــا، وامللوحــة)EC( ودرجــة احلموضــة 
.)PH(

و  : قياس نضج الكمبوست: -

ويتم ذلك عن طريق االختبارات التالية:

تقدير نسبة النرات إىل األمونيوم.. 1

اختبار إنبات البذور.. 2

3 ..)solvita-NH3(  اختبار

تقدير األمحاض الدهنية املتطايرة.. 4
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ويصنف الكمبوست تبعاً لهيئة الكمبوست في كاليفورنيا على النحو التالي:-

كمبوست عايل اجلودة.. 1

كمبوست جيد.. 2

كمبوست غري جيد.. 3

     وذلك يتضح يف اجلداول التالية:

ه جدول )4( درجات نضج الكمبوست وصفات

ناضج جدًاناضجغير ناضج

كمبوست معامل جيدكمبوست معاملكمبوست غري معامل

عملية التحليل توقفتاحتمال ظهور رائحةتظهر رائحة من الكمبوست

ال يسبب مسية للنباتمسية قليلة للنباتمسية عالية للنبات

ال يوجد تأثري على نيروجن تأثري قليل على نيروجن الربةتأثري كبري على نيروجن الربة
الربة

رار ونضج الكمبوست ق ارات است ب جدول )5( اخت

نسبة الكربون للنيتروجين )يجب أن يكون أقل من 25 : 1(

B جمموعة

أدلة السمية لنبات

A جمموعة

أدلة ثبات الكمبوست

Respirometryنسبة النرات إىل األمونيوم
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uptake rate )sour Specific O2(أختبار النشادر )سولفيتا(

معدل انبعاث ثاين أكسيد الكربوناألمحاض الدهنية الطيارة

احلرارة الذاتيةاملقاييس البيولوجية

انطاق CO2   بالسولفيتاظهور وقوة البادرات

اختبارات استقرار الكمبوست:

     وتعتمد اختبارات اســتقرار الكمبوســت على قياس تنفس الكائنات الدقيقة املوجودة يف الكمبوســت كدليل 
علــى مســتوى نشــاطها، حيــث أن الكائنــات الدقيقــة تســتمر يف نشــاطها إذا كانــت املخلفــات العضويــة مل تصــل 

إىل مســتوى الثبــات حيــث يتكــون الدبــال.

نفس ت رار ال ق ارات است ب جدول )6( أقسام اخت

املدى
جمموعة )A( اختبارات االستقرار

مستقر جدًامستقرغري مستقر

استهاك األكسجن3<1010-3>

<44-2>2   CO2 معدل انبعاث

>VVاحلرارة الذاتية

انطاق CO2   بالسولفيتا4-16-58-7

حدود السمية للنبات:

     أثنــاء حتلــل الكمبوســت تتكــون بعــض املركبــات العضويــة والكيميائيــة، والــيت تكــون ســامة للنبــات عندمــا يصــل 
تركيزهــا حــد معــن كمــا هــو موضــح باجلــدول التــايل:-
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ات ب ن ل ة ل ي سم جدول )7( حدود ال

معدل السمية
جمموعة )B( السمية

ال توجد مسيةمنخفضةمرتفعة

األمونيوم75<500500-75>

نسبة األمونيوم للنرات0,5<33-0,5>

>80

>85

90-80

95-85

<90

<95

إنبات البذور

)of control(

اإلنبات يف املختر واستطالة 90>8090-80<
اجلذور

3-145solvita NH3

<10001000-200>200VFAs

مصفوفة تقييم نضج الكمبوست:

     مت وضــع نتائــج اختبــارات النضــج مــع اختبــارات االســتقرار يف صــورة مصفوفــة جتمــع كل احتمــاالت نتائــج 
التحاليــل لــكا االختباريــن، وبالتــايل ميكــن الوصــول إىل قــرار بشــأن نتائــج حتليــل أي كمبوســت معتمــداً علــى نتائــج 

حتليــل كا االختباريــن.



37 الباب الثاني .. خصائص نواتج تقليم نخيل التمر ومجاالت استخداماتها

يم نضج الكمبوست ي ق جدول )8( مصفوفة ت

اجملموعة B  معدل السمية

ال توجدمنخفضعايل

غري ناضج
ناضج

ثبات عايلناضج جدًا
اجملموعة A  معدل 

الثبات ثباتناضج

قليل الثبات

أهم صفات الكمبوست:

     مت وضع أهم الصفات املطلوب توافرها يف الكمبوست يف اجلدول التايل :-

جدول )9( أهم صفات الكمبوست

الصفةاملدى النموذجياملدى املفضل

7,5-68,5-5pH

>410-1)ds/m( امللوحة

نسبة املادة العضوية5070-30%>

السعة التشبعية للماء100200-75%>

نسبة الرطوبة50-4070-30%

593-474711-415)kg/m3(الكثافة الظاهرية
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بذور الحشائش في الكمبوست:

     اختبــار بــذور احلشــائش مــن االختبــارات الــيت تعــر عــن جــودة الكمبوســت، حيــث يفــرض أن الكمبوســت 
الــذي مت تصنيعــه بطريقــة جيــدة حســب األســلوب العلمــي الصحيــح خــايل مــن بــذور احلشــائش.

صالحية استخدام السماد العضوي أو الكمبوست للزراعة:

     يعتــر حمتــوى الســماد العضــوي أو الكمبوســت مــن األمــاح خاصــة الصوديــوم مــن حمــددات اســتخدامه يف 
الزراعــة ملــا هلــا مــن أضــرار كثــرية كأمــاح الصوديــوم والكلــور حيــث حتــد مــن امتصــاص العناصــر الســمادية املهمــة 
لنمــو النبــات، وكذلــك كلوريــد الصوديــوم حيــد مــن منــو اجلــذور ويقلــل اإلنتــاج ويؤثــر علــى التزهــري، ولذلــك فــإن 
صاحيــة الســماد العضــوي تعتمــد علــى العاقــة بــن العناصــر الســمادية مثــل النيروجــن بصورتــه املتاحــة للنبــات، 
وكذلــك الفســفور والبوتاســيوم، مــع أمــاح الصوديــوم والكلــور، فبعــد احلصــول علــى التحليــل الكيميائــي للعناصــر 
K2O,P2O5  إىل الصــورة املطلوبــة واســطة النبــات K,P يتــم حتويــل )Na,Cl,K,P,No3( املطلوبــة

حساب مؤشر صالحية السماد العضوي للزراعة:

     يتــم تقديــر مؤشــر صاحيــة الســماد العضــوي للزراعــة عــن طريــق تقديــر النســبة بــن نســبة العناصــر الســمادية 
)N,P,K( إىل جمموعــة األمــاح )Na,CI( حســب املعادلــة التاليــة :-

K2O]/]Na+Cl2+N+P2O2]=A1[   حيث أن:

A1= مؤشر صاحية استخدام السماد يف األغراض الزراعية.
%No3 ،نسبة النيروجن الكلي يف الصورة النرايت =N

%Na ،نسبة الصوديوم الكلي =Na

%Cl2 ،نسبة الكلوريد الكلي =Cl2

     والناتــج مــن املعادلــة هــو  A1  وعندمــا يكــون صغــري، دليــل علــى أن حمتــوى الســماد العضــوي عــايل مــن 
األمــاح، فــا حيبــذ اســتخدامه يف األراضــي الثقيلــة، ألن احتماليــة ضــرر النبــات كبــرية، بينمــا عندمــا تكــون قــراءة 
A1<  فــإن حمتــواه مــن األمــاح منخفــض وبالتــايل ميكــن إضافــة الســماد العضــوي علــى جيــع أنــواع الــرب 
الزراعيــة، واجلــدول رقــم )38( يعطــي تفصيــل اكثــر لاســتخدام األمثــل للســماد العضــوي حســب نتيجــة املؤشــر 

يف التدريــج مــن صفــر إىل 10.
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زراعة ي ال ة واالستخدام األمثل ف جدول )10( عالقة مؤشر الصالحي

مؤشر الصاحية

AI
أكر من 16-5-4-3-2-110-9-8-710

االستخدام األمثل
احتمالية ضرر 
النبات كبرية 

جدًا

ميكن تطبيقه على 
األراضي الرملية جيدة 
الصرف ومياه ذات 

جودة عالية

ميكن تطبيقه على 
األراض الرديئة 

الصرف )الطينية( 
ومياه أقل جودة

ميكن إضافته 
جلميع أنواع الرب 

بأمان

العوامل التي تؤثر على عملية الكمبوست:

احلــرارة: جيــب أن تصــل درجــة احلــرارة إىل 54-60 درجــة مئويــة للقضــاء علــى املمرضــات وحتلــل املخلفــات . 1
العضويــة الــيت تدخــل يف عمليــة الكمبوســت.

نســبة الكربــون إىل النيروجــن: تؤثــر هــذه النســبة يف عمليــة تصنيــع الكمبوســت وجيــب أن تكــون يف مــدى . 2
مــن  20 : 1.

التهويــة ونســبة األكســجن: الكائنــات الدقيقــة حتتــاج إىل أكســجن لتســتمر عمليــة الكمبوســت بطريقــة . 3
هوائيــة، وحيتــاج ذلــك إىل توفــر األكســجن الــازم لنشــاط الكائنــات الدقيقــة بنســبة ال تقــل عــن %5.

نســبة الرطوبــة: ومتثــل الوســط املناســب لنشــاط الكائنــات ولــذا جيــب ضبــط الرطوبــة لتكــون بــن %60-50 . 4
لضمــان احلصــول علــى أقصــى نشــاط للكائنــات احليــة الدقيقــة يف عمليــة إنتــاج الكمبوســت هوائيــاً.

املســامية : وهــي املســئولة عــن االحتفــاظ باملــاء داخــل كومــة الكمبوســت، وحتكــم التــوازن املطلــوب بــن املــاء . 5
واهلــواء داخــل الكومــة، ونســبة املســامية النموذجيــة تــراوح مــا بــن %36-30.

pH : يؤثــر بقــوة يف نوعيــة الكائنــات الدقيقــة املوجــودة، وبالتــايل ينعكــس علــى ســرعة وكفــاءة عمليــة . 6
بــن 7,5-6,5 مــا  يــراوح  الكمبوســت  لعمليــة  املناســب  واملــدى  الكمبوســت، 
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مشاكل إنتاج الكمبوست : . 7

     اجلدول رقم )39( يعرض املشاكل اليت حتدث أثناء عملية تصنيع الكمبوست وأسباهبا واحللول املناسبة هلا.

ها ول ابها وحل ي الكمبوست وأسب عة ف وق مت مشاكل ال جدول )11( ال

الحلالسبب المحتملالمشكلة

إضافة املاء إىل املصفوفة مع التقليباملاء غري كايفجفاف وسط املصفوفة جدًا

ارتفاع درجة احلرارة
إضافة املاء إىل املصفوفة مع التقليبالرطوبة منخفضة جدًا

تقليل حجم املصفوفةأو املصفوفة كبرية جدًا

اخنفاض درجة احلرارة جدًا

تقليب املصفوفة أكثر من مرة لزيادة التهوية غري كافية
التهوية

إضافة مادة جافة خاماملصفوفة رطبة أكثر من الازم

pH إضافة مادة جافة خاماخنفاض

ظهور رائحة أمونيا

 C/N النيروجن مرتفع حيث أن
ratio  أقل من

1 :20

إضافة خملفات غنية بالكربون مثل 
القش ونشارة اخلشب

pH ارتفاع
تضاف خملفات ختفيض pH   مثل 
أوراق النبات ومينع إضافة املواد اليت 
ترفع pH مثل اجلري ورماد اخلشب  

ظهور رائحة ثاين أكسيد 
الكريت

املصفوفة مبتلة جداً وحرارهتا أيضاً 
إضافة خملفات عضوية جافةمنخفضة جدًا

     ومــن املاحــظ أنــه عنــد إضافــة الكمبوســت للربــة فإنــه يلــزم اســتخدام كميــات كبــرية مــن الكمبوســت حــىت 
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يــؤدي دوره املســتهدف يف العمليــة الزراعيــة، لذلــك اجتهــت األحبــاث إىل حماولــة تعظيــم االســتفادة مــن الكمبوســت 
فظهــر مصطلــح مســتخلص الكمبوســت وأو شــاي الكمبوســت.

المصطلحات العلمية الخاصة لصناعة الكمبوست

:  compost leachate راشح الكمبوست

هو سائل ذو لون بين غامق خيرج من أسفل كومة الكمبوست عند التصنيع غين بالعناصر الغذائية.

: compost extract مستخلص الكمبوست

حيــث يتــم نقــع الكمبوســت يف املــاء ملــدة ) 1-2 ( أســبوع هبــدف احلصــول علــى العناصــر الغذائيــة إلســتخدامها 
كســماد ســائل يف الزراعــة العضويــة .

: compost tea شاي الكمبوست

عبــارة عــن الســائل الناتــج مــن مســتخلص الكمبوســت مضافــاً إليــه بعــض املغذيــات مثــل املــوالس أو أمحــاض 
اهليوميــك هبــدف توفــري الغــذاء والطاقــة للكائنــات احليــة الدقيقــة لزيــادة نشــاطها يف الربــة .

فوائد شاي الكمبوست :-

توفري العناصر الغذائية للنبات يف صورة سريعة سهله االمتصاص .. 1

زيادة مقاومة النبات لألمراض واإلصابات احلشرية .. 2

زيادة عدد الكائنات الدقيقة يف الربة وتوفري الطاقة هلا مما يؤدي إىل حتسن خواص الربة احليوية .. 3

مقاومــة النبــات للظــروف املناخيــة املختلفــة نتيجــة الحتــواء شــاي الكمبوســت علــى عــدد مــن اهلرمونــات . 4
الطبيعيــة ومضــادات األكســدة .

وفيما يأيت طرق صناعة شاي الكمبوست حيث يتم ذلك عن طريق :-

وعــاء التخميــر : حيــث يتــم وضــع الكمبوســت يف وعــاء أو برميــل مث يضــاف إليــه املــاء ويتــم تقليبــه حــىت يتــم 
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إســتخاص العناصــر الغذائيــة منــه .

وعــاء التخميــر المــزود بمصــدر للتهويــة : لإلســتخدام احملــدود يف احلدائــق واملنــازل إلنتــاج كميــات صغــرية 
مــن شــاي الكمبوســت حيــث يــزود الوعــاء مبضخــة للهــواء حيــث يتــم احلصــول هبــذه الطريقــة علــى مســتخلص 

الكمبوســت يف مــدة 2-3 أيــام .

األحــواض الصغيــرة : يوضــع الكمبوســت علــى صــواين مثقبــة ويتــم رشــة باملــاء حيــث تســتغرق هــذه العمليــة عــدة 
أســابيع والســائل الناتــج يعــاد رشــه علــى الكمبوســت مــره أخــرى .

أوعيــة التخميــر الصناعيــة : تعتمــد تلــك األجهــزة التجاريــة علــى التقنيــة اهلوائيــة حيــث حتتــوي علــى فتحــات خيــرج 
منهــا الســائل الناضــج ويضــاف هلــا مصــادر لتغذيــة الكائنــات الدقيقــة لتشــجيع منوهــا ويتصــل هبــا مضخــات للهــواء 
ألجــل التهويــة، وتســتخدم هــذه األجهــزة يف املشــروعات الكــرى للحصــول علــى شــاي الكمبوســت بكميــات 

كبــرية .

جودة إنتاج شاي الكمبوست تعتمد على :-

نوع الكمبوست املستخدم .. 1

نسبة املواد املخلوطة للماء .. 2

عامل التهوية .. 3

أنواع املغذيات املضافة .. 4

التقليب املستمر .. 5

مدة التخمري .. 6

العوامل احليوية .. 7

حفظ شاي الكمبوست :

     جيــب إســتخدام شــاي الكمبوســت ومســتخلصاته مباشــرة حيــث تقــل جودتــه بطــول فــرة التخزيــن، حيــث 



43 الباب الثاني .. خصائص نواتج تقليم نخيل التمر ومجاالت استخداماتها

ميكــن حفظــه لعــدة أيــام فقــط عــن طريــق التقليــب املســتمر وإضافــة مــواد غذائيــة للكائنــات احليــة الدقيقــة.

طرق إضافة شاي الكمبوست :

يرش على اجملموع اخلضري للنبات، حيث يعطى مناعة ضد الظروف البيئية املختلفة .. 1

يضاف للربة مباشرة عند الشتل للنباتات أو بعد إنبات البذور طبقاً ملا هو موضح بالصور التالية :. 2

صور رقم ) 10 ( توضح إعداد السماد العضوي الالهوائي

2-صناعة األخشاب 

   متثــل اجملــاالت احلديثــة الســتخدام نواتــج تقليــم النخيــل حتديــاً كبــرياً ألنــه يعــين أفــكار منتجــات جديــدة تلــي 
حاجــات معاصــرة، كمــا أن تلــك اجملــاالت تعــد فرصــة كبــرية لبنــاء القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة الذاتيــة يف املنطقــة 
العربيــة ولتحقيــق درجــة عاليــة مــن االكتفــاء الــذايت يف تلبيــة العديــد مــن احلاجــات األساســية يف املنطقــة والــيت تعتمــد 
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علــى األخشــاب وبدائلهــا، وفيمــا يــأيت عــرض ألهــم التجــارب الــيت أجريــت يف مركــز تنميــة الصناعــات الصغــرية 
بكليــة اهلندســة جبامعــة عــن مشــس وبعــض الــدول اآلســيوية  الســتخدام نواتــج التقليــم بديــًا لألخشــاب مثــل :-

إنتــاج ألــواح الكونــر مــن جريــد خنيــل التمــر حيــث مت تصميــم وتصنيــع وحــدة إرشــادية كاملــة تتضمــن العديــد . 1
مــن املاكينــات إلنتــاج ألــواح خشــب الكونــر مــن جريــد النخيــل مت افتتاحهــا يف 1993/10/27م يف مدينــة 
اخلارجــة مبحافظــة الــوادي اجلديــد جبمهوريــة مصــر العربيــة، كمــا مت تصنيــع أثــاث )150( مدرســة جمتمــع 
)مدرســة الفصــل الواحــد( مــن تلــك األلــواح يف حمافظــات أســيوط وســوهاج وقنــا جبمهوريــة مصــر العربيــة عــام 

)1995م( بالتعــاون مــع هيئــة اليونيســيف )د. حامــد املوصلــي – جملــة الشــجرة املباركــة 2012م( .

إنتاج ألواح اخلشب احلبيي من جريد خنيل التمر مبصر وجريد خنيل الزيت مباليزيا .. 2

إنتاج ألواح خشب األباكاش من جريد خنيل التمر .. 3

اســتخدام جريــد خنيــل التمــر يف صناعــة األرابيســك نظــراً لارتفــاع الشــديد يف أســعار خشــب الــزان الــذي . 4
يســتخدم يف صناعــة األرابيســك .

اســتخدام جــذوع خنيــل التمــر يف مصــر وجــذوع خنيــل جــوز اهلنــد يف بعــض الــدول األســيوية لتصنيــع ألــواح . 5
بديلــة لأللــواح اخلشــبية، حيــث جيــرى حتويــل الثلــث الســفلي لنخيــل الزيــت بطــول حــوايل 2مــر إىل ألــواح 
بديلة لألخشــاب معروفة باســم جتاري خشــب النمر )Tiger Wood ( لاســتخدام يف البناء واألثاث 

واألرضيــات .

إنتــاج األلــواح الليفيــة مــن عراجــن خنيــل الزيــت يف ماليزيــا والــيت تســتخدم يف تصنيــع األثــاث واملكتبــات، ومــن . 6
املتوقــع أن تتســع هــذه اجملــاالت يف املســتقبل لتشــمل املــواد العازلــة  والتغليــف وعجينــة الــورق باإلضافــة إىل 

ذلــك مت تصنيــع لــوح مركــب باســتخدام ليــف جــوز اهلنــد ميكــن أن يســتخدم يف صناعــة األثــاث.

3-صناعة بعض مواد البناء 

العربيــة . 1 باململكــة  الظهــران  بــه جامعــة  مــا قامــت  الرائــدة  البحــوث  مــن  النخيــل،  الكمــرات جبريــد  تســليح 
الســعودية لبحــث إمكانيــة تســليح الكمــرات اخلرســانية جبريــد لنخيــل منــزرع اخلــوص والشــوك، إال أن البحــث 
قابــل مشــكلة وهــي قابليــة جريــد النخيــل المتصــاص املــاء وبالتــايل تأثــري ذلــك علــى شــك )تلــف( األمسنــت 

وهنــاك حمــاوالت لعــاج تلــك املشــكلة .
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إقامــة منشــآت وجالونــات ثاثيــة األبعــاد مــن جريــد النخــل، هبــدف تصنيــع أســقف ومنشــآت منخفضــة . 2
التكاليــف باســتخدام تلــك اخلامــات احملليــة واملتجــددة واملتوفــرة يف البيئــة العربيــة مثــل جريــد النخيــل، كمــا 
ميكــن اســتخدام إحــدى املــواد املناســبة املتوافــرة يف البيئــات احملليــة املختلفــة لتغطيــة اجلمالــون أو املنشــأ مثــل 

اخلــوص املنســوج أو احلصــري املصنــوع مــن ليــف النخيــل مــع اســتخدام الدهانــات الواقيــة املناســبة .

تســليح املونة [ اخللطة [ األمسنتية بألياف خوص النخيل، حيث أجرى حبث يف جامعة عن مشس بتقطيع . 3
خــوص النخيــل إىل أطــوال مبتوســط 38مــم وعــرض مبتوســط 25مــم وإســتخدامه بنســب 1,5-3-5% مــع 

مونــة )خلطــة( بنســب رمــل : مــاء 0,5-3,5-1,5 وأعطــى البحــث نتائــج مبشــرة .

تســليح املونــة ) اخللطــة (  األمسنتيــة بالليــف، حيــث أجــري يف اهلنــد جتــارب علــى اســتخدام ليــف جــوز اهلنــد . 4
بعــد نقعــه يف املــاء وبإضافــات كيميائيــة معينــة وخلطــه مــع األمسنــت بنســبة 1 : 5 بالــوزن أعطــى نتائــج جيــدة 

4-بعض الصناعات الحرفية

     سنســتعرض فيمــا يــأيت بعــض احلــرف والصناعــات التقليديــة والــيت تعتمــد اعتمــاداً شــامًا وكليــاً علــى أجــزاء 
النخلــة يف صناعاهتــا ومنهــا :-

استخدام اجلريد يف صناعة [ األَسرة، األقفاص، األبواب، الصناديق، بعض أنواع من احلقائب[.. 1

اســتخدام اخلــوص يف صناعــة [ احلصــري الــذي يســتخدم لفــرش املنــازل حيــث تفــرش فوقــه قطــع الســجاد . 2
والعتبــاره عــازاًل جيــداً للرطوبــة واألتربــة، ســجادة الصــاة، حشــو الكنــب والكراســي، القبعــات، الســال، 

املقاطــف، احلافظــات، املــراوح اليدويــة [ .

استخدام الليف يف صناعة [ احلبال، املشيات، الشباك، األربطة، وحشو املراتب، وسائد السيارات [ .. 3

استخدام الكرب والعذوق يف صناعة [ املكانس، واملقشات األرضية [ .. 4

صناعــة قــوارب الصيــد يف مملكــة البحريــن : وهــي عبــارة عــن قــارب صغــري بدائــي الصنــع مــن جريــد النخيــل . 5
تربــط أجــزاؤه باحلبــال مث ميــأل جوفــه بأليــاف وســعف النخيــل ممــا يســاعد علــى الطفــو فــوق ســطح املــاء، مث 
ميــد عليــه غطــاء مصنــوع مــن الســعف وتســتخدم هــذه األنــواع مــن القــوارب علــى الشــواطئ ويف االتصــال 
بــن الســفن الراســية يف املينــاء، وكذلــك للصيــد بالقــرب مــن الشــواطئ، ومل تعــد تســتعمل هــذه القــوارب يف 
وقتنــا احلــايل بســبب دخــول صناعــة قــوارب األليــاف الزجاجيــة، وأصبحــت مقتصــرة علــى بعــض النمــاذج الــيت 
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تعــرض يف املتاحــف واملعــارض تذكــرياً وتنويهــاً بــدور النخلــة يف حيــاة اإلنســان البحريــين [ الشــيخة هيــا بنــت 
علــي أل خليفــة، ليلــى احمليميــد - النخلــة يف تاريــخ البحريــن 2004م [ .

اســتخدام الشــوك أو الســاءة كإبــرة خلياطــة اخليــش، حبيــث تثقــب الســاءة يف هنايتهــا ويدخــل هبــذا الثقــب . 6
احلبــال، كذلــك يســتخدم الشــوك يف تســليك األســنان إلخــراج بقايــا الطعــام مــن بينهــا .

استخدام اجلريد والكرب والكافود [ اجلزء الذي يقع بن اجلريد والكرب [ كوقود لطبخ الطعام.. 7

صناعــة الكــر وهــو شــبيه باحلــزام يصنــع مــن أليــاف النخلــة ويســتخدمه النخــال للصعــود علــى أعلــى النخلــة . 8
ليجــين الرطــب وخلدمــة رأس النخلــة .

صناعــة ســرج )بردعــة أو عــدة( حلمايــة ظهــر احلمــار : وهــي عبــارة عــن أليــاف النخلــة تلــف خبيــش وتغلــف بــه . 9
وحتــاط حببــال وتوضــع علــى ظهــر احلمــار حلمايتــه ليتــم التمكــن مــن ركوبــه، وخيتلــف عــن الســرج )املخصــص 

للحصان(حيــث يصنــع األخــري مــن اجللــد والقمــاش.

اســتخدام جــذع النخلــة يف بنــاء وتســقيف البيــوت التقليديــة حيــث تشــق اجلــذوع وتقســم إىل عــدة أجــزاء . 10
طوليــة تســمى باألربطــة ويتــم وضعهــا فــوق أساســات البيــوت املشــيدة باحلجــر البحــري واجلــص .

بنــاء املظلــة أو الطيــارة : تبــى علــى شــكل مظلــة باحلقــول أو مســاحات البيــوت أو جبانبهــا وهــي مــن ســعف . 11
النخيــل واحلبــال وتســتخدم كاســراحة وظــل  هنــاراً، وميكــن النــوم فوقهــا ليــًا يف فصــل الصيــف.

5-تغذية الحيوانات

     نظــراً الزديــاد الطلــب علــى األعــاف ملواجهــة األعــداد املتزايــدة مــن األغنــام واملواشــي ببعــض الــدول، لــذا مت 
التفكــري يف اســتخدام ســعف النخيــل اجلــاف يف عمــل عائــق للحيوانــات وهنــا ينصــح املؤلفــان بــأن جيــب أن يتــم 
حتليــل ســعف النخيــل اجلــاف الــذي يســتخدم لعمــل العائــق ووالكشــف عــن متبقيــات املبيــدات بــه لتحديــد مــدى 

صاحيتــه لاســتخدام كعائــق مــن عدمــه كمــا هــو موضــح بالشــرح التــايل:-

أ ( تغذية األغنام.

     أجريت دراسة على عينات من األغنام حيث أستخدم عدد 60 من ذكور تسمن أغنام النعيمي، قسمت 
خراف التجربة إىل ) ستة ( جمموعات يف كل جمموعة )10( خراف متوسط العمر )90( يوماً ومتوسط األوزان 
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احليــة تراوحــت بــن )20( إىل )23( كجــم، وزنــت خــراف التجربــة جيعهــا يف البدايــة ومــن مث كل أســبوع وبشــكل 
انفــرادي طــوال مــدة التجربــة الــيت اســتمرت 42 يومــاً وكانــت تــوزن كميــات العلــف املقدمــة للخــراف واملتبقيــة يف 

املعالــف ملعرفــة كميــات األعــاف املســتهلكة بدقــة .

     جرى التحليل الكيميائي لعينات األعاف املســتخدمة يف التجربة وذلك يف خمتر قســم إنتاج وتربية احليوان 
 A ( غذيــت خــراف اجملموعــة ،،) بكليــة الزراعــة والطــب البيطــري التابــع جلامعــة امللــك ســعود ) فــرع القصيــم
( علــى ســعف النخيــل والشــعري، وخــراف اجملموعــة ) B ( علــى ســعف النخيــل والــذرة الصفــراء، بينمــا تناولــت 
اجملموعة ) C ( تنب مع شعري، واجملموعة ) D ( تنب مع ذرة صفراء، كما قدم خلراف اجملموعة ) E ( الرسيم 
مــع الشــعري، وخلــراف اجملموعــة ) F ( الرســيم مــع الــذرة، وأظهــرت النتائــج بأنــه ميكــن اســتخدام ســعف النخيــل 

بنجــاح يف تغذيــة األغنــام بــداًل مــن التــنب .

ب ( تغذية األبقار 

     أثبتــت الدراســة أن وريقــات ســعف النخيــل ) اخلــوص ( تنافــس األتبــان األخــرى مــن ناحيــة القيمــة الغذائيــة 
وتشــري النتائــج إىل أن اســتعمال ســعف النخيــل يســاعد علــى إجيــاد بديــل رخيــص الثمــن كعلــف مالــئ بــدون أي 
ســلبيات تذكــر حلــل جــزء مــن مشــاكل التغذيــة للحيوانــات اجملــرة وقــد قــام نارينــدان وآخــرون )1986م( بعــرض 
نتائــج تغذيــة أبقــار )اهلولشــتن( علــى ســياج ســعف النخيــل وتأثــريه علــى كفــاءة األبقــار حيــث أجريــت الدراســة 
علــى جمموعتــن مــن أبقــار اهلولشــتن وقــد خصــص 18 بقــرة لــكل جمموعــة وكانــت األبقــار جيعهــا يف مرحلــة 
متقاربــة يف املوســم الثــاين للحليــب، وقــد مت تغذيــة اجملموعتــن علــى أحــد العليقتــن، األوىل مكونــة مــن ســياج 
ســعف النخيــل } 40% ســعف خنيــل معامــل بالصــودا الكاويــة، 40% خنالــة قمــح، 20% روث دواجــن {، مركــز 
أبقــار حليــب )16% بروتــن خــام( علــى التــوايل ولقــد وضعــت أبقــار التجربــة يف حظائــر فرديــة وبشــكل مقيــد يف 
مظلــة مفتوحــة ذات ســقف مــن األسبســتوس، وكان العلــف واملــاء متوافريــن لألبقــار وكان يقــدم املركــز علــى أســاس 
1كجــم مركــز لــكل 3 كجــم حليــب منتــج يوميــاً كمعــدل ولــكل األبقــار، أمــا احلــد األدىن لكميــة املركــز الــذي 

أعطــى لــكل بقــرة كان 4 كجــم علــى األقــل يف اليــوم .

  ومت تســجيل كميــات الســياج والدريــس املســتهلكة يوميــاً لــكل بقــرة، أمــا مــدة التجربــة فكانــت أســبوعن كفــرة 
متهيديــة يتبعهــا فــرة دراســة ملــدة 32 يومــاً .

 دلــت النتائــج أن معــدل اســتهاك املــادة اجلافــة، معــدل اإلنتــاج اليومــي للحليــب، نســبة بروتــن احلليــب، ونســبة 
ســكر احلليــب كانــت أقــل معنويــاً يف جمموعــة ســياج ســعف النخيــل ومل يكــن هنــاك فــرق معنــوي يف نســبة دهــن 
احلليــب وأن معــدل االســتهاك اليومــي للمــادة اجلافــة لألبقــار املعلفــة علــى الســياج كان كافيــاً ليفــي باحتياجــات 
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األبقــار مــن الروتــن اخلــام واألليــاف اخلــام ولكنــه غــري كاف الحتياجــات األبقــار مــن الطاقــة ) جمموعــة املــواد 
الغذائيــة املهضومــة ( .

ان األخرى :- ب عض األت ب نخيل ب يل سعف ال ة تحل ويوضح الجدول رقم )12( مقارن

املادة املادة
اجلافة%

بروتن 
خام%

دهن 
خام%

ألياف 
رماد %خام %

كربوهيدرات 
ذائبة ملجم/

كجم

املواد الغذائية 
الكلية 

املهضومة%

وريقات 
السعف 
اخلضراء

55,428,125,4325,639,5351,3157,31

وريقات 
السعف 

اجلافة
90,894,862,2234,977,6550,3052,11

تنب 
89,433,563,5041,687,8343,4351,88مكعبات

95,755,860,7431,668,852,9450,45تنب عدس

91,998,901,3337,1310,5442,1049,63تنب شعري

كمــا درس الباحــث تأثــري نــوع العلــف املســتخدم يف تغذيــة األبقــار علــى كميــة اإلدرار مــن اللــنب ومكونــات اللــنب 
الناتــج والنتائــج الــيت حتصــل عليهــا ميكــن توضيحهــا يف اجلــدول التــايل :
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قار  ه لكل مجموعة من األب ات يب ومكون يومي من الحل اج ال ت جدول رقم )13( يوضح متوسط اإلن

املرحلة

اإلنتاج

لر

فصل الشتاءفصل الصيف

الدهن

%

الروتن

%

اإلنتاج

لر

الدهن

%

الروتن

%

جمموعة 
سعف النخيل

بداية 
173,273,8816,53,613,81التجربة

هناية 
122,903,1815,53,554,13التجربة

جمموعة تنب 
مكعبات

بداية 
173,133,7616,53,513,89التجربة

هناية 
13,52,933,1916,003,504,02التجربة

املصدر : شركة املنتجات الغذائية – املناخ اإلستثماري إلنتاج األعاف من النخيل 1418ه – 1997م 

6-صناعة أوراق الطباعة

     تصنع األوراق من األلياف السليلوزية وعي عبارة عن مادة على شكل صفحات رقيقة تصنع بنسج األلياف 
الســليولوزية للمخلفــات النباتيــة. وتســتخدم مــادة تلــك الصفحــات يف الكتابــة والطباعــة والتغليــف والتعبئــة ويف 
 الوفــاء بالعديــد مــن األغــراض الــيت تــراوح بــن ترشــيح الرواســب مــن احملاليــل وصناعــة أنــواع معينــة مــن مــواد البنــاء. 
ويف حضــارة القــرن العشــرين، أصبــح الــورق عنصــرا أساســيا وأصبــح تطويــر اآلالت مــن أجــل إنتاجهــا الســريع 
مســئوال عــن زيــادة التعليــم وارتفــاع املســتويات التعليميــة لــدى النــاس عــر أحنــاء العــامل وفيمــا يــأيت اســتعراض لتاريــخ 

صناعــة الــورق. 
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تاريخ صناعة األورق 

يعــود اخــراع الــورق إىل األلــف الثالــث قبــل امليــاد )حــوايل 2700 ق.م( فقــد اخــرع املصريــون القدمــاء مــادة 
صاحلــة للكتابــة، مــع ســهولة احلصــول علــى هــذه املــادة بثمــن يف متنــاول األيــدي، وهــي ورق الــردي. وكان ذلــك 
مــن أعظــم االخراعــات يف تاريــخ البشــرية وقبــل ذلــك كانــت الكتابــة )الــيت ظهــرت يف األلــف الرابــع( مقصــورة علــى 
احلجــر أو اللوحــات الطينيــة والــيت اســتخدمها الســومريون وفضلــوا الكتابــة عليهــا ووجدوهــا أقــرب إىل التــداول، 
وأيســر يف التكلفــة مــن قطــع احلجــر، وهــي لوحــات مكونــة مــن طمــي نقــي ناعــم، ويصــب يف قوالــب ذات أشــكال 
متعــارف عليهــا، فتخــرج اللوحــة علــى هيئــة القــرص مســطحة الوجهــن، أو علــى هيئــة ربــع الدائــرة مســتوية الســطح 
حمدبــة الظهــر، أو علــى هيئــة املســتطيل. وقــد تكــون اللوحــة علــى هيئــة املخــروط، وتــرك علــى حاهلــا، بعــد الكتابــة 
أو جتفــف يف حــرارة عاديــة حبيــث تكتســب صابــة مناســبة، وكانــت األلــواح املســتطيلة أكثــر شــيوعا، وكانــت حتــرق 
يف أفــران، وحتفــظ يف أغلفــة طينيــة بعــد أن ينثــر عليهــا قليــل مــن مســحوق الطمــي اجلــاف ليمنــع التصاقهــا بغافهــا، 

مث يكســر هــذا الغــاف قبــل قــراءة لوحتــه الداخليــة. 

مث صنــع املصريــون الــورق مــن ســيقان نبــات الــردي، وحــل مــكان الكتــب احلجريــة والطينيــة. وكان الــردي أوفــر 
مثنــا وأيســر إذ كان ينمــو بكثــرة يف مســتنقعات الدلتــا. وكان الــورق يصنــع بتقطيــع اللــب إىل شــرائح طوليــة توضــع 
متعارضــة يف طبقتــن أو ثــاث فــوق بعضهــا مث تبلــل باملــاء وتضغــط. وكان يصنــع كصفحــات منفصلــة، مث تلصــق 
هــذه الصفحــات الواحــدة يف ذيــل األخــرى، وبذلــك أمكــن عمــل أشــرطة بأطــوال خمتلفــة تضــم نصوصــا طويلــة. 
أمــا عــرض شــرائط الــردي فقــد تــراوح مــن ثــاث أقــدام إىل )18( قدمــا. وأطــول برديــة معروفــة هــي برديــة هاريــس 
وصــل طوهلــا )133( قدمــا وعرضهــا )16( قدمــا. ولقــد ظــل ورق الــردي مســتخدما يف الكتابــة يف منطقــة البحــر 

األبيــض املتوســط حــىت القــرن احلــادي عشــر امليــادي. 

 أمــا الــورق املعــروف حاليــا، فيعــود تارخيــه إىل القــرن الثــاين امليــادي. ففــي عــام 105 بعــد امليــاد صنــع الصيــين 
تســي آي لــون ورقــا مــن حلــاء الشــجر وشــباك األمســاك. مث توصــل الصينيــون إىل صنــع الــورق مــن عجائــن لبــاب 
الشــجر، فحلــت بذلــك مــكان احلريــر غــايل الثمــن، والغــاب ثقيــل الــوزن اللذيــن قنــع هبمــا الصينيــون زمنــا طويــا. 
وبعــد ذلــك طــور الصينيــون هــذه الصنعــة باســتخدام مــادة ماســكة مــن الغــراء أو اجلياتــن خملوطــة بعجينــة نشــوية 

ليقــووا هبــا األليــاف وجيعلــوا الــورق ســريع االمتصــاص للحــر. 

لكــن الــورق الصيــين كان حمــدود االنتشــار ومل يــذع خــره يف العــامل القــدمي أو الوســيط حــىت القــرن الثامــن امليــادي، 
حن عرف العرب أســرار صناعة الورق الصيين بعد فتح مسرقند عام 93هـ / 712 م. وأســس أول مصنع للورق 
يف بغــداد عــام 178ه/712 م. وأسســه الفضــل بــن حيــى يف عصــر هــارون الرشــيد. مث انتشــرت صناعــة الــورق 
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بســرعة فائقــة يف كل أحنــاء العــامل اإلســامي، فدخلــت ســوريا ومصــر ومشــال أفريقيــا وأســبانيا. 

وطــور املســلمون صناعــة الكاغــد وأنتجــت املصانــع اإلســامية أنواعــا ممتــازة منــه. ومــن أشــهر طــرق صناعــة الكاغــد 
يف العصــور اإلســامية مــا ورد يف كتــاب ›عمــدة الكتــاب وعــدة ذوي األلبــاب‹ وفيــه يذكــر مؤلفــه األمــري املعــز بــن 
باديســي طريقــة صناعــة الكاغــد مــن مــادة القنــب األبيــض وطريقتــه: أن ينقــع القنــب ويســرح حــىت يلــن مث ينقــع 
مبــاء اجلــري ويفــرك باليــد وجيفــف وتكــرر هــذه العمليــة ثاثــة أيــام ويبــدل املــاء يف كل مــرة حــىت يصبــح أبيــض مث 
يقطــع وينقــع باملــاء حــىت يــزول اجلــري منــه مث يــدق يف هــاون وهــو نــدي حــىت ال تبقــى فيــه عقــد مث حيلــل يف املــاء 
ويصبــح مثــل احلريــر ويصــب يف قوالــب حســب احلجــم املــراد وتكــون قطــع الــورق مفتوحــة اخليطــان فريجــع إىل 
القنــب ويضــرب شــديدا ويغلــى يف قالــب كبــري باملــاء وحيــرك شــديدا حــىت يكــون ثخينــا مث يصــب يف قالــب ويقلــب 
علــى لــوح ويلصــق علــى احلائــط حــىت جيــف ويســقط مــع دقيــق ناعــم ونشــاء يف املــاء البــارد ويغلــى حــىت يفــور 
ويصــب علــى الدقيــق وحيــرك حــىت يــروق فيطلــى بــه الــورق مث تلــف الورقــة علــى قصبــة حــىت جتــف مــن الوجهــن مث 

يــرش باملــاء وجيفــف ويصقــل. 

وخــال عشــرة قــرون متتاليــة، وحــىت تاريــخ اخــراع أول ماكينــة ورق يف القــرن الثامــن عشــر امليــادي مل تتغــري 
العمليــات األساســية املســتخدمة يف صناعــة الــورق. فكانــت املــادة اخلــام توضــع يف حــوض كبــري مث تصحــن مبدقــة 
أو مطرقة ثقيلة لفصل األلياف. مث يتم غســل هذه املادة مباء حار للتخلص من املخلفات، وبعد فصل األلياف 
حتفــظ بــدون تغيــري املــاء املوجــود يف احلــوض. ويف هــذه املرحلــة، تكــون املــادة الســائلة جاهــزة لعمليــة صناعــة الــورق 

الفعليــة. 

وتعتــر اآللــة الرئيســة يف صناعــة الــورق هــي القالــب. ويوضــع هــذا القالــب داخــل إطــار خشــي متحــرك وهــو إطــار 
منخفــض حــول حافتــه. ويقــوم صانــع الــورق بغمــس القالــب واإلطــار يف احلــوض الــذي حيتــوي علــى املــادة الســائلة، 
وعندمــا خيرجــان مــن احلــوض، يكــون ســطح القالــب مغطــى بطبقــة رقيقــة مــن خليــط األليــاف واملــاء. مث يتــم هــز 
اآللــة إىل األمــام واخللــف ومــن جانــب آلخــر. وتســاعد هــذه العمليــة علــى توزيــع اخلليــط بالتســاوي علــى ســطح 
القالــب وجتعــل األليــاف املفــردة تتشــابك مــع األليــاف األخــرى القريبــة منهــا ممــا جيعــل فــرخ الــورق قويــا. وأثنــاء ذلــك 
يرشــح جــزء كبــري مــن املــاء املوجــود يف اخلليــط عــر الشــبكة املوجــودة يف القالــب. مث تــرك اآللــة وفــرخ الــورق املبتــل 
بعــض الوقــت حــىت يصبــح الــورق متماســكا مبــا فيــه الكفايــة حبيــث ميكــن التخلــص مــن اإلطــار اخلشــي املوجــود 

حــول القالــب. 

     وبعــد نــزع اإلطــار اخلشــي مــن القالــب، يوضــع القالــب يف وضــع معكــوس ويوضــع فــرخ الــورق علــى نســيج 
صــويف منســوج يســمى لبــادة، مث توضــع لبــادة أخــرى علــى فــرخ الــورق وتكــرر العمليــة،  وبعــد وضــع لبــادات بــن 
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عــدد مــن أفــراخ الــورق، توضــع الكومــة كلهــا يف مكبــس وتعــرض لضغــط تصــل درجتــه إىل 100 طــن أو أكثــر 
حيــث يتــم التخلــص مــن معظــم امليــاه املتبقيــة يف الــورق. مث تفصــل أفــراخ الــورق عــن اللبــادات وتكــدس وتضغــط. 
وتكــرر عمليــة ضغــط كومــة الــورق عــدة مــرات ويف كل مــرة توضــع الكومــة يف نســق خمتلــف حيــث تكــون أفــراخ 
الــورق املفــردة يف أوضــاع خمتلفــة بالنســبة لألفــراخ األخــرى. وتســمى هــذه العمليــة بالتبــادل ويــؤدي تكرارهــا إىل 
حتســن ســطح األوراق الــيت مت االنتهــاء مــن تصنيعهــا. وآخــر مرحلــة يف صناعــة الــورق هــي مرحلــة التجفيــف، 
حيــث يعلــق الــورق يف جمموعــات مكونــة مــن أربــع أو مخــس أفــراخ علــى حبــال يف غرفــة جتفيــف خاصــة حــىت تتبخــر 

الرطوبــة املوجــودة بــه متامــا. 

 وبالنســبة للــورق الــذي يســتخدم فيــه احلــر ألغــراض الكتابــة أو الطباعــة، فإنــه يتطلــب معاجلــة إضافيــة بعــد 
التجفيف، ألنه بدون هذه املعاجلة، ســوف ميتص الورق احلر وســتظهر اخلطوط مشــوهة. وتشــمل عملية املعاجلة 
تغطيــة الــورق بطبقــة مــن الغــراء مــن خــال غمســه يف حملــول مــن الغــراء احليــواين مث جتفيــف الــورق الــذي تعــرض 
هلــذه العمليــة مث االنتهــاء مــن إعــداد الــورق عــن طريــق ضغــط أفــراخ الــورق بــن صفائــح معدنيــة أو كرتــون أملــس. 
وحيــدد مــدى قــوة الضغــط ملمــس الــورق. وتضغــط األوراق ذات امللمــس اخلشــن ضغطــا خفيفــا ملــدة قصــرية نســبيا، 
بينمــا تضغــط األوراق ذات امللمــس الناعــم ضغطــا شــديدا لفــرة أطــول نســبيا،  ولقــد تعــددت أنــواع الــورق يف بقــاع 
الدولــة اإلســامية فــكان هنــاك الطلحــي، والنوحــي، واجلعفــري، والفرعــوين، والطاهــري، نســبة إىل أمســاء صانعيــه. 
وأدى ذلــك إىل تســهيل إنتــاج الكتــب بطريقــة كبــرية. ويف أقــل مــن قــرن مــن الزمــان، أنتــج املســلمون مئــات اآلالف 
مــن نســخ الكتــب الــيت ازدانــت هبــا مئــات املكتبــات العامــة واخلاصــة يف كل أرجــاء العــامل مــن الصــن شــرقا إىل 

األندلــس غربــا.

ومــن األندلــس أدخــل املســلمون الــورق إىل أوروبــا، وكان األوروبيــون يف ذلــك الوقــت يكتبــون علــى رقــوق مــن جلــود 
احليوانــات بــل اعتــاد الرهبــان علــى حــك مؤلفــات عظمــاء اليونــان املدونــة علــى الــرق ليكتبــوا بــدال منهــا مواعظهــم 

الدينيــة، ممــا أدى إىل ضيــاع الكثــري مــن تــراث اليونــان العلمــي والثقــايف. 

  مث انتشرت حرفة صناعة الورق يف أوروبا، فأنشئ أول مصنع ورق يف أسبانيا حوايل عام 544هـ / 1150 م، 
مث تدهــورت هــذه الصناعــة يف أســبانيا، وانتقلــت إىل إيطاليــا، وتأســس أول مصنــع هلــذا الغــرض يف مدينــة فرييانــو 
عام 674هـ / 1276 م، وأنشئ مصنع أخر يف بادوا عام 833هـ / 1340 م، مث قامت مصانع أخرى عديدة 
يف تريفــري وفلورنســا وبولونيــا وبارمــا وميانــو والبندقيــة. أمــا أول مصنــع للــورق أنشــئ يف أملانيــا فــكان يف مدينــة ماينــز 
عــام 719هـــ / 1320 م، وتبعــه مصنــع آخــر يف نورمــرج عــام 792هـــ / 1390 م، أمــا إجنلــرا فلقــد تأخــرت 
صناعــة الــورق فيهــا عــن بقيــة الــدول األوربيــة قرابــة مائــة عــام وكان إنشــاء أول مصنــع فيهــا للــورق عــام 1495م. 
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وخــال القــرن اخلامــس عشــر امليــادي حــل الــورق حمــل الرقــوق اجللديــة يف الكتابــة يف أوروبــا. بينمــا دخلــت صناعــة 
الــورق إىل الواليــات املتحــدة يف أواخــر القــرن الســابع عشــر حيــث أنشــأ أول مصنــع يف أمريــكا عــام 1690م،  
ولقــد أدى االســتخدام املتزايــد للــورق يف القرنــن الســابع عشــر والثامــن عشــر إىل وجــود نقــص يف حلــاء اخلشــب 
الــذي كان املــادة اخلــام الكافيــة الوحيــدة املعروفــة لصانعــي الــورق األوربيــن. ويف الوقــت ذاتــه، جــرت حمــاوالت 
لتقليــل تكلفــة الــورق عــن طريــق اخــراع ماكينــة حتــل حمــل عمليــة الصــب اليدويــة املســتخدمة يف صناعــة الــورق. وقــد 
صنعــت أول ماكينــة عمليــة عــام 1203هـــ / 1789 م وقــد اخرعهــا املخــرع الفرنســي نيكــوالس لويــس روبــرت. 
وقــد تطــور ماكينــة روبــرت هــذه األخــوان هنــري فوردينــري ووســيلي فوردينــري عــام 1217هـــ / 1803 م. كمــا حلــت 
مشــكلة صناعــة الــورق مــن مــواد خــام رخيصــة مــن خــال التوصــل إىل عمليــة تصنيــع لــب الــورق حــوايل عــام 

1840م، كمــا مت التوصــل إىل عمليــات إنتــاج اللــب كيميائيــا بعــد ذلــك حبــوايل عشــر ســنوات. 

 وحاليــا يصنــع أكثــر مــن 95% مــن الــورق مــن ســليولوز اخلشــب. حيــث يســتخدم لــب اخلشــب فقــط يف صناعــة 
األنــواع الرخيصــة مــن الــورق مثــل ذلــك املســتخدم يف ورق اجلرائــد، أمــا األنــواع األرقــى فيســتخدم فيهــا اخلشــب 
املعــاجل كيميائيــا واللــب وخليــط مــن اللــب وأليــاف اللحــاء. . وتعــد أفضــل أنــواع الــورق - مثــل تلــك املســتخدمة 

يف الكتابــة - تلــك املصنوعــة مــن أليــاف اللحــاء فقــط. 

صناعة الورق آليا :

عنــد صناعــة الــورق آليــا ينظــف اللحــاء املســتخدم باســتخدام املاكينــة مــن أجــل التخلــص مــن الغبــار أو الرمــاد 
واملــواد الغريبــة. وبعــد عمليــة التنظيــف هــذه، يوضــع اللحــاء يف غايــة دائريــة كبــرية حيــث يغلــي اللحــاء واجلــري حتــت 
ضغــط البخــار ملــدة تصــل إىل عــدة ســاعات. ويتحــد اجلــري مــع الدهــون واملــواد الغريبــة األخــرى املوجــودة يف اللحــاء 
ليكــون صابونــا غــري قابــل للذوبــان، وميكــن التخلــص مــن هــذا الصابــون فيمــا بعــد، كمــا أن هــذا اجلــري يقلــل أيــة 
صبغــة ملونــة موجــودة يف املركبــات امللونــة. مث حيــول اللحــاء إىل ماكينــة تســمى هوالنــدر وهــي عبــارة عــن حــوض 
مقســم طوليــا حبيــث تشــكل سلســلة متصلــة حــول احلــوض. ويف أحــد نصفــي احلــوض، توجــد أســطوانة أفقيــة حتمــل 
سلســلة مــن الســكاكن الــيت تــدور بســرعة بالقــرب مــن لــوح قاعــدة منحــين وهــو اآلخــر مــزود بســكاكن. وميــر 
اخلليــط املكــون مــن اللحــاء وامليــاه بــن األســطوانة ولــوح القاعــدة ويتحــول اللحــاء إىل أليــاف. ويف النصــف اآلخــر 
مــن احلــوض، توجــد أســطوانة غســيل جموفــة مغطــاة بطبقــة عبــارة عــن شــبكة رقيقــة منظمــة بطريقــة معينــة حبيــث 
متتــص امليــاه مــن احلــوض تاركــة اللحــاء واألليــاف خلفهــا. وأثنــاء تدفــق خليــط اللحــاء وامليــاه حــول اهلوالنــدر، يتــم 
التخلــص مــن املخلفــات وينقــع اللحــاء تدرجييــا حــىت يتحلــل متامــا إىل أليــاف مفــردة. وبعــد ذلــك يتــم إدخــال اللحــاء 
املبتــل يف ماكينــة هوالنــدر فرعيــة مــن أجــل فصــل األليــاف مــرة أخــرى. وعنــد هــذه النقطــة، تضــاف مــواد تلويــن 
ومــواد غــراء كالصمــغ أو نــوع مــن الراتينــج ومــواد حشــو مثــل كريتــات اجلــري أو الصلصــال النقــي، وذلــك لزيــادة وزن 

وحجــم الورق)مصــدر هــذا املوضــوع مــن شــبكة االنرنــت(.
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المنتج الثانوي األول : نوى التمر .

و  يتضمن ما يأيت:

تعريف النواة .. 1

أمساء النواة أو البذور ببعض الدول .. 2

متوسط وزن النوى ونسبته املئوية إىل املادة اللحمية للثمرة ومكوناهتا .. 3

جماالت استخدام نوى التمر وتشمل:. 4

أ - عاج بعض األمراض.  

ب - بعض الصناعات الغذائية.  

جـ - تغذية احليوانات والدواجن واألمساك.  

د - تكاثر النخيل.  

طرق نزع النوى من التمر .. 5

أهم اآلفات اليت تصيب نوى التمر وطرق الوقاية واملكافحة .. 6

صورة رقم  ) 11 ( توضح نوى التمر
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1- تعريف النواة .

ذكــر عبــد اجلبــار البكــر 1972 أن النــواة هــي ذلــك اجلســم املســتطيل الصلــب الــذي حيتــل وســط الثمــرة، ويتفــاوت 
وزن النــواة مــن نصــف جــرام إىل أربــع جرامــات، كمــا يتفــاوت طوهلــا بــن ) 12-36 ( ميليمــراً وعرضهــا بــن ) 
6-14 ( مليمــرا، ذات أخــدود أو حــز بطــين ميتــد علــى طوهلــا، وغالبــاً مــا حيتــل األخــدود نســيجاً حلميــاً أبيــض 
 Embryo ( داخلهــا اجلنــن ) Micropyle( يســمى : فتيــل، ويف ظهــر النــواة نقــرة صغــرية تســمى النقــري
( واجلنــن جســم صغــري مســتطيل حتيطــه الســويداء )Endosperm( الــيت تكــون اجلــزء األكــر مــن النــواة، 
والســويداء عبــارة عــن خايــا تراكمــت داخــل جدراهنــا مــادة اهليميســليلوز ) Hemi-cellulose ( فأكســبتها 
الغلظــة والصابــة، اهلميســليلوز هــو الغــذاء املخــزون للجنــن، فعندمــا ينمــو اجلنــن حتــت الظــروف املناســبة ) توفــر 
Cy- ( بفعل اإلنزمي : ســايتيز ) Dextrose  الرطوبة، احلرارة ... اخل ( يتحول اهليميســليلوز إىل دكســروز )

tase ( والدكســروز هــو الغــذاء الــذي يســتمد منــه اجلنــن بــادئ منــوه ومــن النقــري تظهــر النبتــة الناميــة .

2- أسماء النواة أو البذور ببعض الدول

النواة أو البذرة هي وسيلة من وسائل التكاثر لنخيل التمر وإن كانت من الوسائل غري الشائعة وتوجد مرادفات 
كثرية للبذور أو النوى كما ذكر يف مرجع ) أبو عيانة والثنيان 2008 ( ومن تلك املرادفات ما يأيت :-

النواة وجعها نوى، البذرة وجعها بذور .. 1

عبس كما يف منطقة جند باململكة العربية السعودية .. 2

فصمة وجعها فصم – كما يف البصرة بالعراق وجند باململكة العربية السعودية .. 3

نواية كما يف ليبيا وبغداد بالعراق وبعض املناطق باململكة العربية السعودية .. 4

علفه واجلمع علف كما يف اململكة املغربية .. 5

نواة كما يف مصر وبعض املناطق باململكة العربية السعودية .. 6

الدقل وهي النخلة النامية من البذور ويقال هلا أيضاً لون، جمهل، وجاو، كما يف السودان .. 7

عجمة وجعها عجم – كما يف عمان واليمن .. 8
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3- متوسط وزن النوى ونسبته المئوية إلى المادة اللحمية للثمرة ومكوناتها

يف دراســة متــت بــاإلدارة الزراعيــة بــإدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي مــن خــال نــزع النــوى مــن التمــور الــيت توزعهــا إدارة 
أوقــاف صــاحل الراجحــي علــى رواد احلرمــن الشــريفن خــال مواســم العمــرة واحلــج وشــهر رمضــان املبــارك وذلــك 
بواســطة أجهــزة ومكائــن خاصــة بذلــك ) ســيتم التطــرق هلــا الحقــاً ( وجــد أن وزن النــواة يــراوح مــن 0,5 – 1,5 

جــرام وهــذا ميثــل نســبة مئويــة تــراوح مــن 5-12,5 % مــن وزن الثمــرة، كمــا يوضــح ذلــك اجلــدول التــايل :-

صورة رقم ) 12 ( توضح ) القطمري – الفتيل – النقري (
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مور  ت عدد )15( صنف من أصناف ال ة ل ي مادة اللحم ل ة ل سب ن ال ة ب وي مئ ه ال ت سب نوى ون جدول رقم )14( يوضح وزن ال
ـ -2011م موسم 1432ه اطن ل ب بمشروع ال

الصـــــنـــــفم
وزن 10 
ثمرات 
)جم (

وزن المادة 
اللحمية

)جم (

وزن 
النوى

) جم (

نسبة النوى 
إلى المادة 
اللحمية %

م. وزن 
الثمرة

)جم (

م . وزن / جم

املادة 
اللحمية

النوى

110100109,0911101سكري1

160150106,2516151صقعي2

13012553,841211,50,5خضري3

11511054,3411,5110,5نبتة سيف4

135125107,4014,513,51رشودي5

170160105,8817161ونان6

120110108,3312111نبتة علي7

80701012,5871رزيزي8

140130107,1414131عيدية9

1201051512,51210,51,5قرعاوية10

1009010101091خاص11

1009010101091حقيه12

85701517,648,571,5نبتة13

200190105,0020191مكتومي14

120110108,3312111برميي15

18851735150128,24188,5173,515اإلجايل

125,66115,6107,9512,5611,561املتوسط
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صور رقم ) 13 ( توضح  نوى و مثار بعض أصناف متور مشروع الباطن املخصصة للتوزيع اخلريي للحرمن الشريفن
موسم ) 1433هـ املوافق 2012م (

نوى و مثار متور السكري

نوى و مثار متور الصقعي

نوى و مثار متور اخلضري

نوى و مثار متور نبتة سيف
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نوى و مثار متور الرشودي

نوى و مثار متور نبتة علي

نوى و مثار متور الرزيزي

نوى و مثار متور اخلاص
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نوى و مثار متور املكتومي

نوى و مثار متور الرميي

نوى و مثار متور الشقراء

نوى و مثار متور الروثانة

نوى و مثار متور نبتة سلطان
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ة ي ائ ي م يل الكي تحال ل قاً ل ب مر ط ت وى ال ن ة ل ي غذائ مكونات ال جدول )15( يوضح ال

متوسط الكميةالوحدةاحملتوياتاملكون الرئيسيم

16%ألياف خام1

6,5%) رطوبة (املاء2

1,1%رماد3

أثارملجم / كجمبينوسنهرمونات4

الفيتامينات5
ريبوفافن

ثيامن

ملجم / كجم

ملجم / كجم

أثار

أثار

6
عناصر

غذائية

كربوهيدات

بروتن

دهون

%

%

%

8,49

5,22

9,22

7
أماح

معدنية

بوتاسيوم

كالسيوم

ماغنسيوم

حديد

كلور

فوسفور

كريت

صوديوم

حناس

برون

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

687

64

55

2,1

259

65,5

47,5

4,5

1,2

2,75
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أمحاض8

حامض الكابريتيك

حامض اللوريك

حامض املرييستك

حامض الباملتيك

حامض السيريك

حامض الكابريك

حامض األوليك 
لينولبك

%

%

%

%

%

%

%

0,5

0,2

3

0,9

3,2

0,7

0,25

املصدر :- د/ رمزي عبد الرحيم أبو عيانه – م / سلطان بن صاحل الثنيان ) زراعة وإدارة مشاريع النخيل 2008م (
م / عبد اجلبار البكر ) خنلة التمر، وماضيها، وحاضرها، واجلديد  يف زراعتها وصناعتها وجتارهتا 1972م (

4- مجاالت استخدام نوى التمر

العلميــة أن قدمــاء املصريــن كانــوا  املراجــع  أثبتــت  القــدم حيــث  التمــر منــذ  نــوى  اســتخدام  تعــددت جمــاالت 
يســتخدمون النــوى يف تنظيــف وتطهــري جثــث املوتــى، كمــا كان أهــل اجلزيــرة العربيــة يف املاضــي يســتخدموهنا 
طعامــاً للحيوانــات حيــث جيمعــون النــوى وينقعونــه يف املــاء وأحيانــاً يطحنونــه ليصبــح لينــاً ليطعمــوا بــه حيواناهتــم 
ويســمونه ) املدودة ( مما كان يســاعد على توفري األعاف، بل تعدى األمر إىل أكثر من ذلك حيث كان أهلنا 
وأجدادنــا وأجدادهــم يقومــون بغلــي النــوى يف املــاء واســتخدامه كغــذاء وذلــك نظــراً لنــدرة الطعــام، فكانــوا يقتاتــون 
بنــوى التمــر، ويف الســنوات األخــرية ومــع تقــدم العلــم وانتشــار زراعــة النخيــل وكثــرة املنتجــات مــن التمــور والنــوى 
بــدأ التفكــري يف االســتثمار األمثــل هلــذا املنتــج اهلــام ) النــوى ( والــذي يقســم إىل أربــع جمــاالت رئيســة وهــي :-

أ – مجال عالج بعض األمراض

يستخدم نوى التمر يف عاج مخسة أنواع من األمراض طبقاً لآليت :-

وجــد أن أقــراص الفحــم املصنعــة مــن نــوى التمــر تســتخدم المتصــاص غــازات اجلهــاز املعــوي ومعاجلــة انتفــاخ . 1
البطــن والمتصــاص بعــض املــواد الســامة .

يســاعد نوى التمر يف تســكن آالم األســنان وذلك بتكســري النواة وجعلها يف الفم واســتحاهبا، فتقوم املادة . 2
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املوجــودة فيهــا بالتخديــر لتميزهــا بطعــم قابــض .

بعــض البحــوث الطبيــة املصريــة توصلــت إىل عــاج جديــد ملــرض النقــرس مــن مســحوق نــوى التمــر نظــراً . 3
الحتوائــه علــى نســبة عاليــة مــن املــواد القلويــة .

نظــراً الحتــواء نــوى التمــر علــى العديــد مــن العناصــر الغذائيــة اهلامــة الفعالــة ومنهــا الروتــن ومحــض النيكوتــن، . 4
كاروتــن، مــواد ســامة، هرمــون بيتوســن، فيتامــن الثيامــن، الربيوفاتــن، البوتاســيوم، احلديــد، الفوســفور، 
الكالســيوم، لــذا فلهــا عــدة اســتخدامات صحيــة حيــث أهنــا مقــو عــام، مطهــر، ملــن، لعــاج الســيان، 

حــاالت الربــو، كمــا أهنــا قابضــة ألوعيــة الرحــم بعــد الــوالدة وملينــة لألغشــية املخاطيــة.

وجــد فريــق حبــث برئاســة الدكتــور صبــاح جاســم يف ) جممــع زايــد لبحــوث األعشــاب والطــب التقليــدي (، يف . 5
أبو ظي املعروف سابقاً باسم )) مركز أبو ظي لطب األعشاب (( أن  نوى التمر حيتوي على مركبات هلا 
خصائــص ممتــازة يف قتــل الفريوســات، ويضيــف الدكتــور ))جاســم(( بــأن األحبــاث مــا زالــت جاريــة للحصــول 

علــى مســتحضرات مــن نــوى التمــر يســاعد علــى التئــام القــروح واجلــروح .

ب – مجال بعض الصناعات الغذائية

يستخدم نوى التمر يف إعداد بعض الصناعات منها ما يأيت :-

ميكــن اســتبدال  خنالــة احلنطــة ) القمــح ( مبطحــون نــوى التمــر اخلشــن والناعــم يف عمــل اخلبــز املفــرود، فقــد . 1
تبــن أن املطحــون اخلشــن يقــارب يف صناعتــه نســبياً لصفــات خنالــة احلنطــة .

نظــراً الحتــواء النــوى علــى مــواد دهنيــة مرتفعــة فقــد وجــد أنــه ميكــن اســتخدامها يف صناعــة الصابــون الطــي . 2
املتميــز مبعاجلــة كيميائيــة بســيطة وإضافــة بعــض القلويــات مث يضــاف بعــض مبيــدات اجلراثيــم والفطــر فيصبــح 

صابونــاً طبيــاً جيــداً لاســتعمال العــام ولعــاج بعــض األمــراض اجللديــة ولفــروة الــرأس .

ميكــن االســتفادة مــن نــوى التمــر يف إنتــاج مــا يعــرف ببديــل الــكاكاو ) الشــاكليت ( وقــد أجريــت البحــوث . 3
علــى ذلــك وثبــت جناحهــا عندمــا خلطــت مــع األيســكرمي فلــم يســتطع مــن أجريــت عليهــم التجربــة التمييــز 

بــن األيســكرمي املضــاف إليــه الشــاكليت أو املضــاف إليــه نــوى التمــر احملمــص .

أنتجــت إحــدى الشــركات األجنبيــة مــا يســمى اآلن ببديــل القهــوة بــدون كافيــه مــن نــوى التمــر ويســتعمل . 4
بكثــرة يف ســلطنة عمــان ويف األحســاء باململكــة العربيــة الســعودية ولكــن مــازال علــى هــذا املشــروب بعــض 
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التحفظــات وحيتــاج ملزيــد مــن الدراســات .

وفيما يأتي طريقة مبسطة إلعداد القهوة من نوى التمر :-

يتم نظافة النوى نظافة جيدة مث تنقع يف املاء أكثر من مرة .. 1

يتــم غســيله باملــاء احلــار ) الســاخن ( أكثــر مــن مــرة أيضــاً مث يتــم دعكــه باليــد بعــد ذلــك مث ينقــع مــرة أخــرى . 2
يف املــاء .

ينشــر يف الشــمس ملــدة تــراوح مــن أســبوع إىل 10 أيــام بعدهــا يؤخــذ ويوضــع يف احملامــص ملــدة ســاعة تقريبــاً . 3
حــىت تصبــح النــواة خاليــة مــن أي رطوبــة بعدهــا ينشــر يف مناشــف حــىت يــرد تلقائيــاً، وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة 

إىل أنــه يتعــذر وضعــه عندمــا يكــون ســاخناً يف املطاحــن .

بعــد أن يــرد يوضــع يف املطحنــة ليكــون جاهــزاً لبيعــه وعنــد االســتعمال يفضــل أن يضــاف إليهــا الزعفــران . 4
واهليــل ليعطيهــا مذاقــاً أفضــل .

ميكــن أيضــاً إنتــاج مــادة ) الفورفــورال ( مــن نــوى التمــر وهــي مــادة تســتخدم يف جمــاالت هامــة مثــل مصــايف . 5
النفــط وكمذيــب يف إنتــاج املبيــدات احلشــرية .

ج – تغذية الحيوانات والدواجن واألسماك

    دلــت الدراســات علــى أن خملفــات التمــور املتوفــرة كغــذاء للحيوانــات تشــكل 20% مــن إجــايل إنتــاج النخيــل 
مــن التمــور إال أن أحبــاث اســتخدام خملفــات النخيــل يف تغذيــة احليوانــات تعتــر حمــدودة للغايــة، ومــن هــذا املنطلــق 
حرصــت املؤسســة التكامليــة لألعمــال الزراعيــة باململكــة العربيــة الســعودية علــى دراســة مــدى االســتفادة مــن نــوى 

التمــر كإحــدى خملفــات تصنيــع التمــور باملصانــع يف جمــال تغذيــة احليوانــات .

   وقد أجريت عدة جتارب حملاولة االرتقاء بالقيمة الغذائية لنوى التمر وذلك عن طريقة معاملتها بعدة تركيزات 
مــن الصــودا الكاويــة ووجــد أن هــذه املعامــات أدت إىل إذابــة جــزء مــن الســليولوز واهليميســليولوز واألمــاح 
املعدنيــة ألليــاف جــدار اخلايــا، أمــا بالنســبة حملتــوى اجلنــن فإهنــا مل تتأثــر هبــذه املعامــات وكان نتيجــة هلــذا التغــري 

أن حدثــت زيــادة يف جــزء اخلليــة املهضــوم وســرعة اهلضــم بزيــادة تركيــز الصــودا .

   ومبقارنــة مكونــات نــوى التمــر مــع أهــم احلبــوب الداخليــة يف تركيــب األعــاف املركــزة مــن خــال اجلــدول التــايل 
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جنــد أن مســحوق نــوى التمــر حيتــل املرتبــة األوىل يف احتوائــه علــى النســب العليــا لــكل مــن املــادة اجلافــة والكالســيوم 
والفســفور واألليــاف واملرتبــة الثانيــة مــن الدهــون بعــد فــول الصويــا، ومــن هنــا يتضــح مــدى أمهيــة مســحوق نــوى 
التمــر يف اســتخدامه كأحــد أهــم مــواد تكويــن العائــق املركــزة إذ ميكــن أن حيــل حمــل الــذرة الصفــراء أو حبــوب 

الشــعري أو القمــح .

وسوف يتم اإلشارة يف هذا اجملال )جمال تغذية احليوانات والدواجن واألمساك( إىل اآليت:

استخدام نوى التمر يف تسمن العجول )كبرية-صغرية(.	 

استخدام نوى التمر يف تسمن األغنام.	 

استخدام نوى التمر يف تغذية الدجاج البلدي البياض.	 

استخدام نوى التمر يف تسمن الدجاج الاحم.	 

استخدام نوى التمر يف تسمن األمساك.	 

ي تكوين بعض  ة ف ي تجات الحبوب الداخل مكونات أهم من مر ب ت وى ال ة مكونات ن جدول رقم )16( يوضح مقارن
مركزة . األعالف ال
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التمر
4,5090,56,232,1560,07,0318,648,9114,9350,63
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الصويا
9,585,534,35,328,417,74,80,280,62478,92
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حبوب

القمح
12,184,911363,92,37,70,050,40349,07

ذرة

صفراء
1385,5101,567,852,70,020,26385,12

حبوب

الشعر
1483,7112,365,52100,080,42352,88

املصــدر : املؤسســة التكامليــة لألعمــال الزراعيــة باململكــة العربيــة الســعودية، نــدوة فــرص وجمــاالت االســتثمار يف النخيــل والصناعــات 
القائمــة عليهــا 1418هـــــ - 1997 م .

1 : استخدام نوى التمر في تسمين العجول 

مت إدخــال مســحوق نــوى التمــر يف تركيبــة عليقــة تســمن العجــول ضمــن برناجمــن غذائيــن خــال شــهري يوليــو 
وأغســطس 1994م باملؤسســة التكامليــة لألعمــال الزراعيــة .

أواًل : عجول فريزيان كبيرة ) عمر 7-9 شهور ( :

رة: ي عجول الكب ن ال سمي ى ت عالئق األخرى عل عض ال ب ة ب مر مقارن ت وى ال قة مسحوق ن ي ر عل ي أث جدول رقم )17( يوضح ت

مجموعة التجربة نوع العليقة
مجموعة المقارنة %)كجم(

%)كجم(

2,15234,664تنب القمح

4,6490000مسحوق نوى التمر

مركزات تسمن  )956 
2,6282,636صوامع(

9,351007,2100الكمية اإلجالية

   مت تطبيــق الرامــج املذكــورة أعــاه ملــدة أســبوعن وســجلت النتائــج معــدل زيــادة يومــي لعجــول التجربــة مقــداره 
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1,53 كجــم / رأس ولعجــول املقارنــة 1,62 كجــم / رأس والفــارق بينهمــا )90جــم/رأس( وهــو فــارق غــري 
معنــوي / مــن ذلــك يتضــح مناســبة هــذا الرنامــج احملتــوى علــى مســحوق نــوى التمــر كأحــد مكونــات العليقــة 
األساســية لتســمن العجول يف عمر 7-9 شــهور، ويلعب ســعر الكيلو جرام من مســحوق نوى التمر دوراً كبرياً 

يف تطبيــق هــذا الرنامــج مــن عدمــه مقارنــة بأســعار املكونــات األخــرى.

ثانياً : عجول فريزيان صغيرة حديثة الفطام ) عمر 3.5 شهور ( 

ان  زي ري ف سمين عجول ال ى ت عالئق األخرى عل عض ال ب ة ب مر مقارن ت وى ال قة مسحوق ن ي ر عل ي أث جدول رقم )18( يوضح ت
يرة: الصغ

مجموعة التجربة نوع العليقة
مجموعة المقارنة %)كجم(

%)كجم(

1,517000شعري

333556تنب القمح

333000مسحوق نوى التمر

مركزات  تسمن )956 
0,56333صوامع(

111111دريس برسيم
91009100الكمية اإلجالية

مت تطبيــق الرنامــج املذكــور أعــاه ملــدرة أربعــة أســابيع وســجلت النتائــج معــدل زيــادة يومــي لعجــول التجربــة مقــداره 
0,61كجــم / رأس ولعجــول املقارنــة 1,18 كجــم / رأس والفــارق بينهمــا )570جــم/رأس( وهــو فــارق معنــوي 
جــداً، مــن ذلــك يتضــح عــدم مناســبة هــذا الرنامــج احملتــوي علــى مســحوق نــوى التمــر كأحــد مكونــات العليقــة 
األساســية، لتســمن العجــول يف عمــر 3,5 شــهور حديثــة الفطــام، وهنــا نوصــي مبزيــد مــن التجــارب لتحديــد 

النســبة املثلــى مــن مســحوق نــوى التمــر ضمــن العليقــة

2 : استخدام نوى التمر في تسمين األغنام

مت إدخــال مســحوق نــوى التمــر يف تركيبــة عليقــة تســمن األغنــام ضمــن برناجمــن غذائيــن خــال شــهري يوليــو 
وأغســطس 1994م مهــا :
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أواًل : ذكور األغنام النجدية ) عمر 5-8 شهور ( :

ام  سمين ذكور األغن ى ت عالئق األخرى عل عض ال ب ة ب مر مقارن ت وى ال قة مسحوق ن ي ر عل ي أث جدول رقم )19( يوضح ت
قة( ي ل ع ى من ال ة األول ب ي رك ت ة)ال نجدي ال

%مجموعة المقارنة )كجم(%مجموعة التجربة )كجم(مكونات العليقة

0,3227,60,541شعري

0,4841,40,3629,5تنب القمح

0,325,90000مسحوق نوى التمر

0,065,10,3629,5دريس برسيم

1,161001,22100الكمية اإلجالية

مت تطبيــق الرنامــج املذكــور أعــاه ملــدة أســبوعن وســجلت النتائــج معــدل زيــادة يومــي ألغنــام التجربــة مقــداره 
0,15كجــم / رأس وألغنــام املقارنــة 0,28كجــم / رأس والفــارق بينهمــا )130جــم/رأس( وهــو فــارق معنــوي، 
مــن ذلــك يتضــح عــدم مناســبة تركيبــة العليقــة احملتويــة علــى مســحوق نــوى التمــر يف هــذا الرنامــج كأحــد مكونــات 

العليقــة األساســية لتســمن األغنــام يف عمــر 5-8 شــهور .

ثانياً : ذكور األغنام النجدية ) عمر 5-8 شهور ( :
ام  سمين ذكور األغن ى ت عالئق األخرى عل عض ال ب ة ب مر مقارن ت وى ال قة مسحوق ن ي ر عل ي أث جدول رقم )20( يوضح ت

قة( ي ل ع ة من ال ي ان ث ة ال ب ي رك ت ة)ال نجدي ال

مجموعة التجربة مكونات العليقة
%مجموعة المقارنة )كجم(%)كجم(

0,3260,538,4شعري

0,434,90,430,8تنب القمح

0,2521,70000مسحوق نوى التمر

0,217,40,430,8دريس برسيم

1,151001,3100الكمية اإلجالية
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 مت تطبيــق الرنامــج املذكــور أعــاه ملــدة أربعــة أســابيع وســجلت النتائــج معــدل زيــادة يومــي ألغنــام التجربــة مقــداره 
0,18 كجــم / رأس وألغنــام املقارنــة 0,17كجــم / رأس والفــارق بينهمــا )10جــم/رأس( لصــاحل قطيــع التجربــة، 
مــن ذلــك يتضــح مناســبة هــذا الرنامــج احملتــوى علــى مســحوق نــوى التمــر كأحــد مكونــات العليقــة األساســية 
لتســمن األغنام يف عمر 5-8 شــهور،  ويلعب ســعر الكيلو جرام من مســحوق نوى التمر دوراً كبرياً يف تطبيق 

هــذا الرنامــج مــن عدمــه مقارنــة بأســعار املكونــات األخــرى .

مالحظات :

أ- لوحــظ يف بدايــة التجربــة قلــة إقبــال األغنــام علــى العليقــة احملتويــة علــى مســحوق النــوى ومــن مث تعــود القطيــع 
عليهــا بشــكل عــادي .

ب - تبقــى مــن مســحوق النــوى كســر ذات احلجــم الكبــري مل تكــن مقبولــة لــذا ينصــح بتكســري النــوى إىل قطــع 
صغــرية .

3: استخدام نوى التمر في تغذية الدجاج البلدي البياض .

مت إدخــال مســحوق نــوى التمــر يف تركيبــة عليقــة تغذيــة الدجــاج البلــدي البيــاض مــن خــال إضافــة 300جــم مــن 
املســحوق بشــكل يومــي ملــدة 15 يــوم مــن شــهر أغســطس 1994م  ومتــت ماحظــة مــا يــأيت:-

عدم إقبال الدجاج على العليقة يف البداية .. 1

إقبال الدجاج على أكل املسحوق والقطع الصغرية وترك القطع الكبرية .. 2

اخنفــاض إنتــاج البيــض خــال فــرة التجربــة ممــا يعــين عــدم صاحيــة اســتخدام مســحوق نــوى التمــر ضمــن . 3
عليقــة إنتــاج البيــض .

ويف دراســة أخــرى وجــد أن إضافــة مســحوق نــوى التمــر بنســبة 15% إىل عليقــة الدواجــن قــد زاد مــن وزهنــا . 4
دون حــدوث أي أضــرار جانبيــة .

4: استخدام نوى التمر في تغذية الدجاج الالحم .

     مبقارنــة نتائــج التحليــات الكيميائيــة والقيمــة الغذائيــة يف اجلــدول التــايل رقــم )8( ياحــظ أنــه باســتثناء ارتفــاع 
حمتــوى األليــاف اخلــام ملخلفــات التمــور )التمــور املســتبعدة ونــوى التمــر( مقارنــة حببــوب الــذرة الصفــراء فتشــري 
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معظــم النتائــج إىل إمكانيــة اســتعماهلا يف تركيــب عائــق الدواجــن بصفــة عامــة والدجــاج الاحــم بصفــة خاصــة مــع 
أخــذ بعــض االحتياطــات الغذائيــة والفنيــة.

راء. ة بحبوب الذرة الصف مور مقارن ت مخلفات ال ة ل ي غذائ مة ال ي ق ي وال ائ ي م يل الكي تحل جدول رقم )21( ال

التحليل الكيميائي 

ملجم/كجم
حبوب الذرة الصفراءنوى التمرالتمور المستبعدة

879489املادة اجلافة%

8,16,58,5الروتن اخلام

1,89,43,8الدهن اخلام

9,116,52,2األلياف اخلام

3,52,12,5الرماد اخلام

الكربوهيدرات 
77,565,583والسكريات 

0,070,090,02املثيونن

0,130,190,36املثيونن+ السستن

0,120,270,26الابسن

1,432,2--اللينوليك

0,310,490,28الكالسيوم

0,620,220,28الفسفور الكلي

0,08--الفسفور املستفاد

وهنــاك بعــض اإلرشــادات العمليــة إلعــداد خملفــات التمــور )التمــور املســتبعدة, نــوى التمــر ..اخل( مــع اخــذ بعــض 
االحتياطــات الفنيــة يف االعتبــار عنــد اســتعمال هــذه املخلفــات والنــوى يف تركيــب عائــق الدجــاج.
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للتخلص من أي آثار للرمال أو األتربة يتم الشطف السريع باملياه النظيفة اجلارية هلذه املخلفات.. 1

التجفيــف الشمســي أو احلــراري علــى درجــة حــرارة يف حــدود 60ْم ملــدة 12-24 ســاعة مــع التجديــد . 2
املســتمر للهــواء, )علــى أال تزيــد نســبة الرطوبــة عــن %12(.

الطحــن واجلــرش اجليــد باســتعمال جمــارش مناســبة مبتوســط مســك يف حــدود 1ملــم )حاليــا تتوفــر يف األســواق . 3
جمــارش متخصصــة جلــرش نــوى التمــر بأســعار اقتصاديــة(.

يف حالــة اســتعمال خامــات األعــاف الــيت تعتمــد علــى الــذرة الصفــراء وكســب فــول الصويــا ينصــح بإضافــة . 4
النباتيــة  الزيــوت  مــن خملفــات  مــن مصــادر رخيصــة  النهائــي(  العلــف  مــن  5-7% )50-70كجم/طــن 
)مصانــع ومراكــز تعبئــة الزيــوت( لدعــم ورفــع حمتــوى العلــف مــن الطاقــة )يف حــدود 13-14ميجاجــول طاقــة 
ممثلة/كجــم علــف( خصوصــاً يف مرحلــة الناهــي مــن عمــر 4-6أســابيع أو عمــر التســويق للدجــاج الاحــم.

)املثيونــن, الابســن( . 5 الغذائيــة مثــل األمحــاض األمنيــة املخلقــة كيماويــاً  مراعــاة إضافــة جيــع اإلضافــات 
خملــوط األمــاح املعدنيــة, خملــوط الفيتامينــات, كولــن الكلوريــد, ملــح الطعــام, مضــادات األكســدة..اخل( 
للخلطــات الغذائيــة وذلــك باملعــدالت الــيت تغطــي االحتياجــات الغذائيــة حســب توصيــات الشــركات املنتجــة.

إجــراء التحليــات الكيماويــة الروتينيــة خلامــات األعــاف أو العائــق الغذائيــة النهائيــة يف معامــل متخصصــة . 6
بصفــة دوريــة خصوصــاً )الروتــن اخلــام واألليــاف اخلــام(.

إجــراء دراســة اقتصاديــة أوليــة ملقارنــة أســعار اخلامــات األوليــة للوحــدة الوزنيــة )طن/علــف( خصوصــاً )خملفــات . 7
الدهــون والشــحوم احليوانيــة, خملفــات الزيــوت النباتيــة( حبــوب الــذرة الصفراء+خملفــات التمــور وتكاليــف 

التغذيــة إلنتــاج كجــم منــو للدجــاج الاحــم.

5: استخدام نوى التمر في تغذية األسماك .

يف دراسة أجريت )1988م( وجد أن مسحوق نوى التمر يعتر وجبة غذائية جيدة لألمساك.

ويف دراســة أجراهــا القاســم وآخــرون )1986م( هبــدف معرفــة القيمــة الغذائيــة ملخلفــات مصانــع التمــور )لنــواه 
ولــب التمــور( كعلــف للحيوانــات، فقــد دلــت نتائــج الدراســة علــى أن النــواة حتتــوي علــى كميــات أكــر مــن 
الروتــن واألليــاف اخلــام والدهــن اخلــام واملــادة اجلافــة مقارنــة بلــب الثمــار، بينمــا حيتــوي اللــب علــى كميــات أكــر 
مــن الرمــاد والكربوهيــدرات مقارنــة بالنــواة، وكانــت خملفــات مصانــع التمــور تضــاف بنســبة 10-20-30% إىل 
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العليقــة ووجــدوا أن هنــاك زيــادة مضطــردة يف هــذه املــادة اجلافــة مــع زيــادة خملفــات مصانــع التمــور .

كمــا أن هنــاك بعــض االســتنتاجات والتوصيــات عنــد اســتخدام نــوى التمــر كعالئــق لبعــض الحيوانــات 
والدواجــن نذكــر منهــا:

اتضــح مناســبة مســحوق نــوى التمــر كأحــد مكونــات العليقــة األساســية لتســمن العجــول يف عمــر 9-7 . 1
شــهور، ويلعــب ســعر الكيلــو جــرام مــن مســحوق نــوى التمــر دوراً كبــرياً يف اســتخدام املســحوق مــن عدمــه 

مقارنــة بأســعار مكونــات العليقــة األخــرى .

اتضــح أيضــاً عــدم مناســبة مســحوق نــوى التمــر كأحــد مكونــات العليقــة األساســية لتســمن العجــول يف . 2
عمــر 3,5شــهور حديثــة الفطــام، وهنــا نوصــي مبزيــد مــن التجــارب لتحديــد النســبة املثلــى مــن مســحوق نــوى 

التمــر ضمــن العليقــة .

اتضــح مناســبة مســحوق نــوى التمــر كأحــد مكونــات العليقــة األساســية لتســمن األغنــام يف عمــر 8-5 . 3
شــهور، ويلعــب ســعر الكيلــو جــرام مــن مســحوق نــوى التمــر دوراً كبــرياً يف اســتخدام املســحوق مــن عدمــه 

مقارنــة بأســعار مكونــات العليقــة األخــرى .

لوحــظ يف بدايــة التجربــة قلــة إقبــال األغنــام علــى العليقــة احملتويــة علــى مســحوق النــوى ومــن مث تعــود القطيــع . 4
عليهــا بشــكل عــادي .

تبقــى مــن مســحوق النــوى ضمــن عليقــة األغنــام بعــض الكســر ذات احلجــم الكبــري ومل تكــن مقبولــة لــذا . 5
ينصــح بتكســري النــوى إىل قطــع صغــرية .

لوحــظ عــدم إقبــال الدجــاج علــى العليقــة احملتويــة علــى مســحوق النــوى يف البدايــة، ومــن مث إقبــال الدجــاج . 6
علــى أكل املســحوق والقطــع الصغــرية وتــرك القطــع الكبــرية .

لوحــظ اخنفــاض إنتــاج البيــض خــال فــرة التجربــة ممــا يعــين عــدم صاحيــة مســحوق نــوى التمــر ضمــن عليقــة . 7
إنتــاج البيــض .

يوصــى بضــرورة تكســري النــوى وطحنــه علــى شــكل بــودرة ومــن مث كبســة مــع املكونــات األخــرى للعائــق علــى . 8
هيئــة مكعبــات لتــايف مشــاكل عــدم أكل املســحوق ولتــايف أيضــاً مشــاكل التهــاب اجليــوب األنفيــة عنــد 
أكل احليــوان للمســحوق مباشــرة، وميكــن إضافــة مــادة الصقــة جلعــل املســحوق علــى شــكل حبيبــات مثــل 
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الدبــس أو املــوالس بــداًل مــن عمليــة الكبــس .

يوصــى بتطبيــق عــدة برامــج وتركيبــات خمتلفــة ولفــرات أطــول للتوصــل إىل الركيبــة املثلــى وعمــل املكعبــات . 9
للدواجــن – األبقــار – األغنــام . . . اخل .

مــن نتائــج األحبــاث الســابقة ميكــن التوصيــة بإحــال 10% مــن حبــوب الــذرة الصفــراء مــن خــال اســتعمال . 10
التمــور املســتبعدة وغــري الصاحلــة لاســتعمال اآلدمــي أو نــوى التمــر يف عائــق الدجــاج الاحــم, )مرحلــة 
البــادئ ومرحلــة الناهــي( واألرانــب وبــدون أي آثــار جانبيــة تذكــر علــى األداء اإلنتاجــي ممــا يســاهم بصــورة 
مباشــرة يف تقليــل تكاليــف التغذيــة إلنتــاج كيلوجــرام منــو )التكاليــف املتغــرية( ويعظــم مــن هامــش الربــح الصــايف 
للــدورات اإلنتاجيــة, علــى اجلانــب اآلخــر تشــري معظــم النتائــج علــى حتســن معــدالت األداء اإلنتاجــي حبــوايل 
5% عنــد اســتعمال هــذه املخلفــات مقارنــة بالــذرة الصفــراء, أمــا خبصــوص اســتعمال هــذه املخلفــات يف 

عائــق دجــاج املائــدة فإنــه حيتــاج إىل مزيــد مــن الدراســة.

د – في مجال تكاثر النخيل .

يعتــر التكاثــر بالنــوى أو البــذور إحــدى طــرق تكاثــر النخيــل املعروفــة ولكــن ال يعتمــد املــزارع عــادًة إىل إكثــار خنلــة 
بتنبيــت النــوى يف الوقــت احلاضــر، حيــث أن هــذه الطريقــة كانــت تتبــع حــىت منــذ زمــن غــري بعيــد يف بعــض املناطــق 
مــن العــامل مثــل باكســتان واملكســيك واســبانيا ومصــر وحــىت العــراق، ويف كثــري مــن أحنــاء اململكــة العربيــة الســعودية 
تكثــر األفحــل مــن النــوى أو الفســائل ، وأن النخــل النامــي مــن النــوى كثــري يف كافــة املناطــق املشــتهرة بزراعــة 
النخيــل، وبعــض األصنــاف  مــن النخيــل واملشــتهرة باألســواق التجاريــة مــا هــي إال حصيلــة خنيــل منــا مــن النــوى 
واكتشــفها الــزراع لبعــض مزاياهــا فأكثروهــا بالفســائل، مث مسيــت لتمييزهــا عــن غريهــا وتــداول املزارعــون إكثارهــا 

فأصبحــت مــع مــر الســنن صنفــاً مميــزاً.

أمــا النخيــل النامــي مــن النــوى يكــون نصفــه تقريبــاً )فحــول( والنصــف اآلخــر )أدقــال(، وهــذه األدقــال غــري متشــاهبة 
الثمــار وهلــذا فــإن املــزارع ال مييــل إىل إكثــار خنيلــه بطريقــة البــذور أو النــوى وإن كانــت زراعــة النــوى أســهل واحلصــول 

عليها ميســور، إذ إن هدف املزارع احلصول على متور ذات نوعية متشــاهبة جيدة مرغوبة يف األســواق .

إن اختــاف النخيــل الناتــج مــن النــوى مــرده التهجــن اخللطــي احلاصــل بــن لقــاح الفحــول وأزهــار اإلنــاث، ومــن 
غــري املســتغرب احلصــول علــى خنلــة بذريــة ذات صفــات أفضــل مــن صفــات األم كمــا أن مــن احملتمــل أن تكــون 

أقــل منهــا يف الصفــات .
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ولزراعــة النخيــل مــن النــوى يعمــد املــزارع النتخــاب النــوى حســب رغبتــه تــاركاً البــذور الصغــرية واضعــا البــذور يف 
كيــس مــن القمــاش أو يف صفيحــة مثقبــة يف جمــرى مــاء ملــدة أســبوع لتنقيعهــا وتســهيل  إنباهتــا، مث تغــرس يف الربــة 
املعــدة بعمــق بوصــة إىل بوصتــن وببعــد ثــاث إىل مخــس بوصــات، ويفضــل الغــرس يف أواخــر الربيــع وقبــل الصيــف 
بعــد أن ترتفــع حــرارة اجلــو، وقــد تــزرع البــذور يف احلقــل أو يف صناديــق أو مبحلهــا الدائــم، يــوايل ريهــا دون انقطــاع 
حبيــث تبقــى الربــة نديــة، تســتبقى البــذور الناميــة ســنة يف حملهــا مث تنقــل إىل املشــتل وتــزرع علــى بعــد مريــن مــن 
بعضهــا ويســتمر خدمتهــا مــن ري وتعشــيب وعــزق حــىت تصبــح حبجــم صــاحل للنقــل حمللهــا الدائــم حيــث تــزرع 
يف صفــوف تبعــد عــن بعضهــا 9 مــرات وبــن الواحــدة واألخــرى داخــل الصــف أربــع مــرات ونصف،وعنــد بــدء 
ظهــور الطلــع، وقــد يســتغرق ذلــك أربــع إىل مثــاين ســنن، ميكــن التفريــق بــن الفحــول واإلنــاث، تــزال الفحــول عــدا 
فحــل واحــد  لــكل مخســة وعشــرين خنلــة ويعــوض عنهــا باإلنــاث ممــا تبقــى باملشــتل، ولضمــان جنــاح نقــل النخــل 
البــذري الكبــري مينــع ري املشــتل لثاثــة أســابيع مث يقطــع الســعف األخضــر عــدا القليــل مــن أوراق القلــب وينقــل 
للبســتان، وبعــد الغــرس مباشــرة يســقى، والنخيــل النامــي مــن البــذرة تكــون مثــاره غــري متشــاهبة وينــدر أن جتــد بينهــا 

نوعيــة ممتــازة صاحلــة لألســواق التجاريــة .

عليه فا ينصح تكثري النخيل بزراعة النوى لألسباب التالية :-

معظم النخيل النامي من النوى يكون فحواًل .. 1

صعوبــة التفريــق بــن الذكــور واإلنــاث تســتوجب خدمــة اجلميــع عــدة ســنن قــد تصــل إىل 6 ســنوات حــىت تبــدأ . 2
بإنتــاج الطلــع وحينئــذ ميكــن متييــز الفحــل مــن األنثــى .

معظم النخل البذري يكون مثاره ذات نوعية غري جيدة .. 3

ال تكون متور النخيل املكثر بالنوى متشاهبة النوعية مما جيعلها غري صاحلة .. 4

تأخر النخيل املكثر بالبذرة عادة يف اإلمثار عن النخيل املغروس بالفسائل .. 5

غــري أن هنــاك بعــض الشــذوذ عــن هــذه القاعــدة، فبعــض النخيــل أزهــرت بعــد ثــاث أو أربــع ســنوات مــن . 6
زراعــة البــذور، كمــا أنــه مــن املشــاهد أيضــا أن بعــض الفســائل ال تزهــر قبــل تســع ســنوات أو أكثــر مــن 

غرســها .
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طرق نزع النوى من التمر .

     اشــرطت الرئاســة العامــة لشــئون املســجد احلــرام واملســجد النبــوي الشــريف وهــي اجلهــات املســئولة عــن توزيــع 
التمــور يف احلرمــن الشــريفن أن تكــون التمــور منزوعــة النــوى .

ويوجد طريقتان رئيسيتان لنزع نوى التمر مها :-

أ-الطريقة اليدوية:-

طــاوالت  علــى  التمــور  بوضــع  وذلــك  العامــات  أو  العاملــن  مــن  فريــق  طريــق  عــن  العمليــة  هــذه  تتــم       
)STAINLESS( 1×2مــر بارتفــاع 75ســم، يتــم وضــع التمــور علــى هــذه الطــاوالت ويتــم نــزع النــوى مــن 
التمــور عــن طريــق )آلــة( مصنوعــة مــن مــادة )STAINLESS( مقاومــة للصــدأ حيــث تقــوم العاملــة مبســك 
التمــرة بيــد واليــد األخــرى هبــا اآللــة ومتســك النــواة بداخــل التمــرة وخترجهــا وتضعهــا يف عبــوات خاصــة ويتــم جتميعهــا 

بعــد ذلــك .

ب-الطريقة الميكانيكية وتتم بطريقتين :-

1-المكبس اليدوي:-

     يف هــذه الطريقــة يتــم وضــع التمــور يف قالــب مصنــوع مــن البــويل اثيلــن  بأحجــام مناســبة حلجــم التمــور يف 
فراغات مقسمة بسعة )5×6 مترة( مث بعد ذلك وعن طريق ذراع يستخدم يدوياً يتم حتريك املكبس إىل أسفل، 
ويكــون يف هنايتــه قالــب آخــر بنفــس مقــاس القالــب الســابق وبــه أســنان مصنعــة مــن )STAINLESS( حيــث 
تضغــط هــذه األســنان علــى التمــر مــن ناحيــة القمــة فتخــرج النــواة مــن أســفل التمــرة مــن ثقــوب خاصــة مت عملهــا 
بنفــس مقاييــس قالــب البــويل اثيلــن الــذي يوضــع بــه التمــور وقــد صممــت هــذه اآللــة بالورشــة املركزيــة لــإلدارة 

الزراعيــة بــإدارة األوقــاف .

     يتم جتميع النوى يف عبوات، ويلزم عاملتان أو عامان فقط لتشغيل املاكينة أحدمها لتشغيل املاكينة واآلخر 
لوضع التمور اخلام مث إخراجها من القالب بعد نزع النوى منها.

2-المكبس الهيدروليكي:-

آليــاً  يكــون  العمــل  أن  هنــا  الفــارق  الســابقة ولكــن  الطريقــة  آليــة  بنفــس  الطريقــة  هبــذه  النــوى  نــزع  يتــم       
)هيدروليكيــاً(، حيــث يتــم وضــع التمــر يف القالــب املصنــوع مــن البــويل ايثيلــن )10×10متــرة( ويتــم حتريــك املكبــس 
هيدروليكيــاً عــن طريــق مفتــاح كهربــاء يتحــرك املكبــس أســفل، فيضغــط علــى التمــور املتواجــدة بالقالــب املصنــوع 
مــن البــويل اثيلــن عــن طريــق األســنان املصنعــة مــن )STAINLESS( فتخــرج النــواة مــن أســفل التمــرة مــن 
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ثقــوب أســفلها وجتمــع بعــد ذلــك يف عبــوات خاصــة، مث يتــم حتريــك القالــب الــذي بــه األســنان ألعلــى وتؤخــذ 
التمــور بعــد ذلــك منزوعــة النــوى وجتمــع يف عبواهتــا.

     وهــذه الطريقــة أســرع مــن الســابقة لكــر حجــم القالــب علمــاً بأنــه يعمــل عليهــا أيضــاً عاملتــان أو عامــان 
فقــط العاملــة األوىل لتشــغيل املاكينــة والعاملــة الثانيــة لوضــع التمــور اخلــام مث تســلم التمــور بعــد نــزع النــوى وعزلــه .

ومــن خــال التجربــة يتضــح أن الطريقــة امليكانيكيــة هــي األفضــل لنــزع النــوى مــن التمــور وخاصــة باســتخدام 
اهليدروليكــي . املكبــس 

6 :أهم اآلفات التي تصيب نوى التمر وطرق الوقاية والمكافحة .

خنفساء نواة البلح ) التمر (

     تعتر خنفساء نواة البلح )التمر( من احلشرات املهمة اليت تصيب مثار البلح سواء على النخيل أو املتساقط 
أو يف املخــزن وال تصيــب احلشــرة الثمــار قبــل تكويــن النــواة داخلهــا وتنتشــر يف زراعــات النخيــل الكثيفــة يف مشــال 

الدلتــا مبحافظــات كفــر الشــيخ والبحــرية ودميــاط والدقهليــة جبمهوريــة مصــر العربيــة. 

     واحلشــرة الكاملــة ) األنثــى ( هــي الــيت هلــا القــدرة علــى عمــل ثقــب حمدثــة نفقــاً مســتقيماً أو مائــًا يف لــب 
الثمــرة ) البلحــة ( مســتهدفة النــواة بغــرض التغذيــة ووضــع البيــض وتربيــة احلضنــة ) الريقــات ( ممــا يــؤدي إىل تســاقط 
الثمــار، وإحــداث ثقــوب هبــا تكــون مصــدراً للعــدوى بالعديــد مــن الكائنــات األخــرى، وتنتشــر خنفســاء نــواة 
البلــح يف العديــد مــن دول العــامل فتوجــد يف إيطاليــا، اإلكــوادور، اليونــان، أوغنــدا، جنــوب أفريقيــا، غنيــا، أملانيــا، 
كاليفورنيــا وغريهــا، ويف الــدول العربيــة تنتشــر هــذه احلشــرة يف منطقــة األحســاء بالســعودية، ليبيــا، األردن، العــراق، 

اإلمــارات، ســلطنة عمــان، فلســطن .

دراسات بيولوجية وإيكولوجية للحشرة :
 الحشرة الكاملة : 

األنثى : 

خنفســاء صغــرية طوهلــا 2,5مــم والعــرض 1,1مــم ذات لــون بــين يــراوح بــن البــين الفاتــح يف احلشــرات احلديثــة 
الســن والبــين الداكــن يف احلشــرات املســنة، تضــع األنثــى البيــض يف دهليــز احلضنــة والــذي يقــع غالبــاً يف هنايــة نفــق 
دخول احلشــرة، وهو عبارة عن حجرة مســتديرة أو أســطوانية يصل طوهلا إىل 0,8مم تقريباً وتضع األنثى البيض 
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فــردي تدفعــه إىل بعضــه البعــض يف كتلــة )8-14بيضــة( ومتتنــع األنثــى عــن وضــع البيــض مبجــرد ظهــور الريقــات 
حيــث تتفــرغ متامــاً لتغذيتهــا والعنايــة هبــا .

الذكر :

   طولــه 1,7مــم وعرضــه 0,8مــم وظيفتــه تلقيــح اإلنــاث ال يســتطيع أن يثقــب النــواة، ويتــم التســافد   )التــزاوج( 
بــن الذكــر واألنثــى داخــل النــواة وميكــن لألنثــى أن تضــع بيضــاً دون تلقيــح ينتــج عنــه ذكــور فقــط.

البيضة :

     البيضــة ذات لــون أبيــض المــع أســطوانية ذات طرفــن مســتديرين متوســط طوهلــا 0,6مــم وعرضهــا 0,3مــم، 
تضــع األنثــى البيــض فرديــاً يف دهليــز متســع ) حجــرة احلضنــة ( .

اليرقة :

     عدميــة األرجــل هلــا ثاثــة أعمــار عليهــا شــعريات، وذات لــون أبيــض يتحــول إىل الســمين الباهــت قبــل كل 
انســاخ يصــل طوهلــا يف العمــر األول 0,6مــم وعرضهــا 0,2مــم أمــا يف العمــر األخــري فيصــل طوهلــا 2,8مــم 
وعرضهــا 0,6مــم، علبــة الــرأس واضحــة ذات لــون بــين فاتــح، الريقــة يف عمرهــا الثالــث غليظــة تتحــرك ببــطء شــكلها 
برميلــي مــع تقــوس منطقــيت الــرأس والصــدر مــن الناحيــة البطنيــة والريقــات الصغــرية هلــا فكــوك ولكنهــا غــري قــادرة علــى 
النخــر يف خشــب النــواة، وتتغــذى علــى بقايــا خنــر األم حيــث هتتــم األم بالريقــات وتعتــين هبــا عنايــة خاصــة، تتحــرك 
الريقــات داخــل النفــق ولكنهــا ال ختــرج منــه أبــداً ومتــوت الريقــات الصغــرية إذا مت حرماهنــا مــن األم بعــد 48 ســاعة .

العذراء :

     حــرة ذات لــون مســين باهــت عنــد بــدء تكوينهــا وتتحــول إىل اللــون البــين الفاتــح بتقدمهــا يف العمــر، أمــا قرنــا 
االستشــعار والفكــوك فتكــون ذات لــون بــين غامــق، ويبلــغ طــول العــذراء 2,2مــم وعرضهــا مــم واحــد.

دورة الحياة :

     تضــع األنثــى البيــض يف دهليــز أو حجــرة احلضنــة، تضعــه يف جيــع أصنــاف البلــح، ودهليــز احلضنــة يقــع غالبــاً 
يف هنايــة نفــق دخــول احلشــرة، وتضــع األنثــى البيــض فرديــاً تدفعــه إىل بعضــه يف كتــل مــن 4-12بيضــة وعــادة 
متتنــع األنثــى عــن وضــع البيــض مبجــرد ظهــور الريقــات حيــث تتفــرغ لتغذيتهــا يف العمريــن األول والثــاين والعنايــة هبــا 
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وتســتأنف األنثــى وضــع البيــض بوصــول الريقــات إىل العمــر الثالــث أو طــور العــذراء، والبيــض أبيــض المــع يفقــس 
إىل يرقــات عدميــة األرجــل عليهــا شــعريات دقيقــة ذات لــون أبيــض تتحــول إىل اللــون الســمين قبــل االنســاخ 
وعليــه الــرأس ذات لــون بــين فاتــح – تتغــذى األنثــى يرقــات العمــر األول والثــاين أمــا يرقــات العمــر الثالــث فتتغــذى 
مبفردهــا علــى بقايــا خنــر األنثــى حــىت يكتمــل منوهــا فتتحــول إىل مــا قبــل عــذراء مث عــذراء حــرة ذات لــون مســين 
باهــت، وتتحــول إىل اللــون البــين الفاتــح بتقدمهــا يف العمــر مــا عــدا قــرين االستشــعار والفكــوك فتكــون ذات لــون 
بــين غامــق، ويســتغرق الطــور الريقــي 29 يومــاً وطــور مــا قبــل العــذراء 8 أيــام وفــرة التطــور مــن البيضــة إىل ظهــور 

احلشــرة الكاملــة 45 يومــاً علــى درجــة 22 درجــة م .

    تبقــى احلشــرات الكاملــة [اإلنــاث والذكــور[ احلديثــة مــن 2-3أيــام علــى األقــل داخــل دهليــز احلضنــة وحيــدث 
التــزاوج داخــل الدهليــز .

مظهر اإلصابة والضرر 

     احلشــرة الكاملــة األنثــى هــي الطــور الضــار فتخــرق لــب الثمــرة ) البلحــة ( بنفــق ضيــق يتســع  جلســم احلشــرة 
ويكــون غالبــاً مســتقيماً إىل النــواة وتقــع معظــم ثقــوب الدخــول علــى الثلــث العلــوي أو بالقــرب مــن القمــع، ويف 
بلــح الســوباط ) العــذق ( تتحــول املنطقــة حــول الثقــب البــين ويف الناضــج إىل األســود دون انســداد الثقــب وتكمــل 

احلشــرة خنرهــا إىل النــواة صانعــة نفقــاً فيهــا .

ويف كل األحــوال تســقط الثمــرة مبجــرد وصــول احلشــرة إىل النــواة، وقــد حتــدث احلشــرة ندبــاً غائــراً ) ثقــوب تغذيــة 
( دون نفــق علــى بلــح الســوباط ويف البلــح املتســاقط املصــاب فتكــون الثمــار حــول الثقــب لينــة ومتعفنــة وتصــاب 
بأنــواع مــن احلشــرات الرميــة أمــا اخلنفســاء فتكمــل خنرهــا صانعــة دهليــز احلضنــة حيــث تضــع البيــض لتكمــل دورة 
احليــاة كذلــك تنخــر اخلنافــس يف أنويــة البلــح مــن جيــع األصنــاف وتصنــع أنفاقــاً ودهاليــز متقاطعــة ومتداخلــة 
خاصــة يف أنويــة البلــح القدميــة ) الباقيــة يف احلقــل مــن املوســم الســابق ( وميكــن للنــواة الواحــدة أن تســتوعب عــدداً 
كبــرياً مــن احلشــرات قــد تصــل يف نــواة البلــح احليــاين إىل 78 أنثــى باإلضافــة إىل 133 مــن األطــوار غــري الكاملــة .

مصدر اإلصابة :

     األنويــة العاريــة القدميــة واألنويــة داخــل الثمــار املتعلقــة ) الباقيــة يف احلقــول مــن املوســم الســابق ( هــي املصــدر 
الوحيــد لإلصابــة يف املوســم اجلديــد وتوجــد حتــت أشــجار النخيــل ويف قلــب الفســائل  والليــف وبــن قواعــد األوراق 
علــى ســاق النخلــة ويف املنطقــة الضيقــة بــن ســاق النخلــة وســطح الربــة، ويف املخلفــات املهملــة يف احلقــل، وتعتــر 
الثمــار املتســاقطة يف املوســم هــي املســتودع الرئيســي الطبيعــي للخنافــس والــيت تقضــي فيــه بياهتــا الشــتوي للموســم 

الثــاين .
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طرق مكافحة خنفساء نواة البلح ) التمر ( :

المكافحة الميكانيكية :-

تنظيــف حقــول النخيــل مــن بقايــا التقليــم، وجتميــع الثمــار املتســاقطة واملتعفنــة واجلافــة مبــا حتتويــه مــن أنويــة . 1
وكذلــك األنويــة العاريــة وكذلــك التمــور التالفــة غــري الصاحلــة للتســويق وحرقهــا أو دفنهــا علــى عمــق أكثــر 

مــن 20ســم .

حتــزمي النخلــة بقطعــة مــن الشــاش بعــرض 15ســم مشــبعة مبــادة الصقــة حيــث متنــع احلشــرة مــن الزحــف علــى . 2
جــذع النخلــة إىل أعلــى إلصابــة الثمــار .

اســتخدام مصائــد األنويــة بوضــع النــوى حتــت النخلــة أو يف صــورة عقــد علــى جــذع النخلــة بارتفــاع مــر . 3
ونصــف مــن ســطح الربــة أو علــى العــذق حبيــث تتــدىل بــن الشــماريخ بطــول 40ســم، ووجــد أن الطريقــة 

األوىل هــي األكفــأ جلــذب خنفســاء نــواة التمــر .

المكافحة الحيوية :-

     أجريــت بعــض التجــارب الســتخدام بعــض األعــداد احليويــة ملكافحــة خنفســاء نــواة البلــح، وقــد أوضحــت 
النتائــج والدراســات الــيت أجراهــا [ الصفطــي وهــال 1996 [ علــى النخيــل مبحافظــة كفــر الشــيخ مبصــر إمكانيــة 
البلــح وتقليــل نســب اإلصابــة دون  نــواة  Beuvreria bassiana يف مكافحــة خنفســاء  فطــر  اســتخدام 

اســتخدام املبيــدات علــى التمــر .

المكافحة الكيميائية :-

     ميكــن اســتخدام مبيــد الســيديال 50% مبعــدل 200ســم لــكل 100 لــر مــاء وذلــك ملعاملــة ســاق )جــذع( 
النخلة حىت ارتفاع 1,5مر رشــاً باإلضافة إىل رش الربة حول جذع النخلة بقطر 2مر مع رش الفســائل وميكن 
إجــراء املعاملــة للوقايــة مــن اإلصابــة ابتــداًء مــن شــهر يوليــو، ويف حالــة تعــذر وجــود مبيــد الســيديال ميكــن اســتخدام 

مبيــد املاثيــون أو األكتليــك أو الديازينــون أو الانيــت حســب الركيــزات املوصــى هبــا .

المكافحة باستخدام المستخلصات النباتية:

     درس Helal )1998( تأثــري مسيــة بعــض املســتخلصات النباتيــة علــى نســبة اإلصابــة يف مثــار البلــح املصابــة 
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خبنفســاء نــواة البلــح فقــد أظهــرت النتائــج أن نســبة اإلصابــة تنخفــض بزيــادة الركيــز باســتخدام الزيــت التيــار 
للكمــون يليــه مســتخلص الفلفــل األســود يليــه مســتخلص الزنزخلــت .

صورة ) 14 ( أمهية احملافظة على نظافة املزرعة من األعشاب حىت التكون  مصدراً  آلفات النخيل والتمور.

صورة ) 15 ( أمهية رصف الطرق الداخلية للمشروع حىت اليتسبب الغبار يف تلوث وإصابة الثمار.
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المنتج الثانوي الثاني : حبوب لقاح نخيل التمر

و  يتضمن ما يأتي :-

تعريف طلع النخيل وحمتوياته .. 1

املكونات الكيميائية حلبوب اللقاح .. 2

صور وأشكال حبوب اللقاح .. 3

مواصفات الطلع ومعدل إنتاج الفحول من حبوب اللقاح .. 4

إعداد وختزين حبوب اللقاح وحيويتها.. 5

تقسيم أصناف النخيل حسب موعد التزهري ومدى حاجتها حلبوب اللقاح.. 6

األمهية االقتصادية حلبوب اللقاح  يف ) التلقيح – العاج ( .. 7

صور استخدام حبوب اللقاح .. 8

حمظورات تناول حبوب اللقاح .. 9

األمهية االقتصادية جلف ) غمد ( غاف الطلع .. 10

اآلفات واألمراض اليت تصيب الطلع وطرق الوقاية واملكافحة.. 11

صورة رقم ) 16 ( توضح أحجام الطلع الذكري
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1- تعريف طلع النخيل ومحتوياته .

     النخيل من األشجار ثنائية املسكن، لذا جند أن األزهار الذكرية ينفرد حبملها الذكر )الفحل( بينما األزهار 
األنثوية حتملها األنثى ) النخلة ( .

     وخيــرج الطلــع يف كا اجلنســن ) الفحــل والنخلــة ( مــن آبــاط الســعف األخضــر املكتمــل النمــو – وعــادة 
يبــدأ الفحــل يف إنتــاج الطلــع قبــل األنثــى ) النخلــة ( بشــهر تقريبــاً أي خــال شــهر فرايــر ويســتمر حــىت هنايــة شــهر 
مــارس بينمــا تبــدأ اإلنــاث ) النخيــل ( يف إنتــاج طلعهــا ) أكمامهــا ( منــذ هنايــة شــهر  فرايــر وحــىت هنايــة شــهر 
أبريــل وعــادة الفــرة مــن بدايــة شــهر فرايــر حــىت هنايــة شــهر أبريــل هــي فــرة خــروج طلــع النخيــل حتــت أجــواء اململكــة 

العربيــة الســعودية، وهــذه الفــرة قــد تتقــدم أو تتأخــر يف بعــض الــدول حســب ظروفهــا املناخيــة .

     ويف بدايــة ظهــور الطلــع يكــون لونــه أخضــر مث يتحــول إىل اللــون البــين الداكــن مث يســود والطلــع جــع طلعــة 
ويتكــون مــن الغمــد أو اجلــف وهــو الوعــاء أو الغــاف احمليــط مبجموعــة الشــماريخ الزهريــة الــيت حتمــل األزهــار وهــذا 

الوعــاء عبــارة عــن غــاف متــن مســتدق احلــواف، أمــا الســطح الداخلــي فأملــس بلــون مصفــر .

     واألغاريــض جــع أغريــض وهــي مــا يف جــوف اجلــف مــن الشــماريخ واألزهــار ويف العــادة تكــون بيضــاء منضــودة 
ومصفــرة مــا تلبــث أن تنمــو ويتفتــح الغــاف وينتشــر غبــار الطلــع مث ختــرج حبــوب كالدقيــق األبيــض ناعــم جــداً 

يطلــق عليهــا حبــوب اللقــاح .

2- المكونات الكيميائية لحبوب اللقاح .

     أثبتــت التحاليــل الغذائيــة والصيدالنيــة بــأن حبــوب اللقــاح ســواء حبــوب لقــاح خنيــل التمــر أو حبــوب اللقــاح 
الــيت جيمعهــا النحــل مــن مصادرهــا النباتيــة املختلفــة تعــد مصــدراً جيــداً لكثــري مــن الفيتامينــات واألمــاح املعدنيــة 
واألنزميــات واألمحــاض األمينيــة الــيت تبعــث علــى النشــاط واحليويــة ملــن يتناوهلــا، وختتلــف النســبة املئويــة ملكوناهتــا 

باختــاف املصــدر النبــايت الــيت جعــت منــه وفيمــا يــأيت جــدول يوضــح تلــك املكونــات .
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لقاح . ة لحبوب ال ي ائ ي م مكونات الكي م ) 22 ( يوضح ال جدول رق

الــمـــحــــتـــــويـــــــاتاملكون الرئيسيم

11% حلبوب اللقاح الطازجة، 5% حلبوب اللقاح اجلافة .املاء1

6% .الرماد2

هرمون اإليسرون .اهلرمونات3

فيتامينات } أ، ح، د، ه، ك { جمموعة فيتامينات } ب1، ب2، ب6، الفيتامينات4
ب12، نياسن، بيوتن، أنيوسيتول، روتن { .

كربوهيدارت 34%، بروتينات 35%، دهون 5% تقريباً .عناصر غذائية5

كالسيوم، فوسفور، بوتاسيوم، كريت، صوديوم، كلور، ماغنيسيوم، حديد، أماح معدنية6
منجنيز، حناس، يود، خارصن، سيلكون، بورون، مولبيد نيوم، تيتانيوم .

كتاليز، ليبيز، أنفرتيز، أميليز، ديامتيز، بكتيز، فوسفاتيز .أنزميات7

مساعدات 8
سيتو كروم، أيزومرييز، الكتيك ديهيدروجيتيز .األنزميات

كاروتن، زانثوفيل .صبغات9

أمحاض معدنية، أمحاض فينولية، جليسريدات أحادية وثنائية وثاثية .مواد أخرى10

املصدر :-

فتحي حممد دسوقي – لقاح النحل – جملة العلوم والتقنية العدد 74 ربيع آخر 1426 هـ .



85 الباب الثالث .. المنتجــات الثانوية لنخيــل التمر

3- صور وأشكال حبوب اللقاح .

    ختتلــف حبــوب اللقــاح يف الشــكل واحلجــم وفتحــات اإلنبــات باختــاف املصــدر النبــايت حيــث كان االعتمــاد 
الســائد يف املاضــي أن حبــوب اللقــاح متشــاهبة يف شــكلها وتركيبهــا، ولكــن أثبتــت الدراســات أهنــا ختتلــف يف 

الصفــات التاليــة كمــا يف اجلــدول رقــم )23( وطبقــاً للصــور املرفقــة :-

املواصفاتوجه املقارنةم

تكون كروية أو بيضاوية أو مضلعة أو مستطيلة أو على شكل هال الشكل1
يف بداية ظهوره وكما يف حبوب لقاح النخيل .

احلجم2
ختتلف من صغري ال يتعدى 5 ميكرون يف حبوب لقاح خنيل التمر إىل 
كبري جداً يصل إىل 200 ميكرون كما يف حبوب لقاح الفصيلتن 

القرعية واجلهنمية .

3
فتحات

اإلنبات

تكون غري حمددة الشكل مثل األنواع البدائية، أو على شكل ثقب 
ختتلف مساحته باختاف حبوب اللقاح بن الضيق واملتسع .

4
الطبقة اخلارجية

حلبوب اللقاح

تركب من مادة صلبة تعد أصلب مادة عضوية موجودة على الطبقة 
اخلارجية، ختتلف من حيث الشكل والركيب والسمك، فهي إما 

مسيكة جداً أو رقيقة، وهي إما حبيبية الشكل ليس هلا تركيب خاص 
أو تركب من أعمدة مراصة عمودية على سطح احلبة .

5
الطبقة

املتوسطة

وتكون يف جيع حبوب اللقاح متفاوتة الشكل وغليظة حتت فتحة 
اإلنبات .

صورة رقم ) 17 ( توضح الشماريخ الذكرية داخل الطلع الذكري
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4-مواصفات الطلع ومعدل إنتاج الفحل من حبوب اللقاح

خيتلــف معــدل إنتــاج الفحــل مــن حبــوب اللقــاح باختــاف عمــر الفحــل واخلدمــة، وعــادة ينتــج الفحــل البالــغ . 1
مــن العمــر 15 ســنة فأكثــر عــدد مــن الطلــوع يــراوح مــن 12-28 الطلــوع مبتوســط 20 طلــع / فحــل .

خيتلــف وزن الطلــع مــن 440-2030جــم مبتوســط 1251,3جــم، متثــل وزن الشــماريخ 56% مــن وزن . 2
الطلــع، بينمــا ميثــل وزن اجلــف أو الغمــد 44% مــن وزن الطلــع حيــث يــراوح وزن الشــماريخ مــن 260 إىل 
1500جــم مبتوســط 667,6 جــرام مبــا فيهــا بــودرة حبــوب اللقــاح بينمــا يــراوح وزن اجلــف أو الغــاف أو 

الغمــد مــن 135 إىل 880جــم مبتوســط 524,5 جــرام ) جــدول 11 ( .

يــراوح عــدد الشــماريخ بالطلــع مــن 86- 383 مشــراخ مبتوســط 181,6 مشــراخ وختتلــف عــدد األزهــار . 3
املذكــرة بــكل مشــراخ مــن 27-106 زهــرة مذكــرة / مشــراخ مبتوســط 52,75 زهرة/مشــراخ. 

وينتــج الفحــل الواحــد كميــة مــن حبــوب اللقــاح تــراوح مــن 380- 550 جــرام تقــدر مبتوســط 450جــرام . 4
تكفــي لتلقيــح عــدد مــن 20-25 خنلــة .

أمــا مواصفــات الطلــع مــن حيــث الطــول فتــراوح من49-106,6ســم مبتوســط 73,19ســم بينمــا يــراوح . 5
الطلــع مــن 8-17,5ســم مبتوســط  الطلــع مــن 3-8,2ســم مبتوســط 5ســم وعــرض وســط  عــرض قمــة 
13,2ســم وعــرض قاعــدة الطلــع مــن 3,5-10,3ســم مبتوســط 6,2ســم، ويــراوح طــول الشــمراخ مــن 

9-35ســم مبتوســط 19 ســم ، كمــا هــو موضــح باجلــدول رقــم )12( ورقــم )13(  .

أثبتــت الدراســات الــيت أجريــت مبشــروع الباطــن أن نســبة الفحــول العقيمــة ) الــيت تنتــج طلعــاً ليــس بــه بــودرة . 6
حبــوب لقــاح ( تــراوح مــن صفــر إىل 1,5 % مبتوســط 0,6 % أمــا الفحــول اخلنثــى ) الــيت تنتــج مثــار صغــرية 

غــري اقتصاديــة )) بــدون نــوى (( تــراوح مــن صفــر إىل 0,5% مبتوســط %0,4 .

أمــا اآلفــات الــيت تصيــب الطلــع فهــي حشــرية مثــل ) فراشــة التمــر الكــرى وفراشــة التمــر الصغــرى، سوســة . 7
الطلــع ( ومرضيــة مثــل مــرض خيــاس الطلــع إضافــة إىل تأثــره بالصقيــع.

متوســط تكلفة الفحل ســنوياً 80لاير / ســنوياً ينتج يف املتوســط 20 طلع، يراوح ســعر الطلع من 80-10 . 8
لاير مبتوســط 25لاير، فيكــون إنتــاج الفحــل 20طلــع×25لاير =500 لاير خبصــم قيمــة التكلفــة وهــي 80 لاير 

فيكــون صــايف إنتــاج الفحــل =500-80=420 لاير / ســنة تقريبــاً .
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صورة رقم ) 18 ( توضح الطلع الذكري من الداخل بعد نزع الشماريخ )الغمد(

صورة رقم ) 19 ( توضح بعض أشكال الشماريخ العقيمة )خالية من بودرة حبوب اللقاح( للطلع الذكري
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عد نزع الشماريخ  الطلع ووزن الطلع ب جدول رقم )24( يوضح متوسط وزن الطلع كاماًل ووزن وعدد الشماريخ ب
الشمراخ )الغالف( وعدد األزهار ب

وزن الطلع / م
جم

وزن الشماريخ

الذكرية بالطلع / 
جم

وزن الغاف / جم 

بعد نزع الشماريخ

عدد الشماريخ

بالطلع / مشراخ

عدد األزهار

بالشمراخ / زهرة

11700800700199101

2175675065019849

3111051055011072

487551040018638

52030150088025646

6169090067538355

796047037012426

8112057051520740

9149075074026054

10111059046014544

11112556057520531

121410770570255106

13120057542014352

14161077072012850

155102021609941

161730125060026140
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1713605 6260012550

181140630470148106

194402601358631

2066036030011423

25026133521049036321055جمموع

1251,3667,6524,5181,652,75متوسط

ة  ي نات عشوائ ي جدول رقم )25( يوضح طول وعرض الطلع الذكري من خالل ع

م

الطول

سم

القمة

العـرض / سم

القاعدةالوسط

1926,31710,3

2553,510,34,7

374,24,611,26

4100,55,814,28

5106,68,217,57,2

6986,516,59

7806,514,58,3

8604,211,55,5

9504,2138

105548,53,5
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1170517,56

1252385

13634116,5

14555,211,88

15986146,5

16815165,5

17493,5136

18615134

1969,56114,2

20945163,5

1463,8101,5265,5125,7جمموع

73,19513,26,2متوسط

ة  اج الفحل / سن ت مة وإن ي جدول رقم )26( يوضح مواصفات الطلع الذكري وق

الوحدةالصفاتاملعايري
النتائج

املتوسطمن : إىل

أنواع

الفحول

9899 - 100%فحول منتجة

0,6صفر – 1,5%فحول عقيمة

0,4صفر – 0,5%فحول خنثى

األوزان

4401251-2030جموزن الطلع

260667,6-1500جموزن الشماريخ

135524,5-880جموزن الغمد ) اجلف (
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األطوال

4973,19-106,6سـمطول الطلع

35-8,2سـمعرض قمة الطلع

813,2-17,5سـمعرض وسط الطلع

3,56,2-10,3سـمعرض قاعدة الطلع

919-35سـمطول الشمراخ

األعداد

86181,6-383مشراخعدد الشماريخ / طلع

252,75-106زهرةعدد األزهار / مشراخ

2022-25خنلةعدد النخيل / فحل

1220-28طلععدد الطلع / فحل

نسبة اإلصابة 
بآفات الطلع

0,3صفر – 2%سوسة الطلع

0,2صفر – 1%فراشة التمر الكرى

0,2صفر – 1%فراشة التمر الصغرى

0,5صفر - 2%مرض خياس الطلع

القيمة

25من 10-80لايرقيمة الطلع الواحد

20500×25لايرقيمة إنتاج الفحل

7080-90لايرتكلفة الفحل / سنة

500420-80لايرصايف إنتاج الفحل

املصدر :   1( الدراسة اليت أجريت على بعض الفحول مبشروع الباطن باإلدارة الزراعية- مارس 2012م.

2( متوسط أسعار الطلع الذكري طبقاً لألسعار بأسواق حبوب اللقاح والتمور مبدينة بريدة- مارس 2012م  
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5-إعداد وتجهيز حبوب اللقاح وحيويتها

     يتــم قطــع األغاريــض الزهريــة الذكريــة بعــد نضجهــا بواســطة العمــال ) وعامــة ذلــك هــو بــدء انشــقاق الغــاف 
اخلارجــي ( مث يقــوم العمــال بشــق األغاريــض طوليــاً، ويســتخرج منهــا الشــماريخ الزهريــة، وجتفــف يف أماكــن 
مظللــة بعيــداً عــن التيــارات اهلوائيــة وأشــعة الشــمس املباشــرة ويتــم تقليبهــا وبعــد 5-7 أيــام جتــف األزهــار مث جتمــع 
الشــماريخ، وتســتخدم يف التلقيــح أو ختــزن للعــام التــايل، وختــزن الشــماريخ الذكريــة اجلافــة يف عبــوات خشــبية أو 
مــن الكرتــون  وحتفــظ يف غــرف حتــت هتويــة مناســبة ودرجــات حــرارة تــراوح مــن ) 25-30 درجــة مئويــة (، 
الســتخدامها يف تلقيــح األغاريــض املؤنثــة املبكــرة يف أوائــل املوســم التــايل، أو يف حالــة تعــذر احلصــول علــى اللقــاح 
اجلديــد، ينثــر كميــة مــن الكريــت امليكــروين علــى العبــوات مــن اخلــارج حيــث يــؤدي ذلــك إىل طــرد اآلفــة أو إبادهتــا 
كذلــك يفضــل أخــذ عينــات عشــوائية مــن بــودرة حبــوب اللقــاح املخزنــة وإجــراء حتاليــل عليهــا الختبــار حيويتهــا 
قبــل اســتخدامها وهــذا هــو املتبــع يف مشــروعات اإلدارة الزراعيــة حيــث تؤخــذ عينــات عشــوائية وحتلــل يف خمتــرات 
كليــة الزراعــة والطــب البيطــري جبامعــة القصيــم وبلغــت نســبة حيويــة حبــوب اللقــاح 89% للحبــوب املخزنــة ملــدة 

عــام بينمــا 98% للحبــوب احلديثــة وهــذه نســبة ممتــازة .

6-تقسيم أصناف النخيل حسب موعد التزهير ومدى حاجتها لحبوب اللقاح.

     لعــل اهلــدف مــن إعــداد هــذا البنــد هــو أن يعــي مزارعــو النخيــل لألصنــاف الــيت تزهــر مبكــراً، وأخــرى الــيت تتأخــر 
يف التزهــري، وكذلــك مــدى حاجــة هــذه األصنــاف إىل حبــوب اللقــاح، إضافــة إىل متوســط عــدد األغاريــض الــيت 
تنتجهــا النخلــة، ليتمكنــوا مــن وضــع برنامــج تلقيــح علــى أســس علميــة مــن حيــث توقيــت تنفيــذ الرنامــج ومؤشــر 

االحتياجــات التقريبيــة مــن حبــوب اللقــاح لــكل صنــف.
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لقاح . ها لحبوب ال ت ي ل ير ومدى قاب زه ت نخيل حسب موعد ال م ) 27 ( يوضح تقسيم أصناف ال جدول رق

املوعد التقريي خلروج الفئة
الطلع

عدد الطلع / 
خنلة

أمثلة لبعض 
األصناف

احلاجة حلبوب اللقاح

قليلمتوسطكثري

أصناف

مبكرة

من منتصف فراير

حىت

منتصف مارس

22-10

مبتوسط

16

سكري

حلمية

كويري

سلج

-

-

-

-



-

-



-

.

.

-

أصناف

متوسطة

من األسبوع األخري

من

فراير حىت هناية

مارس

20-8

مبتوسط

14

رزيزي

شقراء

مكتومي

رشودي

-

-

-

-

-

.

.

.



-

-

-

أصناف 
متأخرة

من األسبوع الثاين

من مارس حىت منتصف 
أبريل

14-6

مبتوسط

8

سباكة

خاص

نبتة سيف

خضري

.

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

     من اجلدول الســابق يتضح أن فرة اإلزهار ) يف خمتلف األصناف ( تبدأ من منتصف فراير وحىت منتصف 
أبريــل، وأن عــدد األغاريــض للنخلــة خيتلــف مــن فئــة ألخــرى، وأن األصنــاف مبكــرة األزهــار يــزداد إنتاجهــا مــن 
األغاريــض وتقــل حاجتهــا إىل حبــوب اللقــاح، بينمــا األصنــاف املتأخــرة اإلزهــار يقــل إنتاجهــا مــن األغاريــض وتزداد 
قابليتهــا حلبــوب اللقــاح، أمــا الفئــة املتوســطة يف موعــد التزهــري يبــدو أهنــا متوســطة أيضــاً يف إنتاجهــا مــن األغاريــض 

ويف حاجتهــا حلبــوب اللقــاح باســتثناء صنــف رزيــزي.
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أمــا كميــة مشاريــخ حبــوب اللقــاح الازمــة لتلقيــح األغريــض فــإن كانــت األصنــاف كثــرية احلاجــة حلبــوب اللقــاح 
تكــون يف )حــدود 11 مشراخ/أغريــض( أمــا إن كانــت متوســطة فتكــون مبعــدل 8 مشراخ/أغريــض، امــا إن كانــت 

قليلــة فتكــون مبعــدل 5 مشراخ/أغريــض.

صور رقم ) 20 (  توضح تفريد ) نشر ( الشماريخ الذكرية للتجفيف

) 1 (

) 2 (

) 3 (
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7-األهمية االقتصادية لحبوب اللقاح في )التلقيح-العالج( .

أ[   استخدام حبوب اللقاح يف التلقيح .

ا(  التلقيح الطبيعي : 

وهو التلقيح الذي يتم دون تدخل اإلنسان . ويقسم إىل قسمن مها :

1- التلقيح الهوائي .

يف بعض املناطق من العامل ال يزال يتكاثر النخيل بالطرق اجلنسية عن طريق البذور، لذا فان عدد الفحول  يكاد 
يكون مســاوياً لعدد اإلناث ويف هذه احلالة تكون كمية حبوب اللقاح كافية لتأمن تلقيح إناث النخيل بواســطة 
الريــاح كمــا هــو متبــع يف مراكــش وبعــض مناطــق كاليفورنيــا، واملكســيك، وبــريو يف أمريــكا اجلنوبيــة رغــم معرفــة بعــض 
املزارعــن يف هــذه املناطــق بالتلقيــح الصناعــي إال أن هنــاك عوامــل اقتصاديــة أو قلــة األيــدي العاملــة املدربــة قــد حتــول 
دون اســتخدام التلقيــح الصناعــي . ويف بعــض املناطــق الصحراويــة يف ليبيــا وموريتانيــا يتــم التلقيــح اهلوائــي بطريقــة 
خمتلفــة عــن الطريقــة األوىل إذ يوضــع األغريــض الذكــرى كامــا يف املنطقــة التاجيــة لشــجرة النخيــل األنثويــة ويــرك 
للريــاح للمســاعدة يف عمليــة التلقيــح، كمــا تســتعمل هــذه الطريقــة يف بعــض املــدن يف كاليفورنيــا لتلقيــح أشــجار 
 النخيل الفتية واملزروعة على مسافات متقاربة ألجراء بعض الدراسات وال ينصح هبذه الطريقة لألسباب التالية :

أ-تتطلب أعداداً  كبرية من األشجار الذكرية )50%( إلمتام عملية التلقيح .

ب-قلة المحصول الناتج .

ج-تكــون نوعيــة الثمــار رديئــة غــري منتظمــة الشــكل لعــدم توزيــع اهلرمونــات الداخليــة يف الثمــار بصــورة متجانســة 
ممــا ينتــج عنــه زيــادة حجــم بعــض اخلايــا دون األخــرى مســببا عــدم انتظــام شــكل الثمــرة .

2- التلقيح بواسطة الحشرات .

األزهــار األنثويــة لنخيــل التمــر ليســت هلــا رائحــة زكيــه حــىت جتــذب احلشــرات إليهــا، لذلــك فــان هــذه الطريقــة غــري 
عمليــة وال ميكــن االعتمــاد عليهــا إطاقــا يف تلقيــح أشــجار النخيــل .
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ب(  التلقيح الصناعي :

 تعتــر عمليــة التلقيــح الصناعــي مــن أفضــل الطــرق للحصــول علــى نوعيــة ممتــازة وغلــة جيــدة، وقــد عــرف التلقيــح 
الصناعــي عنــد اليابانيــن وعنــد قدمــاء املصريــن منــذ 300 ســنة قبــل امليــاد، وميكــن تقســيم التلقيــح الصناعــي إىل 

قســمن مهــا :

1- التلقيح اليدوي : بوضع الشماريخ الذكرية باألغريض األنثوي.

إن طريقــة التلقيــح اليــدوي متشــاهبة يف معظــم مناطــق زراعــة النخيــل مــع فــوارق بســيطة والتلقيــح اليــدوي هــو املتبــع 
لــدى معظــم مزارعــي النخيــل، ويتــم ذلــك بــأن يقــوم العامــل باملــرور علــى النخيــل، ملتابعــة تفتــح األغاريــض مث يوضــع 
كميــة مــن الشــماريخ الزهريــة الذكريــة داخــل األغريــض األنثــوي الــذي تفتــح ومضــى علــى ذلــك فــرة مــن 2-4 أيــام 
وذلــك بوضــع مقلــوب ) أي إن األزهــار املذكــرة توضــع عكــس األزهــار املؤنثــة ( مث يربــط األغريــض األنثــوي ربطــة 
خفيفــة لضــم الشــماريخ األنثويــة حــول الشــماريخ الذكريــة، وختتلــف عــدد الشــماريخ الذكريــة الازمــة لــكل أغريــض 
أنثــوي حســب حاجــة الصنــف للقــاح وفســيولوجية الصنــف للعقــد الســريع للثمــار مــن عدمــه، وأيضــاً حســب طــول 
الشــمراخ الذكــري وكثافــة األزهــار املذكــرة عليــه وحيويــة اللقــاح هبــا، وعــادة مــا يكــون مــن 5-10 مشاريــخ / لــكل 

أغريــض أنثــوي .

 2 – التلقيح اليدوي بتعليق الشماريخ الذكرية وسط قمة النخلة .

     تتطلــب عمليــة التلقيــح العاديــة صعــود العامــل النخلــة عــدة مــرات خــال املوســم كذلــك يتطلــب التلقيــح اآليل 
)كمــا ســنعرض الحقــاً( تكــرار مــرور ســيارة التلقيــح علــى النخلــة، لذلــك جلــأت اإلدارة الزراعيــة إىل التلقيــح بنظــام 
تعليــق الشــماريخ الذكريــة بوســط قمــة النخلــة حيــث يصعــد العامــل للنخلــة مــرة واحــدة عنــد بــدء تفتــح النــورات 
املؤنثــة ويقــوم بوضــع عــدد يــراوح مــن 20-30 مشــراخ مذكــر )حــوايل نصــف أو ربــع طلــع ذكــري ( يف قمــة النخلــة 
) ســواء مشاريــخ جافــة أو غــري جافــة ( حيــث يتــم التلقيــح واإلخصــاب لألزهــار املؤنثــة يف النــورات املتفتحــة بعــد 

ذلــك عــن طريــق التيــارات اهلوائيــة.

3 – التلقيح اآللي أو الميكانيكي : 

يتــم احلصــول علــى بــودرة حبــوب اللقــاح بواســطة ماكينــة اســتخاص حبــوب اللقــاح خباصيــة الطــرد املركــزي، 
تســتخدم بــودرة حبــوب اللقــاح إىل الطحــن ) مــادة حاملــة ( بنســبة 1 : 4 .
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     يوضــع اخلليــط يف عبــوة معدنيــة زنــة كجــم واحــد يتصــل هبــا مســدس هــواء متصــل بكمروســور هــواء حممــل 
علــى ســيارة لضغــط ولدفــع اهلــواء يف الليــات اخلارجــة منــه، مبجــرد ضغــط العامــل علــى صمــام املســدس خيــرج خليــط 

التلقيــح لتلقيــح األغاريــض املتفتحــة .

    جيــب أن تكــون بــودرة حبــوب اللقــاح جافــة متامــاً حــىت تنفــذ بســهولة مــن خــال فتحــة مســدس اهلــواء ولكــي 
ال حيــدث تكــرار النســداد فتحــة مســدس اهلــواء، جيــب عــدم مــلء العبــوة املعدنيــة حــىت يســهل خــروج اخلليــط مــن 

املســدس .

    كل ســيارة ) معــدة الــرش ( حتمــل الكمروســور عليهــا عامــان ليقــوم كل عامــل بتلقيــح خــط النخيــل الواقــع 
علــى جانــب مــن الســيارة، وجيهــز خمطــط يوميــاً لســري معــدة [ ســيارة أو حراثــة [ التلقيــح حــىت ال يتكــرر مــا يتــم 
تلقيحــه، وحــىت ال يغفــل عــن مــا مل يتــم تلقيحــه حيــث جيــب أن متــر الســيارة بنفــس املنطقــة كل 3 أيــام لتلقيــح مــا 

يتــم تفتحــه أواًل بــأول .

صورة ) 21 ( التلقيح اآليل بواسطة الضاغط اهلوائي.
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وبتقييــم نســبة عقــد الثمــار يف احلــاالت الثاثــة املســتخدمة أتضــح أن أفضلهــا الطريقــة األوىل )التلقيــح اليــدوي 
بوضع الشــماريخ الذكرية باالغاريض األنثوية(، بينها التلقيح بتعليق الشــماريخ الذكرية فيمكن اســتخدامها أيضاً 
لألصنــاف العاديــة واملتوســطة مــع زيــادة كميــة الشــماريخ الذكريــة بقلــب النخلــة أمــا التلقيــح اآليل فيلــزم رفــع نســبة 
حبــوب اللقــاح إىل الطحــن وتكثيــف املــرور علــى النخيــل، وعمومــاً تراوحــت نســبة عقــد الثمــار يف احلالــة األوىل 

مــن 85-100 % بينمــا يف احلالتــن األخريتــن فراوحــت مــن %95-80 .

ب[ - االستخدامات الطبية لحبوب اللقاح

   لقــد أثبتــت األحبــاث الطبيــة الــيت أجريــت علــى حبــوب لقــاح خنيــل التمــر وكــذا الــيت يقــوم جبمعهــا النحــل بــأن 
حبــوب اللقــاح تكــون يف مقدمــة املقويــات للجســم لكثــرة املــواد الدهنيــة فيهــا باإلضافــة إىل احتوائهــا علــى هرمــون 
األيســرون الــذي ينشــط املبيــض وينظــم دورة الطمــث ويســاعد علــى تكويــن البويضــة، وقــد عزلــت مــادة الروثــن 
الــيت يتكــون منهــا عقــار يقــوي الشــعريات الدمويــة يف جســم اإلنســان، وحيميهــا مــن االنفجــار، وبذلــك مينــع النزيــف 
الداخلــي الــذي يصيــب املصابــن بضغــط الــدم املرتفــع والســكري – لــذا جنــد أن حبــوب اللقــاح تســتخدم لعــاج 

الكثــري مــن األمــراض طبقــاً ملــا يــأيت :-

مقــوي للجســم بصفــة عامــة: الحتوائهــا علــى نســبة عاليــة مــن فيتامينــات ) B.C ( وأمــاح الفســفور . 1
والكالســيوم واحلديــد ومــواد بروتينيــة عاليــة القيمــة والســكريات .

مهدئ لألعصاب : ثبت أن تناول حبوب لقاح النخيل ســواء أكان منفرداً أو خلطاً بالعســل تســاعد على . 2
هتدئة األعصاب وعاج العشــى الليلي وكذلك يســاعد على شــد املفاصل الرخوة .

عــاج العقــم والضعــف اجلنســي لــدى اجلنســن: يتضــح أن ســر كثــرة توالــد العــرب يف الصحــراء اعتمادهــم . 3
علــى خليــط اللقــاح بالعســل وتناولــه كمشــروب الحتــواء حبــوب اللقــاح علــى اهلرمونــات اجلنســية كذلــك 

اهلرمــون اخلــاص املنشــط للغــدة اجلنســية لــدى املــرأة.

ثبــت أن اســتخدام حبــوب اللقــاح مفيــد يف عــاج الروســتاتا لــدى املســنن ويف حــاالت الضعــف واإلرهــاق 
اجلنســي عنــد الرجــال وحتســن قدرهتــم اجلنســية كمــا أهنــا مفيــدة يف عــاج الــرود اجلنســي لــدى النســاء وإزالــة جيــع 
األعــراض واآلالم أثنــاء فــرة الــدورة الشــهرية،ثبت أن تنــاول حبــوب اللقــاح خملوطــاً بالعســل مبعــدل ثــاث ماعــق 
يوميــاً علــى ثــاث فــرات يســاعد علــى عــاج العقــم لــدى الرجــال والنســاء وإذا شــربت حبــوب اللقــاح باحلليــب 
والقرفــة أدت نفــس الغــرض، يف حالــة عمــل املــرأة حتاميــل مــن حبــوب لقــاح النخيــل والعســل وتســتخدمه قبــل 
اجلمــاع مباشــرة )حتــت اشــراف طــي( حيســن مــن حــاالت اإلخصــاب حيــث جــاء يف كتــاب التــداوي باألعشــاب 
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للدكتــور حممــد بــدر الديــن زيتــون ) رمحــه اهلل ( أنــه مســع مــن إحــدى النســاء الــيت تأخــر محلهــا أهنــا احتملــت 
مهبليــاً حبــوب لقــاح النخيــل بــإذن اهلل  نظــراً الحتوائهــا علــى هرمــون األيســرون الــذي ينشــط املبيــض وينظــم دورة 

الطمــث، ويســاعد علــى تكويــن البويضــة يف األنثــى .

عــاج احلساســية: ثبــت أن تنــاول حبــوب اللقــاح بكميــات بســيطة يســاعد علــى اختفــاء أعــراض احلساســية، . 4
كما يســاعد اجلســم على اكتســاب مناعة ضد بعض مســببات التلوث البيئي، وختلص اجلســم من امللوثات 

والســموم البيئيــة، كمــا ميكــن اســتخدام حبــوب اللقــاح يف عــاج داء الربــو وجعــل التنفــس ســهًا ســريعاً.

طــرد الفضــات: ثبــت أن تنــاول عــدة ماعــق مــن العســل وحبــوب اللقــاح يوميــاً يعمــل علــى ختليــص اجلســم . 5
مــن املــواد الســامة، ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل أن حبــوب اللقــاح  تكــون غنيــة بعنصــر البوتاســيوم الــذي 
لــه القــدرة علــى ســحب الرطوبــة الزائــدة، وحيــث أن امليكروبــات تفضــل البيئــة الرطبــة بوجــه عــام، فــإن وجــود 
البوتاســيوم مينــع هــذه الرطوبــة مؤديــاً إىل قتــل امليكروبــات والتخلــص مــن املــواد الضــارة كذلــك يــؤدي تنــاول 

حبــوب اللقــاح إىل دفــع الفضــات الســامة الــيت تســد الشــراين لذلــك تُعــد منظفــاً ومطهــراً جيــداً أيضــاً .

عــاج اجلــروح واحلــروق والبثــور: يــؤدي مــزج العســل حببــوب اللقــاح واســتخدام هــذا املزيــج كمضــادات لتغطيــة . 6
ســطح اجللــد املصــاب جبــروح أو حــروق أو بثــور أو أي اعتــاالت جلديــة، إىل شــفائه إن شــاء اهلل.

أمــراض الكلــى واملثانــة: يؤخــذ العســل بعــد خلطــه مــع كميــة متســاوية مــن حبــوب اللقــاح يف كــوب صغــري بــه . 7
قليــل مــن عصــري الفاكهــة أو اخلضــروات إلدرار البــول بطريقــة طبيعيــة، كمــا يســاعد العســل يف إدرار البــول 

يف حالــة التهــاب الكليتــن وبذلــك يزيــل الســموم وأثارهــا مــن الكليتــن واملثانــة .

حتســن القــوة العضليــة: حتتــاج بايــن اخلايــا واألنســجة املوجــودة يف عضــات اجلســم إىل الســكر كمصــدر . 8
أساســي للطاقــة وعندمــا تكــون العضــات يف حالــة نشــاط فإهنــا تســتهلك كميــة أكــر مــن اجلايكوجــن 
تعــادل تقريبــاً أربعــة أضعــاف الكميــة الازمــة يف حالــة الراحــة ومتتــاز الســكريات املوجــودة حببــوب اللقــاح  
بســرعة امتصاصهــا يف تيــار الــدم وحــدوث متثيــل غذائــي طبيعــي للمــواد الكربوهيدراتيــة مبجــرد تناوهلــا فيصــل 
الغــذاء بســرعة للخايــا العضليــة واألنســجة اجلافــة وبالتــايل تــزود اجلســم بالطاقــة والنشــاط واحليويــة والقــوة. 

حتســن البشــرة: لتحســن وتغذيــة البشــرة وإلزالــة البقــع الســوداء مــن اجللــد أيضــاً خيلــط 5 جــرام مــن حبــوب . 9
اللقــاح مــع 5 مــل مــن العســل + 5 مــل مــن املــاء أو مضاعفــات هــذه الكميــات وختلــط جيــداً مث تــرج باملــاء 
الدافــئ حــىت يكــون اخلليــط مثــل اللــنب مث يغســل الوجــه بالصابــون العــادي وينظــف باملــاء قبــل النــوم مث توضــع 
كميــة قليلــة مــن املخلــوط علــى الوجــه بطريقــة مناســبة ومتســاوية مــع تدليكــه تدليــكاً خفيفــاً ملــدة قليلــة وبعــد 
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ســاعة واحــدة يغســل الوجــه باملــاء النظيــف، يــؤدي اســتخدام هــذا الدهــان بالطريقــة املقرحــة إىل تغذيــة اجللــد 
واختفــاء البقــع الســوداء واحلبــوب فــوراً مــن الوجــه دون أن تــرك أي آثــار جانبيــة.

عــاج مــرض الســرطان: حتتــوي حبــوب اللقــاح علــى العديــد مــن الفيتامينــات واألمــاح واهلرمونــات املختلفــة . 10
واإلنزميــات ومــواد أخــرى غــري معروفــة ولــذا تشــكل أحــد الدفاعــات الــيت تعطــل منــو اخلايــا الســرطانية .

عاج داء الســكري: يســاعد اســتخدام حبوب اللقاح باإلضافة إىل األنســولن أو غريه من األدوية األخرى . 11
يف عــاج داء الســكري، حيــث أهنــا حتتــوي علــى العديــد مــن املعــادن النــادرة الــيت تلعــب دوراً هامــاً يف جســم 
اإلنســان، فقــد ثبــت أن املغنيســيوم والكالســيوم يلعبــان دوراً كبــرياً يف التأثــري علــى اهلرمونــات املختلفــة مثــل 
األنســولن ويعتقــد أن فيتامــن )ب1( املوجــود يف حبــوب اللقــاح يلعــب دوراً مماثــًا لــدور األنســولن يف 

عمليــات التمثيــل الغذائــي للمــواد الكربوهيدراتيــة .

عــاج أمــراض الشــيخوخة: يــؤدي اســتخدام حبــوب اللقــاح بصفــة دائمــة إىل إزالــة الشــعور بالشــيخوخة . 12
لتأثريهــا اإلجيــايب علــى جيــع أنشــطة اجلســم املختلفــة، وحتســن املــزاج العــام، وتقويــة مناعــة اجلســم الطبيعيــة .

عــاج أمــراض األطفــال: تســاعد حبــوب اللقــاح يف عــاج فقــر الــدم الناتــج عــن ســوء التغذيــة اخلاصــة يف . 13
األطفــال، نظــراً الحتوائهــا علــى عنصــر احلديــد كمــا أهنــا تفيــد يف فتــح الشــهية لــألكل ممــا يزيــد مــن منــو 

األطفــال ويزيــد مــن قدرهتــم علــى التحصيــل الذهــين .

عاج تسوس األسنان: حتتوي حبوب اللقاح على أماح معدنية وفيتامينات متد األسنان باملواد األساسية . 14
الازمة حلمايتها من التســوس ومحاية اللثة من األمراض، يضاف إىل ذلك تأثريها املطهر للفم واألســنان .

أمــراض اجلهــاز اهلضمــي: تعمــل حبــوب اللقــاح علــى عــاج بعــض أمــراض اجلهــاز اهلضمــي مثــل اإلســهال . 15
واالمســاك املزمنــان، حيــث إهنــا حتســن وظيفــة األمعــاء الناجــة عــن ســوء االمتصــاص والعوامــل النفســية، وتعــد 
أحســن املــواد لضبــط وظيفــة األمعــاء يف حالــة نقــص احلركــة امليكانيكيــة لألمعــاء، كمــا تســاعد علــى اختفــاء 
تكيســات اجلهــاز اهلضمــي ونزيــف الــراز، إضافــة إىل دورهــا اهلــام يف عــاج انتفاخــات البطــن وختمــر األمعــاء 

وحفــظ قلويــة الــدم واملســاعدة يف معادلــة احلموضــة .
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8-صور استخدام حبوب اللقاح

تستخدم حبوب اللقاح وفقاً للصور اآلتية:-

تــؤكل بوضعهــا مــع الشــاي أو القهــوة أو احلليــب كاملشــروبات اليوميــة الســاخنة، كمــا ختلــط بالعســل واملــاء الدافــئ 
شــتاءاً واملــاء البــارد صيفــاً، ويفضــل اســتخدامها حســب إرشــاد الطبيــب املعــاجل .

9-محظورات تناول حبوب اللقاح

     ليــس هنــاك حمظــورات لتنــاول حبــوب لقــاح النخيــل ويلــزم إتبــاع القاعــدة القائلــة ال إفــراط وال تفريــط يف تناوهلــا 
فــكل شــيء إن زاد عــن حــده انقلــب إىل ضــده، مــع ماحظــة أن حبــوب اللقــاح بطيئــة اهلضــم فقــد تســبب آالمــاً 
يف الصــدر واجلهــاز التنفســي حيــث أن الغبــار املتطايــر منهــا هــو ورائحتــه قــد يســببان احلساســية لــدى البعــض ممــن 

يشــعرون بــآالم يف الصــدر أو يف اجلهــاز التنفســي .

     وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه ومــن خــال متابعــة عشــرات املشــرفن واملهندســن الزراعيــن الذيــن يقومــون باإلشــراف 
علــى قطاعــات النخيــل مبشــاريع اإلدارة الزراعيــة بــإدارة األوقــاف أتضــح أن مــن بينهــم مشــرفان كانــا يعانيــان مــن 

حساســية ضــد غبــار ورائحــة حبــوب لقــاح النخيــل بــإدارة األوقــاف خــال مواســم التلقيــح .

     هــذا وقــد أفــاد إبراهيــم بــن عبــد اهلل العريفــي )اخلبــري يف حنــل العســل( أنــه إن كانــت حلبــوب اللقــاح جوانــب 
عاجيــة إال أنــه هلــا ســلبيات عديــدة ترافــق اســتخدامها خاصــة إن كانــت ملوثــة مبلوثــات الرصــاص واملركبــات 
اهليدروكربونيــة وقــد اســتهل حديثــه قائــًا كثــري مــن النــاس يف بعــض مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية يتنــاول غبــار 
طلــع النخيــل ) بــودرة لقــاح النخــل ( بتناولــه مباشــرة أو خبلطــه مــع الشــاي أو مــع املــاء وشــربه حبجــه ادعــاءات 
طبيــة مثــل النشــاط واحليويــة ومعاجلــة لبعــض األمــراض ويف حقيقــة األمــر أن حبــوب اللقــاح هلــا دور عاجــي 
ســواء كان مصدرهــا مــن النخيــل أو الــيت جعهــا النحــل مــن خمتلــف األزهــار الحتوائهــا علــى بعــض األمحــاض 
األمينيــة والفيتامينــات واملعــادن واإلنزميــات، ولكنهــا ســاح ذو حديــن فاإلكثــار مــن تناوهلــا لــه نتائــج بــا شــك 
ســلبية واالســتمرارية ملــدد طويلــة كســنوات لــه بعــض اآلثــار الســلبية فــأي مــادة حــىت املــاء اإلكثــار منــه يؤثــر ولكــن 
اللقــاح وهــو بصمــة النبــات فيتحــول إىل هرمونــات أو شــبيه باهلرمونــات يف اجلســم حســب رأي بعــض العلمــاء 
لــذا اإلســراف غــري جيــد يف كل شــيء، ويســتطرد العريفــي قائــًا هنــاك بعــض العمالــة جتمــع اللقــاح مــن النخيــل 
الــذي يف الشــوارع يف مناطــق اململكــة ويســتخلصون منهــا املســحوق ) بــودرة الطلــع ( ويقومــون ببيعهــا الكيلــو مــا 
يعــادل 300-600 لاير وجيــب تنبيــه املســتهلك أن هــذا اللقــاح قــد يكــون جعــه مــن الشــوارع أو احلدائــق القريبــة 
مــن الطــرق الســريعة أو املــزارع يف املــدن أو جبوارهــا وهــذا النخيــل قــد يكــون مشــبعاً بامللوثــات البيئيــة مــن عــوادم 
الســيارات واملصانــع اجملــاورة هلــا والــيت تنفــث مسومهــا ملــن حوهلــا مــن النــاس واحليوانــات والنبــات )مــن هــذا النخيــل قــد 
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يكــون ملوثــاً وخاصــة ســطح التمــور اخلارجــي ولكــن قــد يغســل إذا كان هنــاك توعيــة ويقلــل مــن مســتويات التلــوث( 
ولكــن غبــار طلــع النخيــل ال يتــم غســله لعــدم إمكانيــة ذلــك ألنــه بــودرة فقــد يكــون ملــوث بالرصــاص والكادميــوم 
واملركبــات اهليدروكربونيــة احللقيــة والغبــار وذلــك مــن عــوادم الســيارات واملصانــع وهــذه امللوثــات ذات خطــورة كبــرية 
علــى صحــة اإلنســان وتســبب مشــاكل للكبــد وتؤثــر علــى الدمــاغ فالرصــاص يســبب التخلــف العقلــي إذا زادت 

مســتوياته عــن احلــد املســموح بــه فالوقايــة دائمــاً خــري مــن العــاج .

     أمــا إذا كانــت مصــادر طلــع النخيــل مأمونــة صحيــاً مــن مــزارع خنيــل بعيــدة عــن امللوثــات ومل تــرش باملبيــدات 
فهــذه آمنــة مــن امللوثــات وخاصــة أن بعــض النــاس يقــوم بقطــع طلــع الفحــل وهــو مغلــق ) قبــل انفاقــه ( وهــذه 

الطريقــة آمنــة للوقايــة مــن امللوثــات اخلارجيــة . 

10-األهمية االقتصادية لجف ) غمد ( غالف الطلع

االســتخدامات الطبيــة : جــرت العــادة عنــد أهــايل البصــرة بدولــة العــراق مــن قــدمي الزمــان أهنــم يســتخدمون مــن 
قشــور غمــد طلــع النخيــل مــاء يعــرف )) مبــاء اللقــاح (( حيتفظــون بــه يف بيوهتــم يف أواين زجاجيــة الســتخدامه عنــد 
احلاجــة وبعــد إمتــام تقطــريه للمــرة األوىل يعمــد البعــض إىل إعــادة تقطــريه للمــرة الثانيــة، ويســمى عندئــٍذ ) مــاء اللقــاح 
املكــرر ( ومفعولــه جيــد ورائحتــه طيبــة ويســتعمله أهــايل البصــرة ملعاجلــة املغــص واضطرابــات املعــدة وهــو قابــض وضد 

اإلســهال ويف فصــل الصيــف ميــزج باملــاء املخصــص للشــرب ليعطــي نكهــة طبيعيــة وعطريــة .

االســتخدامات الزراعيــة :  يســتخدم اجلــف أو الغمــد أو غــاف الطلــع يف عمــل الســماد العضــوي الصناعــي )) 
الكمبوســت (( ضمــن نواتــج تقليــم النخيــل وخملفــات نظافــة املــزارع مــن احلشــائش .

11-اآلفات واألمراض التي تصيب الطلع وطرق الوقاية والمكافحة  .

يصاب الطلع بعدة أنواع من اآلفات وهي :-

أ-سوسة الطلع .

ب-فراشة التمر الصغرى )احلمرية(.

ج-فراشة التمر الكرى )دودة الطلع(.

د-مرض خياس الطلع } مرض فطري { .
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هـ- تأثري الصقيع .

وفيما يأيت شرحاً لسلوك تلك احلشرات واألمراض .

date palm spath weevil  1-سوسة طلع النخيل

     يبــدأ ظهــور اآلفــة عنــد ظهــور الطلــع خــال شــهر فرايــر وتســتمر )احلشــرات الكاملــة والريقــات( يف إحــداث 
اإلصابــة بعــد تفتــح الطلــع إىل آخــر شــهر أبريــل وحــىت بعــد عقــد الثمــار، وتــؤدي اإلصابــة هبــذه اآلفــة إىل ســقوط 
األزهــار والثمــار فتصبــح الشــماريخ الزهريــة خاليــة متامــاً مــن األزهــار، وظهــور حفــر وثقــوب صغــرية أســفل قواعــد 
األزهــار وغــاف الطلــع ، واحلشــرة الكاملــة عبــارة عــن سوســة صغــرية احلجــم طــول اجلســم حــوايل 5مــم، لوهنــا العــام 
أصفــر برتقــايل باهــت أو داكــن اللــون، يتــم التــزاوج بعــد خــروج األنثــى مــن البيــات اخلريفــي والشــتوي وتضــع األنثــى 
البيــض علــى قواعــد األوراق وغــاف الطلــع، ويفقــس البيــض إىل يرقــات بيضــاء عدميــة األرجــل، لــون الــرأس بــين 
فاتــح، طوهلــا حــوايل 5مــم عنــد اكتمــال منوهــا مث تتحــول الريقــات إىل عــذارى يف الليــف وقواعــد األوراق، ونظــراً 
لتواجــد أفــراد هــذه اآلفــة عنــد قواعــد األوراق احمليطــة بالطلــع قبــل تفتحــه وبــن طيــات الليــف اجملــاورة، فبعــد تفتــح 
الطلــع هتاجــر احلشــرات الكاملــة وهتاجــم األزهــار علــى الشــماريخ الزهريــة، وكذلــك هتاجــم الريقــات الشــماريخ 
الزهريــة واألزهــار، وتســتمر يف إحــداث الضــرر طــوال فــرة التزهــري وكذلــك هتاجــم الثمــار احلديثــة العقــد وحتــدث 

بواســطة خرطومهــا الطويــل نقــر أســفل قواعــد األزهــار والثمــار حديثــة العقــد وتســبب ســقوطها.

-: lesser date moth ) 2-فراشة التمر الصغرى )الحميرة

     يبــدأ نشــاط الريقــات يف أوائــل الربيــع حيــث تتغــذى علــى الثمــار الصغــرية احلديثــة واألزهــار املتأخــرة، وتــؤدي 
التلقيــح وتصبــح معلقــة علــى الشــماريخ الزهريــة خبيــوط حريريــة أو  الثمــار الصغــرية بعــد  اإلصابــة إىل جفــاف 
ســقوطها علــى األرض، وتتحــول الثمــار املصابــة إىل اللــون األمحــر )لــذا مسيــت احلشــرة باحلمرية(،ومــن مظاهــر 
اإلصابــة أيضــاً هبــذه احلشــرة وجــود ثقــوب علــى الثمــار قــرب العنــق، وعنــد فحصهــا تشــاهد الريقــات داخلهــا كمــا 
يشــاهد أنفــاق وبــراز الريقــات يف العراجــن، وللحشــرة ثاثــة أجيال/الســنة تســتمر مــن مــارس حــىت أغســطس 

وأشــدها ضــرراً اجليــل األول .

-: Greater date moth )3- فراشة التمر الكبرى )دودة الطلع

     تعتــر هــذه اآلفــة مــن أهــم آفــات النخيــل الــيت تتغــذى يرقاهتــا علــى األزهــار والثمــار الصغــرية والكبــرية علــى 
الســواء باإلضافــة لتغذيهــا علــى الشــماريخ الزهريــة حيــث ختــرق غــاف الطلــع وتتغــذى بداخلــه علــى األزهــار، 
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كمــا تتغــذى علــى غــاف الطلــع واجلريــد احلديــث الغــض .

     ومــن مظاهــر اإلصابــة هبــذه اآلفــة ذبــول الثمــار عنــد تغذيــة الريقات،ووجــود أنفــاق مملــوءة بــراز الريقــات ونســيج 
حريــري ختتبــئ الريقــات بداخلــه علــى الشــماريخ كمــا يتســبب عــن اإلصابــة جفــاف الثمــار الصغــرية حيــث تبقــى 
حشــفاً معلقــاً بالشــماريخ وال تتســاقط علــى األرض،وللحشــرة جيــان يف الســنة يظهــر اجليــل األول خــال الربيــع 
أمــا اجليــل الثــاين فيظهــر خــال الصيــف واجليــل األول أشــد ضــرراً مــن اجليــل الثاين،وياحــظ خلــو بعــض الشــماريخ 

مــن األزهــار والثمــار .

صورة رقم ) 22 ( توضح أعراض اإلصابة على األغاريض الذكرية

4-مرض الخامج )خياس طلع النخيل( 

     يتواجــد الفطــر بصفــة رئيســية علــى شــكل غــزل فطــري )هيفــات hypha ( غــري ظاهــر يف النــورات الزهريــة 
املصابــة املتبقيــة علــى النخيــل يف املوســم الســابق، ويف قواعــد ســعف النخيــل املصــاب والــيت يبــدو أن هلــا أمهيــة 
خاصــة حيــث حتيــط الطلــع املتكــون خــال املرحلــة األكثــر حساســية، ويتــم انتقــال املــرض مــن خنلــة إىل أخــرى 
بواســطة حبــوب اللقــاح امللوثــة، حتــدث إصابــة الطلــع مبكــراً عنــد خروجــه مــن آبــاط الســعف فتكــون اإلصابــة مــن 
أصل خارجي وال حيتاج إىل جرح أويل ألن الفطر يهاجم مباشــرة الطلع ليعطي غزاًل فطرياً ما بن اخلايا والذي 
غالبــاً مــا يبقــى منحصــراً يف اخلايــا الرانشــيمية ونــادراً مــا يدخــل احلــزم الوعائيــة . وفيمــا بعــد يصــل الغــزل الفطــري 

إىل الشــماريخ الزهريــة وينتــج الفطــر جراثيــم بوفــرة.
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     وتتمثــل أعــراض اإلصابــة بظهــور هــذا املــرض عنــد بدايــة ظهــور الطلــع، إذ تظهــر علــى الطلــع غــري املتفتــح 
بقــع مســراء أو صدئيــة اللــون متخيســة )ومــن هنــا كان تســمية املــرض هبــذا االســم(، وتكــون تلــك البقــع يف اجلهــة 
العليــاً مــن الطلــع، حيــث يكــون هــذا اجلــزء غــض وموجــود حتــت الليــف عنــد قاعــدة الســعف، تبــدو األعــراض أكثــر 
وضوحــاً علــى الســطح الداخلــي للطلــع حيــث يبــدأ الفطــر مبهاجــة النــورات الزهريــة وعندمــا ينشــق الطلــع املصــاب 
يظهــر عليــه تعفــن جزئــي أو كلــي لألزهــار والشــماريخ حيــث تصبــح مســراء اللــون وســرعان مــا جتــف، وقــد يبقــى 
الطلــع املصــاب بشــدة مغلقــاً وال ينفتــح عندمــا تكــون حمتوياتــه الداخليــة مصابــة بأكملهــا . وخيتلــف لــون الغــزل 
الفطــري الــذي يغطــي النــورات املصابــة حيــث يكــون وردي اللــون عندمــا يكــون املــرض مســبباً عــن فطــر الفيوزاريــوم.

     كمــا توجــد هنــاك آفــات ثانويــة أخــرى تصيــب الطلــع ومنهــا احلشــرات القشــرية الــيت تتغــذى علــى غــاف 
)غمــد( الطلــع إضافــة إىل حفــار الســاق ذو القــرون الطويلــة الــذي يتغــذى علــى قواعــد الطلــع خاصــة مــكان خروجــه 
مــن جــذع النخلــة خاصــة يف مراحــل متقدمــة أي بعــد عقــد الثمــار، إضافــة إىل مــا ســبق قــد يتعــرض الطلــع لإلصابــة 

بالظــروف اجلويــة املغايــرة مثــل الصقيــع أو الــرد الشــديد كمــا هــو موضــح بالصــورة رقــم )23( .

5-الصقيع :

     كما يتعرض الطلع قبل وبعد تفتحه لاصابة بالصقيع كما هو موضحاً بالصور التالية:-

صورة رقم ) 23 ( توضح أعراض وتأثري الصقيع على الشماريخ الذكرية
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الوقاية والمكافحة آلفات وأمراض الطلع والثمار :-

الفحص الدوري واالكتشاف املبكر لآلفة .. 1

قطع األجزاء املصابة وحرقها .. 2

رش النخلــة املصابــة باملبيــد احلشــري أو الفطــري املتوفــر حســب نــوع اإلصابــة وكذلــك إجــراء حــزام أمــين حــول . 3
النخلــة املصابــة وذلــك بــرش عــدد 4 خنــات جمــاورة.

احملافظة على تشغيل املصائد الضوئية جلذب فراشيت التمر الصغرى والكرى.. 4

بعــد االنتهــاء مــن التلقيــح يتــم إجــراء رشــة وقائيــة عاجيــة )خبليــط مــن املبيــدات احلشــرية والفطريــة جلميــع . 5
النخيــل(.

صورة رقم )24( توضح استخدام اخلايا الشمسية لتشغيل املصائد الضوئية جلذب اآلفات احلشرية
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المنتج الثانوي الثالث : فسائل نخيل التمر 

و  يتضمن ما يأتي

معدل إنتاج بعض أصناف خنيل التمر من الفسائل وقيمتها املادية  .. 1

مواصفات الفسائل اجليدة .. 2

التكاثر بالفسائل أحد الطرق الرئيسة لتكاثر خنيل التمر .. 3

اختيار وحتديد األصناف املناسبة للغرس .. 4

مواصفات حفر جور الغرس .. 5

مواصفات تنفيذ شبكة الري لغرس بساتن النخيل .. 6

املواعيد املناسبة لقلع وغرس الفسائل .. 7

مواصفات قلع فسائل النخيل .. 8

شروط النقل واستام الفسائل .. 9

معاملة الفسائل } قبل – أثناء – بعد { الغرس .. 10

أهم األسباب اليت تؤدي إىل ارتفاع نسبة املفقود من الفسائل وكيفية تافيها.. 11

استخدام الفسائل إلحاهلا حمل النخيل املعمر  .. 12

اآلفات اليت تصيب الفسائل وطرق الوقاية واملكافحة .. 13



 108
الباب الثالث .. المنتجــات الثانوية لنخيــل التمر

صورة رقم )26 ( توضح جثائث حديثة الغرسصورة رقم )25 ( توضح فسائل حديثة الغرس

1-معدل إنتاج بعض أصناف نخيل التمر من الفسائل وقيمتها المادية

    تتــم اإلشــارة هنــا إىل مــدى إنتاجيــة األصنــاف املختلفــة مــن خنيــل التمــر للفســائل، حيــث خيتلــف عــدد الفســائل 
الــيت تنتجهــا النخلــة األم طيلــة حياهتــا حســب األصنــاف وعمليــات اخلدمــة، وعــادة تعطــي النخلــة مــن 25-2 

فســيلة خــال العشــرة أعــوام األوىل مــن عمرهــا وقــد ميتــد إىل عمــر 15 ســنة .

   ويتوقــف عــدد الفســائل لــكل خنلــة علــى العوامــل البيئيــة ومــدى العنايــة خبدمــة بســتان النخيــل باإلضافــة إىل 
الصنــف، فهنــاك بعــض األصنــاف املعروفــة بإنتاجيتهــا العاليــة للفســائل مثــل ) الفحــول، الرزيــزي، الرشــودي (، 
وأصنــاف أخــرى تعطــي عــدد متوســط مــن الفســائل مثــل ) الســلج، الســكري، املكتومــي(، بينمــا أصنــاف تعطــي 
عــدد قليــل مــن الفســائل مثــل ) الرميــي، الرحــي، الســاملية ( حيــث عملــت اإلدارة الزراعيــة علــى تقســيم أصنــاف 
النخيــل حســب عــدد الفســائل الــيت تنتجهــا إىل ثــاث فئــات فاألصنــاف الــيت تنتــج األكثــر مــن عشــر فســائل 
للنخلــة الواحــدة تعــد مــن األصنــاف العاليــة اإلنتــاج للفســائل، بينمــا األصنــاف الــيت تعطــي مــن 5-10 فســائل / 
خنلــة تعــد مــن األصنــاف متوســطة اإلنتــاج للفســائل، يف حــن أن األصنــاف الــيت تعطــي أقــل مــن 5 فســائل / خنلــة 
تعــد مــن األصنــاف قليلــة اإلنتــاج للفســائل، كمــا هــو موضــح باجلــدول التــايل رقــم )15(، حيــث مت تســجيل عــدد 
الفســائل / خنلــة مــن األصنــاف الشــائعة مبشــروعات خنيــل اإلدارة الزراعيــة، وتقســيم األصنــاف إىل ثــاث فئــات 
حســب عــدد الفســائل /خنلــة والقيمــة املاديــة لتلــك الفســائل بالريــال حســب مبيعــات اإلدارة الزراعيــة مــن الفســائل 
بأســعار اجلملــة ) 5000 فســيلة فأكثــر ( وأيضــاً مت إجــراء مقارنــة بــن عــدد الفســائل الناجتــة مــن النخلــة لصنــف 
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نبتــة ســيف املكثــرة بالطريقــة العاديــة ) الفســائل ( بأخــرى املكثــرة بتقنيــة زراعــة األنســجة، حيــث غــرس ألــف فســيلة 
صنــف نبتــة ســيف مكثــرة بتقنيــة زراعــة األنســجة مبشــروع خنيــل ضرمــاء التابــع إلدارة األوقــاف باإلضافــة إىل أكثــر 

مــن ألفــي فســيلة أخــرى مــن ذات الصنــف بنفــس املشــروع مكثــرة بالطريقــة العاديــة.

ة )  ي زراع عة بمشروعات اإلدارة ال نخلة من األصناف الشائ تجها ال ن ي ت ت جدول رقم )28( يوضح عدد الفسائل ال
عات  ي ب ال ) م ري ال مة الفسائل ب ي ة، وق ي 15 سن اج وعمرها حوال ت ي اإلن قرت ف يو 2011 ( ألصناف است ول تسجيل ي

لة ( . ر من 5000 فسي الجملة ألكث

مدى إنتاجية 
الصنف من 

الفسائل
الصنف

  قيمة فسائل النخلة / لايرعدد الفسائل/خنلة

اإلجايل / لايرسعر الفسيلةاملتوسطمن - إىل

أصناف عالية 
اإلنتاجية

152015300-25فحل

151810180-20رزيزي

151710170-20رشودي

14161201920-18خاص

101210120-15شقراء

11122503000-13صقعي

1111,515172,5-12نبتة علي

أصناف متوسطة 
اإلنتاجية

891090-10سلج

99,535332,5-10سكري

8920180-10ونان

78,51085-9روثانه

681080-9مكتومي

99,515142,5-10سباكة
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أصناف قليلة 
اإلنتاجية

233090-5برميي

23100300-5برحي

22,51537,5-3عسيلة

22,51537,5-3ساملية

44,540180-5هشيشي

342501000-5خضري

نبتة سيف مكثر بالطريقة 
461060-8العادية)فسائل(

نبتة سيف مكثر بتقنية زراعة 
231030-5األنسجة

 متوسط أسعار الفسائل السائدة مبنطقة القصيم عامي 2011، 2012 م ) مبيعات اجلملة ( .
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صورة رقم ) 27 ( توضح كثرة فسائل اخلاص حول أمهاهتا

يتطلب األمر إزالتها حىت تتجه األم إىل اإلمثار

2-مواصفات الفسائل الجيدة 

ختــرج الفســيلة مــن قاعــدة النخلــة، والفســيلة جعهــا فســائل وهــي األفــراخ الكائنــة حــول جــذع النخلــة ويقــال للجمــع 
أيضــاً الفســيل والفســان ويــرادف الفســيل ) الــودي – الفــرخ – حلقــة – بنــت – بــز – بقــوم – ثومــة – شــال 

– جثيــث (

وهناك عدة مواصفات يجب مراعاتها عند اختيار الفسائل ومن أهمها ما يأتي :-

التأكــد مــن مطابقــة الفســائل املــراد غرســها للصنــف املرغــوب، ولذلــك يفضــل انتخــاب الفســائل أثنــاء برنامــج . 1
احلصــاد ) والثمــار مــا تــزال علــى أمهاهتــا ( للتأكــد مــن مطابقــة الفســائل للصنــف.

انتخــاب الفســائل مــن صنــف جيــد، ميتــاز بغــزارة حمصولــه، وســرعة منــوه، وارتفــاع صفــات جــودة مثــاره، وكثــرة . 2
إنتاجــه مــن الفســائل.

تفضــل الفســائل الكبــرية احلجــم، الــيت يــراوح عمرهــا مــن 3-4 ســنوات، وطوهلــا مــن 1- 1,5 مــر، وقطــر . 3
جذعهــا مــن 25-35ســم، ووزهنــا مــن 20-30كجــم .
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جيــب أن حتتــوى الفســيلة علــى عــدد جيــد مــن اجلــذور الســليمة، مــع احملافظــة قــدر اإلمــكان علــى اجملمــوع . 4
اجلــذري مــن التقطيــع أثنــاء عمليــة الفصــل، أي تقلــع قلعــاً جيــداً بواســطة عمــال مهــرة.

اجلــروح . 5 مــن  وخاليــة  اإلمــكان  قــدر  وصغــرية  ومســتوية  ونظيفــة  ســليمة  الفصــل  منطقــة  تكــون  أن  جيــب 
والتجاويــف، لــذا جيــب أن يقــوم بذلــك عمــال مهــرة ذو خــرة للمحافظــة أيضــاً علــى منطقــة القمــة الناميــة 

مــن أي إصابــة ميكانيكيــة. ــارة(  )اجُلمَّ

جيب أن تكون الفسائل خالية من اآلفات واألمراض وتؤخذ من أمهات سليمة.. 6

يفضل انتخاب الفسائل الناضجة، والدليل على نضج الفسائل ما يأيت :-. 7

أ – بعض الفسائل تثمر قبل فصلها من األم .

ب- بعض الفسائل تبدأ بتكوين الفسائل وهي مازالت على األم .

3-التكاثر بالفسائل أحد الطرق الرئيسة لتكاثر نخيل التمر

يوجد عدد )4( طرق لتكاثر النخيل يف جيع أحناء العامل اليت يزرع هبا خنيل التمر وهي :-

1 .SEEDS ] )التكاثر اجلنسي [ اإلكثار بالبذور )النوى

2 .GROUND OFF SHOOTS التكاثر الاجنسي)اخلضري(بالفسائل أو اخللفات األرضية

3 .HIGH OFF SHOOTS )التكاثر الاجنسي )اخلضري(بالفسائل اهلوائية )الرواكيب

4 .TISSUE CULTURE    التكاثر عن طريق زراعة األنسجة

والطريقــة الثانيــة هــي املســتخدمة عــادة مبشــاريع خنيــل اإلدارة الزراعيــة، بــل ويف أغلــب مــزارع النخيــل باململكــة 
الســعودية. العربيــة 

4-اختيار وتحديد األصناف المناسبة للغرس

   للحصول على عائد جمزي من بستان النخيل يتم اختيار األصناف وفق املعايري التالية :-
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اختيار أصناف املنطقة أي األصناف اليت جنحت زراعتها يف تلك املنطقة .. 1

مراعاة العرض والطلب يف اختيار األصناف لسهولة التسويق .. 2

مراعــاة بعــد املشــروع مــن مناطــق التســويق ففــي املناطــق البعيــدة عــن األســواق يفضــل زراعــة األصنــاف الــيت . 3
تنتــج متــوراً جافــة بــداًل عــن زراعــة أصنــاف تنتــج الرطــب والعكــس إن كان املشــروع قريبــاً وذلــك ألن أصنــاف 

الرطــب قــد تتلــف عنــد تعرضهــا للنقــل ملســافات طويلــة جــداً .

يراعى يف اختيار األصناف الغرض من اإلنتاج . 4

5-مواصفات حفر جور الغرس .

يتــم حفــر اجلــور الــيت مت حتديدهــا مســبقاً مبســاحة )1,5مــر طــول × 1,5مــر عــرض × 1مــر عمــق ( وتفحــص 
تربــة اجلــورة حيــث جيــب أن تشــتمل علــى املواصفــات اآلتيــة :-

أن تكون خالية من األحجار واألجسام الصلبة .. 1

جيب أن ال حتتوي على كميات من املواد الكلسية ) اجلريية ( .. 2

متوسطة القوام ال بالرملية الصرفة وال بالطينية الغدقة .. 3

خالية من بذور احلشائش وأي نباتات غريبة .. 4

جيب أن يكون البعد ما بن اجلورة واألخرى )من 8 إىل 10 م  ( .. 5

جيــب أن يتــم غســيل اجلــور قبــل الزراعــة بريهــا يوميــاً ملــدة ال تقــل عــن ) 20-25يــوم ( لتخفيــف األمــاح . 6
واملركبــات الضــارة إن وجــدت .

يفضل إعداد اجلور قبل الغرس بفرة مناسبة .. 7

6-مواصفات تنفيذ شبكة الري لغرس بساتين النخل .

يبــدأ تنفيــذ شــبكة الــري مــن بركــة جتميــع وختزيــن امليــاه حيــث يفضــل وجــود خــزان لتجميــع وختزيــن وتريــد . 1
امليــاه .
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يفضــل أن يكــون إنشــاء شــبكة الــري قابــًا للتمــدد والتوســع ألنــه رمبــا تظهــر احلاجــة مســتقبًا للتوســع يف . 2
الزراعــة وزيــادة حجــم االســتثمار .

يفضــل أن تكــون الشــبكة ذات كفــاءة حتكــم عاليــة يف ضــخ امليــاه حبيــث تتناســب كميــة امليــاه مــع عمــر النخلــة . 3
وفصول الســنة وكمية اإلنتاج .

يفضــل أن تكــون صناعــة مــواد الشــبكة ذات مواصفــات جيــدة حبيــث تتحمــل العوامــل اجلويــة وتكــون ســهلة . 4
الصيانــة لتقليــل تكاليــف الصيانــة كمــا جيــب أن تكــون أنابيــب امليــاه الــيت حتــت األرض علــى عمــق مناســب 
وحتــدد مناطــق احملابــس بإشــارات واضحــة جتنبــاً حلــدوث أي ضــرر بفعــل حركــة اآلالت والســيارات يف املزرعــة  

أن يكون نظام الشبكة آلياً قابل للتعديل لتقليل االحتياج قدر االمكان من العمالة.. 5

أن حتتوي الشبكة على نقاط تصفية وتنقية جيدة حلجز الشوائب واألجسام الغريبة من غلق خمارج املياه . 6
وحمابس الؤغسيل ولضمان احلصول على تدفق مياه منتظم لفرات طويلة.

جيب أن حتتوي الشبكة على مضخات لدفع املياه املتجمعة يف اخلزان لداخل الشبكة .. 7

جيب أن تكون شبكة الري ذات تدفق قوي وسريع لتقليل فرة الري مما يكون له أبلغ األثر يف أشهر . 8
الصيف حينما ترتفع درجة احلرارة عند الظهرية، لذا جيب االنتهاء من عملية الري يف فرة زمنية قليلة ) يف 

الصباح الباكر أو قرب املغرب ( لتجنب الري عند ارتفاع درجة احلرارة يف أيام الصيف .

7-المواعيد المناسبة لقلع وغرس الفسائل

 بالطبع فإن مواعيد قلع الفسائل قد ختتلف قليًا من منطقة ألخرى طبقاً حلالة املناخ وتعاقب الفصول وعمومًا
-:ميكن القول أن هناك موعدان لفصل الفسائل عن أمهاهتا مها

. املوعد األول : من منتصف فراير إىل منتصف مايو

. املوعد الثاين : من منتصف أغسطس إىل هناية سبتمر

 ولتحديد امليعاد بدقة أكثر وفق األبراج فنجد مثًا أن وقت الغرس حيدد اعتبارا من 20 من برج الدلو املوافق
 للرابع من فراير وينتهي يف النصف األول من برج الثور املوافق 5 مايو، مث تغرس الفسائل يف األيام العشرة
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 األوىل من برج األسد ) شهر أغسطس ( مع مراعاة مازمة الغرس يف هذا الوقت بالري يومياً ملدة شهر كامل
 نظراً الرتفاع درجة احلرارة، وخشية من برودة اجلو خال برج الدلو فإنه من األفضل تأخري الغرس حىت شهر )
 مارس ( وعموماً ميكن القول بأن زراعة الفسائل ميكن إجرائها يف أي وقت من العام باستثناء الشهور شديدة

احلرارة والرطوبة

. 8-مواصفات قلع فسائل النخيل

مــن أهــم مقومــات جنــاح الفســيلة بعــد غرســها هــي أن يتــم قلعهــا مــن أمهــا بالصــورة املثلــى مــن قبــل عمالــة ماهــرة 
ذات خــرة ودرايــة يف عمليــات القلــع، وتقلــع الفســيلة عــادة عندمــا يصــل عمرهــا ) 3-4 ( ســنوات ألهنــا خــال 
هــذه الفــرة تكــون قــد كونــت جــذوراً تؤهلهــا للنمــو بصــورة مســتقلة عنــد زراعتهــا يف األرض ويراعــى عنــد فصــل 

الفســائل إتبــاع اخلطــوات اآلتيــة :-

تنتخــب الفســائل اجليــدة املــراد قلعهــا وتدعــم بالــراب ملســاعدهتا علــى تكويــن جممــوع جــذري قــوي تعتمــد . 1
عليــه بعــد قلعهــا ونقلهــا إىل املــكان املســتدمي .

يقلــم جريــد الفســيلة حبيــث ال يبقــى منــه ســوى صفــن حــول القلــب ويقــص اجلريــد املتبقــي إىل حــوايل نصــف . 2
طولــه مث يربــط ربطــاً هينــاً يف اجلهــة العلويــة وتكــون هــذه العمليــة عــادة قبــل أســبوع مــن عمليــة القلــع .

تقلم قواعد األوراق السفلى حول الساق ) اجلذع ( .. 3

حيفــر مــا حــول الفســيلة حــىت الوصــول إىل نقطــة اتصاهلــا بــاألم أثنــاء عمليــة احلفــر تقطــع اجلــذور اخلاصــة . 4
بالفســيلة إىل أطــوال مناســبة بواســطة عتلــة مســطحة الــرأس .

يتــم فصــل الفســيلة باســتخدام العتلــة والــيت يوضــع حدهــا علــى منطقــة االتصــال بــن األم والفســيلة مــع امليــل . 5
قليــًا ناحيــة األم ويقــوم العامــل برفــع العتلــة ويهــوي هبــا إىل منطقــة االتصــال أو توضــع العتلــة يف منطقــة 

االتصــال مــع الضــرب عليهــا مبطرقــة ثقيلــة حــىت تنفصــل عــن األم .

ــارة أو . 6 بعــد فصــل الفســيلة يقــوم العامــل برفعهــا برفــق لكــي ال تســقط علــى األرض وتســبب رضوضــاً يف اجُلمَّ
أي أضــرار ال تســاعدها علــى النمــو .

تزال اجلذور املصابة واجملروحة نتيجة عملية الفصل وتقصر اجلذور الطويلة .. 7
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جتــرى عمليــة تطهــري ملنطقــة الفصــل وأماكــن انفصــال أو قطــع اجلــذور بواســطة املطهــرات الفطريــة حبيــث يتــم . 8
غمــر الفســائل بعــد فصلهــا يف براميــل حتتــوي علــى حملــول ) مبيــد فطــري وحشــري ( .

تلــف الفســيلة بقطعــة قمــاش أو اخليــش املبلــل حلمايتهــا مــن اجلفــاف مــع احملافظــة علــى البيتمــوس ملتصقــاً . 9
باجلــذور وتوضــع يف مــكان مظلــل مــع ري جذورهــا باملــاء حــىت حيــن موعــد نقلهــا أو زراعتهــا ســواًء يف املشــتل 

أو يف األرض املســتدمية .

صورة رقم ) 28 ( توضح آلية خلع الفسائل

9-شروط النقل واستالم الفسائل .

ــارة أو . 1 يراعــى أن تنقــل الفســائل حبــرص عنــد رفعهــا إىل الســيارة حــىت ال حتــدث رضــوض أو جــروح باجُلمَّ
اجملمــوع اخلضــري فتفشــل يف النمــو عنــد زراعتهــا ألهنــا يف مراحلهــا األوىل تكــون ضعيفــة غــري قــادرة علــى 

مقاومــة األمــراض .

تغطيتهــا جيــداً أثنــاء النقــل حــىت ال جيــف جمموعهــا اخلضــري ويفقــد الرطوبــة كمــا جيــب عنــد عمليــة التســُلم أن . 2



117 الباب الثالث .. المنتجــات الثانوية لنخيــل التمر

ال ترمــى وجيــب أن يكــون عــدد العمــال كافيــاً هلــذه العمليــة حيــث تقــوم جمموعــة مــن العمــال برفــع الفســائل 
وهــم علــى ســيارة النقــل ومناولتهــا إىل عمــال آخريــن يقومــون بنقلهــا ووضعهــا يف املــكان احملــدد حيــث يتــم 

فــرز كل نــوع علــى حــدة إذا كانــت الفســائل املــوردة متعــددة األنــواع .

التأكــد مــن أن الربــاط العلــوي الضــام للجريــد مربــوط جيــداً وحــاٍو ألوراق القلــب يف داخلــه حلمايتــه مــن . 3
املؤثــرات اخلارجيــة .

يفضــل نقــل الفســائل إمــا يف الصبــاح الباكــر أو املســاء وذلــك لتقليــل الفقــد مــن الرطوبــة واحملافظــة علــى . 4
حيويتهــا .

10-معاملة الفسائل } قبل – أثناء – بعد { الغرس  .

لنجاح منو الفسائل هناك بعض املعامات جيب اختاذها قبل و أثناء و بعد غرس الفسائل وهي :-

}أ{ معاملة الفسائل قبل الغرس .

 عنــد تســُلم الفســائل جيــب فــرز كل نــوع علــى حــدة مــع وضعهــا جيعــاً يف مــكان مظلــل أيضــاً للمحافظــة . 1
علــى حيويتهــا .

 إزالة كل األجزاء اجلافة حول اجلذع وقواعد اجلريد اجلافة وبقايا األعشاب العالقة بربتها عند نقلها .. 2

 جتهيــز براميــل أو أوعيــة كبــرية مملــوءة باملــاء وخلطهــا مببيــدات فطريــة وحشــرية مناســبة، ويقــوم عامــان برفــع . 3
الفســيلة وغمــر منطقــة اجلــذور والســاق داخــل حملــول املبيــد مــع جتنــب وصــول املــاء إىل القمــة الناميــة ) القلــب 

. )

تــرك النخلــة يف احمللــول ملــدة 5 دقائــق علــى األقــل حــىت يعمــل حملــول املبيــدات علــى التخلــل داخــل الليــف . 4
وآبــاط األوراق وطــرد مــا هبــا مــن حشــرات أو آفــات وقتــل أو تطهــري أي إصابــات فطريــة، بعــد ذلــك وتوضــع 

بــكل هــدوء علــى األرض اســتعدادا للزراعــة .

 يغطــي البعــض مــكان فصــل الفســيلة عــن األم ببعــض الطــن أو اجلبــس لتجنــب حــدوث عــدوى فطريــة أو . 5
بكترييــة تســبب مــوت الفســيلة .
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 تطهري حوض ) مكان غرس ( الفسيلة بأحد املطهرات أو حرق بعض املخلفات هبا .. 6

}ب{ معاملة الفسائل أثناء الغرس .

جيب أن تكون الربة نظيفة وخالية من الشوائب واألجسام الغريبة .. 1

 متــأل ثــاث أربــاع اجلــورة بالربــة وتــرك بعــض الربــة جبوارهــا وجيــب التنبيــه بعــدم خلــط أي نــوع مــن األمســدة . 2
العضويــة أو الكيماويــة بالربــة أثنــاء الغــرس.

 تغرس الفسيلة يف أقل مدة ممكنة بعد خلعها حىت ال جتف .. 3

 توضــع الفســيلة حبيــث ترتفــع عــن ســطح األرض حبيــث مينــع وصــول املــاء إىل قلــب الفســيلة حــىت ال تصــاب . 4
ــارة مرتفعــة عــن ســطح  باألمــراض الفطريــة وإذا كان للصنــف أو الفســيلة جــذع كبــري فيغــرس حبيــث تكــون اجُلمَّ

األرض بقــدر )15-20( ســم مث تدفــن .

 جتميع باقي الربة حول جذع الفسيلة حبيث يكون اجلزء العريض من اجُلمَّارة على سطح الربة.. 5

 تكبس الربة جيداً حول الفسيلة مللء الفراغات بالربة حىت ال متتلئ باملاء فتحدث تعفن للساق.. 6

 تلــف الفســيلة باخليــش وذلــك لوقايتهــا مــن أشــعة الشــمس يف الصيــف وتدفئتهــا مــن الــرد فــس الشــتاء ويتــم . 7
لفهــا حبيــث ال يضغــط عليهــا ضغطــاً شــديداً ويلــف علــى طبقتــن ويرفــع مــن أســفل الفســيلة حــىت ال تــزداد 
نســبة الرطوبــة علــى الفســيلة ويــرك مــن أعلــى مفتوحــاً لكــي ال يعيــق منــو اجلريــد إىل أعلــى وجتنــب التظليــل 

بالســعف اجلــاف حيــث يعتــر مصــدر لإلصابــة بالنمــل األبيــض ) األرضــة ( .

   وختتلــف نســبة جنــاح زراعــة الفســائل حســب عمــر الفســيلة عنــد الغــرس ووزهنــا وطريقــة فصلهــا وميعــاد زراعتهــا 
والعنايــة والرعايــة الــيت تلقاهــا وعمومــاً تــراوح نســبة جنــاح الفســائل مــن 70 إىل92% وأحيانــاً قــد تصــل نســبة جنــاح 
الفســائل إىل 98% يف بعــض احلــاالت املمتــازة وهــذا مــا حــدث بالفعــل واحلمــد هلل يف مشــروع الباطــن بــاإلدارة 

الزراعيــة أعــوام 2010 حــىت  2013 م، ومشــروع ضرمــاء عــام 2013 م.

}ج{ معاملة الفسائل بعد الغرس .

جيــب إعطــاء الفســائل ريــة غزيــرة عقــب غرســها، علــى أن تنظــم عمليــة الــري بعــد ذلــك حســب طبيعــة الربــة . 1
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والظــروف اجلويــة احمليطــة، ويفضــل أن يكــون الــري يف الصبــاح الباكــر أو بعــد العصــر يف أيــام الصيــف، حبيــث 
تكــون الربــة رطبــة بصفــة مســتمرة حــول منطقــة اجلــذور ملــدة 40 يومــاً بعــد الغــرس .

اإلزالة املستمرة للحشائش اليت قد توجد حول الفسيلة أو حبوضها.. 2

معاملة حوض الفســيلة مبحلول مبيد حشــري مناســب كل شــهرين وملدة عام للقضاء على أي يرقات حفار . 3
العــذوق )العنقــرة( والــيت قــد تتواجــد حبــوض الفســيلة أو مبنطقــة اجلــذور علــى أن يســبق هــذه العمليــة تعطيــش 
الفســيلة ملــدة يومــن قبــل املعاملــة ويومــن بعدهــا، وأيضــاً رش الفســائل مببيــد فطــري كل ثاثــة شــهور للقضــاء 

علــى أي أمــراض مثــل مــرض ) الدبلوديــا ( الــذي يصيــب النخيــل وخاصــة الفســائل.

التخلص من خيش وسعف التظليل بعد عام من الغرس.. 4

لزيــادة تكويــن اجلــذور علــى الفســائل ولإلســراع مــن منوهــا يضــاف للفســيلة منظمــات النمــو حبــوض الفســيلة . 5
مــع مــاء الــري وذلــك بــدءاً مــن ثاثــة شــهور مــن الغــرس ومبعــدل 50مل/فســيلة مــن مــادة نــروزامي أو أي 
منظــم منــو آخــر مناســب وذلــك مــرة كل 6شــهور ويســتمر ملــدة ســنتن أو حســب احلالــة العامــة للفســائل .

بعــد مــدة مــن 4 -6 شــهر مــن الغــرس يتــم املــرور علــى جيــع الفســائل املغروســة وتســجيل نســبة املفقــود منهــا . 6
إلجــراء عمليــات اإلحــال للفســائل امليتــة ومــن نفــس الصنــف مــع إزالــة الفســائل امليتــة وتطهــري مكاهنــا .

بعــد مــرور نصــف عــام مــن الغــرس يتــم إجــراء رشــة وقائيــة مببيــد فطــري مناســب ويفضــل مبيــد بينوميــل للوقايــة . 7
DIPLO- الديبلويــدى الســعف  قواعــد  تعفــن  مــرض  أمــراض فطريــة خاصــة  مــن أي  أيضــاً   والعــاج 

   DIPLADIA PHOENICUM املتسبب عن الفطر  DIA LEAF BASE ROT
والــذي يعــرف مبــرض مــوت الفســائل .

ختضع الفسائل بعد سنة من الغرس إىل برنامج التسميد العضوي واملعدين حسب التوصيات هبذا اخلصوص.. 8
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صورة رقم ) 29 ( توضح معاملة النخلة األم خبليط من املبيد و الطن مكان خلع الفسائل

صورة رقم )30( توضح إعادة تأهيل احلوض بعد خلع الفسائل
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11-األسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة المفقود من الفسائل وكيفية تالفيها .

   تتعــرض نســبة مرتفعــة مــن فســائل النخيــل للمــوت بعــد غرســها، ســواء بعــد الغــرس مباشــرة أو خــال العــام األول 
للغــرس، لــذا نوضــح هنــا أســباب مــوت الفســائل، وأهــم الطــرق الواجــب إتباعهــا للحصــول علــى أعلــى نســبة جنــاح 

للفســائل بإذن اهلل.

عدم إتباع الطرق الفنية السليمة يف فصل الفسائل عن األم واليت سبق اإلشارة إليها .. 1

الغــرس الســطحي الــذي يعــرض الفســيلة للجفــاف، أو الغــرس العميــق الــذي يســبب غــرق ومــوت القمــة . 2
ــارة ( للفســيلة . الناميــة ) منطقــة اجُلمَّ

صغر عمر وحجم الفسيلة أكثر من الازم عند غرسها .. 3

الغــرس يف مواعيــد غــري مناســبة كارتفــاع درجــات احلــرارة أو خــال الــرد القــارس مــع عــدم توفــري احلمايــة . 4
الكافيــة .

ترك الفسائل فرة طويلة بعد خلعها بدون غرس مما يؤدي إىل جفافها جزئياً أو كلياً .. 5

عدم وجود جمموع جذري للفسيلة أو وجود جتويف مبنطقة القطع.. 6

عدم االهتمام بري الفسائل )اإلفراط أو التفريط بالري(، خاصة خال الفرة األوىل من زراعتها .. 7

ارتفاع مستوى سطح املاء األرضي )سوء الصرف( مبنطقة غرس الفسائل .. 8

عدم االهتمام حبماية الفسائل من احلر الشديد صيفاً والرد القارس شتاءاً .. 9

عــدم وجــود فحــص دوري لاكتشــاف املبكــر لإلصابــة أو عــدم مكافحــة أي إصابــات جديــدة تطــرأ علــى . 10
الفســائل أواًل بــأول.

إصابــة قمــة الفســيلة )اجملمــوع اخلضــري( ببعــض األمــراض واآلفــات، أو إصابــة اجملمــوع اجلــذري باجلــروح أو . 11
يرقــات حفــار العــذوق )العنقــرة( ســواء نقلــت هــذه الريقــات مــع الفســيلة أو تواجــدت بربــة حــوض الفســيلة.

تعتمــد درجــة النجــاح أيضــاً علــى الصنــف نفســه، ففســائل بعــض األصنــاف يكــون جتذيرهــا أســرع وأســهل مــن . 12
فســائل أصنــاف أخــرى، وإن كانــت هــذه اجلزئيــة حتتــاج إىل املزيــد مــن الدراســة.

املعامــات واإلجــراءات الوقائيــة الــيت جيــب اختاذهــا قبــل غــرس  وطاملــا عرفــت هــذه األســباب، وعرفــت أيضــاً 
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الفســائل وأثنــاء وبعــد الغــرس ميكــن ملزارعــي النخيــل تــايف تلــك األســباب .

    ويوضــح اجلــدول رقــم )16( نســبة مــوت الفســائل يف حالــة عــدم االهتمــام هبــا، حيــث ســجلت نتائــج نســبة 
املــوت علــى عينــات أخــذت بطريقــة عشــوائية مــن بعــض األصنــاف الــيت غرســت عــام 1997 م خبمــس مراحــل ) 
قطاعــات ( مــن مشــروع الباطــن بعــدد 644 فســيلة مل ينجــح منهــا عــدد 141 فســيلة بنســبة مــوت وصلــت إىل 
22%، أمــا اجلــدول رقــم )17( فيوضــح نســبة مــوت الفســائل بعــد أن نفــذت اإلجــراءات الوقائيــة حيــث حــدث 
هذا على بعض الفســائل املغروســة مبشــروع الباطن خال عام 1998 م وبعدد 840 فســيلة من أصناف خمتلفة 

مل ينجــح منهــا 26 فســيلة بنســبة %3,09 .

دة  واعد الغرس أو مواصفات الفسائل الجي راعاة ق ي غرست دون م ت مفقود من الفسائل ال ة ال سب جدول )29( يوضح ن
ريل 1997م (. مقاول )أب مال ال ع وب

العينة
الفسائل املفقودةالفسائل الناميةالفسائل املغروسة

نسبة الفقد  %

فسيلةفسيلةفسيلة

120863428,3األوىل

90682224,4الثانية

1501242617الثالثة

1911543719الرابعة

93712223,6اخلامسة

اجملموع

)أصناف خمتلفة(
64450314122
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مة ومواصفات الفسائل  ي سل واعد الغرس ال راعاة ق ي غرست مع م ت مفقود من الفسائل ال ة ال سب جدول )30( يوضح ن
ريل 1998م(. ة )أب ي زراع عمال اإلدارة ال دة وب الجي

العينة
الفسائل املفقودةالفسائل الناميةالفسائل املغروسة

نسبة الفقد  %
فسيلةفسيلةفسيلة

10510410,9رشودي

1059876,6روثانة

10510321,9سكري

10510232,8سباكة

10510410,9صقعي

10510143,8نبتة علي

صفر-105105ونان

1059787,6فحل

840814263,09اجملموع

املصدر : زراعة وإدارة مشاريع النخيل / الصادر عن إدارة األوقاف 2008 م إعداد د/رمزي أبوعيانة، م / سلطان الثنيان 

12-استخدام الفسائل إلحاللها محل النخيل المعمر .

     متــُر خنلــة التمــر خــال فــرة حياهتــا، مثــل أي كائــن حــي آخــر، بعــّدة أدوار أو مراحــل، وإحــدى هــذه املراحــل 
أو األدوار هــي مرحلــة الشــيخوخة أو كــر عمــر النخيــل، وخــال هــذه املراحــل ينخفــض إنتــاج النخيــل، ومــن مث 
يصبــح وجودهــا عبئــاً علــى املــزارع، ومــن ناحيــة أخــرى قــد يكــون اخنفــاض إنتاجيــة النخيــل ليــس راجعــاً لكرهــا يف 
العمــر ولكــن ألســباب أخــرى مثــل إمهــال الصــرف، والــري، والتســميد، وغريهــا مــن العمليــات الفنيــة األخــرى، أو 
اإلصابــة بسوســة النخيــل احلمــراء، أو قــد يكــون اخنفــاض احملصــول راجعــاً لزراعــة النخيــل علــى مســافات متقاربــة 

ومــن مث يظلــل بعضهــا البعــض أو زراعــة صنــف غــري جيــد بطبيعتــه عنــد بدايــة إنشــاء بســتان النخيــل .
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 واخلطــوة األوىل الــيت جيــب اختاذهــا هــو وضــع خطــة الســتبدال  النخيــل كبــري العمــر بآخــر صغــري مــن نفــس الصنــف 
أو مــن أصنــاف أخــرى أكثــر جــودة، هــذا إذا كان اخنفــاض اإلنتــاج يعــود إىل كــر عمــر النخيــل، ولكــن إذا كان 
االخنفــاض يف اإلنتــاج  يرجــع إىل العوامــل املشــار إليهــا أعــاه مثــل ســوء الصــرف الزراعــي والعوامــل األخــرى، ففــي 
هــذه احلالــة جيــب إنشــاء نظــام صــرف وري جيديــن وزراعــة الفســائل علــى األبعــاد املناســبة، واختيــار األصنــاف 
املمتــازة، وهنــا جيــب أن تتــم عمليــة اإلحــال تدرجييــاً وعلــى مراحــل حبيــث يســتبدل مــن 20-25% مــن النخيــل 

بالبســتان ســنوياً، وال ينصــح باســتبداله كامــًا حــىت ال حيــدث فجــوة كبــرية يف اإلنتــاج.

   وباإلضافــة إىل االســتفادة مــن الفســائل يف التكاثــر اخلضــري للنخيــل ) كمنتــج ثانــوي هــام مــن ضمــن املنتجــات 
ــارة  الثانويــة لنخيــل التمــر ( إال أنــه ميكــن اســتخدام فســائل األصنــاف الرديئــة وغــري االقتصاديــة  الســتخاص اجُلمَّ

منهــا، وأيضــاً يف عمــل الســماد العضــوي الطبيعــي ) كمبوســت ( .

صورة رقم ) 31 ( توضح فسائل مت غرسها بعد معاملتها باملبيدات وتعقيم احلوض

13-أهم اآلفات التي تصيب الفسائل وطرق الوقاية ومكافحتها

مواقع الجديدة ومن  ي ال قلها وغرسها ف عد ن ها أو ب عض اآلفات سواء وهي بجانب أمهات ب ة ب عرض الفسائل لإلصاب ت ت
ي : جدول رقم )31(  أت ا ي تلك اآلفات م
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طرق الوقاية والمكافحةأعراض اإلصابةتوقيت ظهورهااالسم العلمياآلفة / المرض

احلشرات 
الربيع واخلريفParlatoria spالقشرية

تتغذى احلوريات 
واإلناث على 
السعف مسببة 
ضعفه وعدم 
اكتمال منوه

استخدام الزيت املعدين 
مبعدل 8 لر / 1000 

لر ماء .

قطع السعف شديد 
اإلصابة .

حفار عذوق 
على مدار العامOryctes spالنخيل

تتغذى الريقات 
على اجلذور 
مسببة ضعف 
وموت الفسيلة

إضافة مبيد فيوردان 
حبوض الفسيلة 50جم/
حوض كل شهرين .

استخدام املصائد الضوئية 

Microtermas النمل األبيض
spعلى مدار العام

تتغذى احلوريات 
واحلشرات الكاملة 

على السليلوز 
)سعف تظليل 

الفسيلة ( مث تنقل 
إىل الفسيلة مسببة 

ضعفها وموهتا

عدم تظليل الفسائل 
بالسعف اجلاف عند 

غرسها ويكتفى بتظليلها 
باخليش

دودة البلح 
الكرى

 Arenipses
sabellaمارس -  يونيو

تتغذى الريقات 
على أوراق 

الفسيلة الغضة 
) أوراق القلب 
( سواء جبانب 
أمهاهتا أو بعد 

غرسها

استخدام املصائد الضوئية 
.

الرش مببيد سير مثرين  
حسب التوصيات .



 126
الباب الثالث .. المنتجــات الثانوية لنخيــل التمر

تقصف قواعد 
السعف

الدبلودي

Diplodia

phoenicum

يشتد يف الربيع 
واخلريف

يظهر املرض على 
العروق الوسطى 
للسعف مث تتعفن 
قواعد السعف مث 
الرعم الطريف مث 
اجُلمَّارة مث متوت 

الفسيلة .

استخدام الكريت 
امليكروين أو مركبات 

حناسية حسب التوصيات 
.

وإزالة الفسائل شديدة 
اإلصابة .

يشتد يف الربيع Fusarium spالذبول الوعائي
واخلريف

ينمو الفطر 
باألوعية اخلشبية 
للفسيلة ويسدها 
ويسبب جفاف 
وموت الفسيلة

استخدام الكريت 
امليكروين أو مركبات 

حناسية حسب التوصيات 
.

وإزالة الفسائل شديدة 
اإلصابة .

على مدار العامالقوارض

تتغذى على 
جذور الفسائل 

وتعمل 
مستعمرات 

بأحواض وحواف 
أحواض الفسائل 
تؤدي إىل هتريب 

مياه الري

حتطيم مستعمرات 
القوارض .

وضع مبيد عن طريق 
حمطات الطعوم السامة 

املناسبة .
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المنتج الثانوي الرابع : الرواكيب ) الفسائل الهوائية ( 

وتتضمن ما يأتي :-

تعريف الرواكيب.

أكثر أصناف النخيل إنتاجاً للرواكيب.

أضرار الرواكيب بالنسبة للنخيل.

فوائد الرواكيب ملزارعي النخيل.

كيفية نزع )فصل( الرواكيب من األصناف غري االقتصادية.

كيفية جتذير الرواكيب لألصناف االقتصادية والنادرة.

اآلفات اليت تصيب الرواكيب وطرق الوقاية واملكافحة .

صورة رقم ) 32 ( لراكوب ) فسيلة هوائية (
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1-تعريف الرواكيب

قــد يغفــل الكثــري مــن مزارعــي النخيــل ومنتجــي التمــور األمهيــة االقتصاديــة لبعــض املنتجــات الثانويــة     
لنخيــل التمــر ظنــاً منهــم بعــدم جدواهــا، ومــن تلــك املنتجــات الثانويــة الرواكيــب )الفســائل اهلوائيــة(، وقــد يكونــون 
علــى حــق لنــدرة مــا كتــب يف املراجــع العلميــة عــن تلــك املنتجــات الثانويــة حيــث متثــل الرواكيــب )الفســائل اهلوائيــة( 
ســاح ذو حديــن ملزارعــي النخيــل، فهــي إن كانــت تســبب أضــراراً بالغــة للنخيــل ومنهــا منافســتها هلــا علــى املــاء 
والغــذاء، فهــي مفيــدة للمــزارع خاصــة إذا أحســن اســتغاهلا وأجــرى هلــا عمليــة جتذيــر ليغرســها بعــد ذلــك خاصــة 

لألصنــاف االقتصاديــة والنــادرة .

   حيــث يعــرف الراكــوب )اجلمــع رواكيــب( بأنــه الفســيل املرتفــع عــن األرض وينشــأ عــادة يف الراعــم املوجــودة 
يف أبــط الســعف البعيــد عــن ســطح الربــة يف حالــة بعــض األصنــاف أو مــن املناطــق ذات الرطوبــة العاليــة وبالتــايل 
تكــون عدميــة اجلــذور، األمــر الــذي يــؤدي إىل صعوبــة االســتفادة منهــا بالغــرس لعــدم وجــود جــذور هبــا، وبالتــايل فــإن 
تكويــن الفســائل اهلوائيــة صفــة غــري مرغوبــة ألهنــا تشــكل عــبء علــى النخلــة وتؤثــر ســلباً علــى إنتاجيتهــا، لــذا يطلــق 

عليهــا أيضــاً )طاعون-دمل-ســرطان-عاق-رادف( )عبداجلبــار البكــر1972م( )أبوعيانــه والثنيــان2008م(.

2-أكثر أصناف النخيل إنتاجاً للرواكيب

     حقيقــة ال توجــد دراســة حمليــة أو عامليــة يف املراجــع الــيت اطلــع عليهــا املؤلفــان توضــح أكثــر أصنــاف النخيــل 
إنتاجــاً للرواكيــب أو النســبة املئويــة للنخيــل الــذي ينتــج رواكيــب، ومتوســط عــدد الرواكيب/للنخلــة وأماكــن تلــك 

الرواكيــب علــى جــذع النخلــة.

     لــذا أعــدت اإلدارة الزراعيــة بــإدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي دراســة علــى بعــض أصنــاف النخيــل الشــائعة 
)15صنــف( مبشــروع الباطــن خــال عــام 2012م لإلجابــة عــن تلــك االستفســارات وخلصــت الدراســة املوضحــة 

يف اجلــدول رقــم )19( إىل اآليت:-

نسبة النخيل املنتج للرواكيب متثل 50,4% بينما النخيل غري املنتج للرواكيب ميثل %49,6.

أقــل صنــف مــن أصنــاف النخيــل املنتــج للرواكيــب هــو صنــف الرحــي حيــث أن نســبة 2,3% منــه هــو املنتــج 
للرواكيــب ومبتوســط 2,5راكوب/خنلــة يلــي ذلــك صنــف اخلــاص بنســبة 25,4% ومبعــدل 3 رواكيب/خنلــة.

أمــا أعلــى األصنــاف إنتاجــاً للرواكيــب مهــا صنفــي الســلج 87% مث يليــه الرزيــزي 78,7% ومبعــدل 3,3، 6,5 
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راكوب/خنلــة علــى الرتيــب.

يــراوح عــدد الرواكيــب الــيت تنمــو علــى النخلــة الواحــدة مــن 1,6 راكوب/خنلــة لصنــف الصقعــي إىل 9,3راكــوب/
خنلــة لصنــف الونــان مبتوســط عــام 4,1 راكوب/خنلــة.

خيتلــف خــروج ومنــو الرواكيــب علــى جــذع النخلــة حيــث أثبتــت الدراســة أن 51,8% مــن الرواكيــب تنمــو علــى 
جــذع النخلــة، بينمــا 26,5% مــن الرواكيــب تنمــو يف املنطقــة الســفلي مــن اجلــذع )بعــد منــو الفســائل األرضيــة(، 
بينمــا 21,7% مــن الرواكيــب تنمــو يف املنطقــة العليــا مــن اجلــذع )حتــت وبــن اجملمــوع اخلضــري( أي الســعف 

األخضــر مباشــرة كمــا هــو موضــح بالصــور.

     عــادة تنمــو الرواكيــب علــى النخيــل مــن عمــر 4-20ســنة وإن كان هــذا البنــد حيتــاج إىل مزيــد مــن الدراســات 
حيــث شــوهد رواكيــب علــى خنيــل يزيــد عمــره عــن مخســن عامــاً وهــذه الرواكيــب مثمــرة ممــا يــدل علــى منوهــا علــى 

اجلــذع مــن عشــرات الســنوات.

نخيل  رواكيب/نخلة ل ها، ومتوسط عدد ال ت سب رواكيب، ون ل اجاً ل ت ل إن نخي ر أصناف ال جدول رقم )32( يوضع أكث
اطن )مارس 2012م( ب ى الجذع، بمشروع ال اً ومواقع خروجها عل ب ري ق ة ت عمره )15(سن

ما مت فحصه/الصنفم
خنلة

موقع خروجها على اجلذععدد الرواكيباملنتج للرواكيب

أعلىوسطأسفلم.خنلةإجايل%عدد

50012725,44053,27425873سكري1

30011337,62462,211710227خاص2

40020751,74902,4419683صقعي3

20012562,52081,61344925خضري4

30072,3182,5594برحي5

10041413809,312618371ونان6

200174875853,31054800سلج7

300186627624,211566185شقراء8
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2008944,54294,820620320مكتومي9

40031578,720496,5457499رزيزي10

10053532865,37916641رشودي11

10074744806,5100115265هشيشي12

10075752673,69715020نبتة13

2007537,53474,643116188روثانة14

50030460,811943,9188660346فحل15

3900196550,481464,12161اجملموع

24412350,4544,44,1135املتوسط

26,5%-----*النسبة%

ملحوظــة: مت احتســاب نســبة الرواكيــب الــيت خرجــت ومنــت علــى جــذع النخلــة املختلفــة )أســفل – وســط – أعلــى( كل علــى حــده 
مقارنــة مــع العــدد الكلــي للرواكيــب وهــو )8146(راكــوب.

صور رقم ) 33 ( توضح مواقع منو الرواكيب على جذع النخلة ) أسفل / وسط / أعلى (
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تابع صور رقم ) 33 ( توضح مواقع منو الرواكيب على جذع النخلة ) أسفل / وسط / أعلى (
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3-أضرار الرواكيب بالنسبة للنخيل وهي على النحو التالي:

 أ- تنافس الرواكيب النخيل على املاء والغذاء مما تقلل من إنتاجية النخلة.

 ب- تعيق الرواكيب برامج اخلدمة املثالية للنخلة حيث تعيق العامل حينما حياول صعود النخلة خلدمة قمتها.

 ج- تتســبب الرواكيــب خاصــة املوجــودة بأعلــى النخلــة يف كســر النخلــة خاصــة إن كان علــى النخلــة أكثــر مــن 
راكــوب وعنــد هبــوب الريــاح.

 د- تؤثر الرواكيب على الشكل اجلمايل للنخلة.

 ه- قــد تســقط الرواكيــب نتيجــة هبــوب الريــاح دون أن يعلــم هبــا املــزارع وخيــرج مــن مــكان اتصاهلــا بالنخلــة األم 
كرمونــات تكــون جاذبــة لبعــض اآلفــات خاصــة سوســة النخيــل احلمــراء.

 و- بعــد نــزع الرواكيــب إن مل تتخــذ اإلجــراءات الوقائيــة يســهل للحشــرات والســيما احلفــارات اخــراق جــذع 
النخلــة مســببة أضــراراً هلــا.

 ز- قــد تكــون الرواكيــب مصــدر للعــدوى ألن العمالــة الــيت تقــوم بالــرش ملكافحــة اآلفــات يركــزون يف الــرش علــى 
النخيــل والفســائل دون االهتمــام بالرواكيــب.

 ح- قــد تــؤدي الرواكيــب العلويــة إىل احننــاء قمــة النخلــة إىل اجلهــة الــيت هبــا الراكــوب أو الرواكيــب ممــا قــد تــؤدي 
يف النهايــة علــى كســر النخلــة.

4-فوائد الرواكيب لمزارعي النخيل

 أ- ميكــن جتذيــر الرواكيــب لألصنــاف املمتــازة مثــل )الســكري-الصقعي-اخلاص-اخلضري( أو لألصنــاف اجليــدة 
مثل )الونان-نبتة علي-نبتة سلطان-اهلشيشــي( أو لألصناف النادرة )مثل اهلالية –ريق البنات( كما ســنعرف 
الحقــاً طريقــة التجذيــر وبالتــايل يســتفاد منهــا يف التكاثــر اخلضــري للنخيــل )الغــرس(، علمــاً بأنــه مت جتذيــر رواكيــب 
أصنــاف )الســكري واهلاليــة( مبشــروعات اإلدارة الزراعيــة ألمهيــة الصنــف األول االقتصاديــة وألمهيــة ونــدرة الصنــف 

الثاين.

 ب- ميكن االســتفادة من األصناف العادية للرواكيب يف قطع القمة النامية واســتخاص اجُلمَّارة منها وتســويقها 
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بغرض التغذية عليها حيث تســتخدم يف صناعة بعض املأكوالت كما ســنعرض ذلك الحقاً.

 ج- ميكن االستفادة منها ومن نواتج تقليمها يف صناعة الكمبوست )وهو السماد الطبيعي الصناعي(.

 د- تنتج الرواكيب الناضجة متوراً حيث يتواجد عليها من 1-4 عذوق وإن كانت عذوق صغرية احلجم.

5-كيفية نزع )فصل( الرواكيب من األصناف غير االقتصادية

 أ- يتم ذلك عن طريق حراثة باكت حيث مت إعداد وحلام حلقة حديدية يف طرف الباكت.

 ب- يتــم تعليــق سلســلة حديديــة متــرر مــن داخــل احللقــة ويتــم رفــع باكــت احلراثــة ليصــل إىل الراكــوب املســتهدف 
نزعــه مــن جــذع النخلــة وتلــف سلســلة حــول الراكــوب.

 ج- يتــم إنــزال باكــت احلراثــة ألســفل حــىت يتــم نــزع )فصــل( الراكــوب مــن النخلــة األم بقــوة الشــد للسلســلة 
احلديديــة.

 د- يتــم تطهــري مــكان فصــل الراكــوب مــن النخلــة األم باســتخدام املبيــد مث قطعــة مــن الطــن وينقــل الراكــوب إىل 
ــارة منــه أو لعمــل كمبوســت. أماكــن جتمــع املخلفــات اســتعداد لبيعــه بغــرض اســتخاص اجُلمَّ

 ه-ميكن فصل عدد 500راكوب يومياً بعامل واحد وحبراثة واحدة ملدة 7ساعات عمل.

6-كيفية تجذير الرواكيب لألصناف االقتصادية والنادرة

1-المواد المستخدمة في تجذير الرواكيب هي:-

أ-البيتمــوس: وهــو عبــارة عــن شــقن األول كلمــة Peat  وتعــين بقايــا نباتــات مائيــة عضويــة غــري متحللــة متامــاً 
مكربنــه ومتتــاز بقدرهتــا علــى االحتفــاظ باملــاء، أمــا كلمــة moss  وتعــين الكائنــات النباتيــة غــري املائيــة ممثلــة للضــوء 
ال زهريــة وذي أوراق حلزونيــة تتبــع احلزازيــات وتعيــش يف األماكــن البــاردة مثــل كنــدا والــدول االســكندينافية وايرلنــدا 
وأملانيــا ويوجــد منهــا أربــع أنــواع ختتلــف فيمــا بينهــا يف درجــة حتللهــا وحيتــوي البتمــوس علــى أكثــر مــن 90% مــادة 

عضوية.

ب-البريليت: وهو عبارة عن حجر بركاين ناتج االنفجارات الركانية ويركب من سليكات األملونيوم والصوديوم 
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والبوتاســيوم يتــم طحنــه وتســخينه علــى درجــة حــرارة 900-1000 مئويــة حيــث حيــدث لــه انتفــاخ وخــروج هــواء 
ســاخن وتتكــون فجــوات هوائيــة وحيــدث لــه متــدد وهــو مــادة غنيــة الركيــب بالعناصــر الغذائيــة ليــس هبــا خاصيــة 

التبــادل الكاتيــوين خفيفــة الــوزن لــه قــدره علــى االحتفــاظ باملــاء وجيــدة الصــرف والتهويــة.

ج-تربة رملية : لعمل جتانس بن البتموس والبريليت.

د-حبال تربيط : حبال من الليف أو التيل أو أساك صغرية القطر.

هـ-ليات شعرية : قطرها دقيق )5(ملي.

و-أكياس باستيك : جيدة التهوية والصرف مثل أكياس السماد املعدين الفارغة.

2-خطوات عملية تجذير الرواكيب:-

     يتــم تكريــب املنطقــة أســفل الراكــوب حــىت يســهل خــروج اجلــذور وال جتــد عائــق أمــام منوهــا ويتــم رش منطقــة 
التنظيــف مببيــد حشــري وفطــري مناســب، يتــم عمــل خليــط مــن البتموس،والبريليــت، والربــة الرمليــة بنســبة 2: 
1: 1 علــى التــوايل، يتــم وضــع األكيــاس والباســتيك أســفل الراكــوب حبيــث يصبــح مثــل احلامــل )الشــنطة( مــع 
إحــكام ضــم األكيــاس مــن أســفل الراكــوب حــىت ال ختــرج الربــة مــع ميــاه الــري، بعــد ذلــك يتــم وضــع خليــط الربــة 
داخــل األكيــاس مــع الضغــط بقــوة لســد اجليــوب اهلوائيــة، مث يتــم توصيــل الليــات الشــعرية مــن مصــدر املــاء الرئيســي 
للنخلــة وهــي ليــات نصــف بوصــة إىل تربــة الراكــوب، ويتــم ربــط تلــك الليــات جيــداً حــىت ال تتأثــر بالريــاح، وتصــب 
املــاء يف خليــط تربــة الراكــوب يتــم الــري مباشــرة بعــد التوصيــل ويفضــل يوميــاً ملــدة شــهر علــى األقــل بعــد ذلــك 
تــروى يــوم بعــد يــوم مــع النخلــة األم، وتــرك الرواكيــب مــن 5-6 شــهور حــىت يتــم تكويــن جــذور ويتــم الكشــف 
عليهــا بعــد 5شــهور عــن طريــق احلفــر أســفل الراكــوب باليــد وبــدون اســتخدام آلــة حــادة حــىت ال تتأثــر اجلــذور، 
وعنــد ظهــور عــدد مناســب مــن اجلــذور يتــم البــدء يف عمليــة نقــل الرواكيــب إىل األرض املســتدمية ويفضــل نقلهــا 
وزراعتهــا يف مواعيــد الزراعــة العاديــة يف شــهري مــارس أو ســبتمر وبعــد القلــع، يتــم معاملــة النخلــة األم بالطــن 
واملبيــدات احلشــرية والفطريــة بأماكــن القلــع حــىت ال تكــون النخلــة عرضــه لإلصابــة بــأي أنــواع مــن اآلفــات احلشــرية 
أو الفطريــة وعنــد زراعــة تلــك الرواكيــب تعامــل معاملــة الفســائل العاديــة مــن ناحيــة الشــروط واملواصفــات اخلاصــة 

بالغــرس، أنظــر الصــورة )28(.
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3-كيفية زيادة تكوين الجذور على فسائل ورواكيب نخيل التمر

     أجري هذا البحث لدراســة تأثري عدد من البيئات واألكســن )نفثالن ومحض اخلليك( على تكوين اجلذور 
وتقدمهــا يف الفســائل والرواكيــب اخلاصــة بأشــجار خنيــل التمــر صنفــي اهلشيشــي والشــهل مبركــز أحبــاث كليــة العلــوم 

األغذيــة والزراعــة جبامعــة امللــك ســعود )فهــد عبدالعزيــز املانــع وآخــرون 1417هـــ(.

     وقــد أوضحــت نتائــج هــذا البحــث أن البيئــة املســتخدمة يف إكثــار فســائل خنيــل التمــر تعتــر عامــا مهمــا يف 
مــدى تكويــن اجلــذور وتقدمهــا، وقــد أمكــن احلصــول علــى أعلــى نســبة مئويــة مــن اجلــذور املتكونــة عنــد اســتخدام 
بيئــة مكونــة مــن بريليــت : بيــت مــوس )3: 1( يليهــا بيئــة نشــارة اخلشــب : بيــت مــوس )1: 1( مث بيئــة بريليــت: 

بيــت مــوس )1: 1( أمــا بيئــة الرمــل فكانــت أقــل البيئــات يف تأثريهــا علــى تكويــن اجلــذور.

     وقــد وجــد أيضــاً أنــه مل يكــن الســتخدام كل مــن حامــض اخلليــك أو الكاتيكــول تأثــريا واضحــاً علــى النســبة 
املئويــة لتكويــن اجلــذور أو علــى وزن اجلــذور، يف حــن وجــد أن هــذه املعامــات تعتــر ضروريــة لتكويــن جــذور 

جيــدة يف حالــة اســتخدام الرواكيــب يف التكاثــر.

4-إرشادات إضافية حول تجذير الرواكيب وضماناً لنجاح نموها بإذن اهلل

أ-ميكــن اســتبدال الكيــس الباســتيك بصنــدوق مــن اخلشــب أو الباســتيك أو برميــل وإزالــة أحــد جوانبــه مث توضــع 
بــه الربــة حســب النســب املشــار إليهــا ســابقاً ويثبــت جبــذع الراكــوب ويــروى كمــا ســبق الشــرح.

ب-عنــد قلــع الراكــوب مــن األم لغرســه بعــد تكــون اجلــذور لــه، يقطــع مــا عليــه مــن ســعف عــدا 5-7 ســعفات 
ــارة مــن االحتفــاظ  خضــراء يتــم قصهــا أيضــاً بارتفــاع ال يزيــد عــن مــر حــىت تقــل عمليــة البخــر منهــا وتتمكــن اجُلمَّ

بعصارهتــا ممــا يســاعد علــى ســرعة إنتــاج جــذور جديــدة.

ج-بعــد قلــع الراكــوب يغمــس حــىت منطقــة اجلــذع يف حملــول مبيــد حشــري وفطــري مناســب ملــدة دقائــق قليلــة لقتــل 
أي آفــات بــه، ويعقــم حــوض الراكــوب ويكــون حجــم احلــوض مناســباً حلجــم الراكــوب ويفضــل غرســه يف نفــس 
يــوم قلعــه حــىت ال جيــف منــه شــيئاً، وتــدك الربــة حولــه ملنــع الفجــوات اهلوائيــة ويــروى ريــا جيــداً ملــدة 40يومــاً، مث 

يقلــل الــري بعــد ذلــك حســب نــوع الربــة والظــروف اجلويــة.

د-يظلــل الراكــوب بالســعف مــن أســفل بعيــداً عــن الراكــوب وعلــى أطــراف احلــوض ومــن األعلــى حــول قمــة 
الراكــوب وميكــن اســتعمال خيــش بــداًل مــن الســعف.
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ــارة وليــس لوجــود  هـ-جيــب أال نعتمــد النمــو األول لســعفات قلــب الراكــوب، فهــذا منــو ناتــج عــن عصــارة اجُلمَّ
جــذور جديــدة وبالتــايل جيــب أال نســرع يف فــك التظليــل عنــه.

صور رقم ) 34 ( توضح آلية جتذير الرواكيب
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7-اآلفات التي تصيب الرواكيب وطرق الوقاية والمكافحة

     تصــاب الرواكيــب بنفــس اآلفــات الــيت تصيــب خنيــل التمــر لــذا ملــن يريــد االســتزادة حــول معرفــة تلــك اآلفــات 
وطــرق الوقايــة منهــا ومكافحتهــا يرجــع إىل أحــد مراجــع آفــات النخيــل والتمــور واملشــار إليهــا يف البــاب األخــري مــن 
هــذا املرجــع، أو كتــاب زراعــة وإدارة مشــاريع النخيــل الصــادر عــن إدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي عــام 2008م 
مــن إعــداد د.رمــزي أبــو عيانــه، م.ســلطان الثنيــان- أو كتــاب الزراعــة العضويــة للنخيــل الصــادر عــن إدارة أوقــاف 
صــاحل الراجحــي أيضــاً عــام 2014م مــن إعــداد د.رمــزي أبــو عيانــه، أ.ســعود الفــّدا، د.خالــد الرضيمــان، وذلــك 

منعــاً لتكــرار شــرح هــذا املوضــوع )اآلفــات الــيت تصيــب الرواكيــب(.
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المنتج الثانوي الخامس: ُجمَّار نخيل التمر

و  يتضمن ما يأتي :-

تعريف اجُلمَّارة ومكوناهتا وأمساؤها.

كيفية استخراج اجُلمَّارة ووزهنا بالنسبة للفسيلة أو الراكوب أو النخلة.

فوائد اجُلمَّارة وصور استخدامها.

صورة رقم ) 35 ( توضح ُجَّارة إحدى النخيل
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1-تعريف الُجمَّارة ومكوناتها وأسماؤها

     ُجَّــارة النخيــل فاكهــة مســتدمية متنحهــا النخلــة وهــي متــوت، حيــث يعــرف ُجَّــار النخيــل بأهنــا القمــة الناميــة 
يف الفســيلة أو النخلــة وتكــون يف أعلــى اجلــذع وهــي مــادة ســليلوزية ذات لــون أبيــض حليــي وذات رائحــة زكيــة 
كمــا أهنــا غضــة طريــة هشــة حلــوة املــذاق لذيــذة الطعــم حتتــوى علــى ســكريات ومعــادن وفيتامينــات، ويطلــق علــى 
ــارة اجلذبــة جعهــا )جــذب( )د.عبــداهلل بــن عبــداهلل( خبــري منظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( يف املركــز الوطــين  اجُلمَّ

ألحبــاث النخيــل والتمــور باالحســاء .

2-كيفية استخراج الُجمَّارة ووزنها بالنسبة للفسيلة أو الراكوب أو النخلة

     النخيل املتســاقط بســبب الرياح أو األصناف غري االقتصادية من النخيل والفســائل والرواكيب الذي يضطر 
ــارة وذلــك  املــزارع إىل قلعــه ميكــن االســتفادة مــن أجزائــه يف نواحــي كثــرية باإلضافــة علــى ذلــك يتــم اســتخراج اجُلمَّ
بقطــع الســعف مــن أصولــه مــن الليــف املتصلــة بــه ســعفة حــىت يتــم الوصــول علــى اجلــزء الغــض األبيــض احلليــي مــن 
قلــب النخلــة أو مــا حييــط بالرعمــة الرئيســة الكبــرية وهــذا اجلــزء مــن قلــب النخلــة أو الفســيلة يعــرف بالرعــم ومــا 
ــارة باختــاف حجــم املصــدر الــذي تؤخــذ منــه ســواء  ــارة شــكل )35( وخيتلــف وزن اجُلمَّ حييــط بــه تســمى اجُلمَّ
كانت فســيلة أو راكوب أو خنلة وليس بالضرورة أنه كلما كان وزن وحجم النخلة كبري  أن تكون النســبة املئوية 

ــارة كبــري كمــا يف اجلــدول رقــم )33(.  لــوزن اجُلمَّ

صورة رقم ) 36 ( توضح آلية استخراج اجُلمَّارة
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نخلة( راكوب وال لة وال ى )الفسي ارة إل مَّ ُج ة وزن ال سب جدول رقم)33( يوضح ن

النسبة %وزن اجُلمَّارة/كجمالوزن/كجمالنوعم

3,4%½ كجم14,5 كجمفسيلة صغرية1

6,4%2كجم31 كجمفسيلة كبرية2

8,8%1,5كجم17كجمراكوب صغري3

11,7%3كجم25,5كجمراكوب كبري4

5,3%9كجم168,5كجمجثيثة5

1,6%12كجم756كجمخنلة6

من اجلدول السابق يتضح :-

أن وزن اجُلمَّارة يراوح من ½ - 12كجم حسب وزن )الفسيلة – الراكوب-النخلة(.

إن نسبة وزن اجُلمَّارة إىل وزن )الفسيلة – الراكوب-النخلة( يراوح من 1,6 - %11,7.

أنه كلما كرت الفسيلة أو النخلة يف احلجم يكر أيضاً حجم اجُلمَّارة.

3-فوائد الُجمَّارة وصور استخداماتها

1-الفوائد الغذائية

ــارة فهــي تــؤكل مباشــرة مبجــرد اســتخاصها مــن النخلــة أو الفســيلة أو ختــزن       نظــراً للقيمــة الغذائيــة العاليــة للُجمَّ
وتــؤكل نيئــة أيضــاً، كمــا أهنــا تســتعمل يف إعــداد بعــض املأكــوالت ومنهــا:-

ــارة إىل قطــع صغــرية ومتــزج مــع اللحــم والبصــل والســمن والتوابــل وامللــح وتطبــخ بالطريقــة الــيت  أ-احلميــس: تفــرم اجُلمَّ
تعــد هبــا محيــس الفطــر والكمــأة.

ــارة مث  ــارة ويضــاف إليهــا الســكر أو حملــول ســكري وتطبــخ حــىت يتــم امتــزاج الســكر باجُلمَّ ب-احلــاوة: تفــرم اجُلمَّ
تــؤكل.
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ــارة إىل قطــع وتوضــع يف حملــول ملحــي ملــدة 3 أســابيع مث ترفــع مــن احمللــول وجتفــف  ــار: تقطــع اجُلمَّ ج-خملــل اجُلمَّ
قليــًا مث تغمــر بالتوابــل وحتفــظ بعــد ذلــك باخلــل.

ــارة )اجلــذب( يف حمافظــة االحســاء باململكــة العربيــة الســعودية ســوقاً رائجــاً حيــث       هــذا ويعتــر ســوق بيــع اجُلمَّ
يتزامــن بيعهــا مــع موســم فصــل الشــتاء ألهنــا تكــون فيــه أكثــر نضوجــاً وألــذ طعمــاً برائحتهــا الزكيــة – ويــراوح ســعر 
اجلذبــة زنــة 11كجــم مــا بــن 120-150لاير حســب طراوهتــا وصنــف النخلــة املســتخرجة منهــا، وأفــاد أحــد الباعــة 
باالحســاء أن الطلــب علــى الشــراء خــال فصــل الشــتاء مرتفــع بعكــس فصــل الصيــف الــذي تفقــد فيــه اجلذبــة 
ــارة( طعمهــا احلقيقــي، ومتيــل إىل املــرارة، وأكــد أن البيــع يكــون أكثــر حــراكاً أيــام اخلميــس واجلمــع وهنــاك  )اجُلمَّ

زبائــن مــن دول اخلليــج اجملــاورة للمنطقــة الشــرقية يشــروهنا بكثــرة.

2-الفوائد الزراعية

ــارة أيضــاً يف جمــال الزراعــة وذلــك باســتعماهلا يف إكثــار النخيــل يف خمتــرات األنســجة       ميكــن اســتخدام اجُلمَّ
كوســيلة أو طريقــة مــن طــرق التكاثــر .
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المنتج الثانوي السادس : نواتج تقليم نخيل التمر 
و  يتضمن ما يأتي :-

تعريف عملية التقليم وتوقيت تطبيقها  .
أهداف عملييت التقليم والتكريب وما جيب مراعاته عند التطبيق  .

تصنيف نواتج التقليم مع توضيح مكونات أجزاء السعفة .
تقدير كميات نواتج التقليم / خنلة / سنة / كجم لنخيل :-

عمر 50 سنة فأكثر .

عمر حوايل 20 سنة .
تقدير أطوال نواتج التقليم وعدد اخلوص واألشواك  [ السعفة [ :-

عمر 50 سنة فأكثر .

عمر حوايل 20 سنة .
املنتجات الثانوية اجلافة من نواتج اخلف واجلداد وهي :-

خف العذوق [ توقيتها وتقديرها [ / خنلة / سنة .
جداد العذوق [ توقيتها وتقديرها [ / خنلة / سنة .

املتوسط العام إلنتاج النخلة سنوياً من نواتج التقليم وخف الطلوع واجلداد/كجم .

صورة رقم ) 37 ( توضح مكونات أجزاء السعفة ) الورقة (
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مقدمة عن نواتج التقليم .

     تعتــر نواتــج تقليــم خنيــل التمــر مــن أهــم وأكثــر املنتجــات الثانويــة لنخيــل التمــر علــى اإلطــاق نظــراً لكثرهتــا، 
وتنوعهــا، وجتددهــا ســنوياً، والختــاف حجمهــا، وأوزاهنــا، وأطواهلــا باختــاف أعمــار وأحجــام وأصنــاف النخيــل .

      لــذا ســنخصص هــذا الفصــل  الســتعراض [ تصنيــف وتقديــر نواتــج تقليــم خنيــل التمــر [ أمــا البــاب القــادم 
بــإذن اهلل ســيخصص الســتعراض خصائــص تلــك املنتجــات وأمهيتهــا االقتصاديــة. 

1-تعريف عملية التقليم وتوقيت تطبيقها .

     يعــرف التقليــم بأنــه إزالــة الســعف اجلــاف ) اليابــس ( مــن علــى جــذع النخلــة، وقــد يصاحــب هــذه العمليــة 
عمليــة التكريــب ويقصــد هبــا إزالــة قواعــد الســعف والــيت تعــرف ) بالكــرب ( ومــا حييــط هبــا مــن ليــف .

     يفضــل أن جتــرى هــذه العمليــة بعــد االنتهــاء مــن موســم احلصــاد وعــادة يكــون ذلــك خــال شــهري أكتوبــر 
ونوفمــر وقــد يكــون مبكــراً عــن ذلــك قليــًا أو متأخــر بنــاًء علــى الصنــف واملوقــع اجلغــرايف وعمومــاً هــذا التوقيــت 
هــو املتبــع يف مشــاريع خنيــل اإلدارة الزراعيــة بــإدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي باملنطقــة الوســطى باململكــة العربيــة 

الســعودية .

     وجتــرى هــذه العمليــة بواســطة عمالــة ماهــرة مدربــة وباســتخدام بلــط حديديــة أو مناشــري كهربائيــة وتتــم عمليــة 
قطــع الســعف اجلــاف أواًل يليهــا عمليــة التكريــب، ويفضــل تقطيــع الســعف اجلــاف [التقليــم[ ســنوياً، أمــا عمليــة 
التكريــب فتجــرى ســنوياً أو كل عــدة ســنوات حســب إمكانيــات صاحــب املشــروع أو البســتان املاديــة وأولويــات 

العمــل  لديــه .

2-أهداف عمليتي التقليم والتكريب وما يجب مراعاته عند التطبيق .

 أ- التقليــم بإزالــة الســعف اجلــاف الــذي ال جــدوى مــن بقائــه علــى النخيــل حيــث توقفــت فيــه عمليــات التمثيــل 
الضوئــي، وحــىت ال يكــون مصــدراً لإلصابــة باآلفــات احلشــرية واملرضيــة، ولتســهيل عمليــات خدمــة رأس النخلــة .

 ب- كذلــك بإزالــة الســعف اجلــاف تتعــرض التمــور ألشــعة الشــمس ممــا يســاعد علــى ســرعة نضجهــا وحتســن 
خواصهــا وتقليــل فرصــة إصابتهــا باألمــراض الفطريــة ) األعفــان ( .

 ج- التكريــب بإزالــة الكــرب وهــو قواعــد الســعف القــدمي ومــا حييــط بــه مــن ليــف جلعــل جــذع النخلــة منتظمــاً، 
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ومظهــره جيــداً، وللتخلــص ممــا بالكــرب والليــف مــن اآلفــات احلشــرية واملرضيــة، وعــادة تتــم عمليــة التكريــب بعــد 
عــام أو عامــن مــن التقليــم، ألن أعقــاب ) كــرب ( الســعف الــذي مت تقليمــه حتافــظ علــى قواعــد الســعف ) 

األخضــر (الــذي مل يقلــم، كمــا أن إحتوائــه علــى نســبة عاليــة مــن الرطوبــة تــؤدي إىل صعوبــة قطعــه .

 د- تــؤدي عمليــيت التقليــم والتكريــب إىل ســهولة صعــود النخلــة وذلــك بتكويــن هيــكل متــدرج هلــا مــن أجــل تنفيــذ 
الرامــج الزراعيــة األخــرى مثــل [ التلقيــح، تعديــل العــذوق وتكميمهــا و .. [.

 ه- كما يراعى عند إجراء عملية التقليم والتكريب ما يأتي :-

      1- عدم جرح جذع النخلة لتجنب اإلصابة ويفضل تطهري اجلذع بأحد املبيدات إذا حدث به خدوش.

      2- قطــع الكــرب مــن أســفل ألعلــى حبيــث يكــون ســطح القطــع منحــدراً إىل اخلــارج حــىت ال تتجمــع ميــاه  
األمطــار بــن الكرنافــه ) بقايــا الكــرب ( وجــذع النخلــة .

ــارة ( مبعــدل 3-4 صفــوف مــن        3- االحتفــاظ بالكــرب والليــف القريــب مــن قمــة النخلــة ) منطقــة اجُلمَّ
الكــرب أســفل الســعف األخضــر حلمايــة النخلــة مــن شــدة احلــرارة وشــدة الــرودة .

      4- ميكن االستفادة من نواتج التقليم يف بعض الصناعات كما سنعرف ذلك الحقاً .

3-تصنيف نواتج التقليم مع توضيح مكونات أجزاء السعفة .

    يتضــح مــن الصــورة رقــم )31( أن املكونــات الرئيســة لنواتــج التقليــم هــي األوراق أو الســعف وهــو مــا يطلــق 
عليــه حمليــاً يف بعــض مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية مثــل منطقــة القصيــم العســيب أو العســبان.

وتتكون الورقة أو السعفة أو العسيب ) وهي ورقة مركبة ريشية ( من مخسة أجزاء رئيسة هي :-

أ-الجريدة: وهي العرق الوسطى للسعفة اجملردة متاماً مما عليها من وريقات )خوص( أو شوك )ساء(.

ب-الخوص : يعرف اخلوص بالوريقات ويكون على جاني اجلريدة .

ج-الشوك أو السالء : )جع ساءة وهي الشوكة( وهو عبارة عن وريقات حتورت إىل أشواك أو ساء.
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د-الكرب : وهو قواعد السعف ويطلق عليه )قحف( يف بعض املناطق جبمهورية مصر العربية .

ه-الليــف : أو ) الغمــد الليفــي ( وهــو مــا حييــط بقواعــد الورقــة أى الســعف علــى منطقــة اجلــذع ويــراوح عــدد 
السعف الذي يتكون على النخلة سنوياً من 10-15 سعفة ) ورقة ( وعمر السعفة من 3-7 سنوات وجمموع 
الســعف الــذي حتملــه النخلــة مــن 35-150 ســعفة )د/عبــد اللطيــف اخلطيــب وأخــرون 2000م(، ويتضــح مــن 
خال الشرح يف البندين التالين أوزان وأطوال كل جزء من أجزاء السعفة وعدد اخلوص ) الوريقات ( هبا وعدد 

األشــواك الــيت حتملهــا الســعفة الواحــدة ســواء يف خنيــل أكــر مــن 50 ســنة أو خنيــل دون ذلــك .

4-تقدير كميات نواتج التقليم / نخلة / سنة / كجم .

     مت إجــراء عمليــات التقليــم علــى بعــض النخيــل مبشــروع الباطــن التابــع لــإلدارة الزراعيــة بــإدارة أوقــاف صــاحل 
الراجحي، ومت حتديد عدد ) 12 ( صنف من أصناف النخيل الشــائعة باملشــروع ، راعينا يف االختيار أن تكون 
األصنــاف ممثلــة لــكل فئــات أصنــاف النخيــل املمتــازة واجليــدة واملتوســطة والعاديــة وأيضــاً الفحــول، كمــا راعينــا أن 
تكــون األصنــاف خمتلفــة األعمــار ســواء لنخيــل عمــره أكــر مــن 50 ســنة وآخــر يــراوح عمــره العشــرين ســنة، كمــا 

روعــي ترتيــب األصنــاف باجلــدول حســب احلــروف األجبديــة .

   ومت تسجيل البيانات التالية لكل خنلة من النخيل الذي مت إختياره :-

عدد السعف اجلاف الذي يتم قطعه سنوياً من النخلة .. 1

متوســط وزن الســعفة اجلافــة، كذلــك وزن مكونــات أجــزاء الســعفه اجلافــة كل علــى حــده [ اجلريــد، اخلــوص، . 2
الشــوك، الكــرب، الليــف [ باجلــرام .

متوسط إنتاج النخلة الواحدة من نواتج التقليم .. 3

متوسط أطوال اجلريد، اخلوص، الشوك ) بالسنتمير ( .. 4

عدد اخلوص ) الوريقات ( والشوك ) الساء ( بكل ورقة ) سعفه ( .. 5

     وذلــك إلعطــاء القــاريء الكــرمي وأصحــاب املــزارع واملســئولن ومتخــذي القــرار معلومــات دقيقــة      ووافيــة 
ومتنوعــة حــول تلــك الثــروة الغائبــة .
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     وفيمــا يــأيت جــدول يوضــح كميــة ووزن املنتجــات الثانويــة اجلافــة مــن نواتــج تقليــم النخيــل ســنوياً )كجــم( 
لبعــض أصنــاف النخيــل الشــائعة مبشــروع الباطــن ) خنيــل أكــر مــن 50 ســنة – متوســط ارتفــاع النخلــة 5 مــر ( .

عض  ب اً ) كجم ( ل وي نخيل سن يم ال قل واتج ت ة الجافة من ن وي ان ث تجات ال من ة ووزن ال ي جدول رقم )34( يوضح كم
ر(. نخلة 5 مت فاع ال وسط ارت ة – مت اطن )نخيل أكبر من 50 سن ب عة بمشروع ال نخيل الشائ أصناف ال

الصنفم

متوسط 
عدد 

السعف 
اجلاف

خنلة/سنة

وزن مكونات أجزاء السعفة اجلافة / جم

متوسط 
وزن السعفة 

اجلافة/
كجم

إجايل وزن 
نواتج تقليم 
النخلة سنة /

كجم
ليفكربشوكخوصجريد

1
أم 

اخلشب
10518562203001751,57515,750

11,556850030600174,71,87221,536خاص2

10500560204101651,65516,550رزيزي3

10420456404501641,53015,300روثانة4

12610658206501752,11325,356سكري5

11,5388385,5202001401,13313,35,25سلج6

10411,6404,6357601341,74517,452شقراء7

10325390203402051,28012,800كويري8

10326,6377,820400199,91,32413,243مكتومي9

10
نبتة 
سيف

10682,5706,9304603902,26922,694
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11583509,320450181,51,74319,181,8ونان11

18580,456040750169,82,10037,803,6فحل12

1345913,16070,131557702273,920,342272,5841اجملموع

11,16492,7505,826,2480,8189,51,69518,916املتوسط

املصدر : الشئون الفنية والدراسات، اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صاحل الراجحي عام 2011م-2012م.

يتضح من الجدول السابق ما يأتي  :-

أن متوســط عــدد الســعف اجلــاف للنخلــة يف الســنة يــراوح مــن 10-18 ســعفة مبتوســط 11,2ســعفة لــكل . 1
خنلة، وأن متوســط وزن الســعفة اجلاف يراوح من 1,1كجم لصنف الســلج و2,1كجم للفحول مبتوســط 
عــام 1,7كجــم وبالتــايل يكــون متوســط إنتــاج النخلــة يف الســنة مــن الســعف اجلــاف 18,9كجــم وذلــك 

لنخيــل عمــره أكثــر مــن مخســن ســنة .

إذا أخذنــا وزن مكونــات أجــزاء الســعفة كل علــى حــده جنــد أن متوســط وزن اخلــوص )الوريقــات( ميثــل . 2
أثقــل مكونــات أجــزاء الســعفة وزنــاً حيــث يصــل إىل 505جــرام، يليــه وزن اجلريــد 492جــم، مث وزن الكــرب 

480جــم أمــا وزن الليــف ميثــل 189جــرام وأخــرياً متوســط وزن الشــوك 26جــم / ســعفة جافــة .

أمــا اجلــدول التــايل فيوضــح كميــة ووزن املنتجــات الثانويــة اجلافــة مــن نواتــج تقليــم النخيــل ســنوياً )كجــم( لبعــض 
أصنــاف النخيــل الشــائعة مبشــروع الباطــن ) خنيــل عمــر حــوايل20 ســنة – متوســط ارتفــاع 2 مــر 
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عض  ب اً ) كجم( ل وي نخيل سن يم ال قل واتج ت ة الجافة من ن وي ان ث تجات ال من ة ووزن ال ي جدول رقم )35( يوضح كم
ر( نخلة 2 مت فاع ال وسط ارت ة – مت ي20 سن اطن)نخيل عمر حوال ب عة بمشروع ال نخيل الشائ أصناف ال

الصنفم

متوسط 
عدد 

السعف 
اجلاف

خنلة/سنة

وزن مكونات أجزاء السعفة اجلافة / جم

متوسط 
وزن السعفة 
اجلافة/كجم

إجايل وزن 
نواتج التقليم 
النخلة سنة / 

كجم
ليفكربشوكخوصجريد

928030017,84121251,134,810,213أم اخلشب1

826044016,5487,81401,344,310,754,4خاص2

824030015,94021301,087,98,703,2رزيزي3

839026021,3330,61351,136,99,095,2روثانة4

8400200194031401,1629,296سكري5

825028013,8362,21201,0268,208سلج6

840039017,63291401,276,610,212,8شقراء7

825035021,4462,91251,209,39,674,4كويري8

830036029,4472,91301,292,310,338,4مكتومي9

849037016,4414,41351,425,811,406,4نبتة سيف10

831034020493,41351,298,410,387,2ونان11

856043017,3641,21401,788,514,308فحل12

9741304020226,45211,4159515,182,8147,2731اجملموع

8,08344,133518,8434,3132,91,26510,221املتوسط
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املصدر : الشئون الفنية والدراسات، اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صاحل الراجحي عام 2011م-2012م.

كما يتضح من الجدول السابق ما يأتي :-

أن متوســط عــدد الســعف اجلــاف للنخلــة يف الســنة يــراوح مــن 8-9 ســعفة مبتوســط 8,1 ســعفة خنلــة، وأن 
متوســط وزن الســعفة اجلافة يراوح من 1كجم لصنف الســلج -1,7كجم للفحول مبتوســط 1,3كجم فيكون 
متوســط إنتاج النخلة يف الســنة من الســعف اجلاف 10,2كجم /خنلة وذلك لنخيل عمره حوايل عشــرين ســنة .

إذا أخذنــا وزن مكونــات أجــزاء الســعفة كل علــى حــده جنــد أن متوســط وزن الكــرب ميثــل أثقــل مكونــات أجــزاء 
الســعفة وزنــاً حيــث يصــل إىل 434جــرام يليــه وزن اجلريــد 344جــرام مث وزن اخلــوص 335جــرام أمــا وزن الليــف 

فيصــل إىل 133جــرام وأخــرياً وزن الشــوك 18,8جــرام .

ويوضح الرسم البياين التايل متوسط أوزان السعف اجلاف لبعض أصناف النخيل يف مشروع الباطن 

 خنيل عمره أكر من 50 سنة مقارنة بنخيل عمره حوايل 20 سنة بالكجم .

رســم بيــاين يوضــح متوســط أوزان الســعف اجلــاف لبعــض أصنــاف النخيــل يف مشــروع الباطــن )خنيــل عمــره أكــر 
مــن 50 ســنة مقارنــة بنخيــل عمــره حــوايل  20 ســنة بالكجــم( 

نخلة. اختالف عمر ال نخيل ب عض أصناف ال ب فة ل سع ي يوضحان اختالف وزن ال ان ي ب رسم ال جدول )36( وال

أم الصنف
نبتة مكتوميكويريشقراءسلجسكريروثانةرزيزيخالصالخشب

فحلونانسيف

عمر 
 50
سنة

15.721.516.515.325.313.317.512.813.222.619.137.8

عمر 
 20
سنة

10.210.78.799.28.210.29.610.311.410.314.3
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 ومــن خــال الرســم البيــاين الســابق الــذي يوضــح املقارنــة بــن متوســط أوزان الســعف اجلــاف لنفــس أصنــاف 
النخيــل حمــل التجــارب ) مــع فــارق عمــره ( جنــد أن البيانــات الــيت باجلدولــن واملوضحــة بالرســم البيــاين منطقيــه 
حيــث إنــه كلمــا ازداد عمــر النخيــل ازداد عــدد الســعف اجلــاف عليــه ســنوياً وكذلــك ازداد وزن الســعفة اجلافــة 

وبالتــايل ازدادت كميــة نواتــج التقليــم للنخلــة .
   وجنــد أن وزن الســعف اجلــاف للفحــول هــي األكثــر وزنــاً يف كا العمريــن مــن النخيــل حيــث بلــغ الــوزن 
)14,3كجــم، 37,8 كجــم ( لتخيــل عمــر حــوايل  20 ســنة، وخنيــل أكــر مــن 50 ســنة علــى الرتيــب بينمــا 
األقــل وزنــاً هــي أوزان الســعف اجلــاف لصنــف الســلج عمــر حــوايل 20 ســنة حيــث بلــغ  )8,2 كجــم( وصنــف 

الكويــري عمــر 50 ســنة حيــث بلــغ ) 12,8 كجــم ( .
5-تقدير أطوال نواتج التقليم وعدد الخوص و األشواك / السعفة .

     يتضــح مــن اجلــدول رقــم ) 24، 25 ( أن متوســط طــول اجلريــدة يصــل إىل 373ســم لنخيــل عمــره أكــر مــن 
50 ســنة مقابــل311 ســم لنخيــل عمــره حــوايل  20 ســنة .

كمــا يتضــح أن متوســط طــول اخلوصــة 70,2ســم يف خنيــل عمــره أكــر مــن 50 ســنة مقابــل 48,5 ســم يف 
النخيــل البالــغ مــن العمــر حــويل 20ســنة، هــذا ويتضاعــف طــول الشــوك يف النخيــل الكبــري عــن الصغــري يف العمــر 
حيــث يبلــغ متوســط طــول الشــوكة 20 ســم مقابــل 10,2ســم يف النخيــل الصغــري، أمــا متوســط طــول الكــرب 
فيوجــد تفــاوت يف الطــول ولكــن ليــس بفــارق كبــري حيــث يصــل 31,7ســم يف النخيــل الكبــري مقابــل 25,4ســم 

يف النخيــل الصغــري.

أمــا متوســط أعــداد اخلــوص والشــوك لــكل ســعفة فيختلــف أيضــاً مــن النخيــل الكبــري عــن النخيــل الصغــري ولكــن 
إختــاف يــكاد ال يذكــر، فبينمــا متوســط عــدد اخلــوص / ســعفه للنخيــل الكبــري هــو 170,6 خوصــة مقابــل  
167,5 خوصة / ســعفه للنخيل الصغري جند أن متوســط عدد الشــوك ســعفه يصل إىل 31,6 شــوكة يف النخيل 

الكبــري مقابــل 29,7 شــوكة / ســعفه يف النخيــل الصغــري.
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ة  ع عض األصناف الشائ ب نخيل ل يم ال قل اتجة من ت ن فة الجافة ال سع جدول رقم )37( يوضح متوسط أطوال أجزاء ال
سم  . ال ر ( ب ت نخلة 5 م فاع ال وسط إرت مت ة - ب اطن ) نخيل أكبر من 50 سن ب بمشروع ال

الصنفم
متوسط عدد اخلوص متوسط طول أجزاء السعفة اجلافة / سم

والشوك/سعفة

شوكخوصكربشوكخوصجريد

3158010,53516234أم اخلشب1

362719,53419340خاص2

2907213,52914122رزيزي3

37964123119244روثانة4

40092132918424سكري5

4005411,53017628سلج6

321639,53615036شقراء7

35062122618632كويري8

37276123216540مكتومي9

35069132713524نبتة سيف10

4207011,52917228ونان11

52069174219228فحل12

44798421453802048380اجملموع

373,370,1620,0831,7170,631,66املتوسط

املصدر : الشئون الفنية والدراسات، اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صاحل الراجحي عام 2011م-2012م.
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ة  ع عض األصناف الشائ ب نخيل ل يم ال قل اتجة من ت ن فة الجافة ال سع جدول رقم )38( يوضح متوسط أطوال أجزاء ال
سم . ال ر ( ب ت نخلة 2 م فاع ال وسط ارت ة - مت ي 20 سن اطن ) نخيل عمره حوال ب بمشروع ال

الصنفم
متوسط عدد اخلوص متوسط طول أجزاء السعفة اجلافة / سم

والشوك/سعف

شوكخوصكربشوكخوصجريد

2754172515632أم اخلشب1

3104510,53119040خاص2

28150122413818رزيزي3

3505510,52219040روثانة4

3505211,52218422سكري5

280388,520,517826سلج6

290417,53014932شقراء7

310458,52218630كويري8

3005210,52716642مكتومي9

29556102112921نبتة سيف10

313569,52516226ونان11

3835216,53618228فحل12

3737583122,5305,52010357اجملموع

311,448,510,225,4167,529,75املتوسط
املصدر : الشئون الفنية والدراسات، اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صاحل الراجحي عام 2011م-2012م.
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اطن ] نخيل عمره  ب عة بمشروع ال نخيل الشائ عض أصناف ال ب فة الجافة ل سع ي يوضح متوسط أطوال أجزاء ال ان ي رسم ب
رسم. ال ة [ ب ي 20 سن نخيل عمره حوال ة ب ة – مقارن أكبر من 50 سن

نخلة. اختالف عمر ال فة ب سع ي يوضحان اختالف أطوال أجزاء ال ان ي ب رسم ال جدول رقم )39( وال

السنة
متوسط أطوال أجزاء السعفة / سم

كربشوكخوصجريد

373702031عمر 50 سنة

31148,510,225,4عمر 20 سنة

املصدر : الشئون الفنية والدراسات، اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صاحل الراجحي عام 2011م-2012م.
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عة بمشروع  نخيل الشائ عض أصناف ال ب واحدة ل فة ال سع ى ال ي يوضح متوسط عدد الخوص والشوك عل ان ي رسم ب
السم. ة [ ب ي 20 سن نخيل عمره حوال ة ب ة – مقارن اطن ] نخيل عمره أكبر من 50 سن ب ال

نخلة اختالف عمر ال فة ب ي يوضحان اختالف عدد الخوص واألشواك/للسع ان ي ب رسم ال جدول رقم )40( وال

عمر النخيل
متوسط عدد

الشوك / سعفةاخلوص / سعفة

170,631,6عمر 50 سنة

167,529,7عمر 20 سنة

املصدر : الشئون الفنية والدراسات، اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صاحل الراجحي عام 2011م-2012م.
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6-المنتجات الثانوية الجافة من نواتج الخف والجداد

1( تقدير المنتجات الثانوية الجافة من نواتج الخف 

  خــال برنامــج خــف الثمــار والعــذوق يتــم قطــع العــذوق ) الطلــوع ( الزائــدة عــن عــدد الســعف األخضــر علــى 
النخلــة حيــث عــادة مــا يبقــى علــى النخلــة مــن عــذوق يتناســب مــع عــدد الســعف األخضــر حبيــث يكــون عــذق 
واحــد مقابــل )9( ســعفات خضــراء، ومــا زاد عــن ذلــك مــن عــذوق يتــم قطعــه حــىت ال جتهــد النخلــة ويدفعهــا 

للمعاومــة ) عــدم اإلنتــاج ( يف العــام التــايل وكذلــك لتحســن نوعيــة وجــودة التمــور خــال املوســم .

وعــادة مــا يتــم ذلــك بعــد التأكــد مــن نســبة عقــد الثمــار ويكــون ذلــك خــال هنايــة شــهر إبريــل وبدايــة شــهر مايــو 
باملنطقــة الوســطى باململكــة العربيــة الســعودية .

   يوضــح جــدول رقــم )41( عــدد الطلــوع الزائــدة والــيت يتــم تقطيعهــا مــن بعــض أصنــاف خنيــل التمــر الشــائعة 
مبشــروع الباطــن والــيت تــراوح مــن 4-10/ طلــوع مبتوســط 7,6طلــع / خنلــة، مث تــرك هــذه الطلــوع لتجــف جفافــاً 
طبيعيــاً حتــت أشــعة الشــمس العاديــة، مث تــوزن، ووجــد أن وزن الطلــع الواحــد بعــد جفافــه يــراوح مــن 260 إىل 
690جــرام مبتوســط 491جــرام وبالتــايل يكــون متوســط إنتــاج النخلــة الواحــدة مــن العــذوق اجلافــة الــيت مت خفهــا 

) قطعهــا ( يصــل إىل 3719 جــرام .

2( تقدير المنتجات الثانوية الجافة من نواتج الجداد .

    يقصــد بتقديــر املنتجــات الثانويــة اجلافــة مــن نواتــج اجلــداد هــي ) العــذوق ( اجلافــة بعــد جدادهــا وأخــد التمــور 
منهــا حيــث يــراوح عددهــا علــى النخلــة مــن 7-13 عــذق لنخيــل عمــره حــوايل 20 ســنة مبتوســط 10 عــذوق 

لــكل خنلــة كمــا هــو موضــح باجلــدول رقــم )41( .

   ويبلــغ متوســط وزن العــذق الواحــد اجلــاف 367,4 جــرام وبالتــايل يكــون متوســط العــذوق اجلافــة للنخلــة 
الواحــدة 3674 جــرام.

   كمــا يصــل متوســط وزن عــذوق النخلــة الواحــدة مــن الطلــوع اجلافــة 3719 جــرام + العــذوق اجلافــة 3674 
جــرام = 7393 جــرام.
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ها الجاف  مر ووزن ت ل ال عض أصناف نخي ب واتج الخف والحصاد ( ل ة من ) ن وي ان ث تجات ال من جدول رقم )41( يوضح ال
عد الحصاد . عذوق ب عد الخف – ووزن ال الجرام ووزن الطلوع ب ب

الصنفم
الوزن الكليعدد ووزن العذوق = جرامعدد ووزن الطلوع – جرام

طلوع وعذوق  الوزن وزن الطلعالعدد
وزن العددالكلي

العذق
الوزن 
الكلي

10550550012390468010,180أم اخلشب1

631018601024024004,260خاص2

56403200966059409,140دخيين3

831024801122024204,900رزيزي4

543021501332041606,310روثانة5

11550605012340408010,130سكري6

105805800828022408,040سلج7

85404320936032407,560سباكى8

554027001152057208,420شقراء9

105505500740028008,300كويري10

1028028001121023105,110مكتومي11

42601040919017102,750نبوت علي12

نبوت 13
56903450868054408,890سيف

958052201043043009,520ونان14

106681052070140524051440103,510اجملموع

7,6486,43696,610374,237407,393املتوسط

املصدر : الشئون الفنية والدراسات، اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صاحل الراجحي عام 2011م-2012م.
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ها  مر ووزن ت ل ال عض أصناف نخي ب واتج الخف والحصاد ( ل ة من ) ن وي ان ث تجات ال من وسط ال ي يوضح مت ان ي رسم ب
ي:- ال ت عد الحصاد كما في جدول )42( ال عذوق ب عد الخف – ووزن ال الجرام ووزن الطلوع ب الجاف ب

الوزن /جمالنوع

3755الطلوع اجلافة

3531العذوق اجلافة
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صور رقم ) 38 ( توضح نواتج خف الطلوع و اجلداد
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7-المتوسط العام إلنتاج النخلة سنوياً من نواتج التقليم وخف الطلوع والجداد/كجم

     نوضــح فيمــا يــأيت امللخــص العــام إلنتاجيــة النخلــة مــن نواتــج التقليــم اجلافــة ســنوياً ســواء لنخلــة عمرهــا أكــر 
مــن 50 ســنة أو لنخلــة عمرهــا حــوايل 20ســنة، وكذلــك نواتــج خــف الطلــوع ووزن العــذوق بعــد جدادهــا لنخيــل 

عمــره حــوايل 20 ســنة .

ة  ة مقارن نخيل عمره أكبر من 50 سن يم ل قل ت واتج ال نخلة من ن ة ال اجي ت ام إلن ع وسط ال مت جدول رقم )43( يوضح ال
ة . ي 20 سن نخيل عمره حوال ل

عمر 
النخيل

عدد 
السعف 
اجلاف / 

خنلة

وزن متوسط وزن مكونات أجزاء النخلة /جرام
السعفة

كجم

وزن نواتج 
التقليم كجم ليفكربشوكخوصجريد

5011,1649,27505,826,2480,8189,51,69518,916 سنة

208,0834,4133518,8434,3132,91,26510,221 سنة

عد الحصاد / جم  عذوق ب واتج خف الطلوع ووزن ال نخلة من ن ة ال اجي ت ام إلن ع وسط ال مت جدول رقم )44( يوضح ال
ة .. ي 20 سن نخيل عمره حوال ل

عمر النخلة

عدد ووزن العذوق / خنلةعدد ووزن الطلوع / خنلة
اإلجايل

جم العدد
وزن الطلع

جم

وزن الطلوع 
العددجم 

وزن العذق

جم

وزن العذوق

جم

207,648636391037437407379 سنة
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التعريف بإدارة أوقاف صالح الراجحي 

ويشمل اآليت:

مقدمة للتعريف بالوقف ومشروعيته.

التعريف بإدارة األوقاف ومقرها الدائم.

رؤية ورسالة وأهداف إدارة أوقاف صاحل الراجحي.

املصارف اليت تصرف فيها أموال الوقف.

التعريف باإلدارة الزراعية.

مشروعات النخيل التابعة لإلدارة الزراعية.

قائمة بأصناف النخيل باملشروعات الزراعية.

طرق تسويق التمور والفسائل باملشروعات الزراعية.

الشهادات واجلوائز واإلسهامات العلمية والفنية واالجتماعية.

قائمة بعناوين األوراق العلمية الصادرة عن اإلدارة الزراعية وجهة نشرها.

قائمة بأبرز املقاالت اليت مت نشرها وجهة نشرها.

قائمة بأنواع املعدات اليت مت تصميمها وتصنيعها بالورشة املركزية واهلدف منها.

مشاركة اإلدارة الزراعية يف املهرجانات ذات العاقة.

صورة )39( شعار إدارة أوقاف صاحل الراجحي
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1- مقدمة للتعريف بالوقف ومشروعيته
     إن الوقــف الــذي عرفــه فقهــاء املســلمن بأنــه حتبيــس أصــل العــن ومنــع التصــرف فيهــا، وتســبيل املنفعــة والثمــرة، 
يعــد مــن األنظمــة التشــريعية اجلليلــة الــيت جــاءت هبــا شــريعتنا اإلســامية اخلالــدة، وأكــدت نصوصهــا علــى فضــل 

القيــام بــه.
     وممــا يــدل علــى مشــروعية الوقــف حديــث الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال 
مــن ثــاث : صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صــاحل يدعــو لــه( رواه مســلم. يقــول احلافــظ النــووي رمحــه 
اهلل يف شــرحه هلــذا احلديــث )الصدقــة اجلاريــة هــي الوقــف، وفيــه دليــل لصحــة أصــل الوقــف وعظيــم ثوابــه(، وعــن 
ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا قــال أصــاب عمــر أرضــاً خبيــر، فأتــى النــي صلــى اهلل عليــه وســلم يســتأمره فيهــا، فقــال 
: أصبــت أرضــاً خبيــر مل أصــب مــااًل قــط أنفــس عنــدي منــه، فمــا تأمــرين بــه؟، قــال صلــى اهلل عليــه وســلم )إن 
شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت هبــا(، فتصــدق هبــا عمــر أنــه ال يبــاع أصلهــا وال يوهــب، وال يــورث، يف الفقــراء، 
و القــرىب، والرقــاب، ويف ســبيل اهلل، والضيــف، وابــن الســبيل(، يقــول احلافــظ ابــن حجــر رمحــه اهلل )وحديــث عمــر 

رضــي اهلل عنــه هــذا أصــل يف مشــروعية الوقــف(.
2- التعريف بإدارة األوقاف ومقرها الدائم

     تأسســت إدارة أوقــاف صــاحل عبدالعزيــز الراجحــي يف منتصــف عــام 1417هـــ املوافــق 1996م عندمــا قــام 
الشــيخ/صاحل بــن عبدالعزيــز الراجحــي )رمحــه اهلل( بتخصيــص بعــٍض مــن ممتلكاتــه مــن العقــارات واملــزارع أوقافــاً 
خرييــة يصــرف ريعهــا علــى أعمــال الــر واإلحســان، تتــوىل إدارة األوقــاف تنظيــم هــذه األعمــال اخلرييــة واإلشــراف 
عليهــا وفــق األســس العمليــة والعلميــة، ويشــرف علــى هــذه اإلدارة جملــس نظــار مكــون مــن عــدد مــن العلمــاء 
الرامــج  مــن  املتنوعــة  إســهاماهتا  األوقــاف  إدارة  وتقــدم  الراجحــي.  عبدالعزيــز  بــن  الشــيخ/صاحل  أبنــاء  وبعــض 
الدعويــة واالجتماعيــة واخلرييــة والصحيــة ملختلــف املؤسســات واجلمعيــات اخلرييــة واحملتاجــن داخــل اململكــة العربيــة 

الســعودية وخارجهــا.

     ومدينة الرياض هي املقر الرئيسي إلدارة األوقاف وهلا فروع يف مكة املكرمة واملدينة النبوية وجدة والقصيم، 
وتتبع إدارة األوقاف ثاث إدارات رئيسة هي إدارة األعمال اخلريية و اإلدارة الزراعية وإدارة العقارات.
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3- رؤية ورسالة وأهداف إدارة أوقاف صالح الراجحي

الرؤية: 

ريادة املؤسسات الوقفية حملياً وعاملياً.

الرسالة: 

تنفيــذ وصيــة املوقــف يف أوقافــه مــن خــال برامــج متنوعــة ومتطــورة، وفــق عمــل مؤسســي منظــم ملتــزم بالضوابــط 
الشــرعية وقائــم علــى بــذل أقصــى جهــد يف التخطيــط والتنفيــذ.

األهداف:

إدارة األوقاف ومحايتها والعمل على صيانتها.. 1

تنمية وتطوير األوقاف لضمان إستدامتها مبا يعود على األوقاف بالزيادة والنماء.. 2

إصاح وجتديد ونقل أو إحال ما خرب من األوقاف بسبب التقادم أو الضعف أو التعطل.. 3

صرف عائدات األوقاف يف املصارف اليت حددها املوقف.. 4

خدمة وتنمية اجملتمع من خال املسامهة يف اخلدمات اخلريية.. 5

املسامهة يف تنمية إقتصاد اململكة من خال تطوير صناعة العقارات والتمور.. 6

توفري اخلدمات العقارية وفق أفضل وأحدث التقنيات اليت تلي االحتياجات املتغرية للمستفيدين.. 7

تطوير صناعة التمور وفق أفضل وأحدث التقنيات لتوفري التمور اليت تلي رغبات املستفيدين.. 8

4-المصارف التي تصرف فيها أموال الوقف

     حــدد الشــيخ صــاحل بــن عبدالعزيــز الراجحــي -رمحــه اهلل- يف صكــوك الوقفيــة املصــارف الــيت جيــب أن تصــرف 
فيهــا غلــة أوقافــه، وذلــك يف أحــد عشــر مصرفــاً، وهــي كاآليت:-

املصرف األول : يصرف على األيتام واألرامل والفقراء ويقدم أهل الديانة والصاح على غريهم.

املصــرف الثــاين : يصــرف علــى املنكوبــن حبــوادث الســيارات واهلــدم واحلرائــق وغريهــا إذا احتاجــوا، علــى أن يكونــوا 
مــن أهــل الســنة واجلماعــة.

املصــرف الثالــث : ييســر منهــا علــى املعســرين وتقضــى منهــا جــزء مــن ديوهنــم شــريطة أن ال يكونــوا ممــن يتاعــب 
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بأمــوال املســلمن وحقوقهــم ويقــدم يف ذلــك أهــل الديانــة والصــاح.

املصرف الرابع : نشر القرآن الكرمي ودعم حلقاته ودور حتفيظ القرآن الكرمي وتشجيع حافظيه ومعلميه.

املصرف اخلامس : الدعوة إىل اهلل عز وجل إذا حتققت سامة اهلدف وصحة العقيدة.

املصــرف الســادس : اإلنفــاق علــى طلبــة العلــوم الشــرعية وعلــى أهــل العلــم والقائمــن بنشــر العلــم والدعــوة إليــه 
ويقــدم يف ذلــك املعــوز علــى غــريه.

املصرف السابع : بناء املساجد وفرشها وتكييفها وصيانتها وتوفري اخلدمات املتعلقة هبا.

املصــرف الثامــن : طباعــة الكتــب اإلســامية النافعــة وحنوهــا مــن كتــب العقيــدة الســلفية أو كتــب الفقــه واحلديــث 
وغريهــا ممــا خيــدم العقيــدة الســلفية واملنهــج اإلســامي الصحيــح وتوزيعهــا، وشــراء شــيء ممــا طبــع منهــا وتوزيعــه،  
ويستشــار يف النافــع منهــا أهــل اخلــري املوثــوق هبــم، وال يطبــع أو يشــرى إال مــا كان نافعــاً للمســلمن يف دنياهــم 

وأخراهــم.

املصرف التاسع : إنشاء ودعم املدارس اإلسامية وتعليم أوالد املسلمن ما حيتاجون إليه يف الدين والدنيا.

املصــرف العاشــر : توزيــع امليــاه والتمــور واألطعمــة وإفطــار الصائمــن وخصوصــاً يف شــهر رمضــان ومواســم احلــج يف 
مكــة املكرمــة واملدينــة النبويــة وغريهــا مــن بــاد املســلمن .

املصــرف احلــادي عشــر : يضحــى عــن املوقــف وعــن والديــه ووالديهــم وأعمامــه وعماتــه وأخوالــه وخاالتــه وإخوانــه 
وأخواتــه.

    ويتضــح للمطلــع علــى هــذه املصــارف حــرص املوقــف – رمحــه اهلل– علــى تنوعهــا لتشــمل خمتلــف وجــوه اخلــري 
والــر واإلحســان للمســتفيدين منهــا، ســواء أكانــت دعويــة أم اجتماعيــة أم تنمويــة أم إغاثيــة، وقــد بلــغ جممــوع 
األمــوال الــيت أنفقــت مــن خــال إدارة األوقــاف خــال األعــوام )1417هـ-1436هـــ( مبلــغ )662,000,000( 

فقــط ســتمائة واثنــان وســتون مليــون ريــااًل.

5- التعريف باإلدارة الزراعية

     لقــد كان يف مقدمــة أوقــاف الشــيخ/ صــاحل بــن عبدالعزيــز الراجحــي -رمحــه اهلل- مزارعــه الكــرى، الــيت تتكــون 
مــن ثــاث مشــروعات، هــي: أواًل: مشــروع الباطــن يف مدينــة بريــدة مبنطقــة القصيــم وقــد ُســجل كأكــر مشــروع 
خنيــل متــر علــى مســتوى العــامل حســب موســوعة جينيــس للمعلومــات العامــة واألرقــام القياســية يف مايــو 2005م، 
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وثانيــاً: مشــروع ضرمــاء يف حمافظــة ضرمــاء مبنطقــة الريــاض، وثالثــاً: مشــروع احلائــر والتوفيــق يف مركــز احلائــر مبنطقــة 
الريــاض، وهتتــم هــذه املــزارع بزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور.

     ونظــراً؛ لضخامــة املشــاريع الزراعيــة، فقــد ترتــب عليهــا مســؤولية كبــرية اســتدعت اســتحداث إدارة زراعيــة 
تابعــة إلدارة األوقــاف لتنهــض بتلــك املســئولية مــن خــال تطويــر كوادرهــا اإلداريــة والفنيــة واهلندســية، وهــذه اإلدارة 

اختــذت مــن مشــروع الباطــن مبنطقــة القصيــم مقــراً دائمــاً هلــا.

     ويف فــرة قصــرية أصبحــت اإلدارة الزراعيــة واحــدة مــن أهــم املؤسســات الزراعيــة الكــرى والرائــدة يف جمــال 
زراعة النخيل وإنتاج التمور ذات اجلودة العالية يف اململكة العربية الســعودية ومنطقة الشــرق األوســط، واســتندت 
اإلدارة الزراعيــة إىل اســراتيجيات تتكــون مــن مزيــج متكامــل مــن اخلطــط والرامــج اإلداريــة للوصــول لرؤيــة إدارة 

األوقــاف وحتقيــق رســالتها وأهدافهــا وإرضــاء عماءهــا واملســتفيدين منهــا.

     وقــد حتققــت إجنــازات متميــزة يف زيــادة كميــات التمــور وجودهتــا إضافــة إلنتــاج الفســائل ذات اجلــودة العاليــة، 
وكذلــك اإلجنــازات العلميــة والعمليــة والفنيــة، والــيت مت اإلشــارة إليهــا يف البنــد )9( مــن هــذا البــاب، كل ذلــك 

يعكــس ســري األعمــال يف اإلدارة الزراعيــة وفــق برامــج ودراســات علميــة وفنيــة علــى أعلــى مســتوى وهلل احلمــد.

6-مشروعات النخيل التابعة لإلدارة الزراعية

راجحي  ح ال إدارة أوقاف صال ة ب ي زراع عة لإلدارة ال اب ت ة ال ي زراع مشروعات ال ن ال ي ة ب الجدول رقم )45( يوضح مقارن

الوحدةوجه املقارنةم
املشروعات الزراعية

م.احلائرم.ضرماءم.الباطن

املدينةاملوقع1
جنوب شرق 

مدينة بريدة مبنطقة 
القصيم

مبحافظة ضرماء 
مبنطقة الرياض

مبركز احلائر مبنطقة 
الرياض

546676030هكتاراملساحة2

200,00050,0002085خنلةعدد النخيل3

451911صنفعدد األصناف 4

15,0003,000100طناإلنتاج املستهدف5
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6
األصناف املمتازة 
)سكري-خاص-
صقعي-خضري(

أصناف متنوعة%%60%95

سوف يتم تطويرهاحديثةحديثةشبكةشبكة الري7

1000خنلة صنف -خنلةخنيل األنسجة8
-نبتة سيف

--32000خنلةخنيل عضوي9

وحدات إلنتاج 
وحدةالكمبوست

وحدة بطاقة إنتاج 
10طن/ دورة بعدد 

3 دورات/ سنة
--

ة( حيث جاري  ة حسب الحروف األبجدي ب رت ة)م ي زراع مشروعات ال ال نخيل ب 7- جدول رقم )46( يوضح أصناف ال
وسطة مت ازة محل ال ت مم إحالل األصناف ال

أصناف النخيل وجودهتاأصناف النخيل وجودهتا

االسم م
االسم مالتصنيفاالسم اإلجنليزيالعريب

االسم اإلجنليزيالعريب

ممتازSeqiy صقعي22متوسطUm alkashabأم اخلشب1

ممتازAjwahعجوة23متوسطUm kebarأم كبار2

جيدOsailah عسيلة24جيدBarheeبرحي3

ممتازAmbrhعنرة25جيدBremyبرميي4

جيدKaraweaقرعاويه26متوسطHeggeaiحقية5

جيدGranyقريين27متوسطHilwaحلوه6

جيدKeweryكويري28ممتازKalasخاص7
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 Lahmehحلمية29ممتازKhudryخضري8
متوسط

ممتازMagdolجمدول30ممتازD.norدقلة نور9

متوسطMeskaneiaمسكانيه31جيدDekheiniدخيين10

 Maktumiمكتومي32جيدReziziرزيزي11
متوسط

نبتة 33جيدRushoudyرشودي12
الراجحي

 Nebot
Alrajhiجيد

جيدNebot saifنبتة سيف34جيدRothanaروثانه13

Nebot نبتة سلمى35جيدSabbaka سباكة14
salmaجيد

Nebot نبتة سلطان36جيدSerry سري15
sultanممتاز

جيدNebot Elbنبتة عْلب37ممتازSukariسكري16

سكري 17
جيدNebot aliنبتة علي38جيدSukari Ahmar أمحر

جيدHesheishiهشيشي39جيدSelleg سلج18

ممتازHelalyhهالية40متوسطShakri شقراء19

جيدWannanونان21ممتازSafawyصفاوي20

Fahalفحل42جيدSufry صفري21
ها ي دة, متوسطة( من حيث جودهتا والطلب عل ازة, جي ئات )ممت تمور إىل ثاث ف يف ال ملحوظة: مت تصن
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8-طرق تسويق التمور والفسائل بالمشروعات الزراعية

     إدراكاً من إدارة أوقاف صاحل عبد العزيز الراجحي بأمهية النخيل، وشعوراً منها باملسئولية عن احملافظة على 
هــذه الثــروة احلقيقيــة، فقــد وضعــت خطـــة علميــة طموحــة النتخــاب وتوفــري أفضــل أنــواع الفســائل، وإنتــاج التمــور 
الفاخــرة ســنوياً  واخلاليــة مــن أي آثــار ملتبقيــات املبيــدات طبقــاً لتحاليــل خمتــرات جامعــة امللــك ســعود وجامعــة 
القصيــم، فضــًا عــن إنتــاج متــور عضويــة مبواصفــات عامليــة، إضافــة إىل متــور العجائــن مــن مشــاريعها الزراعيــة، مــع 
تقــدمي الدعــم الفــين مــن خــال املختصــن هبــا ملشــري الفســائل ومزارعــي النخيــل والــذي حيقــق أعلــى درجــات جنــاح 

لنمــو الفســائل بــإذن اهلل ويتــم تســويق التمــور والفســائل كمــا يــأيت:-

أ-إنتاج وتسويق التمور

كميــات مــن التمــور ختصــص ســنوياً للجمعيــات اخلرييــة يف جيــع أحنــاء اململكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة . 1
إىل التمــور املخصصــة لرنامــج التوزيــع اخلــريي )ســبع متــرات( املخصصــة لــزوار احلرمــن الشــريفن علــى مــدار 

العــام, كأحــد الرامــج اخلرييــة بــإدارة األوقــاف.

جــزء مــن اإلنتــاج يتــم تســويقه مــن خــال مســتودعات الفــرز والتعبئــة باملشــروعات الزراعيــة )متــور نثــر - متــور . 2
معبــأة( حســب رغبــة العمــاء.

جزء من اإلنتاج يتم تسويقه من خال املبيعات املباشرة بأسواق التمور احمللية.. 3

جــزء مــن اإلنتــاج يتــم تســويقه بعــد التعبئــة والتصنيــع مــن خــال منافــذ البيــع التابعــة لــإلدارة, ســواء منافــذ بيــع . 4
متــور التجزئــة مــن خــال االســم التجــاري )المــري(، أو منافــذ بيــع متــور اجلملــة مــن خــال االســم التجــاري 

)ســارمي(.

جزء من متور األصناف املمتازة والتمور العضوية يتم تصديره لألسواق العاملية.. 5

ب-تسويق الفسائل

     يتــم تســويق الفســائل مــن خــال البيــع املباشــر للعمــاء، واختيــار العمــاء للفســائل الــيت تناســبهم ومبوجــب 
شــهادات مــن وزارة الزراعــة.
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9-الشــهادات والجوائــز واإلســهامات العلميــة والفنيــة واالجتماعيــة لــإلدارة الزراعيــة حســب التسلســل 
الزمنــي

أواًل : الشهادات التي حصلت عليها اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي:-

احلصــول علــى شــهادة مــن موســوعة جينيــس للمعلومــات العامــة واألرقــام القياســية بريطانيــا عــام 2005م . 1
تفيــد بــأن مشــروع خنيــل الباطــن أكــر مشــروع خنيــل متــر علــى مســتوى العــامل.

احلصــول علــى شــهادة الزراعــة العضويــة مــن هيئــة االعتمــاد األوروبيــة للتنميــة املســتدامة بفرنسا)اإليكوســريت( . 2
عــام 2007م وجتــدد ســنوياً وفــق سلســلة مــن اإلجــراءات اإلداريــة والفنيــة.

احلصــول علــى الشــعار الوطــين الســعودي للمنتجــات العضويــة عــام 2012م وجيــدد ســنوياً وفــق سلســلة مــن . 3
اإلجــراءات اإلداريــة والفنيــة .

احلصــول علــى شــهادة املمارســات الزراعيــة اجليــدة Good Agriculture Practes الــيت تعــرف . 4
باجللوبال جاب Global Gap من شركة سريس األملانية لشهادات اجلودة عام  2013م وجتدد سنوياً 

وفــق سلســلة مــن اإلجــراءات اإلداريــة والفنيــة ملشــروعي اإلدارة الزراعيــة.

حصــول اإلدارة الزراعيــة علــى شــهادة االيــزو ISO 9001:2008  )نظــام إدارة اجلــودة( مــن شــركة . 5
TUV االملانيــة املاحنــة لشــهادات االيــزو عــام 2014م ملــدة ثــاث ســنوات.

حصول اإلدارة الزراعية على شهادة االيزو ISO 22000:2005   )نظام إدارة السامة الغذائية( من . 6
شــركة TUV االملانية املاحنة لشــهادات االيزو عام 2014م ملدة ثاث ســنوات.

حصــول مشــروعي اإلدارة الزراعيــة علــى شــهادة األيــزو ISO 14001:2004 اخلاصــة بنظــام إدارة البيئــة . 7
مــن شــركة  JAS-ANZ األســرالية عــام 2016 م ملــدة ثــاث ســنوات.

احلصــول علــى 16 شــهادة ملــدة ســته عشــر عامــاً متتاليــة مــن عــام2001م حــىت عــام 2015م مــن خمتــرات . 8
جامعــة امللــك ســعود وجامعــة القصيــم وخمتــر الســموم مبستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي ومركــز االحبــاث 

تفيــد خبلــو منتجــات مشــروعات اإلدارة الزراعيــة )التمــور( مــن متبقيــات املبيــدات.
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ثانياً : الجوائز التي حصلت عليها اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي:-

الفــوز جبائــزة األمــري/ فيصــل بــن بنــدر للنخيــل حيــث فــاز مشــروع الباطــن باملركــز الثــاين علــى مســتوى املــزارع . 1
النموذجيــة مبنطقــة القصيــم يف دورهتــا الثانيــة عــام 2008م.

الفــوز جبائــزة األمــري/ فيصــل بــن بنــدر للنخيــل حيــث فــاز مشــروع الباطــن باملركــز األول )فئــة خدمــة النخيــل . 2
والتمــور( عــام 2012م.

الفــوز  جبائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر حيــث فــاز مشــروع الباطــن باملركــز األول فئــة املنتجــن املتميزيــن يف . 3
جمــال زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور يف دورهتــا الثانيــة عــام 2010م

احلصــول علــى ميداليــة يــوم الغــذاء العاملــي مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )الفــاو( بالتعــاون مــع . 4
وزارة الزراعــة باململكــة العربيــة الســعودية كداعــم لألمــن الغذائــي العاملــي لعــام 2011م.

حصــول مشــروع الباطــن علــى جائــزة التميــز يف أعمــال الغــذاء لعــام 2014م )فئــة أفضــل مزرعــة منتجــة وأكــر . 5
مزرعــة مؤهلــة وفقــاً الشــراطات اجلــودة العامليــة يف العــامل العــريب( مــن بيــت اخلــرة العاملــي خــال مؤمتــر أعمــال 

الغــذاء الــذي عقــد بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــام 2014م.

ثالثاً : المؤلفات العلمية لإلدارة الزراعية والتي أصدرتها إدارة أوقاف صالح الراجحي:-

تأليف كتاب بعنوان ) زراعة وإدارة مشاريع النخيل( صدر عام 2008م.. 1

إعــداد التقــومي الزراعــي الشــامل خلدمــة أشــجار النخيــل علــى مــدار العــام وتوزيعــه علــى املســتفيدين مــن مزارعــي . 2
النخيــل ومنتجــي التمــور، صــدرت الطبعــة األوىل عــام 2010م وجــاري حتديــث الطبعــة الثانيــة واملتوقــع 

إصدارهــا عــام 2015م.

تأليف كتاب بعنوان ) الزراعة العضوية للنخيل( صدر عام 2014م.. 3

إعــداد مثــاين وعشــرين ورقــة علميــة منــذ إنشــاء اإلدارة الزراعيــة عــام 1996م وحــىت منتصــف عــام2015م . 4
)حــىت صــدور هــذا الكتــاب( شــاركت هبــا اإلدارة الزراعيــة يف مؤمتــرات ونــدوات علميــة داخــل اململكــة العربيــة 

الســعودية وخارجهــا خــال تلــك الفــرة.

تأليف كتاب بعنوان ) املنتجات الثانوية لنخيل التمر .. وأمهيتها االقتصادية( )قيد النشر(.. 5



171 الباب الرابع ـــ التعريــف بإدارة أوقــاف صــالح الراجحــي

صورة )40( توضح شعارات اجلوائز والشهادات اليت حصلت عليها اإلدارة الزراعية

مرتبة حسب التسلسل الزمين
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10-قائمة بعناوين األوراق العلمية الصادرة عن اإلدارة الزراعية وجهة نشرها

    لقــد أدركــت إدارة األوقــاف منــذ وقــت مبكــر أن اإلدارة العلميــة ملشــاريعها والدراســات الشــمولية والتخطيــط 
العلمــي الدقيــق واألحبــاث املتواصلــة تــؤدي إىل جناحــات قياســية ونتائــج مهمــة يف التوصــل إىل حلــول عمليــة ملــا 
يصــادف منســوبيها مــن مشــاكل فنيــة تتعلــق بالنخيــل والتمــور والربــة، وألن التدويــن هــو ســجل التاريــخ فكانــت 
توجيهــات اإلدارة دائمــاً لكوادرهــا الفنيــة احلــرص علــى تدويــن جيــع البيانــات مث جدولتهــا وحتليلهــا ومناقشــتها 
وانتقــاء مــا ميكــن أن يصلــح للنشــر كورقــة علميــة وذلــك مــن أجــل تأصيــل االجيابيــات الــيت توصلــت إليهــا خــال 
تنفيــذ الرامــج الزراعيــة وتــايف الســلبيات إن وجــدت، وقــد شــاركت اإلدارة هبــذه األوراق العلميــة يف املؤمتــرات 
الدوليــة الــيت عقــدت ببعــض الــدول العربيــة واملتعلقــة مبجــال النخيــل والتمــور والوقايــة واملكافحــة لآلفــات الزراعيــة 
وجممــوع األوراق العلميــة واحملاضــرات واملعلقــات الــيت نشــرت باســم اإلدارة خــال عمرهــا الــذي ال يتعــدى ســبعة 
عشــر عامــاً هــي )28( ورقــة علميــة بعضهــا أجريــت بالتعــاون مــع قســم النبــات ووقايتــه بكليــة الزراعــة والطــب 
البيطــري جبامعــة القصيــم، ومنهــا ورقتــن علميتــن قيــد التحكيــم والنشــر، ويوضــح اجلــدول رقــم )47( التــايل عناويــن 

املشــاركات العلميــة لــإلدارة الزراعيــة يف املؤمتــرات والنــدوات العلميــة احملليــة واإلقليميــة والعامليــة.

ـ  ها )منتصف 1417ه ة منذ إنشائ ي زراع ة الصادرة عن اإلدارة ال ي م ل ع اوين األوراق ال م  )47(  يوضح عن جدول رق
اريخ نشرها ة حسب ت ـ ب رت اً  م ي م اً وعال ي ي نشرت بها محل ت اريخه ( والجهات ال ى ت موافق 1996م حت ال

املؤمتر/الندوة/اللقاء عنوان البحث/احملاضرةم
مواعيد انعقادهجهات انعقادهالعلمي

1
دراسة أسباب ارتفاع نسبة 
موت فسائل خنيل البلح 

وكيفية التغلب عليها

املؤمتر الدويل األول 
لنخيل البلح

جامعة أسيوط 
-جهورية مصر العربية

شعبان 1419هـ

نوفمر 1999م

2

الفاقد من مثار بعض 
أصناف التمور خال 
مومسي 98-99 نتيجة 
اإلصابة ببعض اآلفات

املؤمتر الدويل الثاين 
لنخيل البلح

جامعة اإلمارات- 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة

حمرم 1422هـ

مارس 2001م

املكافحة الكيميائية 3
للقوارض يف بساتن النخيل

الندوة األوىل للجمعية 
السعودية للعلوم 

الزراعية

جامعة امللك سعود 
بالرياض- اململكة 

العربية السعودية

ذو القعدة 1422هـ

فراير 2002م



173 الباب الرابع ـــ التعريــف بإدارة أوقــاف صــالح الراجحــي

4

حماضرة بعنوان )إدارة 
مكافحة آفات النخيل 
والتمور مبشاريع اإلدارة 

الزراعية(

املؤمتر الدويل الثاين 
ملعهد حبوث وقاية 

النباتات

مركز البحوث 
الزراعية-جهورية مصر 

العربية

شعبان 1423هـ

ديسمر 2002م

5

معلقة بعنوان )مدى 
استجابة خنيل التمر 
السكري للتسميد 

بالبوتاسيوم واملاغنيسيوم 
واملضاف رشاً وأرضاً من 
أجل حتسن جودة الثمار(

اللقاء العلمي الدويل 
األول لنخيل التمر

جامعة امللك سعود 
فرع القصيم-اململكة 

العربية السعودية

رجب 1424هـ

سبتمر 2003م

6

مقارنة بن الصفات الطبيعية 
واملكونات الكيميائية 

لصنف نبتة سيف املكثر 
بالطريقة التقليدية )الفسائل( 

وآخر املكثر بتقنية زراعة 
األنسجة

اللقاء العلمي الدويل 
األول لنخيل التمر

جامعة امللك سعود 
فرع القصيم-اململكة 

العربية السعودية

رجب 1424هـ

سبتمر 2003م

7
حماضرة بعنوان )تقومي الرامج 
الزراعية خلدمة شجرة النخيل 

على مدار العام(

املؤمتر الدويل املصري 
الروماين ملكافحة 

اآلفات

جامعة الزقازيق-

جهورية مصر العربية

شوال 1424هـ

ديسمر 2003م

حماضرة بعنوان )مكافحة 8
آفات النخيل والتمور(

املؤمتر العريب األول 
للمكافحة البيولوجية

جامعة القاهرة -

جهورية مصر العربية
أبريل 2004م

9

تصنيف وتقدير املنتجات 
الثانوية لنخلة التمر ومدى 

أمهيتها

ندوة تسويق التمور 
واالستفادة من 

خملفات النخلة بالوطن 
العريب

جعية منتجي 
ومصنعي 

التمور باملدينة 
املنورة- اململكة 
العربيةالسعودية

ربيع ثاين 1425هـ

يونيو 2004م
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10
حماضرة بعنوان )مشاكل 

زراعة النخيل وإنتاج التمور(
باململكة العربية السعودية

املؤمترالدويل الثالث 
ملعهدحبوث 
وقايةالنباتات

مركز البحوث 
الزراعية-جهورية مصر 

العربية

شوال 1426هـ

نوفمر 2005م

تأثري املصائد الضوئية على 11
حفارات عذوق النخيل

املؤمتر الدويل الثالث 
لنخيل البلح

جامعة اإلمارات- 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة

حمرم 1427هـ

فراير 2006م

التعريف مبشروعات خنيل 12
إدارة أوقاف صاحل الراجحي

املؤمتر العريب التاسع 
نوفمر 2006مدمشق-سوريالعلوم وقاية النبات

13
تصنيف وتقدير املنتجات 
الثانوية لنخيل التمر ومدى 

أمهيتها)مطور(.

اللقاء الزراعي األول 
لتبادل اخلرات

وزارة الزراعة- اململكة 
العربية السعودية

صفر 1428هـ

مارس 2007م

14
تأثري نظام الري ومعدالت 
التسميد البوتاسي وطرق 
إضافته على متور السكري

ندوة النخيل الرابعة
جامعة امللك فيصل 
باإلحساء- اململكة 

العربية السعودية

ربيع ثاين1428هـ

مايو 2007م

15
حماضرة بعنوان”جتربة إحدى 
الشركات الزراعية السعودية 

يف زراعة النخيل”.

ورشة عمل 
بعنوان”زراعة النخيل 

وإدارة آفاته”.

كلية علوم األغذية 
والزراعة – جامعة 

امللك سعود.

ربيع األول 1432هـ

مارس2011م

16
حماضرة بعنوان )جتربة اإلدارة 
الزراعية بأوقاف الراجحي يف 

إنتاج متور عضوية(

املؤمتر العريب الثالث 
للمكافحة احليوية

معهد املكافحة 
احليوية وجامعة القاهرة 
-جهورية مصر العربية

ذو القعدة 1432هـ

أكتوبر 2011م

محاية النخيل والتمور من 17
امللتقى الدويل للتمراآلفات والطيور

مدينة ارفورد مبنطقة 
الراشدية باململكة 

املغربية

ذو احلجة 1432هـ

نوفمر 2011م
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18

حماضرة بعنوان [آفات 
النخيل حتت نظام 

الزراعة العضوية )اإلدارة 
واملكافحة([

املؤمتر العريب لنخيل 
التمر 2011

مدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية- 
اململكة العربية 

السعودية

حمرم 1433هـ

ديسمر 2011م

تصنيف فحول خنيل التمر 19
من حيث خصوبتها

اللقاء الزراعي الرابع 
لتبادل اخلرات

وزارة الزراعة - 
اململكة العربية 

السعودية

ربيع ثاين 1434هـ

مارس 2013م

دراسات حول فحول خنيل 20
التمر

امللتقى العلمي 
للمصادر الوراثية 

لنخيل التمر
جهورية تونس

جادى اآلخرة 
1434هـ

ابريل 2013م

املمارسات الزراعية اجليدة 21
ألشجار النخيل

الدورةالتدريبية 
املمارسات الزراعية 

اجليدة(

جامعة القصيم- 
اململكة العربية 

السعودية

جادى اآلخرة 
1434هـ

مايو 2013م

22
اآلثار االقتصادية لعمليات 

حتسن جودة التمور 
للحصول على قيمة مضافة

ندوة النخيل والتمور 
اخلامسة

جامعة امللك فيصل 
باإلحساء-اململكة 

العربية السعودية

ذو احلجة 1434هـ

نوفمر 2013م

تطوير الرامج الزراعية خلدمة 23
رياض اخلراء 2014ندوة مهرجان التمورأشجار النخيل

شوال 1435هـ

أغسطس 2014م

24

اإلجراءات اإلدارية والوقائية 
...حمدد بالغ األمهية حلماية 

أشجار خنيل التمر من 
اآلفات، وصواًل للتميز

ورشة عمل شبة 
أقليمية حول املكافحة 

املتكاملة لسوسة 
النخيل احلمراء

اإلدارة الزراعية 
بإدارة أوقاف صاحل 
الراجحي بالقصيم 
بالتعاون مع وزارة 

الزراعة والفاو

ذو القعدة 1435ه

سبتمر 2014م
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25
تصنيف وتقدير نواتج 

تقليم خنيل التمر.. وأمهيتها 
االقتصادية

ورشة عمل عن تدوير 
املخلفات الزراعية .. 
فرص استثمارية واعدة

شركة ارامكو –مركز 
أحباث النخيل والتمور 

باالحساء

حمرم 1436ه

نوفمر 2014م

26

اآلثار االقتصادية لعمليات 
حتسن جودة التمور 

للحصول على قيمة مضافة 
)مطور(

ورشة عمل بعنوان

)جودة اإلنتاج 
والتسويق العاملي 

للتمور(

املركز اإلرشادي 
باإلدارة العامة لشئون 
الزراعة مبنطقة املدينة 

املنورة

صفر 1436ه

ديسمر 2014م

تطوير الرامج الزراعية خلدمة 27
أشجار النخيل )مطور(

ورشة عمل بعنوان

)جودة اإلنتاج 
والتسويق العاملي 

للتمور(

املركز اإلرشادي 
باإلدارة العامة لشئون 
الزراعة مبنطقة املدينة 

املنورة

صفر 1436ه

ديسمر 2014م

28
املمارسات الزراعية اجليدة 
ألشجار النخيل)حماضرة 

مطور(
مؤمتر الزراعة النظيفة

جامعة القصيم- 
اململكة العربية 

السعودية

جادى اآلخرة 
1436هـ

ابريل 2015م

29
اآلفات اليت تصيب النخيل 
حتت نظام الزراعة العضوية 

) اإلدارة واملكافحة( 

املؤمتر الدويل اخلامس 
ملعهد حبوث وقاية 

النباتات 
رجب 1436 هـ الغردقة ــ مصر 

مايو 2015 م

30
كيفية تأهيل املزارع 

للحصول على شهادة 
املمارسات الزراعية اجليدة 

 ) اجللوبال جاب ( 
املركز الوطين للنخيل 

والتمور
شعبان 1436 هـ اخلرج 

يونيو 2015 م
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11-قائمة بأبرز المقاالت التي تم نشرها وجهة النشر

     متــت املســامهة بإعــداد ونشــر عــدد )51( مقالــة مــن قبــل اإلدارة الزراعيــة بــإدارة األوقــاف تناولــت معلومــات 
عــن النخيــل والتمــور مــن حيــث األمهيــة واالســراتيجية والرؤيــة حــول فتــح آفــاق تســويقية جديــدة مــن واقــع اخلــرة 
العمليــة والنظــرة املســتقبلية جتــاه هــذا القطــاع، نشــرت يف 9 جمــات حمليــة وخليجيــة منــذ منتصــف عــام 2007م 

حــىت منتصــف عــام 2015م، كمــا هــو موضــح باجلــدول رقــم )48(التــايل:-

المجلة ومكان عنوان المقالم
العدد وتاريخ النشرإصدارها

1
صادرات اململكة من التمور 
منخفضة وال تلي الطموحات.

اإلحساء –املنطقة 
الشرقية

77-مايو –يونيو-
2007م

اإلحساء –املنطقة أضواء على سوسة النخيل احلمراء.2
الشرقية

77-مايو –يونيو-
2007م

حمرم 1429هـ - يناير النخلة – القصيماجلائزة ومكانة النخلة.3
2008م

4
ست نصائح حنو بساتن خنيل 

حمرم 1429هـ - يناير النخلة – القصيممتميزة.
2008م

5
مهرجانات التمور..تظاهرة 

شعبان 1429هـ - متور القصيم – القصيمتسويقية عاملية.
أغسطس 2008م

6
القيمة الغذائية واألمهية العاجية 

شعبان 1429هـ - متور القصيم – القصيمللتمور
أغسطس 2008م

7
خطة طموحة لتصدير التمور 

شعبان 1429هـ - متور القصيم – القصيمواستهداف أسواق االحتاد األوريب.
أغسطس 2008م

8
الرامج الزراعية مبشاريع أوقاف 

الراجحي الزراعية.
الشجرة املباركة- 

أبو ظي –اإلمارات

اجمللد األول العدد3

سبتمر 2009م
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9

القطاع الزراعي حيتاج إىل 
اسراتيجية وطنية للتسويق – 
إعادة النظر يف دور اجلمعيات 

الزراعية ضروري.

رجب 1430هـ - يوليو زراعة القصيم – القصيم
2009م

10

أهم اآلفات احلشرية اليت تصيب 
احملاصيل الزراعية مبنطقة القصيم 
واالجتاهات احلديثة ملكافحتها.

رجب 1430هـ - يوليو زراعة القصيم – القصيم
2009م

11
نسعى إىل إكمال حتويل مشروع 
رجب 1430هـ - يوليو زراعة القصيم – القصيمخنيل الباطن إىل الزراعة العضوية.

2009م

12
مزايا االستثمار يف زراعة النخيل 

شعبان 1430هـ - متور القصيم – القصيموإنتاج التمور باململكة.
أغسطس 2009م

13
العناية ببساتن النخيل ومحاية 

شعبان 1430هـ - متور القصيم – القصيمالتمور.
أغسطس 2009م

14
استخاص واستخدام الدبس بن 

شعبان 1430هـ - متور القصيم – القصيماألمس واليوم.
أغسطس 2009م

15
200ألف خنلة – أكر مزرعة 

العدد3 شوال – ذو احلجة النخيل والتمور-الرياضخنيل بالعامل.
1430هـ

16
تصنيف وتقدير املنتجات الثانوية 

لنخلة التمر ومدى أمهيتها.
الشجرة املباركة- أبو 

ظي –اإلمارات
اجمللد الثاين العدد1

مارس 2010م

17

عرض كتاب )زراعة وإدارة مشاريع 
النخيل( 2008م الصادر عن 

إدارة أوقاف الراجحي.
العدد95 رجب 1431هـ العلوم والتقنية-الرياض

- يونيو 2010م

18
إرشادات تطبيقية للنهوض ببساتن 

السنبلة-الرياضالنخيل.
العدد52

يونيو 2010م
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19
برنامج حتويل األسر احملتاجة إىل 

رمضان 1431هـ - متور القصيم – القصيممنتجة.
أغسطس 2010م

20

اآلثار االقتصادية لعمليات حتسن 
جودة التمور للحصول على قيمة 

مضافة.
رمضان 1431هـ - متور القصيم – القصيم

أغسطس 2010م

21
الرواكيب ثروة ضائعة .. كيف 

رمضان 1431هـ - متور القصيم – القصيمنستثمرها؟.
أغسطس 2010م

22

للحصول على قيمة مضافة000 
اآلثار االقتصادية لعمليات حتسن 

جودة التمور.

الشجرة املباركة- أبو 
ظي –اإلمارات

اجمللد الثاين العدد 3

سبتمر 2010م

23

مشروع خنيل الباطن ..قفز من 
احمللية إىل العاملية من حيث 

املساحة، عدد النخيل، جودة 
التمور.

السنبلة-الرياض
العدد53

نوفمر 2010م

الشجرة املباركة- أبو وقاية التمور من آفة الطيور.24
ظي –اإلمارات

اجمللد الثالث العدد2

يونيو 2011م

25

للعام العاشر على التوايل خلو متور 
مشروعات أوقاف صاحل الراجحي 

الزراعية من متبقيات املبيدات.
العدد 55 يوليو 2011مالسنبلة-الرياض

26
أبرز إسهامات إدارة األوقاف 
للنهوض بقطاع النخيل والتمور.

رمضان 1432هـ -  متور القصيم – القصيم
أغسطس 2011م
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27

اجمللس الدويل للنخيل والتمور

أحد مقومات جناح زراعة النخيل 
وإنتاج التمور باململكة العربية 

السعودية.

رمضان 1432هـ -  متور القصيم – القصيم
أغسطس 2011م

28

املمارسات اخلاطئة يف تنفيذ 
برنامج تغذية وري النخيل وكيفية 

تصحيحها
رمضان 1432هـ -  متور القصيم – القصيم

أغسطس 2011م

29
أمهية األمسدة العضوية يف تسميد 

مزارع خنيل التمر
الشجرة املباركة- أبو 

ظي –اإلمارات
4حمرم 1433هـ - ديسمر 

2011م

30
حوار حول مهوم وشجون النخيل 

النخلة – القصيموالتمر
جادى األخرى 1433هـ

مايو 2012م

31
مصنع متور القصيم أمل يراود أهل 

النخلة – القصيماملنطقة
جادى األخرى 1433هـ

مايو 2012م

النخلة – القصيمأوجه الشبه بن النخيل واإلنسان32
جادى األخرى 1433هـ

مايو 2012م

33
املكونات الغذائية حلبوب لقاح 

النخيل وأمهيته االقتصادية
الشجرة املباركة- أبو 

ظي –اإلمارات
حمرم 1434هـ

ديسمر 2012م

34
املكونات الغذائية لنوى التمر 

وأمهيته االقتصادية
الشجرة املباركة- أبو 

ظي –اإلمارات
جادى األوىل 1434هـ

مارس 2013م

الرواكيب )الفسائل اهلوائية ( منتج 35
ثانوي لنخيل التمر... كيف نستثمرها؟

الشجرة املباركة- أبو ظي 
قيد النشر–اإلمارات
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الفسائل األرضية منتج ثانوي لنخيل 36
التمر... كيف نعتين هبا؟

الشجرة املباركة- أبو ظي 
قيد النشر–اإلمارات

الشجرة املباركة- أبو ظي تصنيف وتقدير نواتج تقليم خنيل التمر37
قيد النشر–اإلمارات

خصائص نواتج تقليم خنيل التمر 38
وجماالت استخدامها

الشجرة املباركة- أبو ظي 
قيد النشر–اإلمارات

39
إدارة أوقاف صاحل الراجحي..مشاركات 
فاعلة يف مؤمترات حملية وعاملية خلدمة 

أحباث النخيل والتمور
متور القصيم- القصيم

شوال 1433هـ

أغسطس 2012م

40
إدارة العمليات الزراعية ألشجار النخيل 

..االنتقال من العشوائية إىل العمل 
االحرايف

متور القصيم- القصيم
شوال 1433هـ

أغسطس 2012م

اآلفات واألمراض اليت تصيب طلع 41
متور القصيم- القصيمالنخيل وطرق مكافحتها

شوال 1433هـ

أغسطس 2012م

مقومات االستثمار يف زراعة النخيل 42
النخيل والتمور-الرياضوإنتاج التمور حملياً وعاملياً 

ذو احلجة 1434هـ

نوفمر 2013م

43
خماطر الصقيع على النباتات عموماً 
وعلى النخيل على وجه اخلصوص 

وطرق الوقاية
النخيل والتمور-الرياض

ذو احلجة 1434هـ

نوفمر 2013م

44
إسهامات إدارة األوقاف العلمية يف 
املؤمترات واملهرجانات الدولية خلدمة 

أحباث النخيل والتمور
جملة النخلة- القصيم

شعبان 1434هـ

يوليو 2013م

حوار حول مستقبل تصدير التمور 45
جملة النخلة- القصيمالسعودية

شعبان 1434هـ

يوليو 2013م
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االستثمار يف املنتجات الثانوية لنخيل 46
جملة النخلة- القصيمالتمر

شعبان 1434هـ

يوليو 2013م

عيون الزراعة –مصرتصنيف املنتجات الثانوية لنخيل التمر47
ذو القعدة 1434هـ

أكتوبر 2013م

48
الراجحي: حصد إدارة األوقاف 

الشهادات العاملية الزراعية املتخصصة 
هو متثيل للوطن ومؤسساته الزراعية

جملة النخلة- القصيم
شوال 1435هـ

أغسطس 2014م

49

األنشطة اليت تقدمها إدارةأوقاف صاحل 
الراجحي من خال اإلدارة الزراعية 

بإدارة األوقاف ختدم املهتمن من زراعة 
النخيل وإنتاج التمور

جملة النخلة- القصيم
شوال 1435هـ

أغسطس 2014م

برنامج تعديل وتسنيد وتكميم العذوق 50
جملة النخلة- القصيمواألمهية االقتصادية لذلك

شوال 1435هـ

أغسطس 2014م

51

جتارب اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف 
صاحل الراجحي يف التحول إىل الزراعة 

العضوية للنخيل وإنشاء حقول عضوية 
جديدة

جملة الزراعة العضوية- وزارة 
قيد النشرالزراعة- الرياض

12-قائمة بأنواع المعدات التي تم تصميمها وتصنيعها باإلدارة الزراعية والهدف منها

    مت توجيــه اإلدارة الزراعيــة مــن قبــل اإلدارة العامــة لألوقــاف بتصميــم وتصنيــع كل مــا مــن شــأنه النهــوض خبدمــة 
قطــاع النخيــل مــن امليكنــة وذلــك للمســاعدة يف حــل أزمــة العمالــة ولســرعة تنفيــذ الرامــج الزراعيــة وبالكيفيــة 
املطلوبــة ويف الوقــت املناســب مت تصنيــع بعــض املعــدات بالورشــة املركزيــة التابعــة لــإلدارة الزراعيــة خلدمــة برامــج 
التلقيــح امليكانيكــي ولفــرز وتنظيــف التمــور. وبعــض تلــك املعــدات مت التقــدمي لتســجيلها يف إدارة بــراءة االخــراع 
مبدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة للحصــول علــى بــراءة اخــراع هلــا ومــن تلــك املعــدات واآلالت كمــا هــو 

موضــح باجلــدول رقــم )49( التــايل :-
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ة أو اآللةم ن ي ماك وع ال عددن مهاال الهدف من تصمي

لفرز وتنظيف التمور1ماكينة 12000
لفرز وتدريج التمور13سيور 2
لنزع النوى5ماكينة يدوية3
لنزع النوى1ماكينة هوائية4
للتلقيح امليكانيكي5كمروسر5
لتنظيف التمور4هزازات6
لفرم وطحن نواتج التقليم3مكائن فرم خملفات7

ماكينة استخاص حبوب اللقاح املؤمنة 1تطوير مكائن8
من شركة طيبة بدولة اإلمارات

9

آلة 2010لغسيل الفاتر 
الدسكية حتت نظام شبكة الري 

احلديثة.
غسيل) الفاتر الدسكية(، أحد مكونات 1

شبكة الري بالتنقيط.

10
ماكينة تقليب السماد العضوي 

تقليب  مساد الكمبوست الصناعي 1الصناعي)كمبوست(.
املكون من خملفات النخيل.

     ومنــاذج هــذه املعــدات ُمتاحــة يف متحــف اإلدارة الزراعيــة ملــن يريــد أن يطلــع عليهــا مــن املهتمــن بالنخيــل 
والتمــور مــن داخــل منطقــة القصيــم وخارجهــا وكذلــك مــن خــارج اململكــة العربيــة الســعودية.

13-مشاركة اإلدارة الزراعية في المهرجانات ذات العالقة

     مــن أجــل نشــر الوعــي بأمهيــة التمــور خاصــة العضويــة والنظيفــة والســعي حمليــاً وعامليــاً لزيــادة تصديــر التمــور 
تشــارك اإلدارة الزراعيــة بــإدارة األوقــاف يف معظــم املهرجانــات واملعــارض املهتمــة بالنخيــل والتمــور ســواء كانــت 
تلــك املهرجانــات واملعــارض داخــل اململكــة العربيــة الســعودية مثــل مهرجــان اجلنادريــة للــراث والثقافــة، ومهرجانــات 
التمــور مبعظــم مناطــق اململكــة، ســواء كانــت تلــك املشــاركات مــن قبــل إدارة األوقــاف مباشــرة, أو باملشــاركة عــن 

طريــق وزارة الزراعــة ومــن تلــك املشــاركات مــا  يــأيت:-
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مهرجانات متور بريدة منذ تأسيسه عام 1421هـ املوافق 2000م.. 1

املشــاركة عــن طريــق جامعــة القصيــم باململكــة العربيــة الســعودية للتعريــف بالتمــور يف بعــض الــدول مثــل روســيا . 2
و تركيــا و اجلزائــر عــام 2008م.

معرض )قوت( للتمور املعبأة منذ تأسيسه عام 1431ه املوافق2010م.. 3

معــارض الزراعــة العضويــة املقامــة ضمــن فعاليــات املعــرض الزراعــي الصناعــي الســعودي بالريــاض منــذ عــام . 4
1431ه املوافــق 2010م.

املعرض الدويل للنخيل والتمور بدولة اإلمارات العربية املتحدة عامي 1431ه املوافق 2010م، 1433هـ . 5
املوافق 2012م.

معــرض ليــوا للنخيــل، املنطقــة الغربيــة إمــارة أبــو ظــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــام 1432ه املوافــق . 6
2011م.

املشــاركة عــن طريــق وزارة الزراعــة باململكــة العربيــة الســعودية يف مهرجــان منتجــات الزراعــة العضويــة الــذي . 7
أُقيــم  مبدينــة بيوفــاخ باهلنــد عــام 1430هـــ املوافــق عــام 2010م حيــث شــاركت اإلدارة الزراعيــة بعينــات مــن 

التمــور العضويــة ونشــرات تعريفيــة.

املشــاركة يف معــرض فــروت لوجســتيكا عــام 2013م مبدينــة برلــن بأملانيــا جبنــاح خــاص بالتمــور لعــرض . 8
إدارة األوقــاف. متــور  وتســويق 

املشــاركة يف معــرض فــروت لوجســتيكا عــام 2014م مبدينــة برلــن بأملانيــا جبنــاح خــاص بالتمــور لعــرض . 9
إدارة األوقــاف. متــور  وتســويق 

املشــاركة يف معــرض أنوقــا مبدينــة كولــن بأملانيــا عــام 2013م جبنــاح خــاص بالتمــور لعــرض وتســويق متــور إدارة . 10
األوقاف.

املشــاركة يف معــرض حــال مبدينــة كواالملبــور مباليزيــا عــام 2014م جبنــاح خــاص بالتمــور لعــرض وتســويق . 11
متــور إدارة األوقــاف.

املشــاركة يف معرض world food مبدينة موســكو جبمهورية روســيا االحتادية عام 2014م جبناح خاص . 12
بالتمــور لعــرض وتســويق متــور إدارة األوقــاف.
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املشــاركة يف معــرض الشــرق األوســط للمنتجــات العضويــة والطبيعيــة بإمــارة ديب بدولــة اإلمــارات العربيــة . 13
عــام 2014م. املتحــدة 

املشــاركة يف معــرض )the international food & drink event( مبدينــة لنــدن باململكــة . 14
املتحــدة عــام 2015م.
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قائمة المراجع باللغة العربية

أمحــد أبــو النجــا قنديــل، كامــل عبــد الرمحــن- 1970م – اســتخدام املخلفــات الزراعيــة كأعــاف نشــرة . 1
العربيــة  القصيــم- اململكــة  فــرع  امللــك ســعود  البيطــري جبامعــة  الزراعــة والطــب  إرشــادية رقــم 79، كليــة 

الســعودية.

أمحــد الغنيــم -1964م – تغذيــة احليــوان – القواعــد األساســية ومــواد العلــف –  مكتبــة اإلجنلــو املصريــة . 2
-مصــر.

أمحــد ســعود املشــهدي 1416هـــ – تصنيــع التمــور وخملفــات النخيــل – ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة النخيــل . 3
اإلرشــادية الثانيــة – بيشــة 14، 15 ذي القعــدة 1416هـــ– اململكــة العربيــة الســعودية.

أمحــد ســعود املشــهدي 1994م املخلفــات الزراعيــة والصناعيــة الزراعيــة واالســتفادة منهــا يف اململكــة العربيــة . 4
الســعودية، ورقــة عمــل مقدمــة للحلقــة العلميــة عــن اســتخدام املخلفــات الزراعيــة واالســتفادة منهــا – دمشــق 

27، 30 مــارس 1994م -ســوريا.

أمحــد لطفــي عبــد الســام، 1993 م  - اآلفــات احلشــرية يف مصــر والبــاد العربيــة وطــرق الســيطرة عليهــا، . 5
اجلــزء الثــاين املكتبــة األكادمييــة – مصــر .

إمساعيــل حافــظ هرمــس، إبراهيــم محــد احلميــدان – 2001م – اســتخدام خملفــات ونــواة التمــور يف تغذيــة . 6
الدجــاج اللحــم – نشــرة إرشــادية رقــم 100، كليــة الزراعــة والطــب البيطــري، جامعــة امللــك ســعود، فــرع 

القصيــم- اململكــة العربيــة الســعودية.

جيمــي بالــس + فيليــس بالــس -2002م- الوصفــة الطبيــة للعــاج بالتغذيــة، ترجــة مكتبــة العبيــكان- . 7
اململكــة العربيــة الســعودية.

حامــد إبراهيــم املوصلــي- مــارس، 2001م-  املــوارد املاديــة املتجــددة كمــواد هندســية صديقــة للبيئــة، املؤمتــر . 8
الثالــث عشــر للهندســة امليكانيكيــة، اإلســكندرية.

حامــد إبراهيــم املوصلــي – جملــة الشــجرة املباركــة – مــارس 2012 م – نواتــج تقليــم النخيــل – قاعــدة ماديــة . 9
للمنتجــات الثانويــة الصناعيــة ومــواد البنــاء - اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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الثالثــة 1412هـــ – الغرفــة التجاريــة – إدارة 	  التمــور يف اململكــة العربيــة الســعودية- الطبعــة  اقتصاديــات 
البحــوث - اململكــة العربيــة الســعودية .

إصــدارات نــدوة النخيــل الثالثــة )1413هـــ(، مركــز أحبــاث النخيــل والتمــور جامعــة امللــك فيصــل، اإلحســاء- 	 
اململكــة العربيــة الســعودية.

دراســة تطويــر صناعــة التمــور ومشــتقاهتا – 1996م – الــدار الســعودية للخدمــات االستشــارية – اإلدارة 	 
العامــة للهندســة الصناعيــة– اململكــة العربيــة الســعودية.

الكتــاب اإلحصائــي الزراعــي الســنوي – 1996م العــدد التاســع – إدارة الدراســات االقتصاديــة واإلحصــاء 	 
– وزارة الزراعــة وامليــاه – الريــاض – اململكــة العربيــة الســعودية.

نــدوة فــرص وجمــاالت االســتثمار يف النخيــل والصناعــات القائمــة عليهــا حتــت رعايــة جملــس الغــرف التجاريــة 	 
الصناعيــة الســعودية ) اللجنــة الوطنيــة الزراعيــة ( -1997م.

التحليــل الكيميائــي ملســحوق نــوى التمــر – إعــداد التكامليــة لألعمــال الزراعيــة 1418هـــ- اململكــة العربيــة 	 
الســعودية .

دراســة تســويق التمــور وتصنيعهــا واســتغال خملفــات التمــور ومنتجاهتــا العرضيــة يف جهوريــة مصــر العربيــة – 	 
يونيــو /  1998 م .

إصــدارات املؤمتــر الــدويل األول لنخيــل البلــح، 1998م، جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالعــن، دولــة 	 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

كتاب املؤمتر الدويل عن خنيل البلح، نوفمر 1999م، جامعة أسيوط، مصر.	 

إصــدارات املؤمتــر الــدويل الثــاين لنخيــل البلــح، 2001، جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالعــن، دولــة 	 
املتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

دراســة تســويق التمــور وتصنيفهــا واســتغال خملفــات النخيــل والتمــور ومنتجاهتــا العرضيــة يف اململكــة املغربيــة 	 
– فرايــر 2002م . 
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دراســة حتليليــة ألنظمــة الزراعــة وتقييــم املنعكســات االقتصاديــة واالجتماعيــة للمعوقــات الفنيــة الــيت جتابــه 	 
قطــاع النخيــل باململكــة العربيــة الســعودية ) أبريــل /2002 م (.

إصــدارات اللقــاء العلمــي الــدويل لنخيــل التمــر، ســبتمر 2003م، كليــة الزراعــة والطــب البيطــري، جامعــة 	 
امللــك ســعود، فــرع القصيــم- اململكــة العربيــة الســعودية.

إصــدارات املؤمتــر الــدويل الثالــث لنخيــل البلــح، 2006م، جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أبــو ظــي، دولــة 	 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة .

اجنليزي-عــريب, 2006,إعــداد 	  النبــات  عريب-اجنليــزي   ووقايــة  علــوم  العلميــة يف  املصطلحــات  معجــم 
لبنــان. بــريوت,  النبــات, دار النهضــة العربيــة  وإصــدار اجلمعيــة العربيــة لوقايــة 

االتصــاالت الشــخصية والزيــارات امليدانيــة مــن قبــل املؤلفــن لبعــض املســتثمرين واملهتمــن بقطــاع النخيــل . 55
والتمــور داخــل اململكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا.
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أهم اإلصدارات عن نخيل التمر ويشمل عدد )213( مرجعاً علميًا

صورة رقم )41( غاف بعض إصدارات إدارة أوقاف صاحل الراجحي يف جمال النخيل والتمور
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جدول رقم )50( يوضح أهم اإلصدارات عن نخيل التمر

الناشرسنة النشراسم املؤلِّفعنوان املؤلَّفم

1
استخدام خملفات ونوى 
التمر يف تغذية الدجاج 
الاحم )نشرة إرشادية(

هرمس , إمساعيل حافظ 
, إبراهيم احلميدان

1421هـ
كلية الزراعة والطب البيطري جامعة 

القصيم

2
استخراج الكحول من 

التمور واستعماالته
نشرة مصلحة التمور العراقية1965مزينوين , جون

دار املنارة للنشر والتوزيع-السعودية1416هـباشا , حسان مشسياألسودان التمر واملاء3

4
أشجار النخيل باململكة 

العربية السعودية
خليفة , طاهر وحممد 

زيين جوانة
وزارة الزراعة واملياه الرياض1982م

أشجار خنيل التمر5
غالب , السيد حسام 

علي
بلدية أبو ظي2005م

6
أشجار خنيل التمر يف 

تنسيق املساحات اخلضراء 
) نشرة (

احلميد , عبد الرمحن 
إبراهيم , علم الدين 

نوح
1427هـ

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

7
األشجار والشجريات 
ودورهم يف التوازن البيئي

دار املريخ للنشر – الرياض1993مالقيعي , طارق

8
إصابة مثرة النخيل 
بعنكبوت الغبار

2000مكعكه , وليد عبد الغين
كلية العلوم الزراعية – جامعة 

اإلمارات

9
أصناف خنيل التمر 
ومواصفاهتا يف دولة 

اإلمارات العربية

شبانة , حسن عبد 
الرمحن , راشد حممد

اإلمارات العربية املتحدة2004م
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10

اإلعجاز العلمي للنخيل 
والتمور

) نشرة (

احلميد , عبد الرمحن 
إبراهيم , أنصاري مفتاح

1427هـ
كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 

القصيم

11
آفات التمور املخزونة 

)نشرة إرشادية(

احلاج , الطيب علي , 
حممد الدغريي , رمضان 

هال
1427هـ

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

نشرة رقم 39,سلطنة عمان1983موزارة الزراعة واألمساكآفات التمور املخزونة12

13
آفات التمور املخزونة)نشرة 

إرشادية(
الدغريي , حممد عبد 
العزيز , الطيب احلاج

1421هـ
كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 

القصيم

آفات النخيل14
اجلمعية التعاونية الزراعية 

بالبطن
إدارة اإلرشاد والوقاية1421هـ

مطبعة اإلدارة احمللية بغداد1963معبد احلسن , عليآفات النخيل والتمور15

16
آفات النخيل والتمور يف 
العامل العريب – االنتشار 
والتوزيع اجلغرايف – الضرر

عبد اجمليد,حممد 
إبراهيم وزيدان هندي 

عبداحلميد وجيل برهان 
السعدين

القاهرة – جهورية مصر العربية1996م

17
آفات خنلة التمر

) نشرة إرشادية (

احلاج , الطيب علي , 
حممد الدغريي , رمضان 

هال
1427هـ

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

18
اقتصاديات التمور يف 
اململكة العربية السعودية

إدارة البحوث1412هـالغرفة التجارية الصناعية

19
اقتصاديات إنتاج التمور يف 

اململكة
وزارة الزراعة ) السعودية 

)
وزارة الزراعة السعودية1420هـ
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20
اقتصاديات تصنيع التمور 

باململكة
عثمان , حممد فتح 

الرمحن
جامعة امللك سعود1419هـ

21
األكاروسات املتطفلة على 

النخيل )نشرة(
الرحياين,سليمان حممد, 

أمحدالفويل
1427هـ

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

مؤسسة التنضيد التصويري دمشق1995ماملعري , خليل وجيهإكثار النخيل22

إكثار خنيل التمر23
شبكة حبوث وتطوير 

النخيل
جامعة الدول العربية دمشق2001م

24
اإلكثار والرعاية الفنية 
لنخيل التمر )نشرة 

إرشادية (

اخلريي , علي حممد 
كامل , عبدالرمحن بن 

صاحل الواصل
1421هـ

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

25
أمراض النخيل والتمور يف 
الشرق األدىن ومشال أفريقيا

اجلريب , حممد 
عبدالقادر

مطبعة الوطن ببريوت1991م

26
أمراض النخيل, املشاكل 
, تشخيص األمراض , 

الوقاية والعاج

عبدالقادر , هشام 
هاشم وصاح الدين 

احلسيين حممد
1418هـ

دار املريخ للنشر

اململكة العربية السعودية

أمراض وآفات خنيل التمر27
جنيب , حممد أنيس 

أمحد
2001م

هيئة الري والصرف باإلحساء  وزارة 
الزراعة السعودية

روما1982ممنظمة األغذية والزراعةإنتاج التمور ووقايتها28

29
إنتاج وصناعة التمور يف 

اململكة
الدار السعودية 

للخدمات االستشارية
1418هـ

جملس الغرف التجارية والصناعية 
السعودية

30
األهداف واإلجنازات 

وثائق وأعمال ندوة النخيل 
اإلرشادية األوىل يف بيشة

الغامدي , عبد اهلل 
صاحل

1413هـ
الغرفة التجارية الصناعية – أهبا –

السعودية
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أهم آفات النخيل31
الدغريي  , صاحل بن 

علي
مركز األحباث - عنيزة1422ه

32
أهم آفات طلع النخيل 

ومكافحتها )نشرة إرشادية 
)

احلاج , الطيب على , 
سليمان الرحياين

1420هـ
كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 

القصيم

33
أهم أمراض النخيل الفطرية 
وطرق مكافحتها يف منطقة 
القصيم ) نشرة إرشادية (

عبد اهلل , حممد ياسر , 
سليمان الرحياين , أمحد 

الرقيبة
1423هـ

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

34
أمهية النخيل يف الوطن 

العريب
شبكة حبوث وتطوير 

النخيل
جامعة الدول العربية2002م

35
برنامج املكافحة املتكاملة 
آلفات النخيل ) نشرة 

إرشادية (

الرحياين , سليمان حممد 
, حممد الدغريي , خالد 

عثمان
1423هـ

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

أبو ظي1999مالعتيبة , مانع سعيدبوح النخيل36

37
حتسن زراعة وإنتاج 

النخيل
1965مالراوي , عفتان

خاصة ألحباث مؤمتر التمور العاملي 
– بغداد

38
حتسن زراعة وإنتاج 

النخيل
نشرة مصلحة التمور العراقية1956مالرواوي , علي

2005مصبحي سليمانتربية خنيل البلح39
دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع 

– مصر

1423هـاجلر , علي بن حممدتسميد النخيل40
املركز الوطين ألحباث النخيل والتمور 

باإلحساء
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41
تسميد النخيل وأمهيته 

)نشرة إرشادية(
الفخراين , يوسف حممد 

يوسف
1421هـ

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

42
التسويق الداخلي للتمور 
ومنتجاهتا يف اململكة 

العربية السعودية

مكي , حممد سعيد, 
صاحل حممد والعريفي 
, عيسى عبد اللطيف 
والعامر , راضي حسن

1991م
وزارة الزراعة واملياه, املركز اإلقليمي 

لألحباث الزراعية باإلحساء

43
تشخيص ظاهرة الذبول 
السريع يف خنيل التمر 
)اجملمعة – الزلفي (

اجلريب , حممد عبد 
القادر

1997م
منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة ووزارة الزراعة واملياه 

-الرياض

44
تشخيص ظاهرة الذبول 
السريع يف خنيل التمر 

)بيشه(

اجلريب , حممد عبد 
القادر

1997م
منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة ووزارة الزراعة واملياه – 

الرياض

45

تشخيص ظاهرة الذبول 
املفاجىء لنخيل التمر 
)مزرعة الشيخ ثنيان بن 

فهد الثنيان (

اجلريب , حممد عبد 
القادر

1997م
منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة ووزارة الزراعة واملياه – 

الرياض

تصنيع منتجات النخيل46
حممد هبجت , وليم 

توماس
مصر1935م

مطبعة األديب البغدادية بغداد1971مباصات , فاروق فرجتصنيع منتجات النخيل47

48
تطبيقات هندسية يف 

تصنيع التمور

حوباين , علي بن 
إبراهيم , عبد الرمحن 

اجلنويب
جامعة امللك سعود1424هـ
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49
تطوير صناعة التمور 
ومشتقاهتا , الرياض

الدار السعودية 
للخدمات االستشارية

1419هـ
اإلدارة العامة للهندسة الصناعية – 

الرياض

50

التقارير الفنية للزيارات 
امليدانية اخلاصة بدراسة 

األمراض النباتية على خنيل 
التمر السعودية

الزيات , حممد حممود

يف الفرة من 
1413هـ 

وحىت 
1421هـ

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة ,وزارة الزراعة واملياه 

-الرياض

51
تقارير فنية عن اختبار 

بعض املبيدات يف مكافحة 
سوسة النخيل احلمراء

الفريق العلمي مبشروع 
مكافحة سوسة النخيل 

احلمراء

1411هـ

1412هـ

وزارة الزراعة واملياه , الرياض – 
اململكة العربية السعودية

52
التقرير السنوي للمركز 
الوطين ألحباث الزراعة 

واملياه

وزارة الزراعة ) السعودية 
)

1407هـ

1416هـ

وزارة الزراعة واملياه – وكالة األحباث 
والتنمية الزراعية

53

التقرير الفين النهائي 
للمشروع البحثي اخلاص 
مبرض الوجام على النخيل 

يف حمافظة اإلحساء

الزيات , حممد حممود 
وخالد بن سعد آل عبد 

السام
1421هـ

وزارة الزراعة واملياه الرياض ,بالتعاون 
مع جامعة امللك فيصل باإلحساء

54
تقرير عن أمراض النخيل 

يف الكويت والسودان
اجلريب  , حممد عبد 

القادر
1973م

املركز اإلقليمي لبحوث النخيل 
والتمور يف الشرق األدىن ومشال 

أفريقيا

55
التقومي الزراعي الشامل 
خلدمة أشجار النخيل

سعود الفدا

رمزي أبوعيانة
2010م

إدارة أوقاف صاحل الراجحي اململكة 
العربية السعودية

56
التقومي السنوي لزراعة 
وخدمة أشجار النخيل

غالب , السيد حسام 
علي

بلدية أبو ظي2004م
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57
التكاثر السريع لنخيل 

التمر
الدورات التدريبية / مراكش1986محممد البوشانن

58
تكنولوجيا الزراعة النسيجية 

وأمهيتها يف إكثار خنيل 
التمر

العريب , اجبمان , حممد 
أجنادن 

2001م
شبكة حبوث وتطوير النخيل – 

سوريا )نشرة(

59
تكنولوجيا إنتاج الدبس 

وإنتاج التمور
دار زهران – عمان2000مالعكيدي , حسن خالد

60
تكنيك زراعة األنسجة 

النباتية يف مصر
علي , عبد احلليم 

سيف الدين
مركز البحوث الزراعية – مصر2002م

تلقيح النخيل61
الطاهر , عبد العزيز 

أمحد
وزارة الزراعة السعودية1409هـ

62
التلقيح يف أشجار خنيل 

البلح
1988مباشا , حممد علي

وزارة الزراعة )السعودية( نشرة رقم 
116,117

63
التلقيح وخف الثمار 

والعناية بعذوق خنيل التمر
شبكة حبوث وتطوير 

النخيل
جامعة الدول العربية - دمشق2000م

التمر غذاء ودواء64
العبودي , شريفة حممد 

ناصر
دار اخلرجيي للنشر والتوزيع1419هـ

داراحلضارة للنشر والتوزيع-السعودية1425هـبادويان , أمحد ساملالتمر غذاء وشفاء65

التمر غذاء وصحة66
الشوميان , سامل بن 

شوميان
دار اخلرجيي للنشر والتوزيع1418هـ
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التمور الكاملة املعبأة67

هيئة املواصفات 
واملقاييس لدول جملس 
التعاون لدول اخلليج 

العريب

1997م
هيئة املواصفات واملقاييس لدول 
جملس التعاون لدول اخلليج العربية

جدة1419هـاحلصري , أديب عمرمتور طابة68

التمور يف االقتصاد العراقي69
املا , عبد اللطيف 

عثمان
نشرة مصلحة التمور العراقية1965م

نشرة مصلحة التمور العراقية1965ماهلايل , عبد احلميدالتمور يف االقتصاد العراقي70

مطبعة املعارف – بغداد1956ماخلليلي , جعفرالتمور قدمياً وحديثًا71

72
التمور مصدر هام 
ملضادات األكسدة 
والفيتامينات ) نشرة(

الرضيمان , خالد بن 
ناصر

1427هـ
كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 

القصيم

73
التنمية الزراعية يف دول 
جملس التعاون اخلليج 

العربية

جملس التعاون لدول 
اخلليج العربية – األمانة 

العامة
1998م

جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
– الرياض

74
جودة مياه الري للنخيل

)نشرة إرشادية(

الفخراين , يوسف حممد 
يوسف

الرضيمان, خالد

1421هـ
كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 

القصيم

75
احلشرات القشرية والبق 
الدقيقي وطرق مكافحتها

سليمان , صاح أمحد 
, الطيب احلاج

1418هـ
كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 

القصيم

76
حشرات النخيل والتمور 
املفصيلة يف الشرق األدىن 

ومشال أفريقيا

احليدري , حيدر صاحل 
وعماد ذياب احلفيظ

منظمة األغذية والزراعة الدولية1986م
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77
حشرات النخيل والتمور 
يف الشرق األدىن ومشال 

أفريقيا
1980ماحليدري , حيدر صاحل

منظمة األغذية والزراعة الدولية 
بغداد

حفارات النخيل78
لقمة , حسن عصام 

الدين
وزارة الزراعة نشرة رقم2002205م

79
حفارات سيقان النخيل

) نشرة إرشادية (

احلاج , الطيب علي , 
سليمان الرحياين

1420هـ
كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 

القصيم

80
حلقة عمل حول زراعة 
النخيل وإنتاج التمور يف 

موريتانيا

شبكة حبوث وتطوير 
النخيل

جامعة الدول العربية- ايكاردا2002م

81
حلم الغبار على خنيل 

التمر
وزارة الزراعة ) 

السعودية(
هيئة الري والصرف باإلحساء1996م

82
حلم الغبار على خنيل 

التمور
1996مالزيات , حممد حممود

وزارة الزراعة السعودية نشرة رقم 
199

83
حلم الغبار على خنيل 

التمور
وزارة الزراعة ) السعودية 

)
نشرة إرشادية1996م

84

حول تشخيص ظاهرة 
الذبول السريع يف خنيل 
التمر )منطقة املدينة 

املنورة (

اجلريب , حممد عبد 
القادر

1997م
منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة ووزارة الزراعة واملياه-الرياض

84
اخلدمات الزراعية للنخيل 

)نشرة رقم 198(

إبراهيم العبد اهلادي

وعبد العزيز الطاهر
1984م

املركز الوطين ألحباث النخيل 
باإلحساء
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86

اخلصائص احلياتية 
والوصفية لسوسة النخيل 
احلمراء يف اململكة العربية 

السعودية

1997مالظافر , حممد هذال
رسالة ماجستري كلية الزراعة جامعة 

امللك سعود الرياض

خنفساء نواة البلح87
الصفطي , رفعت 

املرسي , رمضان مصري 
هال

1998م
أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا 

– مصر

خنفساء نواة البلح88
رفعت املرسي  الصفطي

رمضان مصري هال
اجمللس األعلى للجامعات- القاهرة1420هـ

89
دراسات ميدانية عن 

أصناف التمور
حسن , فتحي وعبد 

اهلل الزيد
وزارة الزراعة1975م

90

دراسة تسويق التمور 
وتصنيعها واستغال 

خملفات النخيل والتمور 
السعودية

شبكة حبوث وتطوير 
النخيل

جامعة الدول العربية2002م

91
دراسة عن تطوير زراعة 
وتصنيع وتسويق التمور 

باململكة

أمحد , فتحي حسن 
وآخرون

1984م
املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

)اخلرطوم (

92
الدليل اإلرشادي لزراعة 

النخيل وإنتاج التمور
الكثريي , حممد عاشور 

وآخرون
جامعة حضر موت اليمن2004م

93
دليل االستثمار الزراعي يف 

اململكة العربية السعودية
وزارة الزراعة ) السعودية 

)
1404هـ

وكالة الوزارة لشؤون األحباث والتنمية 
الزراعية
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94
دليل الوصف النبايت 

وعمليات اخلدمة اخلاصة 
بنخلة التمر

شبكة حبوث وتطوير 
النخيل

جامعة الدول العربية – دمشق2001م

95
دورة البلح الصغرى 

والكرى
وزارة الزراعة السعودية1411هـالطاهر , خالد فتحي

96
الدورة التدريبية حول 

املكافحة املتكاملة آلفات 
وأمراض النخيل

شبكة حبوث وتطوير 
النخيل

جامعة امللك فيصل1420هـ

97
الدورة التدريبية حول 

تقانات ما بعد جين التمور
شبكة حبوث وتطوير 

النخيل
2000م

رأس اخليمة – اإلمارات العربية 
املتحدة

98
الدورة التدريبية يف أمراض 

ووقاية النخيل
اجلريب , حممد عبد 

القادر
تونس1982م

نشرة فنية عن ديدان البلح99
الدريهم , يوسف بن 

ناصر
وزارة الزراعة – السعودية1423هـ

نشرة فنية عن ديدان البلح100
وزارة الزراعة )السعودية 

)
شعبة التوعية واإلعام1423هـ

101
الديوان التونسي لتوحيد 

اإلنتاج
املؤمتر العاملي للتمور 

)تونس(
تونس1950م

بغداد1946مالشرقي , عليرسالة عن التمر102

الرطب , والنخلة103
السعيد , عبد اهلل عبد 

الرازق
جدة / الدار السعودية1985م

104
الري والتسميد والعناية 

بنخلة التمر
شبكة حبوث وتطوير 

النخيل
جامعة الدول العربية – دمشق2001م
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ري وتسميد النخيل105
احلبيب , عبد الرمحن بن 

سليمان
وزارة الزراعة – السعودية1423هـ

ري وتسميد النخيل106
وزارة الزراعة ) 

السعودية(
شعبة التوعية واإلعام الزراعي1427هـ

107
ري وتسميد النخيل ) 

نشرة (

احلميد,عبدالرمحن 
إبراهيم,ضياء 

الريس,حممدقاسم
1427هـ

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

الزراعة العضوية للنخيل108

رمزي أبوعيانة، سعود 
الفدا،

خالد الرضيمان

2014م
إدارة أوقاف صاحل الراجحي اململكة 

العربية السعودية

109
زراعة النخيل وإنتاج 

التمور يف العاملن العريب 
واإلسامي

أمحد, فتحي حسن, 
حممد سعيد, القحطاين 

, يوسف أمن وايل
1979م

مطبعة جامعة عن مشس القاهرة - 
مصر

110
زراعة فسائل النخيل يف 

السعودية
الرصيص , علي بن 

صاحل
وزارة الزراعة نشرة رقم 1423229هـ

111
زراعة وإدارة مشاريع 

النخيل
رمزي أبوعيانة، سلطان 

الثنيان
2008م

إدارة أوقاف صاحل الراجحي  
اململكة العربية السعودية

2003ممركز البحوث الزراعيةزراعة وإنتاج خنيل البلح112
وزارة الزراعة واستصاح األراضي 

– مصر

113
زيادة تكوين اجلذور على 
فسائل ورواكيب خنيل 

البلح

املانع , فهد عبد العزيز 
وآخرون

جامعة امللك سعود1417هـ
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سوسة النخيل احلمراء114
إدارة البحوث الزراعية 

واملائية وآخرون
وزارة الشؤون البلدية والزراعة – قطر1998م

وزارة الزراعة – السعودية1422هـالسويسي , علي فهدسوسة النخيل احلمراء115

سوسة النخيل احلمراء116
اللجنة املوحدة ملكافحة 
سوسة النخيل احلمراء

1423هـ
وزارة الزراعة السعودية نشرات 

رقم133/132/131

سوسة النخيل احلمراء117
لقمة , حسن عصام 

الدين
وزارة الزراعة )السعودية(1420هـ

سوسة النخيل احلمراء118
وزارة الزراعة ) السعودية 

)
هيئة الري والصرف باإلحساء1421هـ

119
سوسة النخيل احلمراء 
نشرة التوعية واإلعام 

الزراعي رقم )119,118(

السويسي , علي 
وحسن عصام الدين 

لقمة
1412هـ

إدارة اإلرشاد واخلدمات الزراعية 
وزارة الزراعة واملياه اململكة العربية 

السعودية

النخيل والتمور يف العراق120
على عبد اهلل بن علي , 

الدباغ , عبد الوهاب
مطبعة شفيق – بغداد1969م

121
سوسة النخيل احلمراء 
واالقراب من اإلدارة 
املتكاملة ملكافحتها

لقمة , حسن عصام 
الدين , صاحل القعيط

وزارة الزراعة )السعودية(1423هـ

122
شرح الصدور يف النخل 

والتمور
بغداد1946مالقيسي , قاسم

صناعة جتفيف البلح123
املعرض الزراعي 

الصناعي العام السادس 
عشر بالقاهرة

قسم البساتن1949م
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الطبخ من التمور124
ليزا الكعكي , نبيلة 

محود
مكتبة خاصة-اإلمارات 1418هـ

دار الطائع – مصر1992معبد السام , نبيل عليالعاج بالتمر والرطب125

126
العمليات الفنية اليت جتري 
على رأس خنلة التمر  نشرة 

112

العبيد , راشد سلطان , 
حممد حرحش

جامعة امللك سعود1425هـ

127
عنكبوت الغبار على 

النخيل
وزارة الزراعة السعودية1410هـيوسف , أبو جودة

وزارة الزراعة السعودية1417هـالسامراين , فليح حسنفسائل النخيل وزراعتها128

فسائل النخيل وزراعتها129
وزارة الزراعة ) السعودية 

)
شعبة التوعية واإلعام الزراعي1980م

130
فسلجة وتشريح 

ومورفولوجي خنلة التمر
النعيمي , جبار حسن 
, األمري عباس جعفر

مطبعة جامعة البصرة - العراق1980م

131
فوائد النخيل والتمور ) 

نشرة (
احلميد , عبد الرمحن 
إبراهيم , أنصاري مفتاح

1427هـ
كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 

القصيم

القيمة الغذائية للتمور132
الرضيمان , خالد بن 

ناصر
1421هـ

إدارة النشر العلمي واملطابع – 
جامعة امللك سعود

133
القيمة الغذائية للتمور 

العراقية
جعية التمور العراقية – 

بغداد
نشرة رقم 2جعية التمور العراقية1985

134
القيمة الغذائية والعاجية 

للتمور
الرضيمان , خالد بن 

ناصر
2003م

إدارة النشر العلمي واملطابع – 
جامعة امللك سعود

135
الكتاب اإلحصائي الزراعي 

السنوي
وزارة الزراعة )السعودية 

)
1420هـ

وزارة الزراعة واملياه – الرياض – 
اململكة العربية السعودية
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136
الكتاب اإلحصائي الزراعي 

السنوي العدد 21

إدارة الدراسات 
االقتصاديات 

واإلحصاءات– وزارة 
الزراعة واملياه

وزارة الزراعة واملياه – السعودية1419هـ

العراق1970معالية الشاديكتاب التمور العراقية137

كتاب النخل138
بن سيدة , علي بن 
إمساعيل )املتويف عام 

1065م(
طبع يف بوالق1901م

139
كتاب النخلة يف غرس 

النخلة

اجلزائري , حممد بن 
يوسف بن عيسى 

اطفيشي
مطبعة أسعد بغداد1962م

دار اللواء للنشر والتوزيع1405هـالسجستاين , أبو حامتكتاب النخيل140

كتاب النخيل والكرم141
األصمعي ,أيب سعيد 
عبد امللك بن قريب 
)املتوىف عام831م(

1914م
املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعين 

يف بريوت

142
الكتيب اإلرشادي للنخيل 

والتمور
العبيد , عبد اهلل 

وآخرون
1997م

مركز اإلرشاد الزراعي كلية الزراعة 
جامعة امللك سعود

143
خملفات النخيل 

واستخدامها يف تغذية 
احليوان ) نشرة إرشادية (

أمحد , بركات حممد , 
سليمان الدبيب

1421هـ

2000م

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

144
املراقبة الصحية على 

صناعة وكبس التمور يف 
العراق

جعية التمور العراقية – 
بغداد

نشرة رقم 3 – جعية التمور العراقية1986
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145
املرشد احللقي ألمراض 

وآفات خنيل التمر وطرق 
مكافحتها يف السعودية

جنيب , حممد أنيس 
امحد

1991م
هيئة الري باإلحساء – وزارة الزراعة 

واملياه

146
مرض البيوض على خنيل 

التمر
شبكة حبوث وتطوير 

النخيل
جامعة الدول العربية – دمشق2001م

147
مرض الوجام على خنيل 

التمر
الزيات , حممد حممود 

وآخرون
1421هـ

وزارة الزراعة السعودية 

نشرة رقم 208

148
مركز البحوث الزراعية 

واملواد املائية
الدورة التدريبية مليكنة 
عمليات خدمة النخيل

العراق1983م

149
مزايا وفرص االستثمار 
يف جمال تنمية النخيل 
بأسلوب زراعة األنسجة

1418هـاخلالدي , عادل
جملس الغرف التجارية والصناعية  

باململكة العربية السعودية

150
مصنع تعبئة التمور 

باإلحساء
هيئة الري والصرف باإلحساء1418هـوزارة الزراعة )السعودية(

151
مفتاح للتعرف املبدئي 

ألمراض وآفات النخيل ) 
نشرة(

املليجي , حممد عبد 
الستار , رمضان مصري 

هال
1427هـ

كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 
القصيم

مقالة يف النخل152
البغدادي , موفق الدين 
عبد اللطيف )املتوىف 

عام 1231م(
ألفها يف مصر1202م

153
مقدمة يف وضع مواصفات 

التمور
نشرة مصلحة التمور العراقية1965مفرج , فاروق

نشرة إرشادية رقم11سلطنة عمان1981موزارة الزراعة واألمساكمكافحة آفات الفاكهة ,154
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155
مكافحة حشرات التمور 

املخزنية
شعبة التوعية واإلعام الزراعي1410هـمكي , حممد سعيد

ملخص أحباث156
املؤمتر العاملي للتمور 
األول الذي عقد يف 

طرابلس – ليبيا
1959م

منظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعة – روما

157
ملخصات حبوث النخيل 

والتمور

املشروع اإلقليمي 
لبحوث النخيل والتمور 
يف الشرق األدىن ومشال 

أفريقيا

1974م

1979م

منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة

158
من أحكام زكاة التمور

)نشرة إرشادية(

الربيش , عبد العزيز بن 
حممد

2003م
كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 

القصيم

159
مناطق انتشار أصناف 

النخيل باململكة
منظمة األغذية والزراعة1985مخليفة , طاهر وآخرون

160
املنتجات الثانوية 
للنخيل...وأمهيتها 

االقتصادية

سعود الفدا، رمزي 
أبوعيانة

2015م
إدارة أوقاف صاحل الراجحي اململكة 

العربية السعودية 

مؤمتر دويل161
املؤمتر الدويل عن خنيل 

البلح
جامعة أسيوط- مصر1999م

موسوعة النخيل والتمور162
عبد الفتاح , شحاته 

أمحد
دار الطائع - القاهرة2000م

163
مؤشرات عن صناعة 

التمور
1425هـوزارة الزراعة )السعودية(

إدارة املواصفات االقتصادية 
واإلحصاء
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164
نتائج دراسات خمتر التمور 

يف بغداد
نشرة مصلحة التمور العراقية1965معبد احلسن , علي

مطبعة أسعد - بغداد1962مالعزاوي , عباسالنخل يف تاريخ العراق165

166
النخل والتمر يف الكتاب 

املقدس والتلمود
رسالة - بغداد1946محداد , عزرا

النخلة167
اجلمعية املصرية للتنمية 
الذاتية للمجتمعات 

احمللية
القاهرة2004م

دار املشاعل للطباعة والنشر1414هـصوان , حممود جودةخنلة التمر168

خنلة التمر169
مي , حممود عبد الني 

وآخرون
سلطنة عمان1998م

170
خنلة التمر – املعامات 
الزراعية ومكافحة اآلفات

هال , رمضان مصري 
, أسامة العباسي

دار املعارف – مصر2005م

171
خنلة التمر – زراعتها 

وإنتاجها يف الوطن العريب

إبراهيم , حممد عاطف, 
حممد نظيف حجاج 

خليف
1993م

منشأة املعارف – اإلسكندرية – 
مصر

172
خنلة التمر – ماضيها 

وحاضرها
مطبعة العاين – بغداد1972مالبكر , عبد اجلبار

خنلة التمر يف الراث العريب173
احلفيظ , عماد حممد 

ذياب
الدار الدولية لاستثمارات الثقافية2004م

174
النخلة العربية- أدبياً 

وعلمياً واقتصاديًا
السويداء , عبد الرمحن 

بن زيد
1413هـ

مطابع مؤسسة اجلزيرة للصحافة 
والطباعة والنشر  الرياض

وزارة الزراعة السعودية1410هـإدارة املراعي والغاباتالنخلة زينة وعطاء175
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مطبعة دار البصري – بغداد1964مباش أعيان , عبد القادرالنخلة سيدة الشجر176

خنلتك177
النصف , يوسف بن 

حممد
الكويت1997م

مكتبة األجنلو املصرية 1973مواكد , عبد اللطيفالنخيل178

1423هـجملة العلوم والتقنيةالنخيل ) 3 أعداد(179
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية

النخيل : تقنيات وآفاق180

بريندي, عبد الرمحن 
وصاح الدين الكردي 

وعوض حممد أمحد 
عثمان

2000م
املركزالعريب لدراسات املناطق اجلافة 
واألراضي القاحلة,دمشق- سوريا

181
خنيل البلح ) نشرة خاصة 

بأسبوع الشجرة(
1410هـقسم البساتن والغابات

كلية الزراعة والطب البيطري 
بالقصيم

خنيل التمر182
اجلبوري , محيد جاسم 

حممد
جامعة اإلمارات العربية1993م

2001مبدوي , فائق وآخرونخنيل التمر183
وزارة الزراعة واستصاح األراضي – 

مصر )نشرة(

184
خنيل التمر يف اإلنرنت 

)نشرة فنية (
الرضيمان , خالد وأمحد 

أبو اليزيد
1424هـ

كلية الزراعة والطب البيطري 
بالقصيم

خنيل التمر يف اململكة185
اخلطيب , عبد اللطيف 
بن علي, حسن دينار

جامعة امللك فيصل1420هـ

186
خنيل التمر يف اململكة 
العربية السعودية الزراعة 

واإلنتاج والتصنيع

اخلطيب , عبد اللطيف 
بن علي حسن مزمل 

علي دينار
جامعة امللك فيصل1422هـ
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سلطنة عمان نشرة رقم 198521موزارة الزراعة واألمساكخنيل التمور187

النخيل العملي188
غالب , السيد حسام 

علي
1980م

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
- العراق

خنيل املنطقة الشرقية189
األنصاري , جاسم بن 

حممد
السعودية1421هـ

النخيل بن العلم والتجربة190
املسلم , حليت بن 

عبد اهلل
املدينة املنورة1992م

191
النخيل عصمة املقيم وزاد 

املسافر
أمحد , حمي الدين 

يوسف
الناشر العريب – الرياض1993م

1987مأمحد, رياضالنخيل يف البحرين192
إدارة الزراعة )البحرين( نشرة إرشادية 

رقم )2(

193
النخيل يف اجلاهلية وصدر 

اإلسام
أبو فرج اهلل , يوسف 

جريل
دار األنصار – القاهرة-

النخيل يف الكويت194
عثمان ,عوض حممد 

,عباس عبدالرضا
وزارة الزراعة1989م

195
النخيل يف عهدالني صلى 

اهلل عليه وسلم
املدينة املنورة-احلصري , أديب عمر

النخيل يف مصر196
براون , تومس وليم 

وهبجت حممد
1938م

الرسالة رقم 24 قسم البساتن – 
وزارة الزراعة املصرية – القاهرة

مطابع احمليسن حبائل1990مالعفنان , سعد خلفالنخيل يف منطقة حائل197

198
النخيل وأثرها يف اهلجرة 

الريفية
نشرة مصلحة التمور العراقية1965ماهلايل , عبد الرزاق



217 ملحق ... أهــــم اإلصــــدارات عن نخيـــــل التمـــــــر

الناشرسنة النشراسم املؤلِّفعنوان املؤلَّفم

199
النخيل والتمور باململكة 

العربية السعودية
وزارة الزراعة1403هـطاهر ,خليفة وآخرون

200
النخيل والتمور يف األدب 

العريب )نشرة(
مصلحة التمور العراقية1965ماخلليلي , جعفر

مطبعة األمة – بغداد1956مالدباغ , عبد الوهابالنخيل والتمور يف العراق201

كلية الزراعة-جامعة البصرة- العراق1985معبد احلسن، علىالنخيل والتمور وآفاهتا202

203
النخيل وتصنيع التمور 

السعودية
وزارة الزراعة واملياه1971ممرعي , حسن

ندوة204

إصدارات ندوة النخيل 
األوىل- والثانية- 
والثالثة- والرابعة- 

واخلامسة

1983م

1986م

1993م

2006م

2013م

كلية العلوم الزراعية واألغذية جامعة 
امللك فيصل السعودية

205
ندوة فرص وجماالت 
االستثمار يف النخيل 

والصناعات القائمة عليها
1418هـشركة املنتجات الزراعية

جملس الغرف التجارية الصناعية– 
اللجنة الوطنية الزراعية-الرياض

206
النيماتودا املتطفلة على 

النخيل يف منطقة القصيم 
) نشرة (

1427هـالرحياين , سليمان حممد
كلية الزراعة والطب البيطري–جامعة 

القصيم
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207
ورشة العمل األوىل حول 
مكافحة سوسة النخيل 

احلمراء

مركز أحباث النخيل 
والتمور

جامعة امللك فيصل – اإلحساء1421هـ

208
وصف أصناف التمور 

العراقية
اجلبوري , نوفل حممد 

وآخرون
وزارة الزراعة- العراق نشرة )68(1971م

209
ورشة عمل إقليمية حول  
املكافحة املتكاملة لسوسة 

النخيل احلمراء

وزارة الزراعة والفاو 
وإدارة أوقاف صاحل 

الراجحي
2014م

اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صاحل 
الراجحي مشروع الباطن بالقصيم

210
املمارسات الزراعية اجليدة 

ألشجار خنيل التمور

خالد بن ناصر 
الرضيمان، 

رمزي عبدالرحيم 
أبوعيانة، 

سعودبن عبدالكرمي الفّدا

2016م
إدارة أوقاف صاحل الراجحي – 

قيد الطبع

211
القيمة الغذائية والعاجية 
ملنتجات خنيل التمر الثانوية

خالد بن ناصر 
الرضيمان، 

رمزي عبدالرحيم 
أبوعيانة

قيد الطبع2015م

212
املواصفات القياسية لبعض 

متورالقصيم
رمزي عبدالرحيم 
أبوعيانه وآخرون

إمارة وأمانة منطقة القصيم2013م

213
نشرات فنية عن الرامج 

الزراعية للنخيل

رمزي أبوعيانة-سلطان 
الثنيان

سعودبن عبدالكرمي الفّدا

2000م-

2015م

اإلدارة الزراعية – إدارة أوقاف صاحل 
الراجحي
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السيرة الذاتية لألستاذ/سعود بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الفّدا

saudalfadda@hotmail.com

المؤهالت العلمية  :

درجــة البكالوريــوس يف احملاســبة– جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود بالقصيم)جامعــة القصيــم حاليــاً(  عــام . 1
1989م.

دراسة اللغة االجنليزية يف كلية لويس أند كارك والية بورتاند- الواليات املتحدة األمريكية عام  1992م.. 2

دبلوم احلاسب اآليل من كلية بلفيو والية واشنطن- الواليات املتحدة األمريكية عام 1993م.. 3

درجــة املاجســتري يف إدارة األعمــال التنفيــذي وحتقيــق درجــة A )مبعــدل تراكمــي 4,75 مــن5( مــن جامعــة . 4
امللــك عبدالعزيــز عــام 2007م.

الوظائف التي شغلها

حماسب مبؤسسة النقد العريب السعودي باملركز الرئيسي بالرياض ملدة سنتن 1991/1989م.. 1

املســئول عــن حســابات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي )املركــز الرئيســي بالريــاض( لــدى تشــيزمنهاتن بنــك . 2
نيويــورك )أمريــكا(، دوســلدروف بنــك )أملانيــا(، وبنــك اوف طوكيــو )اليابــان( ملــدة 3ســنوات.

مساعد أمن اخلزينة مبؤسسة النقد العريب السعودي فرع بريدة ملدة أربع سنوات.. 3

رئيس العمليات النقدية مبؤسسة النقد العريب السعودي فرع بريدة ملدة سبع سنوات.. 4

مديــر اإلدارة الزراعيــة بــإدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي )الــيت تشــرف علــى ثاثــة مشــروعات زراعيــة هبــا أكثــر . 5
مــن ربــع مليــون خنلــة( مــع حتقيــق االجنــازات اإلداريــة حســب األهــداف احملــددة واالجنــازات العلميــة املتخصصــة 

بالنشــاط  مــن عــام 1428هـــ )2008م(حــىت تارخيــه
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األنشطة اإلدارية واالجتماعية

نائــب رئيــس جلنــة التمــور بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالقصيــم الــدورة التاســعة مــن عــام 1430هـــ حــىت عــام . 1
1433ه, ويف دورهتــا العاشــرة منــذ عــام 1434هـــ وملــدة أربــع ســنوات قادمــة.

عضــو اللجنــة الوطنيــة للنخيــل والتمــور مبجلــس الغــرف التجاريــة باململكــة العربيــة الســعودية دورتــن ســابقتن . 2
وحــىت انتهــاء دور اللجنــة بعــد إنشــاء املركــز الوطــين للنخيــل والتمــور(.

عضو يف اجمللس االستشاري لقسم إنتاج النبات ووقايته بكلية الزراعة والطب البيطري جبامعة القصيم.. 3

عضو يف تطوير مناهج التعليم الفين الزراعي مبؤسسة التعليم الفين والتدريب املهين.. 4

عضو فريق املبادرة اخلامسة لصندوق التنمية الزراعية )مراجعة وتطوير وضع قطاع التمور(.. 5

عضو اجلمعية السعودية للزراعة العضوية.. 6

رئيــس فريــق عمــل تأســيس شــركة لتصديــر التمــور الســعودية خــال عامــي 2013، 2014م)الغرفــة التجاريــة . 7
الصناعيــة مبنطقــة الريــاض(.

عضو رابطة أحباث النخيل والتمور بالوطن العريب.. 8

عضــو فريــق إعــداد املواصفــات القياســية العامــة للتمــور باملركــز الــدويل للتمــور ومنظمــة األغذيــة والزراعــة باألمــم . 9
املتحــدة )الفاو(.

المشاركات العلمية والعملية

املاليــة واالقتصاديــة . 1 املشــاركة يف املؤمتــرات والنــدوات علــى املســتوى احمللــي والــدويل متخصصــة باجلوانــب 
واإلداريــة.

حضور دورات تدريبية متخصصة يف جمال االقتصاد يف الواليات املتحدة األمريكية.. 2

حضــور دورات متخصصــة بــاإلدارة العامــة وإدارة املــوارد البشــرية يف املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة التابعــة . 3
جلامعــة الــدول العربيــة.
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حضور دورات متخصصة بالتخطيط االسراتيجي يف املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.. 4

احلضــور واملشــاركة يف دورات تدريبيــة متخصصــة باألعمــال املصرفيــة يف املعهــد املصــريف التابــع ملؤسســة النقــد . 5
العــريب الســعودي.

العامــة . 6 بــاإلدارة والتعامــل مــع ضغــوط العمــل يف معهــد اإلدارة  احلضــور واملشــاركة يف دورات متخصصــة 
بالريــاض.

احلضور واملشاركةيف دورات ماليةمتخصصة بإدارة األموال العامةيف معهداإلدارة العامة بالرياض. 7

املشــاركة يف إعــداد ملــف ترشــح مشــروع الباطــن التابــع إلدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي جلائــزة خليفــة الدوليــة . 8
لنخيــل التمــر، حيــث مت الفــوز باملركــز األول علــى مســتوى العــامل فئــة املنتجــن املتميزيــن يف الــدورة الثانيــة عــام 

2010م.

األمــري . 9 جلائــزة  الراجحــي  صــاحل  أوقــاف  إلدارة  التابــع  الباطــن  مشــروع  ترشــح  ملــف  إعــداد  يف  املشــاركة 
فيصــل بــن بنــدر للنخيــل، حيــث مت الفــوز باملركــز األول لفئــة خدمــة النخيــل والتمــور يف الــدورة الثالثــة عــام 

1433ه/2012م.

املشاركة يف بعض الندوات الصحافية والتلفزيونية ذات العاقة بالنخيل والتمور.. 10

املشــاركة بــأوراق علميــة يف بعــض املؤمتــرات احملليــة والدوليــة ذات العاقــة بالنخيــل والتمــور والرشــيح مقــرراً . 11
لبعــض اجللســات العلميــة هبــا.

املشاركة يف بعض مهرجانات ومعارض التمور داخل اململكة العربية السعودية وخارجها.. 12

املشاركة يف بعض اجملات احمللية والعربية ذات العاقة بالنخيل والتمور.. 13

املشــاركة يف تأليــف كتــاب بعنــوان )الزراعــة العضويــة للنخيــل( صــادر عــن إدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي عــام . 14
2014م.

املشاركة يف تأليف كتاب بعنوان )املنتجات الثانوية لنخيل التمر..أنواعها وأمهيتها االقتصادية(.. 15

املشاركة يف تأليف كتاب حتت النشر بعنوان )املمارسات الزراعية اجليدة للنخيل(.. 16
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السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور رمزي عبد الرحيم أبو عيانة

ramzy200@hotmail.com

تــاريخ الميــالد  : 1953/11/17م.

جهـة الميــــالد  : دسوق –كفر الشيخ-جمهورية مصر العربية.

اإلقامة : المملكة العربية السعودية - منطقة القصيم - مدينة بريدة.

المؤهالت العلمية

احلصول على درجة البكالوريوس ختصص حشرات اقتصادية - عام 1978م من جامعة طنطا.. 1

احلصول على درجة املاجستري بعنوان)دراسات على حشرات اخلضر( - عام 1985م من جامعة طنطا.. 2

احلصــول علــى درجــة الدكتــوراه بعنــوان )دراســات علــى حشــرات بنجــر الســكر( - عــام 1991م مــن جامعــة . 3
طنطا.

الوظائف التي شغلتها

العمــل يف مصــر بدرجــة رئيــس حبــوث مبعهــد وقايــة النباتــات -مركــز البحــوث الزراعيــة والــيت تعــادل درجــة . 1
أســتاذ باجلامعــة.

العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية منــذ 1993م هبيئــة املواصفــات واملقاييــس لــدول جملــس التعــاون لــدول . 2
اخلليــج العربيــة حــىت 1997م .

مديــر قســم الدراســات والشــئون الفنيــة بــاإلدارة الزراعيــة بــإدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي منــذ عــام 1997م . 3
حــىت تارخيــه الــيت تشــرف علــى ثاثــة مشــروعات زراعيــة للنخيــل تضــم أكثــر مــن ربــع مليــون خنلــة مــن بينهــا 
32000 خنلــة حتــت نظــام الزراعــة العضويــة متثــل 16% وباقــي النخيــل حتــت نظــام املمارســات الزراعــة اجليــدة 

هبــا 45 صنــف مــن التمــور.
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األنشطة العلمية والعملية 

املشــاركة يف احلمــات القوميــة ملكافحــة اآلفــات الزراعيــة علــى بعــض احملاصيــل احلقليــة وبســاتن الفاكهــة . 1
ببعــض احملافظــات املصريــة.

تدريس املقررات العملية بقسم احلشرات بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ )87-1990م(.. 2

املشــاركة بــأوراق علميــة يف بعــض املؤمتــرات احملليــة والدوليــة وورش العمــل اخلاصــة بالنخيــل ووقايــة النباتــات . 3
والزراعــة العضويــة والرشــيح مقــرراً لبعــض اجللســات العلميــة هبــا.

االهتمامــات البحثيــة يف جمــال بيئــة احلشــرات، آفــات النخيــل والتمــور، الزراعــة العضويــة ونشــر )25(حبــث يف . 4
إصــدارات املؤمتــرات وبعــض اجملــات الدوريــة العلميــة.

التعــاون العلمــي مــع إدارة التوعيــة العلميــة والنشــر مبدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة بالريــاض بنشــر . 5
بعــض املقــاالت عــن آفــات النخيــل والتمــور والتنســيق ألعدادهــا، واختيــار الكتــاب وحتديــد عناويــن مقاالهتــم 

وعناصرهــا.

املنســق العلمــي جمللــة النخلــة الصــادرة عــن الغرفــة التجاريــة بالقصيــم وأعــداد مــن جملــة العلــوم والتقنيــة الصــادرة . 6
عــن مدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة وعضــو حتريــر جملــة الطبيعــة.

املشاركة الصحافية يف )19( جملة وصحيفة بعدد )205( مقالة.. 7

صدر للمؤلف عدد )8( كتب من بينهم )5(كتب في مجال النخيل والتمور وهي:-. 8
النبات غذاء ودواء 2007م عن دار املعرفة للتنمية البشرية بالرياض.	 
زراعة وإدارة مشاريع النخيل«مشرك« 2008م عن إدارة أوقاف صاحل الراجحي بالرياض.	 
منتجات حنل العسل..غذاء ودواء »مشرك« 2009م عن إبداع لإلعام والنشر بالقاهرة.	 
الزراعة العضوية للنخيل«مشرك«2009م عن دائرة الزراعة بأبو ظي بدولة اإلمارات.	 
التقومي الزراعي الشــامل خلدمة أشــجار النخيل »مشــرك« ط1 عام 2010م، ط2 عام 2014م عن إدارة 	 

أوقــاف صــاحل الراجحــي بالرياض.
الزراعة العضوية للنخيل »مشرك« 2014م عن إدارة أوقاف صاحل الراجحي بالرياض.	 
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التلــوث .. القاتــل الصامــت )صحتــك يف غــذاء آمــن وبيئــة نظيفــة( »مشــرك« 2014م عــن املكتــب املصــري 	 
احلديــث - القاهــرة.

املنتجات الثانوية لنخيل التمر.. أنواعها وأمهيتها االقتصادية.	 

للمؤلف كتابان مشركان حتت النشر ومها :. 9

جوانب مثرية يف عامل احلشرات.	 

الفاكهة غذاء ودواء.	 

املشــاركة يف إعــداد ملــف ترشــح مشــروع خنيــل الباطــن التابــع إلدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي جلائــزة خليفــة . 10
الدوليــة لنخيــل التمــر حيــث مت الفــوز باملركــز األول علــى مســتوى العــامل )فئــة املنتجــن املتميزيــن يف زراعــة 

النخيــل وإنتــاج التمــور( يف الــدورة الثانيــة 2010م.

املشــاركة يف إعــداد ملــف جائــزة األمــري فيصــل بــن بنــدر بدورتيهــا الثانيــة 2008م والثالثــة 2012م وقــد مت . 11
الفــوز يف هاتــن الدورتــن.

التعاون مع مركز أحباث النخيل والتمور جبامعة امللك فيصل باإلحساء يف جمال :-. 12

حتكيم بعض مقرحات املشاريع البحثية.	 

تقدير املفقود لبعض أصناف التمور  مبنطقة القصيم ملوسم 2014م.	 

عضو فريق إعداد املواصفات القياسية اخلاصة لبعض التمور السعودية مع :-. 13

املركز الدويل للتمور ومنظمة األغذية والزراعة باألمم املتحدة )الفاو( على مستوى اململكة.	 

أمانة وإمارة منطقة القصيم على مستوى منطقة القصيم.	 
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األنشطة االجتماعية

عضــو يف )7(جلــان )التطوير-احلصــاد –اجلودة-الري-الفسائل-اســتام األعمال-فتــح املظاريــف ودراســة 	 
عــروض األســعار( املشــكلة بــاإلدارة الزراعيــة بــإدارة أوقــاف صــاحل الراجحــي ورئيســاً للجــان األوىل والثانيــة 

واألخــرية.

إجراء )4( حوارات إذاعية وتلفزيونية عن خماطر املبيدات الكيميائية وبدائلها اآلمنة وخنيل التمر.	 

عضو يف )9( جعيات علمية واجتماعية حملية وعربية ذات العاقة بالتخصص.	 

عضو رابطة أحباث النخيل والتمور بالوطن العريب.	 
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للتواصل العلمي وإبداء المقترحات

يســعدنا تلقــي مقرحاتكــم وآرائكــم  عــن هــذا اإلصــدار, وســوف تؤخــذ بعــن االعتبــار إن شــاء اهلل, إلثــراء الطبعــة 
القادمــة مــن هــذا الكتــاب.

شاكرين ومقدرين تعاونكم وتفاعلكم.

المؤلفان

الريد االلكرويناالسم

saudalfadda@hotmail.comأ.سعود بن عبدالكرمي الفّدا

Ramzy200@hotmail.com أ.د.رمزي عبدالرحيم ابوعيانة


