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خنبل التمر من أقدم واهم احملاصيل اليت زرعت من قبل اإلنسان على 
وابلتايل فهي شجرة مهمة من اجلوانب التارخيية والدينية  األرض،هذه 

لزمن متتعت هذه الشجرة هبذه األمهية من قدمي ا والغذائية وقدوالثقافية 
ولكن  اث.األحبولذلك فقد كتب عنها الكثري واجري عليها العديد من 

هذه األدبيات متناثرة بشكل واسع ويف حاالت عديدة يصعب الوصول 
ر كتبت أو يف تقاري واضحة،كبري منها يف حالة غري   أن جزءكما   ليها،

بعدة لغات ويصعب احلصول عليها. ولذلك هناك حاجة ماسة لعمل 
عب رايف ألدبيات خنيل التمر جلعل الوصول إىل املتوفرة منها والصجبيبلو 

جمال  .لةقياسية شامرايف جها ممكنا وذلك على شكل بيبلو الوصول إلي

هذا العمل مشل اغلب ما كتب عن هذه الشجرة املباركة يف مجيع أحناء 
العامل ومن أقدم العصور إىل وقتنا احلاضر وذلك ابلتسجيل و التأكد 
واستخالص املعلومات ومن مث تصنيفها على شكل قاعدة 

فرة للناس واليكرتونية شاملة لتكون متو رافية اعتيادية جبيبلو  معلومات 
و األساتذة والباحثني واملرشدين الزراعيني واملزارعني والطالب والعاملني 
 يف التعليم و اإلنتاج، والتقنية وللخرباء واملختصني وحميب خنيل التمر

ولتكون قاعدة معلومات يف اململكة العربية السعودية ميكن توزيعها 
شر املعرفة  لنمعات التعليم والبحث يف العاملومداولتها على كل جمت

وخلدمة اإلنسانية

 

 مرجع علمي عن النخيل والتمور  10000اكثر من  ميع وترتيبجت مت
سلسلي ، كل مرجع يبدأ برقم ت وحسب األقدمية زمنيا  هجائيا   رتيبا  ت

يتبع ذلك االسم األخري للمؤلف األول يلي ذلك االسم األول له وعندما 
يكون للبحث أكثر من مؤلف يكتب االسم األخري لكل مؤلف يسبقه 
االسم األول ويسبق االسم األخري للمؤلف األخري حرف العطف) و( 

أو  املؤلف ) املؤلفني( وعنوان البحثمث تكتب سنة النشر بني أمساء 
الكتاب، يكتب عنوان البحث كما هو مكتوب يف البحث أو الكتاب 

ة ابللغة االجنليزية ويف حالة كونه مكتوب بلغة أخرى يتم ترمجته إىل اللغ
االجنليزية، ويكتب رقم اجمللد ورقم العدد وأرقام الصفحات للدورية أو 

ية ويكون رقم اجمللد ابألعداد العرب الكتاب بعد عنوان البحث مباشره
وبني قوسني يلي ذلك نقطتان):(، تكتب الصفحة األوىل و األخرية 

ية (، الكلمات األساسللبحث ابألعداد العربية موصولة بفاصله )،
لعنوان البحث املنشور يف الدورايت عادة ما يتم اختصارها ولذلك مت 

لك خدمة يف األدبيات وكذإعداد قائمه ابالختصارات املتكررة واملست
 .دليل املواضيع لسهولة االستخدام

كل   لداتاجملالشاملة تتكون من عدد من القياسية أدبيات خنيل التمر 
وع اجمللد مقدمة.مث موض احملتوايت، متهيد، تقدمي، العنوان،جملد يشمل 

مثل قائمة املراجع أو امللخصات أو امللخصات النوتية أو قائمة املؤلفني 
ائمة ق إحصائية،قائمة الدورايت أو الصور والشرائح يلي ذلك قائمة أو 

.املراجعمبصادر 

 

 
 

 :التايل النحو على وذلك جملدا 14 اجمللدات عدد بلغ وقد
 .حبث 3000 قرابة على جملد كل  حيتوي: املراجع قائمة جملدات 3
 .ملخص 1000 على جملد كل  حيتوي: البحوث ملخصات جملدات 5

 .ملخص 1300من رأكث على حيتوي: النوتية التمر خنيل بيبلوقرايف جملد
 .مؤلف 8000 من أكثر وعناوين أمساء على حيتوي: املؤلفني دليل جملد
 .الدورايت من 2000 قرابة أمساء على حيتوي: النشر أوعية دليل جملد

 .صورة 2000 من أكثر جملد كل  حيتوي: والشرائح صور جملدات 3
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قاعدة معلومات هي عبارة عن  شاملةال اليكرتونيةخنيل التمر بيبلوقرايف 

نوع من املراجع )مثل  35ذات سعة غري حمدودة، تتسع ألكثر من 
أحباث الدورايت، الكتب ورسائل املاجستري والدكتوراه(،كل نوع من 

حقل )مثل عنوان البحث، امللخص،  37املراجع حيتوى على 
الصفحات( ، ميكن اسرتجاع كامل القاعدة أو جزء منها عند احلاجة 

اكتشاف املكرر من األحباث و املسروق وكذلك ميكن أن ، كما ميكنها 
تبىن قائمة املرجع، كما ميكن عمل الكلمات الدليليه املرادفة وقائمة 
الباحثني و الدورايت العلمية و أوعية النشر املختلفة اليت نشرت هبا 
أحباث خنيل التمر ، تقوم ابلتأكد من األخطاء األماليه لعدد من اللغات 

من القواميس للغوية، تقوم بعرض املراجع أبكثر من شكل عدد وتعرض 
جع وكذلك نوع املر  وميكن تغيريحسب اجمللة املراد نشر األحباث هبا . 

 كما ميكن العودة مرة أخرى إىل الوضع األساسي  وقت،احلقول يف أي 
للقاعدة.كما أن احلقول يف املرجع الواحد متواصلة مع نفس احلقول يف 

  رى.جع األخأي نوع من املرا

 

 رعة،املناظرة بسأرقام احلقول شامله لتساعد لتحديد مواقع احلقول 
املرجع  *، نوععلى عالمة  حتتوياحلقول اإللزامية لنوع املرجع الواحد 

من احلقول الألزاميه جلميع املراجع. احلقول ذات الوظائف  ورقمه هي
ضافية إاخلاصة عادة ما تكون مظللة. ميكن للقاعدة البحث عن مراجع 

رس مكتبة الكونغ العلوم،ويب  )مثلقواعد بياانت أخري بعيدة  من
االنرتنت. حيث ميكن أن  من خالل العاملية(وغريها من املكتبات 

قاعدة بياانت معروفه، كما ميكنها  430من تستورد مراجع من أكثر 
بناء قائمة املراجع أثناء كتابة البحوث على امليكروسفت وورد ألكثر 

 Science مثل ال  نوع من قوائم املراجع  950من 
كما ميكن عمل أدبيات ملوضوع معني أو عمل السرية   Nature و 

ط مرجع ا ميكن ربالذاتية لباحث معني أو قوائم القراءة عند احلاجة ، كم
أو شكل معني أو موقع  PDFمعني إىل البحث الكامل أو ملفات 

على االنرتنت، أو إرسال البحث إىل برامج حتليلية أخرى ، كما ميكن 
قاعدة بياانت خمتلفة يف الشبكة ألعنكبوتيه كما  15نشر أكثر من 

ميكن مشاركة الزمالء على املستوى العاملي ابلبحث أو اإلضافة أو 
 إلطالع ابستخدام االنرتنت.ا

ليلها وتصنفها على ميكن حت بيبلوقرايف خنيل التمر االليكرتونية الشاملة
تسهل التعرف تفاعلية سريعة ل وتقدميها بصورةأساس احملتوى الفكري هلا 

جملرات الألفكار الرئيسة هلا واملناطق املرغوبة هبا ابستخدام حتليل 
Galaxy visualization إطار  األحباث يفمن  إلظهار عدد

تفاعلي تسمح لنا ابستكشاف العالقة الفكرية هلا وكيف تربطها عالقة 
مفاهيم مشرتكه ومتنحنا رؤية عالية عن ارتباط كل مرجع ابملرجع 

 Matrix املصفوفاتكما ميكن حتلل الواثئق إبظهار األخر.
visualization  واليت هي عبارة عن متثيل ثنائي االجتاه ملزاملة

بني فكرتني أو جمموعتني أو بني الكلمات ألدليليه نفسها. ابإلضافة 
إىل تقدمي جمموعة من الوسائل لشرح األدبيات ونتائج البحث اآليل 
شرحا تفصيليا. والتعلم األكثر من البحث املوسع لألدبيات وابلتايل 

عة مات اهلامة عند تضييق البحث األساسي بسر تقليل الفاقد من املعلو 
 يات.األدبويظهر اجتاه وترافق عرب مناطق املقالة ويوحد ويهذب 
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 األستاذ دكتور عبد هللا بن صاحل الغامدي

 اململكة العربية السعودية 65539الباحة  فعات،املرتحي  9319
saleh.alghamdi@gmail.combdullah.a 
00966505773720 

األستاذ دكتور عبد هللا بن صاحل الغامدي حصل على شهادة الدكتوراه 
كنساس مبدينة منهاتن بوالية كنساس، م من جامعة والية   1981عام 

ابلوالايت املتحدة االمريكية يف ختصص الوراثة وتربية النبات وعاد 
للعمل بباململكة يف نفس العام بكلية العلوم الزراعية واألغذية جبامعة 

ذه هشجرة خنيل التمر عملي مع القد بدأ امللك فيصل ابالحساء، و 
 عودته للمملكة وال زال يعمل هلا حىتمن اليوم األول ل املباركةالشجرة ا

  يومنا هذا.

مور نشاء مركز أحباث فريد للنخيل والتبدأت اجنازاته يف هذا اجملال إب
Date Palm Center فية  جبامعة امللك فيصل، حيث عمل

كز وقد حقق املر  وابحثا ،ومديرا ، ومشرفا ،  عاما  مؤسسا   16الكثر من 
 البحوث والتطوير والتدريب واإلرشاد.العديد من االجنازات يف جمال 

 Phoenixنشاء اول بنك لألصول الوراثية لنخيل التمر )إبم اقف
dactylifera L ويتكون 1982 املركز وذلك ابتداء من عام( يف .

تجة املنواالصناف  واألصناف العامليةالبنك من األصناف الوطنية 
أحباث عن  10بواسطة تقنية زراعة األنسجة. وقد نشر أكثر من 
نشاء ام إبكما ف  األصول الوراثية لنخيل التمر يف جمالت علمية حمكمة،

بتمويل من مشروع حبثي  pilot plantاول مصنع متور جترييب 
research grant  حصل علية من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم

 م بنشران الباحث الرئيس فيه. ونتيجة لذلك، قاوالتقنية ابلرايض. ك
نية قدم واسس تقكما مخسة أحباث يف جمالت علمية حمكمة.  أكثر من 

زراعة األنسجة واخلالاي لنخيل التمر إىل اململكة العربية السعودية. حيث 
أنشأ أول خمترب لزراعة األنسجة واخلالاي النباتية يف اململكة، وأيضا حصل 

على أول 1986من خالل تقنيات زراعة األنسجة واخلالاي يف عام 
 حبث. 20. ونشر أكثر من True-to-typeبق لالم. خنيل مطا

بدورا رئيسيا يف تنظيم الندوات الوطنية والدولية، مثل ندوات  وقد قام

جامعة امللك  واليت عقدت يفاألوىل النخيل يف اململكة العربية السعودية 
والثالثة واليت ، 1986واليت عقدت عام  ة، والثاني1982فيصل يف عام 
وااخلامسة . 2007والرابعة واليت عقدت عام ، 1993عقدت عام 

كمقرر جلان التنظيم ورئيس اللجنة   وعمل 1913واليت عقدت عام 
 العلمية للندوات. وحصل على جائزتني وطنية يف هذه الندوات.

م بتدريس مقررات زراعة النخيل وإنتاج القد قويف اجملال األكادميي 
م بتدريسها هي: هورت اعاما. املقررات اليت ق 30التمور ألكثر من 

خنيل التمر -325انتاج خنيل التمر )ساعتني معتمدة(، وهورت -311
م ايف قسم البساتني، ق هزمالئ ومع بعض )ثالث ساعات معتمدة(.

إبعداد برانمج املاجستري يف إنتاج النخيل والتمور. هذا الربانمج هو 
الب ط األول من نوعه يف أي جامعة. أيضا أشرف واختربت العديد من

الدراسات العليا )ماجستري ودكتوراه( يف بعض اجلامعات الوطنية 
 والدولية.

 من العديد قدم املاضية، 30 الـ السنوات ويف جمال خدمة اجملتمع يف
 ذات وعموض يف أو التمور، وإنتاج النخيل زراعة يف العامة احملاضرات

 اململكة، يف الوطين املستوي على احملاضرات هذه بعض وكانت. صلة
ارض م بتنظيم عدد من املعاقكما .الدويل املستوي على اآلخر والبعض

خمتلفة عن النخيل والتمور، اثنني منها على املستوى الشخصي )معرض 
يف جامعة امللك فيصل، األحساء، ومعرض  1416خنيل األانبيب، 

يف املدينة املنورة(. اثنني من املعارض على املستوى  1417خنيل التمر، 
(؛ 1407 ومهرجان اجلنادرية 1406احمللي )مهرجان اجلنادرية يف 

 امع وأربعة معارض على املستوى الدويل )دولة اإلمارات العربية املتحدة
ية عام اليمنجاملهورية ، 1424 اهلامشية عام األردناململكة ، 1421
 (.1427 عام النمسامجهورية ، 1425

لتمور زراعة النخيل وتصنيع اويف جمال خدمة الشركات املتخصصة يف 
 والتمور لنخيلا احباث مركز يف عمله أثناء اكتسبها اليت ونظرا للخربات

 العديد من اخلدمات بتقدمي قام واألغذية، الزراعة العلوم وكلية
 ملنظماتوا الشركات من للعديد والتمور النخيل جمال يف االستشارية

دار ابخلرب امل ابلدمام، شركةالنسيجي  النخيل إلنتاج سأابد شركة :مثل
 شركة  .يوسف كانو ابلبحرين شركة. الزراعية ابلقصيم القصيم شركة
الزراعية  بيشة كةشر  املنورة. ابملدينة طيبة االمريكية ابلظهران شركة بكتل

  .شركة الري.شركة بتيل .شركة اندك ،ابونيان ابلرايض ببيشة. جمموعة
 

 العربية يةالوطن اللجنة) مبسمى دولية جلنة وعلى املستوي الدويل أنشأ
 العريب حتاداال تتبع الدويل املستوي على جلنة وهي( والتمور للنخيل

 املؤلف
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 ومقرة لعربيةا للجامعة التابعة العربية االحتادات أحد الغذائية للصنعات
 معظم تحقق اللجنة. السامي املقام مبوافقة هلا رئيسا اول وكان بغداد

 النخيل ومبي االحتفال تنظيم احلصر، ال املثال سبيل على أهدافها،
 ية، كماالتدريب الدورات من العديد تنظيم السنوات، من لعدد العريب

 من كونةم الشبكة هذه أعضاء. العاملية التمر خنيل حبوث شبكة أقام
 واململكة ةالسوري واجلمهورية العربية مصر مجهورية منها عربية دول عدة

 من كةالشب وتتألف. وغريها اخلليجي، التعاون جملس ودول املغرب
 لسعوديةا العربية ابململكة تقع واالهم األويل.  فرعية شبكات مخس
 حققت وقد. رئيسها وكان( IPM لآلفات املتكاملة اإلدارة) وهي

. رشادواإل والتدريب البحوث اجراء مثل أهدافها، من الكثري الشبكة
 نميةالت وصندوق جبدة للتنمية االسالمي البنك من مولت الشبكة
 يوالريف االجتماعي التنمية وبنك بروما املتحدة ابألمم الزراعي

 .ابلكويت
يف كلية العلوم الزراعية واألغذية ومركز أحباث النخيل  هخالل عمل

، حصل على العديد من املنح البحثية. عاما    30الكثر من  والتمور

 نشر أكثرو يل وتصنيع التمور. معظم هذه املنح كانت موجه إلنتاج النخ
حبثا علميا حمكما يف الدورايت الوطنية والدولية. معظم هذه  50من 

األحباث يف زراعة النخيل وإنتاج التمور. بعض من هذه األحباث 
ت العديد من الندوا يف كما شارك  ودولية.على جوائز وطنية  تحصل

بحثية العديد من األوراق الوقدم احمللية والدولية  واملؤمترات وورش العمل
هبا سواء ابللقاء او عرض امللصقات أو احملاضرات العامة. وكانت معظم 
 هذه األوراق يف زراعة النخيل وإنتاج التمور أو موضوعات ذات صلة

. خالل هذا الوقت، شارك أيضا يف تنظيم العديد من اللجان املنظمة هبا
املؤمترات  العلمية يف كثري من رئيس او مقرر لكثري من اجللساتمنها  هلا.

والندوات، ورئيس للعديد من الفرق االستشارات الفنية. معظم هذه 
الدورات واالستشارات هي يف جمال زراعة النخيل وإنتاج التمور، أو 

ئيس ر ويف جمال التحرير العلمي عمل . والتمورموضوع ذو صلة ابلنخيل 
ا التمور. عملت أيضحترير يف العديد من إصدارات ندوات النخيل و 

غذية اليت تصدرها منظمة األ عضوا يف هيئة حترير جملة خنيل التمر
 والزراعة. 

 

 

 

 

 

 


