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 الزراعیة الغذائیة :  السیاسات

التغذیــة مفهــوم شــامل لكــل الكائنــات الحیــة فــي الطبیعــة ، وان دیمومــة هــذه 
الكائنات ومنها اإلنسـان فـي سـر حركتهـا ونشـاطها واحتفاظهـا بالصـحة العامـة هـو 
الغـذاء والتغذیـة السـلیمة وان التغذیـة الصـحیحة هـي المسـؤولة عـن منحنـا الصـحة 

عقلیــة وعلــوم التغذیــة تطــورت تطــورًا كبیــرًا وســریعًا كمــا الســلیمة والقــوة الجســمیة وال
ــق لتواكــب الحــاالت  ــرًا وبشــكل دقی ــاة وتخصصــت كثی ــة مرافــق الحی أنهــا شــملت كاف
الجدیــدة والمستعصــیة ، أن هــذا االهتمــام الكبیــر بعلــوم الغــذاء والتغذیــة مــن قبــل 

ذیـــة الحیوانیـــة الجهــات المعنیـــة الدولیــة واإلقلیمیـــة والعربیــة والمحلیـــة لتــوفیر األغ
 والنباتیة وبمواصفات عالیة الجودة. 

أن اهللا ســبحانه وتعـــالى خلــف الطبیعـــة بمكوناتهـــا مــن ارض ، هـــواء ، میـــاه ، 
طاقــة مغناطیســیة ، وكائنــات حیــة مــن كــل نــوع ومختلفــة األشــكال واأللــوان والطعــم 

اهللا وبمواصفات دقیقة ومتناسـقة لتكـون مـادة غذائیـة لإلنسـان الـذي خلقـه  ةوالنكه
لیكون خلیفته في األرض هـي األخـرى ذات منـافع جمـة لـه وللكائنـات النباتیـة فهـي 
المصدر الدائم لتجهیز النبات بالعناصر الغذائیة ، كما آن جریان المیاه على سـطح 
األرض یكســبها حــالوة بتــدعیمها بالعناصــر الغذائیــة وبشــكل مباشــر هــذه المعادلــة 

الدقیقــة خلقهــا اهللا منــذ بــدء الخلیقــة لتكــون فــي  الحیاتیــة أو هــذه المعادلــة الكونیــة
متناول اإلنسان ولكن جهل اإلنسـان البـدائي سـابقًا وتسـارع التكنولوجیـا فـي الوقـت 
الحاضر افرط اإلنسـان بـالكثیر مـن هـذه القـیم الطبیعیـة لهـذه المعادلـة الربانیـة مـن 

وث في المیـاه ، دون ان یعلم أو لعلمه بها فمن إهدار هذه القیم جاءت مصادر التل
في الزراعة في األرض ومكوناتها في المدن في المؤشـرات الصـناعیة ، فـي تغیـرات 
ــام فــي صــحة اإلنســان  ــأثیر الع ــى الت ــل هــذا أدى إل ــألرض ك ــة المغناطیســیة ل الطاق
وتغذیتــه واألدهــى والمــر فــي عالمنــا المتســارع الحــالي والــذي جعــل الشــعوب النامیــة 

في تخطیط إدارة علومها وهنا أخـص بهـا إدارة العلـوم  ودول العالم الثالث ان تتخبط
الزراعیة والغذائیة والتي هي جزء من العلـوم العامـة فالمـدارس العلمیـة الفكریـة فـي 
إدارة الغــذاء تنوعــت كثیــرًا ونتیجــة للتســابق الحاصــل فــي العــالم فــأن الــدول النامیــة 

یـار أي نـوع مـن المـداري ودول العالم الثالـث لیسـت لهـا القـدرة أو اإلمكانیـة فـي اخت
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الفكریة علمًا أنها غارقة في التخطیط العشوائي لغذائها علمًا ان درجات الـوعي فـي 
المجتمعــات لهــا دور كبیــر فــي تحدیــد المدرســة الفكریــة الغذائیــة ألي بلــد أو إقلــیم 

ان تحــدد وتقتــرح  (WHO) (FAO)وتســعى هیئــة األمــم المتحــدة عبــر نوافــذها 
ذائیة لبعض البلدان رغم التضـارب مـا بینهـا وبـین حاجـات هـذه المدارس الفكریة الغ

الدول من خالل هیئاتها الوطنیة والجدل مستمر لتحدیـد الهویـة للوصـول إلـى تلبیـة 
الحاجــات الغذائیــة وبالتــالي الوصــول إلــى المدرســة الفكریــة الصــحیحة والتــي تعتمــد 

 باألساس على ما یلي: 
 توفر المیاه العذبة . -1
 البیئیة للزراعات المناسبة .توفر الظروف  -2

 تحدید المحاصیل الزراعیة االستراتیجیة مع توفر ظروفها. -3

 توفر المساحات الصالحة والالزمة وتحدید الرقعة الزراعیة. -4

 توفر المعدات واألدوات والمواد الالزمة وبسعر مناسب. -5

 تحدید الجدوى االقتصادیة ألي مشروع مسبقًا . -6

 ها.ثبات المدرسة الفكریة وتطور  -7

توفر الكادر العلمي المتقدم والمتوسط واألیدي الماهرة فـي المجـال الزراعـي  -8
ومن هذه األمور یتم تحدید نشـاطات البلـد مـن الناحیـة الزراعیـة مـن خـالل 

 تجاربها وتجارب الدول الصدیقة وعلى مدى من الزمن.

هولنـدا والشواهد كثیرة في عالمنا المعاصر وعلي سبیل المثال ال الحصـر فـان دولـة 
ـــي  ـــا الت ـــذلك بلغاری ـــب ومشـــتقاته وك ـــاج الحلی ـــار وٕانت ـــة األبق ـــي تخصصـــت بتربی الت
تخصصــت بالمعلبــات الغذائیــة وأســبانیا تخصصــت بــالزیتون ومنتجاتــه امــا اقطارنــا 
العربیة وعلى سبیل المثال العـراف تخصـص بـالتمور ولبنـان بالتفـاح وألجـل التنویـع 

ن نحـدد المسـارات الزراعیـة التـي تحتاجهـا والتكامل االقتصادي العربي یجب علینـا ا
وهـــذا العمـــل یقـــع علـــى الجامعـــة العربیـــة ومنظماتهـــا المهنیـــة والتـــي تتـــأثر دائمـــًا 
بالمواقف السیاسیة ، إضافة إلى ان اكثر العاملین في هذا المنظمات هم مـن الـذین 

ذه لـدیهم عالقـات شخصـیة بحكومـاتهم وال تتــوفر فـیهم  اإلدارة الناجحـة علمـًا أن هــ
 المنظمات تتأثر بما یلي: 
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 بعدم كفاءة التخطیط.  -1
تأثر بعض القائمین هذه المنظمات بالمدارس الفكریة التي درسوا فیهـا ممـا  -2

 یؤدي إلى التخبط وعدم انسجام تخطیطاتهم مع الواقع الفعلي. 

عدم وضوح الرؤیا لدى القیادات السیاسیة من خـالل المختصـین والقـائمین  -3
 على التخطیط .

 عم للقطاع الزراعي في كافي. الد -4

ومــن هنــا البــد لنــا مــن سیاســة زراعیــة وغذائیــة معروفــة األهــداف والمســارات لكــي 
 نصل إلى الهدف السامي توفیر الغذاء وسد احتیاجات المواطن العربي. 

وبما أننا في صـدد ثـروة النخیـل التـي هـي الثـروة الوطنیـة والقومیـة للشـعب العربـي 
% من نخیـل العـالم وهـي بـنفس الوقـت 80ه الواسعة بحدود حیث تتواجد بین أراضی

ثروة بیئیة فهي إضافة إلى أنها مصـدر غذائیـة فهـي تلطـف الجـو وتمنحـه النظافـة 
واألوكسجین الكافي وهي ظل لإلنسان في هذه المنطقة الحارة والمشمسة وقد تغنـى 

لعربـــي النـــاس بهـــا وأفـــاض الشـــعراء بمحاســـن هـــذه الشـــجرة المباركـــة وان األدب ا
واإلسالمي زاخر بحسن طالع هذه الشجرة وجمالها وغـذائها فهـي المسـكن والملـبس 
والغـــذاء المـــنعش واللذیـــذ وكـــانوا األجـــداد واألبـــاء القـــدماء یســـمونها شـــجرة الحیـــاة 

 لألسباب التالیة : 
شكرها القران الكریم في حدیثة عن والدة عیسى علیه السـالم كرمـز للسـالم  -1

 من سورة مریم. ) 25، 24، 23(اآلیة 
 مرة كشجرة من أشجار الجنة .  23ذكرها في القران الكریم بحدود  -2

 استخدمها سیدنا عیسى علیه السالم كرمز للسالم .  -3

جـــاءت فائـــدة التمـــور فـــي الســـنة النبویـــة المحمدیـــة فـــي اكثـــر األحادیـــث  -4
 المسندة إلى سیدنا وسندنا إلى یوم الدین محمد بن عبد اهللا (ص). 

 بیت عندهم التمر (رواه مسلم). ال یجوع أهل 

  مــن تصــبح كــل یــوم بســبع تمــرات عجــوة ، لــم یضــیره فــي ذلــك الیــوم ســم أو
 سحر. 

  .خیر تمراتكم الُبرني یذهب الداء وال داء فیه 
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 نتیجة للدراسات العلمیة في عصرنا الحاضر اكتشف ما یلي :  -5

جــراثیم ان التمــر ال ینقــل الجــراثیم والمیكروبــات (العجــوة) وال تتحمــل ال •
 %.75من النمو والتكاثر فیه نتیجة تركیز السكریات 

سـعره حراریـة وان تمـره  318غم مـن التمـر تحتـوي علـى 100ان كل  •
 واحدة تكفي لتمد اإلنسان بسعرات حراریة تكفي بمجهود یوم كامل. 

 ان حبوب اللقاح تعالج العقم مع العسل. •

 :التمور تمد الجسم بالعناصر المعدنیة الغذائیة وهي •
 Cl, Cu, Fe, Na, s, P, Ca, K . 
حــامض النیكوتیــك  B2, B1, Aالتمــور تمــد الجســم بالفیتامینــات  •

 .Cوفیتامین 
ــة  • ــك ، اســبارنیك ،  –التمــور تمــنح الجســم األحمــاض األمینی كلونامی

كلیسن ، لیوسین ، سیرین ، ال یسـین ، تزایوسـین، ارجنـین ، االنـین 
 ، ثریتوفان، ثیروتین، فالین.
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 ل التالي یوضح القیمة الغذائیة للتمور والجدو
 غم تمور 100) جدول یوضح محتویات التمور بشكل عام في 1(

 القیمة  المكون  القیمة  المكون 

 ملغمK 750 سعرة248 سعرات حراریة 

 ملغمCa 68 غم75-65 سكریات كلیه 

 ملغم Mg 59 غم7.8 ألیاف 

 ملغم  P 64 غم2 بروتین 

 ملغم Fe 1.6 غم0.6-أثار دهون 

 ملغم  Cu 0.21 غم  398 حامض الكلونامیك 

 ملغم Zn 0.3 غم315 حامض اسبارنیك

 ملغمCu 51 غم301 حامض الكلیس

 ملغمCl 290 غم254 حامض البوسین

 ملغم 50 كاروتین  غم196 حامض سیرین 

وحـــــدة  A 125-150فیتامین  غم 184 حامض اللسثین
 دولیة 

 ملغم 0.07 ثیامین غم173 امض الثیروسین ح

 ملغم 0.04 ریبوفالفین غم152 حامض االرجنین 

 ملغم2 حامض النیكوثین غم 119 حامض االنین

 ملغم B6 0.15فیتامین  غم110 حامض التریتوفان

 ملغم 21 حامض الفولیك غم98 حامض التیروتین

 ملغمC 2.7-7.7فیتامین  غم88 حامض الغالین 

 
فــي تغذیــة اإلنســان فهــي بحــق مــنجم غــذائي  مــن الجــدول یظهــر أهمیــة التمــور

 متكامل.
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 محتویات التمور : 
 :  السكریات )1(

تعتبر سكریات التمور من السكریات السـریعة الهضـم ألنهـا سـكریات بسـیطة 
% كلوكــوز) وهــي 55% ، 45وهــي تتكــون مــن الكلوكــوز والفركتــوز (فــاكتوز 

الجسم الطاقة أما من السكریات المفیدة للجسم والغذائیة بنفس الوقت وتمنح 
% عنـد النضـج 7-5كمیة السكروز فـي التمـور فهـي قلیلـة وتتـرامح مـا بـین 

 ولكنها غنیة بهذا السكر في مرحلة الخالل والرطب. 
 

 : األلیاف )2(

ونقصـــد هنـــا باأللیـــاف هـــي المـــادة الســـیللوزیة والهیمـــة ســـلیلوزیه المكونـــة 
روهیدراتیـة معقـده كمـا لجدران خالیا الثمار كما أنها تحیط بالنواة وهي مـادة ك

انها سریعة التحول إلى كلوكوز ونسبة هذه المادة تختلف حسب نوع وصنف 
غــم 8.4غــم تمــر تحتــوي علــى 100التمــر والظــروف البیئیــة وعمومــًا ان كــل 
 ألیاف واأللیاف مفیدة في حركة األمعاء .

 
 :  البروتینات )3(

رى أو مصادر أخرى ان نسبة البروتینات في التمور قلیلة مقارنة بالثمار األخ
% وهي نسبة تسد جزء مـن حاجـة 2.95-1.7تقلیدیة ونسبته تتراوح ما بین 

اإلنســان الیومیــة وهــو بــروتین متمیــز بــأنواع األحمــاض األمینیــة الضــروریة 
 لإلنسان.

 
 :   الدھون )4(

% ومعظـم 1.9-0.50الدهون في التمور ضئیلة وان نسـبتها تتـراوح مـا بـین 
 .Waxالدهون هي من نوع 
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 :  لفیتامیناتا )5(

ــي  ــي التمــور كمــا یشــیر الیهــا الجــدول وهــي تف ــدة ف ــات كمیاتهــا جی الفیتامین
 اإلنسان الیومیة. تباحتیاجا

 
 :   المعادن )6(

ـــادن الضـــروریة لإلنســـان خصوصـــًا  ـــد جـــدًا بالمع ـــور مصـــدر جی ـــر التم تعتب
% مــن حاجــة اإلنســان الیومیــة كمــا انــه 50المغنیســوم والحدیــد التــي تســند 

ألخرى كما یشیر إلیها الجدول وخصوصًا لعنصري البوتاسیوم غني بالمعادن ا
ــدًا عــن  ــة بعی والصــودیوم والتــي كمیتهمــا تتناســب مــع حاجــة اإلنســان الیومی

 التأثیرات المرضیة.
 

 األحماض األمینیة :  )7(
حــامض  12تتركــز األحمــاض األمینیــة فــي لــب التمــر وتحتــوي التمــور علــى 

 ه األحماض هي : أمیني خصوصًا في اللب والنواة واهم هذ
 في النواة  في اللب 

 الالیسین  الجلونامیك 

 االرجنین  االسبارتیك 

 التریثوفان  الجلیسین 

  السیرین 

  الالیسین 

  واالرجنین 

  الترتیوفان

 Pipecolic acidوتعتبر التمور من أغنى المصادر بالحامض األمیني النادر 
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 :  المواد القابضة )8(

لحجــري والخــالل األخضــر وقســم مــن الخــالل األصــفر بــالمواد تتمیــز مرحلــة ا
القابضة التانینیه وتترسب هذه المواد في الطبقة القریبة من القشرة الخارجیة 
للتمور وتدریجیًا تنخفض هذه المواد عند مراحل النضوج وال تلبـث كمیـة هـذه 

اق المادة ان تتحول جمیعهـا الـى مـواد أخـرى بحیـث تصـبح الثمـار حلـوة المـذ
 أثناء النضج. 

 
 :   المواد الملونة )9(

 تحتوي التمور وأصنافها إلى الصبغات النباتیة التالیة : 

 االنثوسیانین -3 الفالفون أو الغالفونول  -2 الكلورفیك  -1
 

 فوائد التمور : 
 (أ) األلیاف (ألیاف التمور) .

  التمور واإلمساك : -1
جون اإلمسـاك بأخـذ حبـات مـن انهم یعال ةجاءت في التقاریر الطبیة أل أمریكی

التمر لیًال لتأخذ ألیاف التمور دورها في حركة األمعاء وبالتـالي تسـهیل مهمـة 
طــرح الفضــالت و أســباب اإلمســاك كثیــرة ومنهــا تشــنج القولــون ، عــدم تحمــل 
بعــض األطعمــة (منتوجــات األلبــان) ، عــدم الحركــة لفتــرة طویلــة (المســنین) 

، انسداد األمعاء، كما ان اخـذ التمـور تقلـل الضغط النفسي ، نقص المغنزیوم 
 في اإلصابة بمرض البواسیر بسبب األلیاف الموجودة فیه . 

 
   التمور والسمنة : -2

بمـــا ان التمـــور تحتـــوي علـــى نســـبة جیـــدة مـــن األلیـــاف فهـــي تســـاعد علـــى 
اإلحساس بالشبع مما یقلل من تناول المزیـد مـن الطعـام كمـا ان دور األلیـاف 

 .في منع اإلمساك
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 :  حصیات المرارة -3

هنالك دراسـات ومؤشـرات تشـیر إلـى ان تنـاول األلیـاف بصـورة عامـة والتمـور 
بصــورة خاصــة یســاعد علــى تعــدیل تركیــب األمــالح الصــفراویة ممــا یقلــل مــن 

 احتمال تكون الحصیات في المرارة. 
 

 :  اإلمساك واإلسھال عند المسنین -4

ــى تنظــیم ح ــاول التمــور یســاعد المســنین عل ــون ان تن ــع تك ــاء وتمن ركــة األمع
 النتوءات في جدران األمعاء الغلیظة لدیهم . 

 
 :  التھاب القولون التشنجي -5

ان تناول التمور یساعد على التخلص من التهاب القولون التشنجي (آالم فـي 
 البطن ، إمساك ، إسهال ، انتفاخ في البطن ، غثیان ، فقدان الشهیة).

 
 :   سرطان القولون -6

ت إلى نـدرة اإلصـابة بسـرطان القولـون لمـن یتنـاول كمیـات جیـدة تشیر الدراسا
من األلیاف والتي لها القدرة على امتصاص المـواد السـمیة المسـببة للسـرطان 

 والناجمة عن التخمرات الجرثومیة في القولون.
 

 : مرض السكر -7

تشــیر الدراســات الحدیثــة إلــى ان اخــذ أو تنــاول المــواد الكربوهیدراتیــة المعقــدة 
غنیة باأللیاف یمنع اإلصابة بمرض الشكر الن األلیاف تلعب دورًا مهمًا فـي وال

 خفض التقلبات التي تحدث في الدم بعد تناول الوجبات .
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 ب) التمر وارتفاع ضغط الدم : 
 :  Naالصودیوم  -1

ــدم  ــع ضــغط ال ــاس ویرتف ــین عامــة الن ــدم مــرض شــائع ب ان مــرض ضــغط ال
ـــدم هـــو تـــدریجیًا مـــع تقـــدم الســـن والمســـتوى ال  90/140طبیعـــي لضـــغط ال

واالرتفاع البسیط شائع والسبب مرض كلوي أو هرموني أو وراثـي ومـن أهـم 
أسبابه هو ملح الطعام والتمور بشكل عـام تحتـوي علـى كمیـات بسـیطة مـن 

غــم تمــر وهــي 100ملغــم / 20-15عنصــر الصــودیوم فهــو یتــراوح مــا بــین 
ولهـا فـالتمور فقیـرة بعنصــر كمیـات ال تـذكر وال تسـبب ضـغطًا للـدم إذا تـم تنا

Na  إضافة إلى وجود عنصر البوتاسیوم والذي یلعـب دورًا مهمـًا فـي خفـض
 ضغط الدم. 

 
 :  البوتاسیوم  -2

ان التمــور غنیــة بعنصــر البوتاســیوم كمــا ان المختصــین فــي علــوم التغذیــة 
یهتمــون كثیــرًا بنســبة البوتاســیوم للصــودیوم فــي أي مــادة غذائیــة فاألغذیــة 

بوتاسیوم تفید فـي الوقایـة مـن ارتفـاع ضـغط الـدم وفـي عالجـه لـذا الغنیة بال
ینصح دائمًا بعدم إضافة كمیات من ملـح الطعـام إلـى األغذیـة بحیـث تصـبح 

 النسبة معكوسة ألن ذلك سیسبب بفقدان البوتاسیوم.
 

 : Ca, Mgالكالسیوم والمغنیسیوم  -3

ــــى عنصــــر الكالســــیوم والمغنیســــیوم وبنســــب متقا ــــة التمــــور تحتــــوى عل رب
فللكالســیوم عالقــة بارتفــاع ضــغط الــدم ولكــن المغنیســیوم عــالج لضــغط الــدم 
ونسب العنصرین متسـاویة لـذا فلـیس للكالسـیوم تـأثیر علـى صـحة اإلنسـان 
مــا دام هنالــك عنصــر المغنیســوم إضــافة إلــى ذلــك فللمغنیســیوم تــأثیر كبیــر 
 علــى دعــم مناعــة الجســم ضــد األمــراض الســرطانیة ویحتــوي جســم اإلنســان

غــم مــن المغنیســیوم فقــط ونصــف هــذه الكمیــة موجــودة فــي العظــام 25علــى 
والباقي متوزع في األعضاء األخرى كاألعصاب والدم وان نقـص المغنیسـیوم 
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في الجسم عن المعدالت یسبب أمراض خطرة خصوصًا الـذین لـدیهم أمـراض 
غـم 100في القلب والتمور تمنح الجسم خمس حاجته الیومیة حیـث یحتـوي 

ملغـــم مغنیســـیوم وتقـــدر الحاجـــة الیومیـــة للجســـم بــــ 60تمـــر بحـــدود مـــن ال
 ملغم. 300

 
 أما الفیتامینات فیمكن إیجاز فوائدھا من التمور بما یلي: 

 :   Aفیتامین  -1

مهم للجلد ، للشعر ، للتناسل ، الرؤیة في الظالم وهو موجودة بكمیـة جیـدة 
تقریبًا وان كـل  وحدة دولیة 5000في التمور وان حاجة اإلنسان هي بحدود 

 وحدة دولیة .  150غم من التمور تحتوي على 100
 

   :B6فیتامین  -2
مهــم فــي المســاعدة وبشــكل أساســي فــي بنــاء أنســجة الجســم وضــروري فــي 

 0.15غـم تحتـوي علـى 100ویحتـوي التمـر كـل  تالتمثیل الغذائي للبروتینیا
 ملغم. 2ملغم وان حاجة الجسم هي 

 
 :  الثیامین  -3

الكسدة المواد الكربوهیدراتیـة واألحمـاض  Coenzymeكـ مهم في المساعدة
فـي العقـل والقلـب وضـعف العضـالت  تالكیتونیه وان نقـص بسـبب اضـطرابا

 ملغم . 1.5ملغم وان حاجة الجسم الیومیة  0.07وان كمیته في التمور هي 
 

   الریبوفالفین : -4
وغلـوبین هام جدًا للتمثیل الغذائي خصوصًا البروتینات والـدهون وعمـل الهیم

ملغــم وان حاجــة الجســم الیومیــة 0.04غــم مــن التمــور تحتــوي 100وان كــل 
 ملغم . 1.6

 :  Cفیتامین  -5
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وهو معروف في عملة في تجدید الخالیا ومنح الجسـم المناعـة وتحتـوي كـل 
ــى 100 ــة هــي 7.7-2.7غــم مــن التمــور عل ملغــم وان حاجــة الجســم الیومی

 ملغم. 60
 

 ھي ما یلي :أھم المنتجات القائمة على التمور 
 التمور      أ) 
 

 
تغیر شكل  التمور كما هي

 التمر

تحویل التمور الى 
 مستخلصات

 التخمرات
 الصناعیة

 

 المشروبات العصائر

عجینـــــــــــــــــه  كبس التمور
 التمر 

 الدبس -1
 السكر السائل -2
 لالخ-3
 

 الكحول-1
 خمیرة خبز-2
 خمیرة علف -3
 حامض لیمون-4
 أحماض عضویة-5
 أحماض أمینیة -6
 فیتامینات-7

  

 

 ب) منتجات النخلة السلیلوزیة
 
 
 

عمــــل الســــالل المختلفــــة -1
 من الخوص

 عمل الحبال اللیفیة-2
 عمل الخشب المضغوط-3
 عمل السجاد اللیفي-4

إنتــــــــــــــاج المــــــــــــــواد  إنتاج الوقود  إنتاج األسمدة إنتاج الورق
 الكیماویة 

 الفورفورال-1
 بعض السیترویدات
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