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  مقدمةال

ومبيــدات  الكيميائيــةإن طــرق الزراعــة التقليديــة احلديثــة تعتمــد علــى االســتعمال املتزايــد لألمســدة      
للمبيــدات  املفــرطفنتيجــة هلــذا االســتخدام . الزراعيــة املنتجــات وأيضــااآلفــات املصــنعة الــيت تلــوث البيئــة 

حــدث خلــل يف التــوازن البيئــي وكــان نتيجــة هــذا اخللــل  املصــنعةالكيميائيــة واألمســدة املعدنيــة املختلفــة 
  .واحليوان لصحة اإلنسان أضرارسلبيات كثرية جداً أمهها ما حدث من 

عـد عـن الباألصـوات تنـادي ب تا بـدأنـوعندما أدرك اإلنسان هذه احلقيقة اجته إىل الطبيعة ومـن ه     
م يعــد لـف. إلنسـانليـة املختلفــة  والـيت كانـت ســبباً يف العديـد مـن األمــراض يائاسـتخدام املبيـدات الكيم

ة يف حملول سام قبل أن تقدم على مائدة طعام اإلنسـان مقبوًال أن تغمس مثار الفاكهة اجلميلة واللذيذ
ليتنـــاول الســـم يف الفاكهـــة ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن حـــدوث أمـــراض ومشـــاكل صـــحية لإلنســـان والنبـــات 

البيئة اليت طاملا عشنا ا مع أن هذه البيئة ليست ملكاً لنا بل ألبنائنا وأحفادنا مـن  وكذلك ،واحليوان
  .بعدنا
ظهــرت الزراعــة العضــوية كحقيقــة ناصــعة تــرد بكــل قــوة علــى النظــام الزراعــي الشــائع الــذي لــذلك      

ــمت وبالتــايل فالزراعــة العضــوية ،يــات إلنتــاج غــذاء لإلنســانيائيقــوم علــى اســتخدام الكيم ن مــن إنتــاج ك
ولكـن هـذا اإلنتـاج حيتـاج إىل  ،حسـب االحتيـاجغذاء صحي آمن خـال مـن السـموم وبكميـات وفـرية 

ىل كثـري مـن املبـادرات إوهـي حتتـاج  النظيفـة علم ومعرفة، فالزراعة العضوية هي منوذج مطور من الزراعة
  .تكون ناجحة يواخلربات باإلضافة إىل حتمل  املسئولية لك

ثـــار الســـلبية علـــى البيئـــة تقليـــل اآلوإن اصـــطالح الزراعـــة العضـــوية يشـــري إىل العمليـــة الـــيت حتـــاول       
مرحلة اإلنتاج مروراً باحلصاد والنقل والتعبئة والتصنيع وإىل تسويق املنتجات إىل  إعداد الرتبة من ابتداءً 

وتفادي اسـتعمال  ،دخالت اخلارجيةلذا تستند الزراعة العضوية على التقليل من استعمال امل. الغذائية
واملنـــــتج يوصـــــف . وأي مـــــواد ضـــــارة للبيئـــــة وصـــــحة اإلنســـــان املخصـــــبات املصـــــنعة ومبيـــــدات اآلفـــــات
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إذا كانت كل مراحل اإلنتاج ختضع ملعايري معينـة وضـعت بواسـطة مقـاييس عضـوية وطنيـة ) بالعضوي(
  .أو دولية

والـذي قـام بتأليفـه ثالثـة مـن ) لعضـوية للنخيـلالزراعـة ا(من هنا جاءت فكرة تـأليف هـذا الكتـاب     
اعتبـار أن قطـاع باملهتمـني بقطـاع النخيـل والتمـور  واألكادمييـةخمتلف التخصصـات واخلـربات التطبيقيـة 

اململكة العربية السـعودية ورمبـا يف دول اخللـيج العـريب بـل يف عـدد بالنخيل من أكرب القطاعات الزراعية 
متــور عضــوية  إلنتــاجوأن التحــول مــن الزراعــات التقليديــة إىل الزراعــات العضــوية  ،كثــري مــن دول العــامل

 ٦٠م ٢٠١١حيـث بلغـت املبيعـات للمنتجـات العضـوية عـام  أخذ يتنامى يف السنوات العشر األخرية
  .(٢٠١٢ ,IFOAM)مليار دوالر 

بعــض املفــاهيم  البــاب األول حيــث تنــاولأبــواب رئيســة،  مثانيــةالكتــاب علــى  هــذا وقــد اشــتمل     

 إضـاءة علـىفتنـاول  البـاب الثـاني ، أمـا اً عشر عنصراً رئيسـ اثينالزراعة العضوية من خالل  عن العامة

إضـــاءة علــى أعــداد النخيــل وكميـــات  البــاب الثالــثبينمـــا تنــاول ، الزراعــة العضــوية يف الــوطن العــريب
والـــيت حتـــت التحـــول يف اململكـــة العربيـــة أعـــداد النخيـــل العضـــوية التمـــور الناجتـــة عامليـــا وعربيـــا وحمليـــا و 

التسعة خلدمة أشجار النخيل على مدار  الزراعية فقد اشتمل على الربامج رابعالباب الأما  ،ةالسعودي
مــن  العضــوي اعتمــاداً أساســياً علــى مــدخالت اإلنتــاج يعتمــدان الثالــث والرابــع ناجمــانمنهــا الرب  ،العــام

تمـور الناجتـة مـن الزراعـة فيشـمل تقنيـة مابعـد احلصـاد وتـداول ال الخـامسالباب ، أمـا مبيدات وأمسدة 

، أمــا صــه لتوضــيح القيمــة الغذائيــة واألمهيــة العالجيــة للتمــوريفــتم ختص ســادسالبــاب الأمــا  ،العضــوية

واإلدارات التابعـة هلـا مـع  فقد تضمن التعريف بإدارة أوقاف صاحل عبدالعزيز الراجحـي  بعالساالباب 

البـاب وتضـمن ، الرتكيز على أنشطة اإلدارة الزراعية واليت ينتسب إليهـا اثنـني مـن مـؤلفي هـذا الكتـاب

 مرجعــاً  ويعتــرب هــذا الكتــاب، هــا وجهــة النشــريومؤلف التمــر يــلعــن خن اإلصــدارات أهــم واألخــري ثــامنال
  .عضويةالتمور الإلنتاج شامًال يغطي اجلوانب املختلفة 
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عضـوية التمـور الكافة املهتمني بإنتاج ل هذا الكتاب يف طبعته األوىل مفيدا وعوناً  يكون أن ونأمل     
وان يكــون إضــافة جديــدة ، وبلــدان العــامل فــة البلــدان العربيــة الشــقيقةيف اململكــة العربيــة الســعودية وكا

وأن يكــون مســامهة فاعلــة يف  الكتــب التطبيقيــة هــذهوجيــدة للمكتبــات العربيــة الــيت يف حاجــة إىل مثــل 
االجتــاه الصــحيح حنــو التطبيقــات احلقيقيــة للــربامج الزراعيــة إلنتــاج متــور عضــوية وتعزيــز اجلهــود الراميــة 

  .حلماية اإلنسان والبيئة
يف طبعتـــه األوىل والـــيت ســـوف تؤخـــذ بعـــني  الكتـــابحنـــو هـــذا نقـــد البنـــاء بكـــل اآلراء والمـــع االعتـــزاز 

  ر إلثراء الطبعة القادمة إن شاء اهللاالعتبا
  واهللا ويل التوفيق

  املؤلفون                                                                          

  

  القصيم -اململكة العربية السعودية 
  م١/١/٢٠١٣املوافق     هـ١٩/٢/١٤٣٤ لثالثاءا
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  الشكر والتقدير
جملــس أصــحاب الفضــيلة املشــايخ أعضــاء ممثلــة ب صــاحل الراجحــي أوقــاف إلدارةالعليــا  لــإلدارة

مـن خـالل  األوقـاف إلدارةاألوقـاف وسـعادة املـدير العـام  إلدارةالعـام  األمـنيوسعادة ، يناملوقر  النظارة
  . رسم اخلطط اإلسرتاتيجية والتوجيه واملتابعة حياهلا

ألعضــاء نتــاج تلــك التوجيهــات والتطلعــات  إال) الزراعــة العضــوية للنخيــل(هــذا الكتــاب  ومــا
  .سعادة املدير العامسعادة األمني العام و  ومتابعة حثيثة من قبل يناملوقر  النظارةجملس 

التوجـــه خبـــالص الشـــكر ووافـــر الثنـــاء والتقـــدير إىل أصـــحاب الفضـــيلة  إاللـــذا اليســـع املؤلفـــون 
 عبدالسالم بـن صـالح الراجحـي األستاذالعام  األمنيولسعادة  يناملوقر  نظارةالاملشايخ أعضاء جملس 

علـــى مـــوافقتهم الكرميـــة بـــأن يطبـــع هـــذا  علـــي بـــن محمـــد الشمســـانولســـعادة املـــدير العـــام املهنـــدس 
وبكــل الـدول العربيــة الكتـاب علـى نفقــة إدارة األوقـاف خدمــة لقطـاع النخيــل والتمـور مبملكتنــا احلبيبـة 

  .لبنة جديدة من لبنات العمل اخلريي إلدارة األوقافعاً و مرجواإلسالمية املهتمة ذا القطاع ليكون 
  األعمالنسأل اهللا أن يتقبل من الموقف ومنا ومنكم صالح 

  
  المؤلفون
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  اإلهداء
  -:إلى كل من 

واملمارســــات الزراعيــــة اجليــــدة الــــيت ، لنظيفــــة، وميــــارس الزراعــــات العضــــويةيتجــــه إىل الزراعــــات ا •
 .املستدامة واالستخدام األمثل للموارد الطبيعيةتشجع على الزراعة 

واملـواد الكيميائيـة  من خماطر املبيـدات هلكنيحيافظ على البيئة من امللوثات، وعلى صحة املست •
 .الضارة على البيئة وصحة اإلنسان

ىل الطالب ومزارعـي النخيـل وأيضـا إىل  إو الباحثني يف اجلامعات واملراكز البحثية بالوطن العريب  •
  . مهتم بالنخيل والتمور يف الوطن العريب كل

  
  المؤلفون                                                             
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  المحتويات

  الصفحة  المحتوى  العنصر  م
  ١    المقدمة   .١
  ٤    الشكر والتقدير   .٢
  ٥    اإلهداء   .٣
  الباب األول   .٤

  
  

  -:عن الزراعة العضوية وتشمل أهم المفاهيم العامة
  .بعض التعريفات املستخدمة يف الزراعة العضوية - ١
 .ساسية لإلنتاج والتصنيع العضوياألهداف األ - ٢
 .مفاتيح النجاح للتحول إىل الزراعة العضوية - ٣
 .إجراءات حتويل مزرعة تقليدية إىل مزرعة عضوية - ٤
 .إجراءات تسجيل املزرعة يف الزراعة العضوية - ٥
 .التفتيش على وحدات اإلنتاج والتصنيع العضويإجراءات  - ٦
 .العضوية منتجاتالسعودي للالوطين الشعار  منحإجراءات  - ٧
 .)مزارع وشركات(اجلهات اليت متنح الشهادات للوحدات العضوية - ٨
 .التحديات اليت تواجه اتمع يف نشر ثقافة الزراعة العضويةأهم  - ٩

 .الزراعة العضويةاملواد املستخدمة لوقاية النباتات حتت نظام  -١٠
املواد املستخدمة لتغذية النباتات وحمسنات الرتبة حتت نظام  -١١

 .الزراعة العضوية
  .كيفية التعرف على املنتج العضوي -١٢
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٢٤  
٢٦  
٢٩  
٣٢  
٣٣  
٣٦  
٣٧  
٤٠  
٤١  
  

٤٧  
٥٢  

  :وتشمل الزراعة العضوية يف الوطن العريب إضاءة على  الباب الثاني   .٥
لزراعة العضوية ل املزارعنيمساحات األراضي الزراعية وأيضا عدد  - ١

 .م٢٠١١باهلكتار لعام  يف الوطن العريب
مساحات املزارع العضوية وأخرى حتت التحول يف اململكة العربية  - ٢

  .م٢٠١١باهلكتار لعام  السعودية
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أعداد أشجار النخيل يف خمتلف مناطق اململكة العربية السعودية  - ٣

 م٢٠١٠لعام 
ختلف مبوأخرى حتت التحول  أعداد أشجار النخيل العضوي - ٤

  م٢٠١١مناطق اململكة العربية السعودية لعام 
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٦١  
  

٦٢  
  

٦٣  
  الرابعالباب    .٧

  
  ٦٥  :ويشمل البرامج الزراعية لخدمة أشجار النخيل على مدار العام

البرنامج الزراعي 
  األول

  -:النخيل فسائلغرس برنامج 
  .مواصفات الفسائل اجليدة  - ١
  .العضوي خنيل التمرالتكاثر بالفسائل أحد الطرق الرئيسة لتكاثر  - ٢
  .وحتديد األصناف املناسبة للغرس اختيار - ٣
  .مواصفات حفر جور الغرس - ٤
 بساتني النخيلب الفسائل مواصفات تنفيذ شبكة الري لغرس - ٥

  .العضوية
  .املواعيد املناسبة لقلع وغرس الفسائل - ٦
  .مواصفات قلع فسائل النخيل - ٧
  .الفسائل واستالمشروط النقل  - ٨
  .الغرس} بعد  –ثناء أ –قبل { معاملة الفسائل  - ٩

٦٦  
٦٧  
٦٨  
٦٨  
٦٩  
  

٦٩  
٧٠  
٧١  
٧٢  
٧٢  

البرنامج الزراعي   
  الثاني
  

  -:النخيلوأشجار ري الفسائل برنامج 
  .التفريط يف ري النخيلأو خماطر اإلفراط  - ١
  .طرق الري الشائعة مبشاريع النخيل - ٢

٧٦  
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  ).الري التقليدي(الري باحملابس   - أ
  ).احلديثةالري املطور بشبكة الري (الري بالتنقيط   -  ب
  .ةثمكونات شبكة الري احلدي - ٣
  .جدولة الري يف نظام الري بالتنقيط - ٤

٧٨  
٧٩  
٨٠  
٨٠  

البرنامج الزراعي 
  الثالث
  
  

اإلدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل والتمور تحت نظام برنامج 
  -:("integrated pest management "IPM) الزراعة العضوية

  .الطرق العامة ملكافحة اآلفات الزراعية  - ١
  .آفات النخيل والتمورمن الطرق الوقائية   - ٢
ر وتوقيت ظهورها و التمو نخيل الأهم اآلفات اليت تصيب   - ٣

  .وبرنامج الوقاية واملكافحة
إرشادات عامة عند تطبيق برنامج مكافحة آفات النخيل   - ٤

  .والتمور حتت نظام الزراعة العضوية

  
٨٣  
٨٤  
٨٨  
  

٨٩  
  

٩٢  
البرنامج الزراعي 

  الرابع
  
  

  - :التسميد العضوي والمعدني تحت نظام الزراعة العضويةبرنامج 
  .)البلدي( العضويالسماد  - ١
 .التسميد املعدين العضوي - ٢
 .الطبيعية صغرىتسميد النخيل بالعناصر ال - ٣
  ).الرمسدة(جدولة التسميد يف نظام الري بالتنقيط - ٤
إعداد السماد العضوي ستخدام نواتج تقليم النخيل يف ا - ٥

  ).الكمبوست(

٩٤  
٩٥  
٩٦  
٩٩  
٩٩  
  

١٠١  
البرنامج الزراعي 

  الخامس
  
  

  -:التلقيحبرنامج  
 .إعداد وجتهيز حبوب اللقاح - ١
تقسيم أصناف النخيل حسب موعد التزهري ومدى حاجتها  - ٢

  .حلبوب اللقاح
  .طرق التلقيح الشائعة - ٣

١٠٨  
١٠٩  

  
١٠٩  
١١١  



ŀ
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  .التلقيح اليدوي-ا
  .التلقيح اآليل أو امليكانيكي- ب
  .التلقيح بتعليق الشماريخ الذكرية وسط قمة النخلة- ج

 .تقييم نسبة عقد الثمار يف طرق التلقيح املختلفة - ٤
 .املؤثرة على جناح التلقيح العوامل اجلوية - ٥
  (metaxenia) ظاهرة امليتازينيا - ٦

١١١  
١١١  
١١٢  
١١٣  
١١٣  
١١٤  

البرنامج الزراعي 
  السادس

  
  

  -:والعذوقخف الثمار برنامج 
  .اهلدف من خف الثمار - ١
  .يف االعتبار عند بدء تنفيذ برنامج خف الثمار  ما جيب أخذه- ٢
  .طرق خف الثمار والعذوق- ٣

١١٧  
١١٨  
١١٨  
١١٩  

البرنامج الزراعي 
  السابع
  

  -:تعديل وتسنيد وتكميم العذوقبرنامج 
  .تعديل العذوق مرحلة- ١
  .تسنيد العذوق مرحلة- ٢
  .تكميم العذوق مرحلة- ٣
  .تكميم العذوقمن  االقتصاديالعائد - ٤

١٢٠  
١٢١  
١٢١  
١٢١  
١٢٢  

البرنامج الزراعي 
  الثامن
  
  

  - :)الخراف والجداد أو الصرام(الحصاد برنامج 
  .مراحل نضج وحصاد التمور - ١
  .آلية نقل وفرز التمور العضوية - ٢
يف الزراعة العضوية السكري لصنف  متوسط تكلفة النخلة املثمرة - ٣

  .ملدة عام كامل التقليديةمقارنة بالزراعة 
) زراعة عضوية( م٢٠١٠عام النخلة من التمور وإيراد إنتاج  - ٤

 .صنف سكري سنة٢٥عمر  )تقليديةزراعة (مقارنة 
 لبعض األصناف الشائعة إنتاج النخلة من الفسائلمتوسط  - ٥

  .وقيمتها بالريال

١٢٤  
١٢٥  
١٢٥  

  
١٢٦  

  
١٢٧  

  
١٢٨  
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لتمور العضوية مقارنة ا لبعض أصناف اجلملة متوسط أسعار - ٦
  .بالتمور غري العضوية

  
١٢٩  

البرنامج الزراعي 
  التاسع

  

  -:خدمة ما بعد الحصادبرنامج 
  .التقليم  مرحلة - ١
  .التعشيب وإعادة التحويض  مرحلة - ٢

١٣٠  
١٣١  
١٣٢  

من الزراعة العضوية تقنية مابعد الحصاد وتداول التمور الناتجة   الباب الخامس   .٨
  :ويشمل

 Insect Disinfestationالتخلص من اإلصابات احلشرية  .١
  (Ripening)اإلنضاج  .٢
 Dehydrationالتجفيف  .٣
 Hydrationرفع احملتوى الرطويب للتمور  .٤
 Preparation for market التجهيز للتسويق .٥
 Date processingتصنيع التمور  .٦
 Storage conditionsظروف التخزين  .٧
 Handlingتـــداول التمـــور الناجتـــة مـــن الزراعـــات العضـــوية  .٨

Organic Dates  

١٣٣  
  

١٣٤  
١٣٥  
١٣٦  
١٣٧  
١٣٧  
١٣٨  
١٣٨  

  
١٤٠  

  :وتشمل للتمور االقتصادية والعالجية هميةاأل  السادسالباب    .٩
  المقدمة -١

 .رو للتمالقيمة الغذائية   -أ 
 .رو األمهية العالجية للتم  - ب 

  
 للتمورالمكونات الكيميائية والصفات الطبيعية  -٢

 املكونات الكيميائية للتمور  -أ 
الصفات الطبيعية واملكونات الكيميائية لبعض أصناف التمور يف   - ب 

١٤١  
١٤٢  
١٤٣  
١٤٤  

  
١٤٧  
١٤٧  
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 البسر طور
الصفات الطبيعية واملكونات الكيميائية لبعض أصناف التمور يف   - ج 

 الرطب طور
الصفات الطبيعية واملكونات الكيميائية لبعض أصناف التمور يف   -د 

 التمر طور
 كمضادات لألكسدةأهمية التمور   -٣

 األكسدةحمتوى بعض أصناف التمور من مضادات   -أ 
الفسيولوجية  وأمهيتهاالتمور الفيتامينات املوجودة يف  أنواع  - ب 

 والصحية
 التمور من عنصر السلينيوم أصنافحمتوى بعض   - ج 
بني حمتوى التمور من املواد املقاومة للسرطان مبحتوى مقارنة   -د 

  بعض حماصيل اخلضر والفاكهة

١٤٨  
  

١٤٩  
  

١٥٠  
١٥٣  
١٥٤  

  
١٥٧  
١٥٨  

  
١٥٩  

  :ويشمل التعريف بإدارة أوقاف صالح الراجحي  السابعالباب .١٠
 .مقدمة للتعريف بالوقف ومشروعيته )١
 .إدارة األوقاف ومقرها الدائمالتعريف ب )٢
 .املصارف اليت تصرف فيها أموال الوقف )٣
 .التعريف باإلدارة الزراعية )٤
 .وأهداف اإلدارة الزراعيةرؤية ورسالة  )٥
 .مشروعات النخيل التابعة لإلدارة الزراعية )٦
 .قائمة بأصناف النخيل باملشروعات الزراعية )٧
 .طرق تسويق التمور والفسائل باملشروعات الزراعية )٨
الشهادات واجلوائز واإلسهامات العلميـة والفنيـة واالجتماعيـة  )٩

 .حسب التسلسل الزمين
لميـــة الصـــادرة عـــن اإلدارة الزراعيـــة قائمـــة بعنـــاوين األوراق الع )١٠

١٦٠  
١٦١  
١٦١  
١٦٢  
١٦٣  
١٦٤  
١٦٥  
١٦٦  
١٦٧  

  
١٦٨  
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 .وجهة نشرها
 .قائمة بأبرز املقاالت اليت مت نشرها وجهة نشرها )١١
قائمـــة بـــأنواع املعـــدات الـــيت مت تصـــميمها وتصـــنيعها بالورشـــة  )١٢

 .املركزية واهلدف منها
  .مشاركة اإلدارة الزراعية يف املهرجانات ذات العالقة )١٣

١٧١  
١٧٤  

  
١٧٨  
١٧٩  

  ١٨٠  اإلصدارات عن خنيل التمر أهم  الثامنالباب .١١
  املراجع العربية .١  قائمة المراجع.١٢

  جنليزيةاملراجع اإل .٢
٢٠٠  
٢٠٩  

التعريف .١٣
  بالمؤلفين

 الدكتور رمزي عبدالرحيم أبوعيانة - ١
 ألستاذ سعود بن عبدالكرمي الفّداا - ٢
  األستاذ الدكتور خالد بن ناصر الرضيمان - ٣

٢١١  
٢١٣  
٢١٥  

  ٢١٧  العنوان الربيدي للمؤلفني  للتواصل العلمي.١٤
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 –أمــام مبــىن اإلدارة الزراعيـــة ) م٢٠١٢ أكتــوبر -هــــ ١٤٣٣ القعــدةذو (مــؤلفي الكتــاب ) ١(صــورة 
  القصيم -إدارة أوقاف صاحل الراجحي 
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  فهرس الجداول

  الباب
  رقم

  اجلدول
  الصفحة  عنوان اجلدول

  األول

التوثيق وإصدار الشهادات العضوية العاملة يف اململكة العربية جهات    .١
  السعودية

  
٣٩  

  ٤١  .املواد املستخدمة لوقاية النبات حتت نظام الزراعة العضوية   .٢
املــواد املســتخدمة لتغذيــة النبــات وحمســنات الرتبــة حتــت نظــام الزراعــة    .٣

  .العضوية
  

٤٧  

  الثاين

الزراعـة العضـوية يف ب املـزارعنيمساحات األراضي الزراعية وأيضاً عـدد    .٤
يف عــــام  علــــى مســــتوى الــــوطن العــــريب والعــــامل الــــوطن العــــريب وترتيبهــــا

  .م٢٠١١

  
  

٥٧  
مســــاحات املــــزارع العضــــوية وأخــــرى الــــيت حتــــت التحــــول يف اململكــــة    .٥

  .م٢٠١١العربية السعودية باهلكتار لعام 
  

٥٨  

  الثالث

مرتبــة حســب  م٢٠٠٩دولــة يف العــامل منتجــة للتمــور لعــام  ٢٠أكثــر    .٦
  .اإلنتاجاألعلى يف 

  
٦٠  

مـــر وكميـــة اإلنتـــاج يف ثنخيـــل املالاملســـاحات املنزرعـــة بالنخيـــل وعـــدد    .٧
  .مرتبة حسب األعلى يف اإلنتاج م٢٠٠٨الوطن العريب لعام 

  
٦١  

  ٦٢  .م٢٠١٠أعداد أشجار النخيل مبختلف مناطق اململكة لعام    .٨
أعداد أشجار النخيل العضوي وأخـرى الـيت حتـت التحـول يف اململكـة    .٩

مرتبـــــــة حســـــــب األكثـــــــر يف عـــــــدد  م٢٠١١العربيـــــــة الســـــــعودية لعـــــــام 
  .األشجار

  
  

٦٤  

  الرابع
عــــدد الريــــات للنخلــــة ســــنوياً مبشــــاريع خنيــــل اإلدارة الزراعيــــة وفــــرتات    .١٠

  .االحتياج الدنيا والقصوى من مياه الري
  

٨١  
  أهـــم اآلفـــات الـــيت تصـــيب النخيـــل والتمـــور وتوقيـــت ظهورهـــا وبـــرامج    .١١
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  ٨٩  .الوقاية واملكافحة حتت نظام الزراعة العضوية
  ٩٧  .احتياجات النخلة املثمرة سنوياً من العناصر الغذائية الكربى   .١٢
  ١٠٦  .تركيز عنصر النيرتوجني ببعض حمسنات الرتبة   .١٣
املوجـــود يف بعـــض حمســـنات نســـب االســـتفادة مـــن عنصـــر النيرتوجـــني    .١٤

  .% الرتبة خالل السنوات الثالث األوىل
  

١٠٧  
) N.P.K(بوتاســـيوم ، فوســـفور، نيرتوجـــني تركيـــز العناصـــر الكـــربى    .١٥

  .يف بعض املخلفات العضوية ومقارنتها مبخلفات النخيل
  

١٠٧  
يم أصـناف النخيـل حسـب موعـد التـزهري ومـدى قابليتهـا حلبــوب سـتق   .١٦

  .اللقاح
  

١١٠  
تكلفــــة النخلــــة املثمــــرة ســــنوياً لصــــنف الســــكري يف الزراعــــة متوســــط    .١٧

  .بالريال التقليديةالعضوية مقارنة بالزراعة 
  

١٢٦  
م لصـــنف الســـكري يف ٢٠١٠إنتـــاج وإيـــراد النخلـــة مـــن التمـــور لعـــام    .١٨

  .بالريال التقليديةالزراعة العضوية مقارنة بالزراعة 
  

١٢٧  
األصــناف الشــائعة مبشــروعات  عــدد الفســائل الــيت تنتجهــا النخلــة مــن   .١٩

  .اإلدارة الزراعية وقيمتها بالريال
  

١٢٨  
أسعار اجلملة لبعض أصـناف التمـور العضـوية مقارنـة بـالتمور  متوسط   .٢٠

ــــــاإلدارة الزراعيــــــة لعــــــام  –غــــــري العضــــــوية املنتجــــــة مبشــــــروع البــــــاطن  ب
  .م٢٠١١

  
  

١٢٩  

  السادس

  ١٤٧  ).النوىجم متر منزوع ١٠٠(املكونات الكيميائية للتمور    .٢١
 التمــــــورالصــــــفات الطبيعيــــــة واملكونــــــات الكيميائيــــــة ألهــــــم أصــــــناف    .٢٢

  ).اخلالل(البسر  طورباململكة العربية السعودية يف 
  

١٤٨  
 التمــــــورالصــــــفات الطبيعيــــــة واملكونــــــات الكيميائيــــــة ألهــــــم أصــــــناف    .٢٣

  ).الرطب( طورباململكة العربية السعودية يف 
  

١٤٩  
   التمــــــورالصــــــفات الطبيعيــــــة واملكونــــــات الكيميائيــــــة ألهــــــم أصــــــناف    .٢٤
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  ١٥٠  ).التمر( طورباململكة العربية السعودية يف 
القيمـــــة الغذائيـــــة للتمـــــور مقارنـــــة بـــــبعض أنـــــواع الفاكهـــــة واخلضـــــروات    .٢٥

  .األخرى
  

١٥١  
  ١٥٤  ).جم متر منزوع النوى١٠٠(حمتوى التمور من مضادات األكسدة    .٢٦
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  في الزراعة العضوية المستخدمةبعض التعريفات  -١
 Organic Agriculture: نظام الزراعة العضوية

حيـث يعتمـد علـى اسـتخدام املـواد الطبيعيـة يف ، هو نظام زراعـي يهـدف إىل التنميـة املسـتدامة 
كمــــا ال يســــمح فيــــه باســــتخدام . الزراعــــة بــــدالً مــــن األمســــدة واملبيــــدات الكيميائيــــة وهرمونــــات النمــــو

صــــنيع املــــؤين واملــــواد احلافظــــة يف عمليــــات الت اإلشــــعاعوكــــذلك ، الســــالالت والكائنــــات احملــــورة وراثيــــاً 
والبيئة وبالتايل تصـل املـواد الغذائيـة  اإلنسانوأي مواد هلا تأثري ضار على صحة ، أو التعليب واإلعداد

  .املستهلك حبالتها الطبيعية إىل
  Conversion Period:  فترة التحول

  .هي الفرتة من بداية استخدام النظام العضوي حىت اعتماد املنتج عضوياً      
   Crop Rotation:  الدورة الزراعية

هـــي عمليـــة تبـــادل احملاصـــيل احلوليـــة أو ذات احلـــولني مـــن أنـــواع وعـــائالت نباتيـــة خمتلفـــة يف نفـــس      
قطعـــة األرض يف تعاقـــب منـــتظم لكســـر دورة حيـــاة األمـــراض واآلفـــات واحلشـــائش ومقاومتهـــا وحتســـني 

  .خصوبة الرتبة وحمتواها من املادة العضوية
 Green Manure: السماد األخضر

  .هو حمصول عادة بقويل يتم حرثه وتقليبه يف الرتبة بغرض حتسينها     
 Organic (Bio):   )حيوي(عضوي 

  .املعروف يف الكيمياء هي كلمة تعرب هنا عن نظام زراعي أو منتج خاص وال يقصد ا املعىن     
  Organic (Bio)Product:   )حيوي(المنتج العضوي 

وتداولـــه يف إطـــار الشـــروط املنصـــوص عليهـــا يف ، وجتهيـــزه، وإعـــداده، هـــو املنـــتج الـــذي مت إنتاجـــه     
اللــوائح والــنظم اخلاصــة باإلنتــاج العضــوي ومــن زراعــة مســجلة ضــمن برنــامج تفتــيش ومــنح الشــهادات 

  .لدى جهة معرتف ا
  Organic Seeds and Plant Cutitings: البذور وأجزاء تكاثر النبات العضوي

  .هي البذور وأجزاء النباتات اليت يتم إكثارها حتت النظام العضوي     
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  Conventional: تقليدي
يعطى هلا شهادة تفيد أا عضوية أو عضوية يف مرحلـة  أي مادة أو إنتاج أو عملية تصنيع ال
  .التحول وتستخدم املمارسات الزراعية العادية

  Organic (Bio) Varieties:  )حيوية(األصناف العضوية 
وحتـت الشـروط األساسـية للزراعـة العضـوية ، هي األصـناف املنتجـة بواسـطة بـرامج الرتبيـة العضـوية     

  .ومت إكثارها ملدة موسم واحد على األقل حتت النظام العضوي، أو تلك اليت أنتجت بالطرق العادية
 Accreditation:  جهة االعتماد

  .د جهات التفتيش وإصدار الشهاداتهي اجلهة اليت تقوم باعتما     
 Parallel Production:  اإلنتاج المتوازي

أي منـــتج أو معـــاجل أو مصـــنع يـــزرع أو يـــريب أو يعامـــل أو يصـــّنع منتجـــاً معينـــا حيمـــل شـــهادة أو      
منتجات حتمل شهادة ( خالف ذلك وهذا يشمل منتجات غري عضوية ومنتجات يف مرحلة التحول 

  .)الحتمل شهادةومنتجات تقليدية 
  Organic (Bio) Production Unit:   )الحيوي(وحدة اإلنتاج العضوي 

هــي مزرعــة حــدودها معروفــة وواضــحة ذات مســاحة حمــددة ويفضــل فصــلها عمــا حوهلــا بأســيجة      
خضراء وهناك ما مينع تلوثها من املزارع ااورة أو أي مصـادر تلـوث أخـرى وتـدار منفصـلة عـن غريهـا 

  ).احليوية(واعد والنظم الواردة مبعايري الزراعة العضوية تبعا للق
 Sterilization:  التعقيم

تقليل عدد امليكروبات يف البيئة إىل املستوى الذي يتوافق مع شروط األمـان الغـذائي الصـحي وال      
  .جيعلها موضع شبهة

 Buffer zone: المنطقة العازلة
عضـــوي وتقـــام للحـــد مـــن  إنتـــاجمنطقـــة حدوديـــة حمـــددة وميكـــن متييزهـــا بوضـــوح حتـــاذي موقـــع  

  .استعمال مواد ممنوعة من منطقة جماورة أو االتصال ا
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 Genetically Modified:  الكائنـــات والمنتجـــات والمستخلصـــات المعدلـــة وراثيـــاً 
Organs  

) ايــه.ان.دي(حيويــة مثــل احلمــض النــووي  وتنــتج مــن جممــوع التقنيــات الــيت تعمــل علــى جزيئيــات     
احليـــوان أو الكائنـــات الدقيقـــة واخلاليـــا والوحـــدات احليـــة األخـــرى أو أيـــة  -وهـــو املـــادة الوراثيـــة للنبـــات

مشـــتقات أو إفـــرازات منهــــا والـــيت قــــد حتتـــاج إىل تعـــديل أو حتويــــل ال ميكـــن احلصــــول عليـــه بالوســــائل 
  .األخرى املعتادة لعمليات اإلكثار

 Genetic Resources: الوراثية المصادر
تعين املصادر اليت يتم احلصـول منهـا علـى املـادة الوراثيـة سـواء مـن املصـدر احلقيقـي أو مبعـين آخـر      

هو جتميع الصفات املرغوبة من أصناف وسـالالت خمتلفـة يف صـنف واحـد بغـرض الوصـول إىل جـودة 
  .عالية مع عدم اإلخالل بشرط منع طرق اهلندسة الوراثية

 Marketing:  التسويق
 جتاريــة ويعــين محــل أو عــرض أو تقــدمي املنــتج أو طرحــة يف األســواق يف أي شــكل حتــت عالمــات     

  .معينة تعين أنه أنتج بطريقة معينة
 Additives: إضافات

رائحتـه -طعمـه-لونـه-حمتوياتـه-جودتـه-أية مادة تتم إضافتها إىل املواد الغذائيـة للتـأثري علـى بقائـه     
  .و أية خاصية أخرىأ

 Bio diversity: التنوع البيولوجي
هــو التنــوع يف الكائنــات احليــة حيــث تتبــع عــائالت وأجنــاس وأنــواع خمتلفــة املصــادر مبــا يف ذلــك      

ميكروبات الرتبة أو الغابـات أو املصـادر املائيـة ويشـمل هـذا التنـوع التغـري فيمـا بـني األنـواع واألصـناف 
  .أو النظام البيئي

 Breeding: ربيةالت
عمليــة انتخــاب األفــراد مــن النباتــات أو احليوانــات لإلكثــار أو مــن أجــل إنتــاج صــفات حمســنة يف       

  .األجيال التالية ويتم ذلك داخل أو بني األصناف املختلفة
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 Certificate: الشهادة
والــذي يعطــي ضــماناً  " جهــة إصــدار الشــهادات"النظــام املوضــوع بواســطة طــرف ثالــث مســتقل      

كتابيـاً بـأن هنــاك نظامـاً حمـدداً واضــحاً يـتم إتباعـه يف عمليــات اإلنتـاج أو اإلعـداد وهــذا النظـام خيضــع 
املعنيــــة  وحتمــــل الشــــهادة عالمــــة أو توقيــــع اجلهــــة. متامــــاً للمواصــــفات املتوافقــــة مــــع احتياجــــات العمــــل

بإصدار الشهادات واليت تقوم على متابعة وتأكيد أن عمليات اإلنتاج تـتم وفقـاً للمواصـفات القياسـية 
  .الواردة يف الربامج احملددة للعمل

 Documentation Program: برنامج التوثيق
ل مبقتضـاها النظام الذي تعمل به اجلهة املاحنة للشهادات على أساس قوانينها ولوائحهـا الـيت تعمـ     

  .واليت تتحمل مبوجبها مسئولية إصدار الشهادات
 Cleaning agents: المنظفات

تعـــين املـــواد واملستحضـــرات الـــيت تســـتعمل ملعاملـــة املنتجـــات أو أمـــاكن إنتاجهـــا وكـــذلك النظافـــة      
  .العامة

  Organic (Bio) Component: )العضوي(المكون الحيوي 
غذائيــة قــد تســتخدم يف إنتــاج أو إعــداد الغــذاء أو قــد تتواجــد يف  أيــة مــادة حتتــوي علــى إضــافات     

املنتج النهائي ومن اجلائز أيضاً أن تكون مادة غري غذائية ولكن تلـزم لعمليـة التجهيـز مثـل بيكربونـات 
  .الصوديوم مثالً إلعداد املخبوزات

 Radiation:  اإلشعاع
درة علــى إحــداث التحــول الرتكيــيب جلزيئـــات الطاقــة العاليــة الصــادرة مــن أي إشــعاع نـــووي ذي قــ     

املادة الغذائية ـدف الـتحكم يف امللوثـات امليكروبيـة أو املولـدات املرضـية أو الطفيليـات أو اآلفـات يف 
  .الغذاء حلماية املادة الغذائية أو تثبيط املتغريات الفسيولوجية مثل التربعم أو النضج

 Labels: العالمات أو الملصقات
وقــد تكــون مرفقــة بــاملنتج أو ، ات أو كتابــات تكــون ظــاهرة علــى البطاقــات اخلاصــة بــاملنتجأيــة مطبوعــ

  .ملصقة قريباً منه
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 Media: البيئة
  .املادة اليت ينمو عليها أو يعيش يف داخلها الكائنات الدقيقة أو امليكروبات     

   Organic Product Protection: حماية المنتج العضوي
 ممنوعــةأو الـتالمس مـع مـواد ، أو التلـوث مبـواد غـري عضــوية، محايـة املنـتج العضـوي مـن االخــتالط     

  :حسب قوانني اإلنتاج العضوي
  Production accessories: مساعدات اإلنتاج

أو األوعيــة والــيت ال تســتهلك كمــادة غذائيــة بــذاا وتســتعمل ، أيــة مــادة خبــالف العــدد واألدوات     
داد املادة اخلـام أو الغـذاء أو مكوناـا لتحقيـق أهـداف تقنيـة معينـة أثنـاء املعاملـة أو اإلعـداد دف إع

والـــيت قـــد تـــؤدي إىل نتـــائج غـــري مرجـــوة ولكـــن يصـــعب جتنبهـــا مـــن حيـــث املخلفـــات الثانويـــة يف املنـــتج 
  .النهائي
 Disinfection: التطهير

اء اإلعـداد بشـكل حيـد مـن أعـداد اخلاليـا احلشــرية معاجلـة األسـطح الـيت تالمـس املـواد الغذائيـة أثنــ     
للميكروبـــات املتعلقـــة بالصـــحة العامـــة وامليكروبـــات األخـــرى غـــري املرغـــوب فيهـــا بشـــرط عـــدم اإلضـــرار 

  .السالمة الغذائية ىباملادة الغذائية أو التأثري السليب عل
 Texture additives: معدالت القوام

حتســني قــوام املنــتج ويــتم هضــمه حيويــاً مثــل مــادة البكتــني أو   اجلــزء مــن الوســط والــذي يــؤدي إىل     
  .كربوكسي ميثيل سليلوز واليت تضاف للمربات بغرض إعطائها القوام السميك املعروف

  
  ساسية لإلنتاج والتصنيع العضوياألهداف األ -٢

  -:يبىن اإلنتاج والتصنيع العضويان على عدد من املبادئ واألفكار، وهي     
 .صحي وآمن ذو جودة عالية وبكمية كافيةإنتاج غذاء  - ١
 .التعامل مع النظم والدورات الطبيعية بطرق بناءة تعزز نوعية اإلنتاج واحلياة - ٢
 .والبيئي األوسع لنظام اإلنتاج والتصنيع العضوي مراعاة التأثري االجتماعي - ٣



	- ٢٥ -	����    الزراعة العضوية للنخيل
 

قيقـة و تشجيع الدورات البيولوجية داخل النظام الزراعي، وهـذا يشـمل الكائنـات احليـة الد - ٤
 .احلياة النباتية واحليوانية داخل الرتبة والنباتات واحليوانات

 .تطوير نظام بيئي مائي ذي قيمة مستدامة - ٥
 .احلفاظ على خصوبة الرتبة وزيادا على املدى الطويل - ٦
احلفـاظ علـى التنــوع الـوراثي لنظــام اإلنتـاج ومــا حولـه مبــا يف ذلـك محايــة النباتـات واألحيــاء  - ٧

 .الربية
الستخدام الصحي للمياه و املـوارد املائيـة ومجيـع األحيـاء املوجـودة فيهـا واالعتنـاء تشجيع ا - ٨

 .املناسب ا
 .استخدام املوارد املتجددة إىل أقصى درجة ممكنة يف نظم اإلنتاج املنظمة حملياً  - ٩

 .إجياد توازن متناسق بني إنتاج احملاصيل وتربية احليوانات -١٠
املواشي والدواجن كي متارس نشـاطها الطبيعـي مـع االهتمـام توفري الظروف املناسبة جلميع  -١١

 .املطلوب باجلوانب األساسية لسلوكها الفطري
 .البيئي التقليل إىل أقصى حد من مجيع أشكال التلوث -١٢
 .تصنيع املنتجات العضوية باستخدام موارد متجددة -١٣
 .إنتاج منتجات عضوية ميكن أن تتحلل بيولوجياً بشكل كامل -١٤
 .منسوجات تدوم طويًال ومن نوعية جيدةإنتاج  -١٥
متكني العاملني يف اإلنتاج والتصنيع العضويني من العيش حياة تلـيب احتياجـام األساسـية  -١٦

 .وتؤمن هلم عائداً مناسباً ومرضياً من عملهم مبا يف ذلك توفري بيئة عمل آمنة
ة اجتماعيــاً ومســئولة االرتقــاء إىل سلســلة كاملــة مــن اإلنتــاج والتصــنيع والتوزيــع تكــون عادلــ -١٧

  .وبيئياً 
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  مفاتيح النجاح للتحول إلى الزراعة العضوية -٣

  الخطوات األساسية للتحول إلى الزراعة العضوية-أ
ومن أمهها الربامج . هناك خطوات أساسية جيب على املنتجني إتباعها للتحول إىل النظام العضوي

وذلك حىت ميكنهم حتويل مزارعهم من الزراعة  اآلفاتالزراعية اخلاصة بتغذية النباتات ومكافحة 
للنباتات املستدمية مثل  ثالث سنوات تستغرقومدة التحول عادة الزراعة العضوية  إىلالتقليدية 

  :تم خالل اخلطوات اآلتيةتو النخيل 

مستقبًال قبل  عليهاحلايل بدقة وأيضا تفهم الوضع الذي ستعمل  الوضعجيب تفهم  :الخطوة األولى
  .القرار ألنك ستقوم بتغيريات كبرية يف أسلوبك احلايل اختاذ

  . ملعرفة حمددات إنتاجك وحتديد املشاكل احملتملة احملاصيل املستهدفةمن  زءالبدء جب :الخطوة الثانية 

االنضمام إىل أحد املراكز املعتمدة كعضو،  وهذا يتيح لك االتصال باألعضاء  :الخطوة الثالثة 
  .القدامى لالستفادة من خربام يف العمليات الزراعية العضوية

جتميع أكرب قدر من املعلومات عن الزراعة العضوية من خالل قراءة الكتب  :الخطوة الرابعة 
  .العضوية على اإلنرتنت واالت والصحف وأيضا زيارة مواقع الزراعة

االهتمام بإجراء حتاليل لعينات من الرتبة والعمل على تنشيط الكائنات احلية ا : الخطوة الخامسة 
  - :طبقاً لآليت

حتليل عينات من تربة مزرعتك للتعرف على حمتواها من املادة العضوية، وحمتواها من األمالح  -أ
  .واملغذيات

يف تربة مزرعتك هذه التحليالت تساعدك يف التعرف ) البيولوجي(معرفة النشاط امليكرويب  - ب
  .على درجة خصوبة الرتبة

العمل على تنشيط الكائنات احلية يف الرتبة من خالل زيادة حمتواها من املادة العضوية  - ج
  : والذي يتم من خالل اآليت
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  .إتباع دورات زراعية حتتوي على البقوليات •
  .ر اإلمكاناستخدام التسميد األخضر قد •
  ).العلف(زراعة حماصيل التغطية  •
  .وية حتت سطح الرتبة •
  .زراعة احملاصيل عميقة اجلذور •
  ).السماد العضوي الطبيعي الصناعي(استخدام الكمبوست  •
  .استخدام منشطات الرتبة املسموح ا •

م األمسدة معاجلة نقص املغذيات يف تربة مزرعتك بإضافة املعادن الطبيعية وميكن أيضا استخدا -د
  .واملغذيات الصغرى يف البداية لعالج نقص املغذيات يف مزرعتك

  : وجيب أخذ اآليت يف االعتبار. إدخال طرق املقاومة الطبيعية لآلفات -هـ 
  .جتنب زراعة احملصول الواحد - ١
زيادة نشاط الرتبة والذي بدوره يزيد من حمتوى السكر يف النباتات النامية وهو ما  - ٢

  .النباتات غري سهلة بالنسبة لآلفات واحلشرات جيعل هذه

اخلدمة اجليدة يف الوقت املناسب وباآللية املثلى هي العامل األكثر : تذكر أن :الخطوة السادسة 
  .أمهية

  العوامل المساعدة للتحول إلى الزراعة العضوية-ب
يري السريع على من األفضل عدم التغ: مع التطور التدرجيي صول املستهدفمن احمل زءالبدء جب -١

. نطاق واسع ومن األفضل أن تكون صبورًا مع ضرورة استمرار التعلم والتثقيف والتطوير
  .والبداية مبساحة صغرية معناه أن أي خطأ ال يكون فادحاً وأقل يف التكلفة

ضرورة االحتفاظ بالسجالت والبيانات واخلرائط : اختاذ القرار بناء على بيانات صحيحة -٢
  .م آلخر ـ بذلك ميكن حتديد أي احملاصيل ميكن زراعتها ويكون تسويقها أفضلوالتطور من عا
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يف جمال املنتجات العضوية املناسبة ال : العمل على أن يكون املنتج متميزًا وذا صفات مطلوبة -٣
يكون  العمل على أساس الكمية فحسب بل يف صفات املنتج مثًال أن يكون ذا مظهر 

واملزارع ال . كما يلزم أن يكون مقبوًال ومستدامًا يف اخلصائص  نظيف، طازجاً، ذا طعم أفضل،
بد أن يأخذ يف االعتبار مدى قبوله واقتناعه مبنتجه من اخلضر والفاكهة فإذا كان هو شخصياً 

  .ال يقبله وال يستطيع أكله فسيكون من الصعب تسويقه
الذي جيد السوق أو املزارع الناجح هو : جيب أن يكون اإلنتاج طبقًا الحتياجات السوق -٤

عمومًا جيب أن يكون . وال يكون اهلدف هو اإلنتاج مث البحث عن السوق. الفرصة للتوزيع
  .اإلنتاج طبقاً الحتياجات السوق

وليهدف من الوصول إىل التوزيع على : العائد من املنتج يأيت من التوزيع على نطاق واسع -٥
عمومًا املنافسة تكون صعبة مع الشركات . نطاق واسع يلزم أن يكون املنتج متجانسًا ومقبوالً 

  .الكبرية اليت هلا فروع
اشرتاك مجيع أفراد العائلة والشركاء يف عملية اإلنتاج والتوزيع : اشرتاك مجيع أفراد العائلة والشركاء -٦

كل يف ختصصه واهتمامه سيساعد يف عملية التطوير والوصول إىل منتج جيد وكذلك يف 
  .التوزيع

  .عملية التطوير ضرورية إلضافة اجلديد:  ديداالهتمام باجل -٧
  .عملية ضرورية دف التجديد والتحسني: التخطيط للمستقبل -٨

  -:إرشادات إضافية للمهتمين بالزراعة العضوية-ج

 وصحة اإلنسان التعريف بأمهية الزراعة املستدامة والعضوية وأمهية احملافظة  على البيئة -١
  .وذلك يف مجيع مراحل التعليم مع تشجيع البحث العلمي يف هذا اال

  .استغالل املناطق اجلديدة املعزولة للزراعة العضوية حملاصيل التصدير -٢
املخلفات النباتية واحليوانية يف إعداد األمسدة العضوية لتحسني خواص الرتبة  االستفادة من -٣

  .واالستفادة ا كمصادر للعناصر الغذائية
املصادر الطبيعية املعدنية كصخر الفوسفات واملعادن الطبيعية األخرى لتوفري  االستفادة من -٤

  .احتياجات احملاصيل من املغذيات
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  .االهتمام باألمسدة احليوانية كوسيلة لتوفري وتيسري العناصر الغذائية يف الرتبة -٥
واص الرتبة الطبيعية االستفادة من املصادر الطبيعية كاجلبس الزراعي والكربيت لتحسني خ -٦

  .والكيميائية
االهتمام بزراعة وحتسني األصناف والسالالت النباتية الكتساا صفات املقاومة الطبيعية  -٧

  .وميكن االستفادة منها يف انتخاب سالالت أخرى أفضل
إتباع وسائل املكافحة املتكاملة امليكانيكية والزراعية والبيولوجية كوسيلة ملقاومة احلشرات  -٨

  .فات الزراعيةواآل
. عدم استخدام املصادر احليوانية يف تغذية حيوانات اللنب واللحم وكذلك إنتاج الدواجن -٩

  .كذلك عدم استخدام املنشطات واهلرمونات
مراقبة املنتجات وهذا يستلزم وضع سجالت للمنتجات عند تسويقها إىل أسواق اجلملة  -١٠

  .من خلوها من املبيداتعلى أن تتم املراقبة بأخذ عينات للتحليل للتأكد 
األعالف لتجنب خطورة استخدام املبيدات والكيميائيات الزراعية على االهتمام باملراعي و  -١١

 .وتلوث البيئة صحة احليوان واإلنسان
  

  تحويل مزرعة تقليدية إلى مزرعة عضوية إجراءات -٤
تشــكل القواعــد الدوليــة واللــوائح املنظمــة للحركــات العامليــة للزراعــة العضــوية األســس الــيت ختــتص      

  .بإصدار الشهادات للمنتجات اليت حتمل عالمة مميزة من املزارع اليت تتبع أسلوب الزراعة العضوية
دولية وعلى وحتظى املنتجات اليت طبقت عليها اإلرشادات حبماية القوانني احمللية وال      .١

م واملواد املعدلة بنظم أسلوب الزراعة ٩١/٢٠٠٨سبيل املثال فإن قانون السوق األوربية املشرتكة رقم 
وكذلك القوانني اخلاصة ، العضوية وعملية وضع عالمات خاصة بتلك املنتجات الزراعية واألغذية

 International Federation of بالزراعة العضوية اخلاصة باالحتاد الدويل ملنظمات الزراعة العضوية

Organic Agriculture Movements  (IFOAM)   أو ما يستجد عليه من تعديالت إىل جانب
  Naturlandاإلرشادات اخلاصة بالعالمات التجارية املميزة للمنتجات العضوية مثل عالمة  

  .وجيب أن يلتزم كل املنتجني بكل هذه القوانني املنظمة للزراعة العضوية. األملانية
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  القواعد األساسية
التــاريخ الســابق  مثــلزرعــة املتســجيل عــن يتطلــب بيــان كامــل حيتــوي علــى كــل املعلومــات الالزمــة      

وأي ظـــروف بيئيـــة أخـــرى حميطـــة باملزرعـــة مثـــل قرـــا للطـــرق الرئيســـة واملنـــاطق ، وحالـــة الرتبـــة، للمزرعـــة
  .الصناعية ونوعية مياه الري وقرا من حمطات الصرف الصحي

ومــن حــق املنظمــة املســئولة عــن التفتــيش ومــنح الشــهادات للزراعــة العضــوية التأكــد مــن أيــة بقايــا       
كيميائيـــة يف األرض أو التحقـــق مـــن وجـــود تـــأثريات بيئيـــة وذلـــك عـــن طريـــق االختبـــارات الـــيت تطلبهـــا  

  .كاختبارات بقايا املبيدات واألمسدة الكيميائية الزراعية
وكذلك خطة الزراعـة الـيت توضـح ، موقعلللكل مزرعة حيتوي على خريطة وال بد من تقدمي ملف      

 إيضاحوجيب أن تقدم مجيع التسهيالت واخلدمات من أجل ، احملاصيل اليت مت زراعتها يف كل مساحة
  .عن املزرعة املطلوبة مجيع املعلومات

  متطلبات خاصة بالمنتج
وإصدار الشهادات املنظمة املسئولة عـن  على املتقدم للحصول على ترخيص من مكتب التفتيش     

التفتــيش أن يقــدم مــع طلــب االلتحــاق مــا يفيــد أن املتقــدم كــفء لــإلدارة الزراعيــة العامــة وانــه مــتفهم 
  .ألساسيات ومعايري طرق الزراعة العضوية

  العقد
نح ميـ ذيالـ وهو الصيغة لالتفاقية املكتوبة بـني مكتـب التفتـيش وإصـدار الشـهادات واملتقـدم، وهـ     

أو اســــــــتخدام وصــــــــف عضــــــــوي  ، أو الشــــــــعار، أو الرمـــــــز، الرتخـــــــيص باســــــــتخدام العالمــــــــة التجاريــــــــة
Organic بيودينــاميكي  أوBio-dynamic   منمــى عضــوياOrganically Grown  

وتكـــون اتفاقيـــة . أو صـــفة أخـــرى مســـتمدة مـــن هـــذا املنـــتج عنـــدما تســـتخدم مقرتنـــة بالعالمـــة التجاريـــة
بني املنظمة املسئولة والشخص أو األشـخاص املسـئولني قانونيـا واقتصـاديا عـن الرتخيص دائما معقودة 

  .املزرعة
ويــذكر يف هــذا العقــد احلــدود املختلفــة للغرامــة يف حالــة انتهــاك الشــروط املنصــوص عليهــا واملعــايري      

  .ية احلديثةوتنفذ تبعا هلذا العقد مجيع متطلبات القوانني املميزة للزراعات العضو . اخلاصة باإلنتاج
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  ل والترخيصعملية التحوّ 
ل حتـــت إشـــراف ومراقبـــة مكتـــب التفتـــيش املخـــتص ومـــنح الشـــهادات البـــد أن تـــتم عمليـــة التحـــو      
املسـاحة، (ل تشتمل علـى بيـان املسـاحات املطلوبـة حتويلهـا لك البد من وضع خطة لعملية التحو وكذ

احتياجـــات التغذيـــة، وتتضـــمن املقـــاييس احملليـــة الـــدورة الزراعيـــة، خطـــة املخصـــبات، ) صـــنف احملصـــول
املالئمة، لتقليل إنتاج العناصر الضـارة، وبالنسـبة للحقـول الـيت تشـملها خطـة التحـول فالبـد أن تكـون 

  .موضحة على اخلريطة كل حسب حالتها من عملية التحول سنويا
  فترة التحول إلى الزراعة العضوية

  -:عضويا بالنسبة للمحاصيل املختلفة بياا كاآليتمدة فرتة التحول ليصبح احملصول      
شــهرا علــى األقــل ٢٤احملصــول النــاتج بعــد ) : مثــل البطــاطس والثــوم والقطــن(احملاصــيل احلوليــة  •

 .نظم الزراعة العضوية وبعدها ميكن أن يأخذ شهادة عضوية إتباعمن 
 ٣٦حمصـول جيمـع بعـد  أول): الزيتـون، النخيـل، العنـب( علـى سـبيل املثـالاألشجار املسـتدمية  •

شــهر علــى األقــل مــن إتبــاع طــرق الزراعــة العضــوية، ممكــن أن متــنح شــهادة عضــوية بعــد هــذه 
 .املدة

طــــرق  إتبــــاعشــــهرا مــــن  ١٢أول حمصــــول بعــــد ) : األرض البكــــر(األرض املستصــــلحة حــــديثا  •
البقوليــة الزراعــة العضــوية ميكــن أن يكــون حمصــوال عضــويا، بــذلك يوصــى بزراعــة أحــد احملاصــيل 

 .وحرثها يف الرتبة كسماد أخضر لتحسني خواص الرتبة
  محصول في مرحلة التحول العضوي

نظـم الزراعـة العضـوية  إتبـاعشهرا على األقـل مـن  ١٢ميكن أن حيمل حمصول يتم حصاده بعد  •
 ".يف مرحلة التحول العضوي"عالمة

بــنفس احملاصــيل الــيت حتمــل " التحــول العضــوي"ال جيــب أن ختلــط احملاصــيل الــيت حتمــل عالمــة  •
ولــذلك جيــب أن يكــون هنــاك ضــمان للفصــل الكــايف يف كــل املراحــل ســواء " عضــوي"عالمــة 

 .أثناء التجهيز أو التعبئة أو التخزين أو النقل
خيلـط مـع وال ، منفـردا" يف مرحلـة التحـول العضـوي"جيب أن يباع احملصول الذي حيمـل عالمـة  •

 .غريه
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 .ها مرة واحدة وليست على مراحلجيب أن حتول مزارع اخلضر كل •
  
  
  

  التحول الكلي للمزرعة
أي يـتم حتـول جـزء (يسمح بتحول الزراعة من الزراعة العادية إىل الزراعة العضـوية علـى مراحـل  •

ولكــن البــد أن يــتم التحــول الكلــي للمزرعــة يف مــدة أقصــاها مخــس ) وهكــذا.. مث جــزء آخــر 
 .سنوات

) إنتاج نفس احملصول يف املساحة العضوية واملساحة العادية(ال يسمح مطلقا باإلنتاج املتوازي  •
 .أثناء فرتة التحول اجلزئي

واألمســـدة الكيميائيـــة جيـــب احلـــذر عنـــد تـــداول األمســـدة واملبيـــدات ، لتفـــادي التلـــوث باملبيـــدات •
الكيميائية واملستخدمة يف الزراعة العادية وخاصة يف أماكن التخزين أو عند رش هذه املركبات 

 .لزراعة العاديةعلى ا
يتطلـــب حتويـــل املزرعـــة علـــى مراحـــل إىل عمـــل خطـــة يوافـــق عليهـــا مكتـــب التفتـــيش وإصـــدار  •

 .الشهادات وجيب تنفيذ هذه اخلطة بكل دقة
  زيادة المساحة المنزرعة

عندما تقوم مزرعة حاملة لرتخيص اإلنتاج العضوي باحلصول أو تأجري أو استئجار حقـول مـدارة      
، أمـا بالنسـبة لإلنتـاج العضـويبـالطرق التقليديـة حـىت اآلن جيـب عليهـا أن حتـول نظـام الزراعـة ـا تبعـا 

  .هالرتاخيص احلقول املدارة بالطريقة العضوية أو احليوية فليس هناك ضرورة لتحويل
  

 في الزراعة العضوية إجراءات تسجيل المزرعة -٥
  -:اآلتيةأو مدير المزرعة باتخاذ اإلجراءات / يقوم مالك

  .أو االطالع على املوقع االلكرتوين للمكتب زيارة مكتب التفتيش واالعتماد - ١
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أو االطـالع  املزرعـة حتـت نظـام الزراعـة العضـوية تسجيلمنوذج طلب تعبئة االستمارة اخلاصة ب - ٢
 .على املوقع االلكرتوين للمكتب

تــاريخ -اإلنتــاج احليــواين-مصــدر ميــاه الــري(اختــاذ االحتياطــات األساســية يف املزرعــة العضــوية  - ٣
عوامـل جتنـب تلـوث املزرعـة -تاريخ آخر معاملـة باملبيـدات-"تسميد"آخر معاملة كيميائية 

اإلنتاج -عينات الرتبة -املخازن-تسجيلهاخريطة للمساحة املطلوب -من األماكن ااورة
 .).فرتة التحول املقرتحة-املتوازي يف حالة حتويل جزء فقط من املزرعة

 .حتديد موعد لزيارة املزرعة من قبل املكتب الذي سوف يعد التقرير عن املزرعة - ٤
د بأحـاملزرعـة   )مـدير/ صـاحب(وبعد ظهور نتيجة التقرير املعد عن املزرعـة يـتم الـرد علـى 

 -:األمور اآلتية
 ).ال يتم التسجيل(الرفض  •
 .قبول مشروط •
توقيــع  -إعـالم املالـك بالنتيجـة –ميـنح رقــم كـودي (قبـول التسـجيل ويف هـذه احلالـة  •

  ).العقد بني مكتب التفتيش واملالك
  إجراءات التفتيش على وحدات اإلنتاج والتصنيع العضوي -٦

مجيــع قواعــد الزراعــة العضــوية علــى أن يــتم تســجيل مجيــع الوحــدات الــيت تعمــل يف إنتــاج  تــنص •
 مراكـــز التفتـــيش(والتفتـــيش عليهـــا مـــن قبـــل جهـــات حمايـــدة  ،وجتهيـــز وتـــداول املنـــتج العضـــوي

وذلـك  (٤٥٠١١ EN)أو  (٦٥ ISO) معتمـدة وفقـا لنظـام اجلـودة ) وإصـدار الشـهادات
املتبعــة واثبـات أي خمالفـات موجـودة واخـذ عينـات عشــوائية تأكيـد التوافـق مـع القواعـد دف ـ

  .لعمل التحاليل اليت تؤكد توافق املنتج مع قواعد اإلنتاج
  :أنواع الزيارات التفتيشية

 First Inspection Visit) األوىلالزيارة (تفتيش التسجيل  •
 Annual Routine Inspectionالتفتيش السنوي  •
 Spot Un-announced Inspection) غري معلن(تفتيش عشوائي  •
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  :الهدف من التفتيش على مزارع اإلنتاج العضوي
ومراجعــــة اخلـــرائط واملســـاحات املقدمــــة ) مزرعـــة(التأكـــد مـــن حتديـــد موقــــع الوحـــدة اإلنتاجيـــة  - ١

 .واملنشآت وأسلوب استغالهلا
 ).كيميائي أو بيولوجي(التأكد من عدم وجود أي مصادر للتلوث  - ٢
 .وعدم احتمال حدوث اجنراف للمبيداتالتأكد من عزل املزرعة  - ٣
 .التأكد من استدامة مصدر ماء الري ومدى مالءمته للزراعة - ٤
 ).عضوي/ مرحلة حتول(حتديد درجة املزرعة  - ٥
 .املطبقة أو املتبعة يف الزراعة العضوية الوقوف على درجة معرفة املزارع بالقوانني والقواعد - ٦
دورة (على احلفاظ ورفع مستوى خصـوبة الرتبـة  سياسة مسادية سليمة والعمل إتباعالتأكد من  - ٧

 ).تدوير املخلفات، مساد اخضر، الكمبوست إضافة، زراعية
احلشـــائش ، اآلفـــات، األمـــراضللوقايـــة ومكافحـــة كـــل مـــن  سياســـة ســـليمة إتبـــاعالتأكـــد مـــن  - ٨

 ).واستخدام املواد املصرح ا،الزراعية، امليكانيكية ،بالطرق الطبيعية(
 .ى التنوع البيئي واستيطان الكائنات النافعةالتأكد من العمل عل - ٩

 .التأكد من مصدر مدخالت اإلنتاج -١٠
بــــاألرض أو ) مبيــــد أو مســــاد(التأكــــد مــــن عــــدم وجــــود أي آثــــار الســــتخدام مــــواد خمالفــــة  -١١

 .باملخازن
 .متوازي إنتاجاحملاصيل املنزرعة ومساحتها ودرجة كل منها وعدم وجود  إثبات  -١٢
 .حمصولمن كل  إنتاجهاتقدير الكميات املتوقع  -١٣
مراجعـــة الـــدورة املســـتندية للمزرعـــة واســـتكمال مجيـــع بياناـــا مبـــا يتفـــق مـــع موقـــف املزرعـــة  -١٤

ســجل ، ســجل الوقايــة، اليوميــة األعمــالدفــرت ، قائمــة احملاصــيل، اســتمارة بيانــات املزرعــة(
ســــــجل الشــــــكوى واإلجــــــراءات ، املبيعــــــات، املشــــــرتيات، ســــــجالت املخــــــازن، التســــــميد

 .كما يتم تطابق األرصدة املوجودة باملزرعة مع سجالت املخزن.....) ،ةالتصحيحي
التأكد من وجود نظام يسمح بإمكانيـة تتبـع املنـتج العضـوي مـع وجـود نظـام متيـز صـحيح  -١٥

 .يسمح باستدعاء املنتج
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 .يف حالة الشك يف حدوث خمالفات أوعشوائيا )نبات، ماء، تربة(اخذ العينات الالزمة  -١٦
ــــذور والكائنــــات املهندســــة وراثيــــاً ، اســــتخدام مــــاء الصــــرفالتأكــــد مــــن عــــدم  -١٧ ، املــــواد والب

 ).التشعيع
عكس حالة املزرعة وأنشطتها ورفعـه للجنـة مـنح الشـهادات ت يتالتفتيش ال تعبئة استمارات -١٨

  .بالتوصيات الالزمة
  -:الهدف من التفتيش على وحدات التعبئة والتجهيز والتصنيع للمنتجات العضوية

ومراجعـــة الرســـومات املقدمـــة واملنشـــات ) الشـــركة(حتديـــد موقـــع الوحـــدة اإلنتاجيـــة التأكـــد مـــن  - ١
 .وأسلوب استغالهلا

والتأكـــد مـــن مســـتوى ) كيميـــائي أو بيولـــوجي(التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود أي مصـــادر للتلـــوث  - ٢
 .النظافة العامة

أو  فصـل مكـاين(التأكد من كفاية إجراءات الفصل بني كل من املنتجات العضـوية والتقليديـة  - ٣
 .وأسلوب محاية املنتج من التلوث) زماين

 .املتبعة يف اإلنتاج العضوي الوقوف على درجة معرفة املدير املسؤول بالقوانني والقواعد - ٤
التأكـد مـن مجيـع خطـوات اإلنتـاج وخـط (التأكد من إتباع خطوات سـليمة لتجهيـز املنتجـات  - ٥

 ).سري املنتجات ومعامالت ما بعد احلصاد
 .نسب اخللط وفقا للقواعد والقوانني مبا فيها اإلضافات وعوامل التصنيع التأكد من إتباع - ٦
التأكد من إتباع سياسـة سـليمة للنظافـة والتطهـري مـع اسـتخدام مـواد مسـموح باسـتخدامها يف  - ٧

 .اإلنتاج الغذائي
، امليكانيكيــة، بــالطرق الطبيعيــة( واآلفــات األمــراضسياســة ســليمة ملكافحــة  إتبــاعالتأكــد مــن  - ٨

داخـــل املخـــازن ) م املـــواد املصـــرح ـــا مثـــل غـــاز ثـــاين أكســـيد الكربـــون والتجميـــدواســـتخدا
 .وأماكن التشغيل

 .التأكد من مصدر املنتج اخلام الوارد - ٩
مبيـــد أو / إضـــافات ممنوعـــة (التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود دالئـــل الســـتخدام أي مـــواد خمالفـــة  -١٠

 .سواء باملخازن أو على املنتج) إشعاع
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للشـــركة الســـتكمال مجيـــع بياناـــا مبـــا يتفـــق مـــع موقـــف الشـــركة مراجعـــة الـــدورة املســـتندية  -١١
دفـــرت ، حماضـــر الفحـــص، دفـــرت الـــوارد اخلـــام، قائمـــة املنتجـــات، اســـتمارة بيانـــات الشـــركة(

فـــواتري ، قائمـــة املـــوردين، دفـــاتر املخـــازن اخلـــام والتـــام، دفـــرت التصـــدير واملبيعـــات، التشـــغيل
ســجل الشــكوى ، فــواتري البيــع، الشــحنبوليصــة ، طلــب وصــور شــهادات التصــدير، املــزارع

كمــا يــتم .....) شــهادات التحليــل،اســتدعاء املنــتج  وإجــراءاتالتصــحيحية  واإلجــراءات
 .مع سجالت املخزن بالشركةتطابق األرصدة املوجودة 

 .ألنظمة الزراعة العضويةالتأكد من استخدام مواد تعبئة موافقة  -١٢
يسـمح بإمكانيـة تتبـع ، أنظمـة الزراعـة العضـويةالتأكد من وجود نظام متيز سليم متفق مع  -١٣

 .املنتج العضوي وعمل استدعاء له يف حالة وجود خمالفات
عشــوائياً أو يف حالــة الشــك يف حـــدوث ) مــواد خــام أو منـــتج تــام(أخــذ العينــات الالزمــة  -١٤

 .خمالفات
 ).التشعيع، مواد مهندسة وراثياً (التأكد من عدم استخدام  -١٥
ـــــالتفتـــــيش  تعبئـــــة اســـــتمارات -١٦ للجنـــــة مـــــنح  اورفعهـــــ وأنشـــــطتهاالشـــــركة عكـــــس حالـــــة ت يتال

 .الشهادات بالتوصيات الالزمة
  .كما يتم التفتيش على أي تعاقد من الباطن وفقا للنقاط السابقة -١٧

  
  الوطني السعودي للمنتجات العضويةإجراءات منح الشعار  -٧

  اإلجراءات  - أ
يف اململكة  يف وزارة الزراعة العضويةتتقدم املزرعة أو الشركة بطلب التسجيل يف إدارة الزراعة . ١

  ).منوذج تسجيل وحدة( ، وذلك بتعبئةالعربية السعودية
  شركات التوثيق املعتمدة وفقاً  حدىإيقدم مع الطلب شهادة توثيق عضوية سارية من . ٢

  .ملعايري وضوابط الزراعة العضوية السعودية حمدد فيها املنتجات املطلوب إصدار شعار هلا
  ).منوذج تسجيل وحدة.(نوع العبوات والبطاقات امللصق عليها والعدد املتوقعحتديد . ٣
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يف حالة أن مقدم الطلب غري املالك للوحدة فإنه يلزم حتديد اسم الشخص املسئول يف التعامل . ٤
  .مع إدارة الزراعة العضوية والتوقيع وذلك عن طريق تفويض معتمد

  .يل اخلاص باستخدام الشعار الوطين العضوي للوحدة التوقيع على إقرار باستالم رقم التسج. ٥
  .االنتساب كعضو أساسي يف اجلمعية السعودية للزراعة العضوية . ٦
  .استالم الشعار على قرص مدمج من اجلمعية السعودية للزراعة العضوية . ٧

  المستندات  - ب
  ).منوذج تسجيل وحدة(تعبئة . ١
التوثيق املعتمدة وفقاً ملعايري و ضوابط الزراعة  شهادة توثيق عضوية سارية من أحدى شركات. ٢

  .العضوية السعودية حمدد فيها املنتجات املطلوب إصدار شعار هلا
الشخص املفوض  –املسؤول عن الوحدة  –املالك للوحدة : لكل من( صورة من بطاقة األحوال . ٣

  ).بالتعامل مع إدارة الزراعة العضوية
  ).اإلضافة إىل صورة من ملكية الوحدةب( صورة من السجل التجاري . ٤
  ).يف حالة التفويض(صورة من خطاب التفويض مصدق . ٥
  ).يتضمن إحداثيات املوقع( رسم ختطيطي للوحدة . ٦
  .رسم كروكي للموقع. . ٧
  .عينة من البطاقات امللصقة على العبوات . ٨
  .عينة من شعار الوحدة . ٩

  .باستخدام الشعار الوطين العضوي للوحدة إقرار استالم رقم التسجيل اخلاص .  ١٠
  .االنتساب كعضو أساسي يف اجلمعية السعودية للزراعة العضوية .  ١١
  

 )شركات/مزارع(الجهات التي تمنح الشهادات للوحدات العضوية  -٨
  
 Inspection Reportsحيــق للشــركات احلاصــلة علــى شــهادات استصــدار تقــارير تفتــيش  •

للمعــايري وقواعــد اإلنتــاج العضــوي  إتباعهــاجانــب الشــهادات الدالــة علــى  إىلللمنتجــات املصــدرة 
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الـــبالد  إىلاحملليــة أو  األســـواق إىلوتعتــرب هــذه الشـــهادات مبثابــة جـــواز ســفر يســمح هلـــا بالــدخول 
. املســتوردة للمنتجــات العضــوية أو احليويــة وذلــك لتوكيــد جــودة هــذه املنتجــات لــدى املســتهلكني 

 .على وصف دقيق للشحنةوحتتوي هذه الشهادة 
الزراعيـة  شـروعاتتقوم جلنة منح الشهادة داخل مركز التفتيش بالفحص الشامل مللفات املـزارع وامل •

 شـروع الزراعــيشـهادات سـنوية للمزرعـة أو امل وإصـداربغـرض تقييمهـا والنظـر يف توصـيات املفـتش 
 .واليت تؤكد توافقها مع القانون مع وضع أي شروط ترتاءى هلا

، خـــالل التفتــــيش إثباـــاخمالفـــات مت  أليكمـــا تصـــدر جلنـــة مـــنح الشـــهادات العقوبـــات الالزمـــة  •
ويكــون ، مــرة أخــرىتعــديل درجــة املزرعــة لتمــر مبرحلــة التحــول  إىلوتــرتاوح العقوبــات مــن الشــطب 

 .ذلك وفقا لقائمة العقوبات اخلاصة مبكتب التفتيش
املزرعة واملنتجات واحملاصـيل الـيت يـتم إنتاجهـا  وتتضمن الشهادات الصادرة اسم وعنوان الشركة أو •

 .وتداوهلا باألسلوب العضوي وجتدد سنويا
  

  جهات التوثيق العضوي بالمملكة العربية السعودية
ـــالتوثيق العضـــوي جـــذبت اململكـــة العربيـــة الســـعودية عـــددا مـــن جهـــات التوثيـــق    فيمـــا يتعلـــق ب
جدول (ة تعمل يف اململكة العربية السعودية شركات توثيق دولي ٤م وجدت ٢٠١٢ففي عام ، الدولية

وشـــركة واحـــدة مـــن فرنســـا ،   (CERES & BCS) أملانيـــاشـــركتان مـــن )     ١رقـــم    
(ECOCERT)  ، وواحـــدة مـــن مصـــر(COAE)  ، واحـــدث الشـــركات الـــيت دخلـــت ســـوق
االوىل جهـة التوثيـق السـعودية )شـركة توثيـق(وتعتـرب ، (OneCert)و ) توثيـق(التوثيق العضـوي هـي 

  .ولكنها حاليا مازالت تنتظر االعتماد
يف الزراعــة العضــوية  إدارةفهــي مـن الواليــات املتحــدة ومنحـت املوافقــة مــن قبـل   (OneCert) أمـا

  .م٢٠١٢فرباير  اعتباراً منلكي تعمل باململكة وزارة الزراعة يف اململكة العربية السعودية 
وية بواسـطة جهـات التوثيـق اخلاصـة وفقـاً للمعـايري م مت تنفيذ توثيق املزارع العض٢٠١٠يف عام   

يتم التوثيق للمـزارعني العضـويني وفقـا  أنم ميكن ٢٠١١ومنذ العام . األوروبيةالدولية وخباصة الالئحة 
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يــتم  أنجيــب  األوروبيــةومبثــل مــايتم مــع الالئحــة ، لالئحــة الوطنيــة الســعودية اجلديــدة للزراعــة العضــوية
  .(ISO٦٥/١٧.٦٥)عاملة باململكة العربية السعودية وفقاً للمعايري الدولية اعتماد جهات التوثيق ال

  
العاملة في المملكة  وإصدار الشهادات العضوية جهات التوثيقيوضح ) ١(الجدول رقم  

  العربية السعودية

  الشعار  االعتماد  الدولة  الشركة
املساحة املوثقة 

  باهلكتار
%  

ECOCERT نعم  فرنسا  
  

٤٧  ٧٧٠٠%  

BCS نعم  أملانيا  
  

٢٨.٥  ٤٦٥٠%  

COAE  نعم  مصر  
  

١٨  ٢٩٢٠%  

CERES نعم  أملانيا  
  

٥.٥  ٨٨٠%  

One Cert 
الواليات 
  املتحدة

  نعم
  

١  ٢٠٠%  

  توثيق
اململكة العربية 

  السعودية
حتت 
  اإلجراء

  
-  -  
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  .التي تواجه المجتمع في نشر ثقافة الزراعة العضوية أهم التحديات -٩
  -:يف نشر ثقافة الزراعة العضوية منها الصعوباتيواجه اتمع بعض 

  .صعوبة احلصول على القروض والتسهيالت االئتمانية - ١
نقــص املعلومــات التســويقية املالئمــة حيــث يواجــه املــزارع صــعوبة يف احلصــول علــى بيانــات  - ٢

واملراكـــز التســـويقية والبـــدائل التســـويقية واالجتاهـــات  األســـعار ومصـــدر املســـتلزمات املزرعيـــة
 .والفرص التسويقية

يواجــه املــزارع نقصــا يف بعــض : والتســهيالت اإلرشــادية، يف الــدورات التدريبيــة املالئمــة قلــة - ٣
) األحبـــاث(املهـــارات املتعلقـــة بـــاإلدارة الفعالـــة وإدارة املشـــروعات وإعـــداد اخلطـــط واملســـوح 

 .وترويج السلع واخلدمات، فاوض والبيع الفعالوأساليب الت، التسويقية
يواجــه املـزارع عــادة صــعوبات يف : نقـص اخلــربة يف التعامـل مــع املؤسسـات الرمسيــة التمويليـة - ٤

التعامـــل مـــع املؤسســـات الرمسيـــة التمويليـــة حيـــث تشـــرتط هـــذه  املؤسســـات وجـــود ضـــمان 
 .شخصي على القروض املختلفة

بعـض املنـاطق الريفيـة ممـا يعيـق اسـتيعاب مفهـوم الزراعـة  يف قلة املعرفة عـن الزراعـة العضـوية - ٥
 .العضوية وأساليب تطويرها

غالبية املزارعني جيهلون املواصفات احمللية والعاملية اليت تتطلبها هذه املنتجات لـذا فـإن دور  - ٦
 .اإلرشاد الزراعي مهم جداً مع املختصني يف التسويق الزراعي واإلدارات املعنية بذلك

اق املنتجات العضوية جودة عالية وخدمات تسـويقية فنيـة عاليـة باإلضـافة إىل تتطلب أسو  - ٧
ما يثبت أا منتجات زراعية عضوية وذلك مـن مصـدر موثـوق ومعـرتف بـه مـن قبـل إدارة 

 .الزراعة العضوية يف وزارة الزراعة باململكة العربية السعودية
واليت قد ال تكون جمدية مـا مل ، عضويةصغر احليازات الزراعية اليت ميكن أن تتبىن الزراعة ال - ٨

 .يدعمها مجعيات تعاونية زراعية
عـادة مــا تكــون املرحلـة االنتقاليــة للزراعــة العضـوية واحلصــول علــى الشـهادة الــيت توضــح أن  - ٩

هــي أصــعب مرحلــة علــى املــزارع لتكلفتهــا  واألمســدة الكيميائيــة املنــتج خــاٍل مــن املبيــدات
دد يف تنفيــذ هــذا الربنــامج مــا مل يواكــب ذلــك توعيــة إرشــادية العاليــة والــيت جتعــل املــزارع يــرت 
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والصــحي يف املســتقبل باإلضــافة إىل بعــض احلــوافز التشــجيعية  والبيئــي بــاملردود االقتصــادي
وتسـهيل احلصـول علـى الشـهادة احملليـة أو الدوليـة يف حالـة مطابقـة ، مثل تسهيل اإلقـراض

 .الشروط
هادة مــن اهليئــات الدوليــة املعــرتف ــا وخاصــة وجــود تكــاليف إضــافية للحصــول علــى الشــ -١٠

 .املزارعني الذين يرغبون يف التصدير
  

 النبات تحت نظام الزراعة العضوية لوقاية المواد المستخدمة - ١٠
  :)المواد المستخدمة( المنتجات لجميع عامة شروط

 .اململكة يف العضوية الزراعة نشاط وضوابط ملعايري طبقاً  يتم املنتجات هذه استعمال -
 املعين املنتج استعمال و السوق يف بالطرح املتعلقة القوانني ألحكام طبقاً  املنتجات هذه استعمال -

  .املادة حيث تستعمل عامةً  بالزراعة
  :يوضح المواد المستخدمة لوقاية النبات تحت نظام الزراعة العضوية) ٢(جدول رقم 

  مواد ذات أصل نباتي أو حيواني  ١
 التركيبية، المتطلبات الوصف،  االسم  

  االستعمال شروط
 من املستخلص اآلزاديراكتني  

Azadirachta indica. ) شجرة 
  )النيم

  حشري مبيد

  التقليم جروح لتغطية يستخدم  النحل مشع  
  حشري مبيد  اجليالتني  
 الربوتينات(الربوتني   هيدروليزات  

 )مائيا احملللة
  جاذبة مادة
مواد  مع وضعه خالل من فقط استعماهلا جيوز

  املواصفة هذه من أخرى مالئمة
  فطري مبيد  الليسيتني  
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 زيت مثل( املقطرة النباتية الزيوت  
 وزيت الصنوبر وزيت النعناع

  ) اخل...الكراوية

 فطري ومبيد عناكيب ومبيد حشري مبيد
  ومثبط لإلنبات

 أزهار من املستخلص البريثرين  
  الكريسانثيمم نبات

Chrysanthemum 
cinerariaefolium  

  حشري مبيد

 نبات الـ من املستخلص الكواسية  
Quassia amara  

  طاردة ومادة حشري مبيد

 من نبات املستخلص الروتينون خليط  
   .Derris spp والـ
 .Lonchocarpus sppوالـ  
  .Terphrosia sppالـ

  حشري مبيد

السوفورا نبتة  من املستخلصة املاترين مادة  
Sophora flavescens    

  وعناكيب حشري مبيد

  Ryania رينيا مستحضرات  
speciosa  

  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة

  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة   Propolis العكرب  
 مساحيقها و حبرية أعشاب  

 واملياه البحر وملح ومستخلصاا
 املاحلة

  .كيميائية معاجلة بدون

    الكازين  
  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة  )اخلل مثل (الطبيعية األمحاض  
   فطر من متخمرة منتجات  
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Aspergillus االسربجللس  
 الشيتاكي فطر من مستحضرات  

(Shiitake fungus)  
  

 كلوريال   مستخلصات  
Chlorella  

  

 طبيعية نباتات من مستحضرات  
 التبغ عدا

  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة

  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة  )النقي النيكوتني عدا (التبغ  شاي  
  الحيوية المكافحة في المستعملة الدقيقة األحياء  ٢
 التركيبية، شروط المتطلبات الوصف،  االسم  

  االستعمال
 البكترييا ( الدقيقة األحياء  

  مثل) والفطريات والفريوسات
Bacillus thuringiensis :  

, Granulosis ,virus 
  Trichoderma spp ، .. اخل

  .فقط وراثياً  املعدلة غري املنتجات

 المصائد في المستخدمة المواد  ٣
 للمنتجات مالمستها متنع وأن البيئة إىل املادة بوصول تسمح أال املصائد يف يشرتط -

 .الزراعية
  بأمان منها والتخلص االستعمال بعد املصائد مجع جيب -

 التركيبية، شروط المتطلبات الوصف،  االسم  
  االستعمال

 جاذبة مادة -  األمونيوم ثنائي فوسفات  
  املصيدة داخل فقط -
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 جاذبة مادة -  الفريمونات  
 اجلنسية للتصرفات مغريه -
  واملوزعات املصائد داخل فقط -

 pyrethroidsالبريوثرويدات   
 
 أو الدلتاميثرين فقط(

 )الالمبداسايهالوثرين
  

 حشري مبيد -
 مواد على حتتوي اليت املصايد داخل فقط -

 جاذبة متخصصة
 الزيتون مثار ذبابة :مثل احلشرات ملكافحة -

 Bactrocera املتوسط البحر وذبابة
oleae 

 Ceratitis capitata القرعيات وذبابة
  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -

  النباتات بين المساحة على تنثر التي المستحضرات  ٤
 التركيبية، شروط المتطلبات الوصف،  االسم  

  االستعمال
 )III(احلديد   

 ارثوفوسفات( األورثوفوسفات
  )احلديديك

  )البزاقات ( للرخويات مبيد

  :العضوية الزراعة في تقليدياً  مستخدمة أخرى مواد  ٥
 التركيبية، شروط المتطلبات الوصف،  االسم  

  االستعمال
 شكل على حناس  

 النحاس، هيدروكسيد
 النحاس، كلوريد أوكسي
 أوكسيد النحاس، سلفات

 فطري مبيد -
 / كجم٦ عن تزيد ال املستعملة الكمية -

  سنة/ هكتار
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 أوكسيد ثاين النحاس،
  )بوردو( وعجينة النحاس،

 الربشومي الكاكا، الكيوي، املوز، إلنضاج -  إيثيلني  
 إطار ويف احلمضيات يف اإلخضرار إلزالة -

 الفاكهة ذبابة ضرر لتفادي إسرتاتيجية
 األناناس يف اإلزهار حتفيز -
 البطاطس يف التخزين أثناء اإلنبات منع -

  والبصل
  اإلحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة  اإليثيلي الكحول  

 الكربون أكسيد ثاين غاز  
  النيرتوجني وغاز

  اإلحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة

 الدهنية من األمحاض البوتاسيوم أمالح  
 صابون مثل الرخو الصابون الطبيعي(

 )الغار

  حشري مبيد

  املوز إنضاج ملنع  )كالينيت(األملونيوم،  سلفات  

 عديد  كالسيوم (اجلري كربيت  
 )الكربيتيد

  عناكيب ومبيد حشري ومبيد فطري مبيد -

 طارد  الكوارتز  رمل  
 وطارد عناكيب ومبيد فطري مبيد  الكربيت  
 عناكيب ومبيد حشري مبيد  الربافني زيت  
 فطري ومبيد حشري مبيد  املعدنية الزيوت  

 والزيتون العنب وكروم الفاكهة أشجار يف
 كاملوز االستوائية والنخيل واحملاصيل

 واخلضروات
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 بكتريي ومبيد فطري مبيد  البوتاسيوم برمنجنات  
 والزيتون العنب وكروم الفاكهة أشجار يف

 واخلضروات األشجار وغريها من
  فطري مبيد  الكالسيوم هيدروكسيد  
  فطري مبيد  الثنائية البوتاسيوم كربونات  
  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة  بورغوندي سائل  
  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة  النحاس أمالح  
 مساحيق( املعدنية املساحيق  

  )والسليكات احلجارة
  

  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة  الدياتومية الرتبة  
 والصلصال السيليكات  

(Bentonite)  
  

    الصوديوم سيليكات  
    الصوديوم بيكربونات  
 البديل الطب مستحضرات  

Ayurvedic األيورفيديك  
  

 األعشاب مستحضرات  
  البيولوجية واملستحضرات

  الديناميكية

  

  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة  العقيمة احلشرات ذكور  
 فيها تربى التي والمنشآت األبنية في والحشرات األمراض لمكافحة مستعملة مواد  ٦

  المواشي
  القوارض مبيدات -
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 تحت نظام الزراعة العضوية التربة المواد المستخدمة لتغذية النبات ومحسنات - ١١
 :)المواد المستخدمة( المنتجات لجميع عامة شروط

 .اململكة العضوية يف الزراعة نشاط وضوابط ملعايري طبقاً  يتم املنتجات هذه استعمال -
 املعين املنتج استعمال السوق و يف بالطرح املتعلقة القوانني ألحكام طبقاً  املنتجات هذه استعمال -

  .املادة تستعمل حيث عامةً  بالزراعة
يوضح المواد المستخدمة لتغذية النبات ومحسنات التربة تحت نظام الزراعة ) ٣(جدول رقم 

  العضوية

 التركيبية، المتطلبات الوصف،  االسم
  االستعمال شروط

 ال اليت املواد أو املركبة املواد
 :املذكورة أدناه العناصر سوى حتوي
  املزرعة مساد

 النباتية الفرشة مزيج من مكونة مادة -
 احليوانية املخلفات و )نباتية خملفات(

 االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -
 احليوان نوع إىل اإلشارة -
  مكثفة غري تربية من تأيت -

 املزرعة حظائر من جمففة أمسدة
  جمفف دواجن ومساد

 االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -
 احليوان نوع إىل اإلشارة -
  مكثفة غري تربية من تأيت -

 من واملكون املخمر السماد
 احليوانات، روث من خليط

 وخليط الدواجن مساد فيه مبا
  املزرعة حظائر من األمسدة

 االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -
 احليوان نوع إىل إشارة -
  إنتاج مكثف ذات مزارع من الناجتة البقايا استخدام منع -

 للحيوانات السائل الروث
  )...الروث الطازج و كالبول،(

 ختفيف مناسب أو/و املراقبة حتت التخمري بعد االستعمال -
 اإلحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -
 احليوان نوع إىل اإلشارة -
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  إنتاج مكثف ذات مزارع من الناجتة البقايا استخدام منع -
 يشاها كالبالستيك وما املصنعة املنتجات عن فصله مت منتج -  املخمرة املنزلية املخلفات

 ختمريه ومت
 إلنتاج واملكمورة املفروزة املنزلية البقايا فقط -

 البيو إلنتاج هوائيا ال املخمرة او الكمبوست
 الداجنه واحليوانات اخلضروات بقايا فقط .جاز
 السماد .الرقابية اجلهة من عليه يكون موافق القمامة مجع نظام

 الناتج
 حمسوبا اآليت من أكثر على حيتوي أال جيب

 : جافه ماده كيلوجرام واحد لكل باملليجرام
 ٤٥ نيكل، ٢٥ حناس، ٧٠ ، كادميوم٠,٧

  زئبق ٠.٤زنك،  ٢٠٠ رصاص،
 طبيعي أصل من فقط املصنعة املواد من خالية -  البيتموس /اخلث

 احلدائق( بالبستنة حمصور املادة هذه استعمال -
 )واملشاتل الظل ونباتات الزهور وإنتاج

 الرقابية موافقة اجلهة ضرورة من البد األخرى لالستخدامات -
  االحتياج عند

 البرياليت ( الطينية املواد
  )اخل... والفريموكاليت

  

 املذكورة واملسموح ااملواد  تتخطى ال املستعملة اخللطة تركيبة  زراعة الفطر  عن الناجتة الفضالت
  القائمة هذه ضمن

    األرض واحلشرات دود خملفات
  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة - ) البحر طيور خملفات ( غوانو
 أو اهلوائي تعرضت للتخمري النباتية، املواد من مزيج من مادة -  هوائياً  ال أو هوائياً  خممر مزيج
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 البيوجاز إنتاج بغية الالهوائي  النباتية املواد من
  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -

 الثانوية واملنتجات املنتجات
 :املذكورة أدناه احليواين املصدر ذات
 املطحونة احلوافر -
 املطحونة القرون -
 املطحون السمك -
 أو بعد كلها العظام طحني -

 اجليالتني استخالص
 اللحم طحني -
 والشعر والشرانق الريش طحني -
 الصوف -
 الوبر /الفرو -
 املطحون افف الدم -
  األلبان مشتقات -

 االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -
 / ملجم ٦ - للكروميوم األقصى الرتكيز -

   جافة مادة كلجم

 أصل ثانوية من منتجات او منتجات
 الزيوت خملفات معاصر(مثل نبايت

  )اخل..وقشرة الكاكاو

  

 املستطاع قدر مباشرة عليها احلصول يتم -  ومنتجاا البحرية الطحالب
 مثل طبيعية بطرق التجهيز :التالية بالطرق

 واالستخالص والطحن والتجميد التجفيف
 احملاليل أو/و احلامضية احملاليل أو املاء بواسطة
 .والتخمري القلوية

  االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -
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  كيميائياً  معاجل غري خشب من -  اخلشب الصغرية وقطع اخلشب نشارة
 من حلاء املكون املخمر السماد
  الشجر

  كيميائياً  معاجل غري خشب من -

  كيميائياً  معاجل غري خشب من -  اخلشب رماد
كلجم من  /ملجم ٩٠ عن الكادميوم معدل يزيد ال -  الطبيعي احلجري الفوسفات

.P٢O٥  
كلجم من  /ملجم ٩٠ عن الكادميوم معدل يزيد ال -  .الكالسيوم واألملونيوم فوسفات

.P٢O٥  
 مساد فوسفوري(قاعدي  خبث
  .)الفوالذ يف صناعة عليه حيصل

  اإلحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -

 :مثل ( اخلام البوتاسيوم ملح
  ) إخل ، والسيلفينايت الكانيت

 اإلحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -

 قد حيتوي اليت البوتاسيوم سلفات
  املاغنيسيوم أمالح على

 اخلام البوتاسيوم أمالح من مستخرجة مادة -
 حتتوي قد و فيزيائية استخراج عملية خالل
 .املاغنيسيوم أمالح على أيضا
 االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -

 باألمونيا التقطري تفل عدا ما -  واملقطراتالتقطري  خملفات أو تفل
 ذات األصل الكالسيوم كربونات
 والرتاب الطباشري، :مثل ( الطبيعي

 املطحون، والكلس الكلسي الطيين،
وطباشري  ،)سجيل(واملارل

  )الفوسفات

 

 الكالسيوم واملاغنيسيوم كربونات
 طباشري :مثل(طبيعي  أصل ذات

 طبيعي أصل من فقط -
 االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -
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 املاغنيسيوم،
  )املطحون، اخل املاغنيسيوم وكلس

 كربيتات
  )الكييسرييت:مثل(املاغنيسيوم

 

 تشخيص بعد التفاح لشجر الورقية باملعاجلة -  الكالسيوم كلوريد حملول
 احملاصيل باقي وكذلك الكالسيوم، يف النقص

 الكالسيوم يف نقص من تعاين اليت
 االحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -

 طبيعي أصل من فقط -  )اجلبس( الكالسيوم كربيتات
 اإلحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -  تصنيع السكر عن الصادر الكلس
 اإلحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -  النقي الكربيت عنصر
 اإلحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -  صغرى عناصر
 األرض من املستخرج امللح فقط -  )ملح الطعام ( الصوديوم كلوريد

 اإلحتياج عند الرقابية اجلهة موافقة ضرورة -
   الطني أو احلجر مسحوق
 مثل بكترييا دقيقة حية كائنات
 مثل النيرتوجني اجلوي تثبيت

 الريزوبيوم
 والبكترييا امليسرة واالزوتوبكرت
  وغريها) فوسفورين(للفوسفور 

 وراثياً  معدل غري مصدر من

 الطبيعية مثل النباتية املستخلصات
 والثوم قصب السكر زهور مستخلص

  اخل..

 وراثياً  معدل غري مصدر من
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  كيفية التعرف على المنتج العضوي - ١٢
يــدل  شــعاريــتم التعــرف علــى املنتجــات العضــوية، مــواد طازجــة، حبــوب أو معلبــات مــن خــالل      

  .مصّنعةأي أن مصادر إنتاجه وتصنيعه طبيعية وليست ) ORGANIC(عضوي العلى املنتج 
للمنتجــــني أو  )١(املشــــار إليهــــا يف جــــدول رقــــم  متنحــــه شــــركات التوثيــــق) logo( الشــــعارهــــذا      

  .املصنعني بعد التفتيش عليهم والتأكد من تطبيقهم للشروط اخلاصة باإلنتاج العضوي
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  الباب الثاني
  إضاءة على الزراعة العضوية في الوطن العربي

  ويشمل اآلتي
  

  .يف الزراعة العضوية بالوطن العريب املزارعنيمساحات األراضي الزراعية وأيضاً عدد  - ١
  .مساحات املزارع العضوية وأخرى اليت حتت التحول باململكة العربية السعودية - ٢

  
  مشروع خنيل الباطن) ٢(صورة 
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  الوطن العربيفي إضاءة على الزراعة العضوية 
حتظى الزراعة العضوية باهتمام يف معظم الدول العربية وذلك لتحقيق هدف التصدير لألسواق      

العاملية أو االستهالك احمللي، ويعزز هذا األمر أن الطلب على املنتجات العضوية يف تزايد مستمر، 
  .يفي باحتياجات املستهلكني يف معظم الدول العربيةواملعروض يف األسواق العربية ال 

مـــن املنتجـــات العضـــوية مـــن خـــارج  اً فعلـــى ســـبيل املثـــال جنـــد أن دول اخللـــيج العـــريب تســـتورد كثـــري      
الوطن العريب ، والزراعة العضوية نظام زراعي يهدف إىل التنمية املستدامة حيث يعتمد على استخدام 

بـدال مـن األمسـدة الكيميائيــة واملبيـدات وهرمونـات النمـو، كمـا ال يسـمح فيــه املـواد الطبيعيـة يف الزراعـة 
وكـــذلك اإلشـــعاع املـــؤبن واملـــواد احلافظـــة يف عمليـــات . باســـتخدام الســـالالت والكائنـــات احملـــورة وراثيـــاً 

 التصنيع واإلعداد أو التعليب، وأي مواد هلا تأثري ضار على صحة اإلنسان والبيئة وبالتايل تصـل املـواد
  .الغذائية إىل املستهلك حبالتها الطبيعية

لـذا تعتـرب الزراعـة العضـوية إحـدى وسـائل الوقايـة املهمـة لتقليـل تلـوث البيئـة واحملافظـة علـى صـحة      
اإلنسان واتمع يف الدول املتقدمـة وهـذا زيـادة علـى منافعهـا االقتصـادية واالجتماعيـة والصـحية، فقـد 

ي والبيئــي إىل ظهــور بعــض األمــراض علــى ســبيل املثــال ال احلصــر جنــون أدى اإلخــالل بــالتوازن الطبيعــ
  .البقر، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا اخلنازير

) م٢٠١١(وتعطـــي نتـــائج احلصـــر العـــاملي اجلديـــد عـــن الزراعـــة العضـــوية والـــذي مت اجنـــازه يف عـــام      
عـــــة العضـــــوية العامليـــــة وحركـــــة الزرا)  FIBL( بواســـــطة معهـــــد أحبـــــاث الزراعـــــة العضـــــوية يف سويســـــرا 

)IFAOM ( ن الزراعــة العضــوية تتطــور تطــورا ســريعا، ويــتم مزاولــة الزراعــة العضــوية يف أمؤشــرا علــى
) هكتـارا  ١١.٨٧٥.٦٣(بلـدا علـى املسـتوى الـوطن العـريب مـن خـالل زراعـة مـا يقـارب  ١٢أكثر من
، باإلضــافة إىل األراضــي املزروعــة هنــاك مســاحة املنتجــات )مــزارع أو مســتثمر(منتجــا  ٤٧٧٩بواســطة 

هكتــارا ، كمــا أشــارت نتــائج احلصــر، أن تــونس حتتــل املرتبــة األوىل  ٧٩٤١٧٠الطبيعيــة الربيــة تعــادل 
تشـــكل تقريبـــا ثلثـــا % ٣٩عربيـــاً مـــن حيـــث نســـبة األراضـــي املزروعـــة عضـــويا حيـــث تصـــل النســـبة إىل 

% . ٩.٨، مث مصـــر ثالثـــا بنســـبة %١٣.٦لعضـــوية املزروعـــة عربيـــا، تليهـــا الســـودان بنســـبة املســـاحة ا
  %.  ٨.١٩وحتتل السعودية رابعاً بنسبة 
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أن تونس تعترب األوىل يف اإلنتاج للزيتون العضوي على مستوى الوطن إىل كما أشار التقرير أيضا       
األوىل يف زراعـة الزيتـون العضـوي علـى املسـتوى العريب، وأيضا تونس وسوريا واملغرب من الدول العشـر 

  .العاملي
وأيضـا تعتـرب املغـرب مـن الـدول العشـر . وتعترب مصر أكرب منـتج للقطـن العضـوي يف الـوطن العـريب     

وتشمل املنتجات الطبيعية العضوية منتجات الغابات ( األوىل يف العامل يف املنتجات الطبيعية العضوية 
  ). الربية الطبية والعطريةواملراعي والنباتات 

كمـــا تضـــم تـــونس والســــعودية واإلمـــارات ومصـــر أكـــرب مســــاحات إنتـــاج النخيـــل العضـــوي علــــى       
مع العلم أن بعض الدول العربية يوجد ـا معلومـات خمتلفـة عـن أنشـطة . مستوى العامل والوطن العريب

ومــن املنظمــات . م٢٠١١النرتنــت الزراعــة العضــوية، ولكنهــا ال تنشــرها رمسيــا يف موقعهــا علــى شــبكة ا
العاملية املهتمة باملعلومات الزراعية العضوية على سبيل املثال منظمة الفاو و معهـد فيبـل يف سويسـرا و 

  .حركة الزراعة العضوية العاملية
وهــذا النظــام مــن الزراعــة جيــب أن يراقــب حتــت نظــام تــوجيهي وتفتــيش متفــق عليــة حتكمــه قواعــد      

يح كيف يتم اإلنتاج العضـوي مـن أجـل أن يفـي مبتطلبـات املسـتهلك مـن الغـذاء وأسس وضعت لتوض
ــــات ضــــارة علــــى صــــحة  ــــدات أو ميكروب ــــات العناصــــر الثقيلــــة واملبي الصــــحي اآلمــــن اخلــــايل مــــن متبقي

  . اإلنسان
معــايري "ويف بعــض الــدول العربيــة علــى ســبيل املثــال ال احلصــر تــونس والســعودية ومصــر أصــدرت      

والــيت جيــب أن يتبعهــا كــل القــائمني بعمليــات اإلنتــاج " ط الزراعــة العضــوية يف أوطــام وضــوابط لنشــا
والتجهيـــز والتـــداول للمنتجـــات العضـــوية يف هـــذه الـــدول والـــيت تلـــيب متطلبـــات األســـواق احملليـــة وأيضـــا 

  .أسواق التصدير اخلارجية
االحتــاد األوريب بقــانون الزراعــة العضــوية فيهــا حبيــث يســهل  وتعتــرب تــونس أول دولــة عربيــة يعــرتف     

لـــذلك فـــان الـــدعوة . تصـــدير املنتجـــات الزراعيـــة العضـــوية مـــن تـــونس إىل أي دولـــة مـــن االحتـــاد األوريب
للتحــول إىل الزراعــة العضــوية أصــبحت مطلبــا حلمايــة البيئــة مــن التلــوث ورفــع مســتوى اإلنتــاج الزراعــي 

نافســة علــى األســواق احملليــة واخلارجيــة لكثــري مــن العــاملني واملســتثمرين يف اــال واجلــودة يف اإلنتــاج وامل
  .الزراعي العضوي بشقية النبايت واحليواين يف كثري من الدول العربية
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ويأمــــل املؤلفــــون أن تضــــع الــــدول العربيــــة خطــــط مســــتقبلية للزراعــــة العضــــوية حبيــــث تصــــل نســــبة      
م وبـــاقي املنتجـــات ٢٠٢٠يف عـــام % ١٠إىل % ٥ول العربيـــة مـــن األراضـــي الزراعيـــة العضـــوية يف الـــد

الزراعيــة تكــون فيهــا نظيفــة وخاليــة مــن متبقيــات املبيــدات واألمســدة وامليكروبــات الضــارة علــى صــحة 
  .اإلنسان واحليوان والبيئة

ـدف  وحتتاج الدول العربية إىل توعية إعالمية عن أمهيـة التحـول إىل الزراعـة العضـوية إن مل يكـن     
االســتهالك احمللــي فهــي ــدف التصــدير واملنافســة يف الســوق العــاملي لتجــارة املنتجــات العضــوية ذات 
العائد االقتصادي املرتفع، ومجهورية مصر العربية اليت تعترب أول الدول العربية اليت طبقـت نظـام الزراعـة 

خصصـة يف الزراعـة العضـوية هـي العضوية يف السبعينيات من القرن املاضـي وأيضـا أول شـركة زراعيـة مت
شركة سيكم يف مصر اليت سبقت مجيع الشركات الزراعية العربية يف إدخـال الزراعـة العضـوية املوثقـة يف 

وأيضـــا أول قســـم . حركـــة الزراعـــة العضـــوية العامليـــة التابعـــة ملنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة يف األمـــم املتحـــدة
ة العضــوية مت إنشــاؤه يف كليــة الزراعــة جبامعــة األزهــر متخصــص ميــنح درجــة البكــالوريوس يف جمــال الزراعــ

  .يف مصر
وأيضـــا يف بعـــض الـــدول العربيـــة مت تصـــميم شـــعار وطـــين للمنتجـــات العضـــوية الســـتخدامه كـــأداة      

تسويقية لألشخاص العاملني بالزراعـة العضـوية وأيضـا كوسـيلة مسـاعدة للمسـتهلكني لتمييـز املنتجـات 
  .جات الغذائيةالعضوية عن غريها من املنت

ومـــن املفـــرتض أن تســـتفيد الـــدول العربيـــة مـــن مزاياهـــا العديـــدة يف إنتـــاج بعـــض احملاصـــيل الزراعيـــة      
العضــوية الــيت فيهــا ميــزة نســبية إلنتاجهــا يف الــوطن العــريب علــى ســبيل املثــال ال احلصــر التمــور والزيتــون 

ع النفـاذ لألسـواق العامليـة بدرجـة أفضـل والنباتات الطبية والعطرية، حيث إن املنتجات العضوية تستطي
  .من املنتجات التقليدية إذا مامت االهتمام باخلدمات التسويقية بشكل عام واإلعالمية بشكل خاص

يف الزراعـة العضـوية يف الـوطن  املـزارعنيويوضح اجلدول التايل مسـاحات األراضـي الزراعيـة وأيضـاً عـدد 
  م٢٠١١يف عام   والعاملعلى مستوى الوطن العريب العريب وترتيبها
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في الزراعة العضوية  المزارعينيوضح مساحات األراضي الزراعية وأيضاً عدد ) ٤(جدول رقم 
  م٢٠١١في عام  على مستوى الوطن العربي والعالم في الوطن العربي وترتيبها

  الدولة  م
  املساحة
  هكتار

عدد 
  املزارعني

  مزارع/

الرتتيب على 
  مستوى العامل

على الرتتيب 
مستوى 
  أفريقيا

الرتتيب على 
  مستوى اسيا

الرتتيب على 
مستوى 

  الوطن العريب
  ١  ٠  ٢  ٢٧  ١٧٩٢  ٣٣٥٨٩٧  تونس   .١
  ٢  ٠  ٤  ٤٢  ١٠١١  ٧٧٧٩٨  السودان   .٢
  ٣  ٠  ٨  ٤٨  ٧٩٠  ٥٦٠٠٠  مصر   .٣
  ٤  ٦  ٠  ٥٤  ٦٣  ٤٦٦٣٥  السعودية   .٤
  ٥  ٧  ٠  ٥٨  ٢١٣  ٣٥٤٣٩  سوريا   .٥
  ٦  ٢٦  ٠  ١٠١  ٣١٣  ٩٤٤٤  لبنان   .٦
  ٧  ٠  ١٩  ١٠٥  ٠  ٣٨٠٠  املغرب   .٧
  ٨  ٠  ٢٦  ١١٨  ٤٩  ١٦٢٦  اجلزائر   .٨
  ٩  ٣٢  ٠  ١٢٠  ٢٠  ١٠٥٣  األردن   .٩

  ١٠  ٣٣  ٠  ١٢٣  ٥٠٠  ١٠٠٠  فلسطني.١٠
  ١١  ٣٥  ٠  ١٣١  ٢٤  ٣٧٣  االمارات.١١
  ١٢  ٣٥  ٠  ١٤٩  ٤  ٣٩  عمان.١٢

  -  -  -  -  ٤٧٧٩  ٥٦٩١٠٤  اموع
بالزراعة العضوية إذا مل يكن لالستهالك احمللي فهي يوضح مدى اهتمام هذه الدول اجلدول وهذا 

  .للتصدير واملنافسة االقتصادية على جتارة األغذية العضوية
  أحد املؤلفني.الرضيمان بن ناصر خالد.د.م إعداد أ٢٠١٢أبريل  ٣الة الزراعية العدد : املصدر 
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التحول في المملكة يوضح مساحات المزارع العضوية وأخرى التي تحت ) ٥(جدول رقم 
  م٢٠١١العربية السعودية بالهكتار لعام 

  املساحات الربية  املساحة اليت حتت التحول  املساحة العضوية  املنطقة
  ٧١٠  ٦٤  ٣٣٧٩.٨  القصيم
  ١  ٩٠٨.٨  ١٣٧٥.٣  الرياض
  ٤.٥  ٤.٥  ٢٠٠٨.٣  اجلوف
  ٠.٧  ٠  ٢٧.٤  جنران
  ٨  ١.٠٥  ٦٦٥.٢٥  حائل

  ٢٠  ٠  ٤٠.٩  املنطقة الشرقية
  ٠  ٠  ٥  عسري

  ٧٨٦.٨  ٣٩.٥  ١٩٠.٦  املدينة املنورة
  ٠  ٣.٠٧  ٠  الباحة
  ٩.٥  ٠  ٢٤.٥  جازان
  ١٥٤٠.٥  ١٠٢٠.٩٢  ٧٧١٧.٠٥  اإلمجايل

  نفس املصدر السابق •
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  الباب الثالث
  .وعربياً ومحلياً إضاءة على أعداد النخيل وكميات التمور الناتجة عالمياً 

  :يشمل اآلتيو 
  .٢٠١٠أكثر عشرين دولة يف العامل منتجة للتمور لعام  - ١
 .٢٠٠٨املساحات املنزرعة بالنخيل بالوطن العريب لعام   - ٢
 .٢٠١٠أعداد أشجار النخيل مبختلف مناطق اململكة العربية السعودية لعام  - ٣
اململكة العربية السعودية وأخرى حتت التحول مبختلف مناطق  العضوي أعداد أشجار النخيل - ٤

  .٢٠١١لعام 

  
  القصيم -مدخل مشروع خنيل الباطن ) ٣(صورة 
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 مرتبة حسب اإلنتاج م٢٠١٠منتجة للتمور لعام  يوضح أكثر عشرين دولة في العالم ) ٦( جدول رقم 

  %  طن) ١٠٠٠/ (الكمية  الدولة  مسلسل
  ١٧.٤٥  ١,٣٥٢.٩٥ مصر  ١
  ١٣.٩٠  ١,٠٧٨.٣٠ السعودية  ٢
  ١٣.١٩ ١,٠٢٣.١٣ إيران  ٣
  ٩.٩٩ ٧٧٥.٠٠ اإلمارات  ٤
  ٩.٧٨ ٧٥٩.٢٠ باكستان  ٥
  ٩.١٦ ٧١٠.٠٠ اجلزائر  ٦
  ٧.٣١ ٥٦٦.٨٣ العراق  ٧
  ٥.٥٦  ٤٣١.٣٠ السودان  ٨
  ٣.٥٦ ٢٧٦.٤٠ عمان  ٩
  ٢.٠٨  ١٦١.٠٠ ليبيا  ١٠
  ١.٩٠ ١٤٧.٦٠ الصني   ١١
  ١.٨٧ ١٤٥.٠٠ تونس  ١٢
  ١.٥٤ ١١٩.٣٦ املغرب  ١٣
  ٠.٧٥ ٥٧.٨٥ اليمن  ١٤
  ٠.٥٠ ٣٨.٥٠ النيجر  ١٥
  ٠.٣٤ ٢٦.٢٨ تركيا  ١٦
  ٠.٣٠  ٢٣.٥٠ قطر   ١٧
  ٠.٢٨ ٢١.٦٠  فلسطني  ١٨
  ٠.٢٨ ٢١.٥٠ الواليات املتحدة  ١٩
  ٠.٢٦ ١٩.٩٠ موريتانيا  ٢٠
  %١٠٠  )٧٧٥٥.٢( أكثر من المجموع العالمي  ٢١

  .�3 ا*�ث*23 01�ر ا���/ل �-, إ*�)( م�١٢٠١)م  )FAO( ا! ��� وا��را�� م���� :ا����ر
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يف النخيل املثمر وكمية اإلنتاج  أشجار املنزرعة بالنخيل وعدد اتيوضح املساح)  ٧( جدول رقم 
  )٢٠٠٨(لعام  اإلنتاج األعلى يفمرتبة حسب  العريب الوطن

  الدولة  مسلسل
/ املساحة املثمرة

  )هكتار١٠٠٠(
األشجار 

  شجرة/املثمرة
  طن/اإلنتاج

  ١٣٢٦.١٣٠  ٢٢١٨٣٠٣٠ ٨٧.٦٩ مصر  ١
  ٩٨٦.٠٠٠  ١٥٧٠٠٠٠٠ ١٥٧.٠٠ السعودية  ٢
  ٧٥٧.٦٠٠  ١٦٣٤٢١٩٠ ١٨٥.٣٣ اإلمارات  ٣
  ٥٥٢.٧٧٠  ١١٩٦١٢١٠ ١٦٢.٠٣ اجلزائر  ٤
  ٤٧٦.٠٠٠  ٨٢٩٣٠٠٠ ١٠١.٥٠ العراق  ٥
  ٣٣٩.٣٠٠  ٥٧٠٠٠٠٠ ٣٥.٦٢ السودان  ٦
  ٢٦٦.٨٩٠  ٣١٣٥٠٠٠ ٣١.٣٥ عمان  ٧
  ١٥٠.٠٠٠  ٢١٠٠٠٠٠ ٢٨.٠٠ ليبيا  ٨
  ١٢٠.٠٠٠  ٣٣٣٥٨٠٠ ٣٩.٣٠ تونس  ٩
  ٧٢.٧٠٠  ٤٣٩٨٢٠٠ ٣٩.٢٦ املغرب  ١٠
  ٥٥.٢٠٠  ٤٦٤٥٠٠٠ ١٤.٤٧ اليمن  ١١
  ٢١.٥٦٠  ٣٣٥٣٠٠ ١.٤٤ قطر  ١٢
  ١٩.٢٠٠٠  ٦٠٠٠٠٠ ٨.٠٠ موريتانيا  ١٣
  ١٦.٠٠٠  ٣١٢٢١٠ ١.٤٥ الكويت  ١٤
  ١٣.١٨٠  ٣٧٦٧٠٠ ١.٥٠ البحرين  ١٥
  ٧.٤٤٠  ١٤٩٦٠٠ ٠.٩٤ األردن  ١٦
  ٤.٠٠٠  ٣٩٥٤٠٠ ٠.٤٠ فلسطني  ١٧
  ٣.٤٩٠  ٨٥٥٦٠ ٠.١٤ سوريا  ١٨

  ٥١٨٧.٤٦  ١٠٠٠٤٨.٢ ٨٩٥.٤٢ المجموع
  .م٢٠٠٩اخلرطوم  -املنظمة العربية للتنمية الزراعية –الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية : املصدر
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مرتبة  م٢٠١٠يوضح أعداد أشجار النخيل بمختلف مناطق المملكة لعام )  ٨( جدول رقم 
  .األشجارفي عدد  األكثرحسب 

  
  %النسبة   شجرة/عدد أشجار النخيل  املنطقة  مسلسل

  ٢٢.٧٢ ٥٣٢٥١٠٤ الرياض  ١
  ٢٠.٢٨ ٤٧٥٣٢٠٠ القصيم  ٢
  ١٣.٠٣ ٣٠٥٥٣٠٣ املدينة املنورة  ٣
  ١٠.٩٧ ٢٥٧٢٦٩٢ املنطقة الشرقية  ٤
  ٨.٢٢ ١٩٢٦٥٧٥ حائل  ٥
  ٧.٣٧ ١٧٢٧٣٩٩ مكة املكرمة  ٦
  ٦.١٦ ١٤٤٤٥٤٧ عسري  ٧
  ٥.٢٥ ١٢٣٢٥٢٤ اجلوف  ٨
  ٣.٠٤ ٧١٣٨٩١ تبوك  ٩
  ٢.١٧ ٥٠٩٣٠٦ جنران  ١٠
  ٠.٧ ١٦٥٥٤٤ الباحة  ١١
  ٠.٠٣ ٨٨٨٧ زاناج  ١٢
  ٠.٠٠٩ ٢١١٨ احلدود الشمالية  ١٣

  ١٠٠ ٢٣٤٣٧٠٩٠ المجموع
 

  م٢٠١١الكتاب اإلحصائي الزراعي السنوي الرابع والعشرون عام  - وزارة الزراعة  :املصدر
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  النخيل العضوية والنخيل الذي تحت التحول أشجار أعداد
  .م٢٠١١في المملكة العربية السعودية لعام  

ية فقـد أنشـأت امتدادا للدور الريادي لوزارة الزراعة باململكة العربية السعودية يف جمال الزراعة العضو    
إدارة الزراعة العضوية اليت ـدف إىل ضـبط العمـل يف نشـاط الزراعـة العضـوية وتنظيمـه وتطبيـق املعـايري 
واملواصــفات العاملية،إضــافة إىل اإلشــراف واملراقبــة علــى شـــركات التوثيــق العضــوية الــيت تقــوم بـــالفحص 

تثبــت أن منتجــام عضــوية وكــذلك  والتفتــيش للمــزارعني التــابعني للزراعــة العضــوية ومتــنحهم شــهادات
  .متابعة املزارعني العضويني الذين زادت أعدادهم يف الفرتة األخرية

م بإحصـاء شـامل جلميـع املـزارع العضـوية ٢٠١١وقد قامت إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة عام    
  .دية لكل منطقةومساحتها واملنتجات العضوية النباتية واحليوانية باململكة العربية السعو 

ويهمنــا يف هــذا املقــام أعــداد النخيــل العضــوي،والنخيل الــذي حتــت التحــول والــذي يعتــرب يف تزايــد    
واملدينــة املنــورة  وموجــود يف العديــد مــن املنــاطق كالقصــيم واخلــرج واألحســاء خــالل الســنوات األخــرية 

مزرعة،وعـــدد النخيــــل  ٢٧واجلـــوف وحائـــل وجنران،فقــــد بلغـــت أعـــداد املــــزارع الـــيت ـــا خنيــــل عضـــوي 
طناً،وأعـداد املـزارع الـيت ـا خنيـل حتـت التحـول  ٦٩٦٦.١٥خنلة تنتج حـوايل  ١٥٠٥٧٦العضوي ا 

اً، وعـــــدد طنـــــ٣٠٢٨.٥٦خنلـــــة حتـــــت التحـــــول تنـــــتج حـــــوايل  ٤٦٩٨٥مزرعة،واألعـــــداد الـــــيت ـــــا ١٨
  .شركات توثيق عضوية معتمدة قامت بتوثيق النخيل العضوي والذي حتت التحول٤

يلي جدول يوضح أعداد النخيل العضوي وحتت التحول يف اململكة العربية السعودية لعام  وفيما   
 .م٢٠١١
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 بمختلف مناطقتحت التحول أخرى و  يوضح أعداد أشجار النخيل العضوي ) ٩( جدول رقم 
  .م٢٠١١المملكة العربية السعودية لعام

  مزرعة/عدد املزارع  املنطقة  مسلسل
عدد النخيل 

  ا
  خنلة/

  احلالة  طن/اإلنتاج
عدد شركات 

  التوثيق

١  
  ٢  عضوي  ١٧١٠.٩ ٤٨٢٢٠ ٩ الرياض
  ٢  حتت التحول  ٣٠١٤.٦ ٤٦٧٨٥ ١٧ 

٢  
  ٤  عضوي  ٢٦٢٣.٧٥ ٧٨٤٥٦ ٩ القصيم
  ١  حتت التحول  ١٤ ٢٠٠ ١ 

  ٢ عضوي  ٢٢٥.٥ ١١٠٥٠ ٢ حائل  ٣
  ١ عضوي  ٦٢ ٨٠٠ ٢ جنران  ٤
  ١ عضوي  ٤٥ ٢٧٠٠ ٢ املنطقة الشرقية  ٥
  ١ عضوي  ١٢٨٦ ٨٠٠٠ ٢ املدينة املنورة  ٦
  ١ عضوي  ٢ ٥٥٠ ٢ اجلوف  ٧

 إجمالي المملكة
  ٤  عضوي  ٦٩٦٦.١٥ ١٥٠٥٧٦ ٢٧

  ٣  حتت التحول  ٣٠٢٨.٥٦  ٤٦٩٨٥  ١٨
  

أمين الغامدي،مدير عام /م إعداد م٢٠١٢أغسطس /هـ١٤٣٣شوال   –جملة متور القصيم : املصدر
  .الزراعة العضوية بوزارة الزراعة باململكة العربية السعودية
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   الرابعالباب 
  البرامج الزراعية لخدمة أشجار النخيل على مدار العام إلنتاج تمور عضوية 

  :وتشمل
  

  .النخيلغرس فسائل : األولالربنامج 
  .ري الفسائل وأشجار النخيل: الربنامج الثاين

  .النخيل والتمور حتت نظام الزراعة العضوية آفاتاإلدارة املتكاملة ملكافحة : الربنامج الثالث
  .التسميد العضوي واملعدين حتت نظام الزراعة العضوية: الربنامج الرابع

  .التلقيح: الربنامج اخلامس
  .مار والعذوقخف الث: الربنامج السادس
  .تعديل وتسنيد وتكميم العذوق: الربنامج السابع
  .")الصرام"اخلراف واجلداد (احلصاد : الربنامج الثامن
  .خدمة مابعد احلصاد: الربنامج التاسع
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  البرنامج الزراعي األول
 النخيل غرس فسائلبرنامج 

 
 

 ا>;:�ام ا�0;-� �:-9 ا��8)(7): ٤(�/رة 
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  -:البرنامج الزراعي األول 
  غرس فسائل النخيل برنامج 

  
أوًال اختيــــار الفســــائل اجليــــدة ، وحتديــــد  تميــــ العضــــوي عنــــد الشــــروع يف إنشــــاء بســــتان النخيــــل     

  .األصناف املناسبة للغرس وإعداد شبكة الري ، وهذا ما سوف نتعرض له خالل هذا الربنامج
  -:مواصفات الفسائل الجيدة -١

الفســـيلة مجعهـــا فســـائل وهـــي األفـــراخ الكائنـــة حـــول جـــذع النخـــل ويقـــال للجمـــع أيضـــاً الفســـيل      
 –شـــال  –ثومـــة  –بقـــوم  –بـــز  –بنـــت  –حلقـــة  –الفـــرخ  –الـــودي  (والفســـالن ويـــرادف الفســـيل 

  .وخترج الفسيلة وتنشأ من قاعدة النخلة )جثيث 
 )باستخدام طريقـة التكـاثر الالجنسـي( وهناك عدة مواصفات جيب مراعاا عند اختيار الفسائل     

 -:ومن أمهها ما يلي 
املرغـوب ، ولـذلك يفضـل انتخـاب الفسـائل التأكد من مطابقة الفسائل املراد غرسها للصنف  - ١

 .للتأكد من مطابقة الفسائل للصنف) والثمار ما تزال على أمهاا ( أثناء برنامج احلصاد 
انتخاب الفسائل من صنف جيد ، ميتاز بغزارة حمصوله ، وسرعة منوه ، وارتفاع صفات جودة  - ٢

 .مثاره ، وكثرة إنتاجه من الفسائل
 ١.٥ -١سنوات ، وطوهلـا مـن  ٤-٣حلجم ، اليت يرتاوح عمرها من تفضل الفسائل الكبرية ا - ٣

 .كجم ٣٠-٢٠سم ، ووزا من ٣٥-٢٥مرت ، وقطر جذعها من 
أن حتتــوى الفســيلة علــى عــدد جيــد مــن اجلــذور الســليمة ، مــع احملافظــة قــدر اإلمكــان  فضــلي - ٤

بواســطة عمــال علــى امــوع اجلــذري مــن التقطيــع أثنــاء عمليــة الفصــل ، أي تقلــع قلعــاً جيــداً 
 .مهرة 

أن تكــون منطقــة الفصــل ســليمة ونظيفــة ومســتوية وصــغرية قــدر اإلمكــان وخاليــة مــن  يفضــل - ٥
خــربة للمحافظــة أيضــاً علــى  ا جيــب أن يقــوم بــذلك عمــال مهــرة ذوواجلــروح والتجــاويف ، لــذ

 .من أي إصابة ميكانيكية) اجلمارة(منطقة القمة النامية 
 .أن تكون الفسائل خالية من اآلفات واألمراض وتؤخذ من أمهات سليمة كما يفضل - ٦
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 -:يفضل انتخاب الفسائل الناضجة ، والدليل على نضج الفسائل ما يلي  - ٧
  .بعض الفسائل تثمر قبل فصلها من األم  –أ 

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

  ئيسة لتكاثر نخيل التمرالتكاثر بالفسائل أحد الطرق الر -٢
 -:طرق لتكاثر النخيل يف مجيع أحناء العامل اليت يزرع ا خنيل التمر وهي) ٤(يوجد عدد      

 SEEDS) النوى(التكاثر اجلنسي اإلكثار بالبذور  - ١
 GROUND OFFبالفســـــائل أو اخللفـــــات األرضـــــية )اخلضـــــري(التكـــــاثر الالجنســـــي - ٢

SHOOTS 
 HIGH OFF SHOOTS) الرواكيب(ائل اهلوائية بالفس)اخلضري(التكاثر الالجنسي  - ٣
 TISSUE CULTUREالتكاثر عن طريق زراعة األنسجة     - ٤

، بل ويف أغلب بإدارة األوقاف والطريقة الثانية هي املستخدمة عادة ببساتني خنيل اإلدارة الزراعية     
  .حيث أا الطريقة املفضلةالنخيل باململكة شاريع م
  

  وتحديد األصناف المناسبة للغرس إختيار-٣
  -:األصناف وفق املعايري التالية اختيارللحصول على عائد جمزي من بستان النخيل يتم    
تلـك ومتيـز إنتاجهـا لأي األصـناف الـيت جنحـت زراعتهـا  ،املنطقةاملشهورة يف صناف األ اختيار - ١

 .أو املوقعاملنطقة 
لسـهولة تسـويق املطلـوب غرسـها ختيـار األصـناف للتمور املنتجة عنـد امراعاة الطلب والعرض  - ٢

 .التمور بعد اإلنتاج
مراعـــاة بعـــد املشـــروع مـــن منـــاطق التســـويق ففـــي املنـــاطق البعيـــدة عـــن األســـواق يفضـــل زراعـــة  - ٣

األصناف اليت تنتج متور جافة بدًال من زراعة أصناف تنتج الرطـب والعكـس إن كـان املشـروع 
 .عند تعرضها للنقل ملسافات طويلة جداً  قريباً وذلك ألن أصناف الرطب قد تتلف

  .ة بعد اإلنتاجنتجاملالتمور  الغرض منالفسائل ختيار أصناف يراعى يف ا - ٤
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  مواصفات حفر جور الغرس-٤
) مــرت عمــق ١× مــرت عــرض ١.٥× مــرت طــول ١.٥(يــتم حفــر اجلــور الــيت مت حتديــدها ســابقاً مبســاحة 

  -: اآلتية وتفحص تربة اجلورة حيث جيب أن تشمل املواصفات
  .أن تكون خالية من األحجار واألجسام الصلبة  - ١
 ) .اجلريية ( أال حتتوي على كميات من املواد الكلسية  فضلي - ٢
 .متوسطة القوام ال بالرملية الصرفة وال بالطينية الغدقة  - ٣
 .خالية من بذور احلشائش وأي نباتات غريبة  - ٤
 ) .  م ١٠إىل  ٨من (بني اجلورة واألخرى املسافة كون ت - ٥
لتخفيـف األمـالح ) يـوم ٢٥-٢٠( بريهـا يوميـاً ملـدة ال تقـل عـن غـرس يتم غسـل اجلـور قبـل ال - ٦

 .واملركبات الضارة 
 .يفضل إعداد اجلور قبل الغرس بفرتة مناسبة  - ٧

 
  بساتين النخيلالفسائل بمواصفات تنفيذ شبكة الري لغرس -٥

  .وال بد من وجود خزان يعمل على مجع وختزين املياه  املياهيبدأ تنفيذ شبكة الري من بركة  - ١
أن يكــون إنشــاء شــبكة الــري قابــل للتمــدد والتوســع ألنــه رمبــا تظهــر احلاجــة مســتقبالً يفضــل  - ٢

 . االستثمارللتوسع يف الزراعة وزيادة حجم 
أن تكون الشبكة ذات كفاءة حتكم عالية يف ضخ املياه حبيث تتناسب كميـة امليـاه مـع يفضل  - ٣

 .النخلة والفصل من السنة وكمية اإلنتاج عمر 
حبيـــث تتحمـــل العوامـــل اجلويـــة  ،أن تكـــون صـــناعة مـــواد الشـــبكة ذات مواصـــفات جيـــدةيلـــزم  - ٤

وســهلة الصــيانة لتقليــل تكــاليف الصــيانة كمــا جيــب أن تكــون أنابيــب امليــاه الــيت حتــت األرض 
أي ضـــرر بفعـــل علـــى عمـــق مناســـب وحتـــدد منـــاطق احملـــابس بإشـــارات واضـــحة جتنبـــاً حلـــدوث 

 .حركة اآلالت والسيارات يف املزرعة  
لتقليـــل أكـــرب قـــدر مـــن العمالـــة للمزرعـــة ميكـــن  ،للتعـــديل قـــابالً  اً أن يكـــون نظـــام الشـــبكة آليـــ - ٥

 .منها يف نشاطات زراعية أخرى  االستفادة
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أن حتتوي الشبكة على نقاط تصفية وتنقيـة جيـدة حلجـز الشـوائب واألجسـام الغريبـة مـن غلـق  - ٦
 .ملياه وحمابس الغسيل ولضمان احلصول على تدفق مياه منتظم لفرتات طويلةخمارج ا

 .أن حتتوي الشبكة على مضخات لدفع املياه املتجمعة يف اخلزان لداخل الشبكة يفضل  - ٧
وسـريع وذلـك لتقليـل فـرتة الـري ممـا يكـون لـه أبلـغ  أن تكون شـبكة الـري ذات تـدفق قـوي  لزمي - ٨

 .تفع درجة احلرارة عند الظهريةاألثر يف أشهر الصيف حينما تر 
لتجنـب ) يف الصـباح البـاكر أو قـرب املغـرب(من عملية الري يف فرتة زمنيـة قليلـة  االنتهاء يلزملذا      
  .درجة احلرارة يف أيام الصيف  ارتفاع

 
  المواعيد المناسبة لقلع وغرس الفسائل-٦

ـــة املنـــاخ وتعاقـــب بـــالطبع فـــإن مواعيـــد قلـــع الفســـائل قـــد ختتلـــف قلـــيالً مـــن منطقـــة  ألخـــرى طبقـــاً حلال
وغرســها يف األمــاكن وعمومــاً ميكــن القــول أن هنــاك موعــدين لفصــل الفســائل عــن أمهاــا  ،الفصــول
  -:املستدمية

  .من منتصف فرباير إىل منتصف مايو :  األول
  .من منتصف أغسطس إىل اية سبتمرب :  الثاني

مــن بــرج  ٢٠مــن  اعتبــاراثالً أن وقــت الغــرس حيــدد ولتحديــد امليعــاد بدقــة أكثــر وفــق األبــراج فنجــد مــ
مــايو ، مث  اخلــامس مــنالــدلو املوافــق للرابــع مــن فربايــر وينتهــي يف النصــف األول مــن بــرج الثــور املوافــق 

مـع مراعـاة مالزمـة الغـرس يف ) شـهر أغسـطس ( يغرس النخل يف األيام العشرة األوىل مـن بـرج األسـد 
  .ر كامل نسبة لشدة احلرارةهذا الوقت بالري يومياً ملدة شه

وعمومــاً ) مـارس(وخشـية مـن بـرودة اجلــو خـالل بـرج الـدلو فإنــه مـن األفضـل تـأخري الغــرس حـىت شـهر 
الشـهور شـديدة احلـرارة  باسـتثناءميكن القول بأن زراعـة الفسـائل ميكـن إجرائهـا يف أي وقـت مـن العـام 

  .ةودرب وال
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  مواصفات قلع فسائل النخيل -٧
 يجناح الفسيلة هي أن يتم قلعها مـن أمهـا بالصـورة املثلـى مـن قبـل عمالـة مـاهرة ذو  من أهم مقومات

ســـنوات ألـــا )  ٤-٣( خــربة ودرايـــة يف عمليـــات القلـــع ، وتقلـــع الفســـيلة عـــادة عنـــدما يصـــل عمرهـــا 
خالل هذه الفرتة تكون قد كونت جذوراً تؤهلها للنمو بصورة مستقلة عند زراعتها يف األرض ويراعـى 

  -:تباع اخلطوات اآلتيةاصل الفسائل عند ف
تنتخب الفسائل اجليدة املراد قلعها وتدعم بالرتاب ملساعدا على تكوين جمموع جذري قوي  - ١

  .تعتمد عليه بعد قلعها ونقلها إىل املكان املستدمي 
يقلــم جريــد الفســيلة حبيــث ال يبقــى منــه ســوى صــفني حــول القلــب ويقــص اجلريــد املتبقــي إىل  - ٢

وله مث يربط ربطاً هينـاً يف اجلهـة العلويـة وتكـون هـذه العمليـة عـادة قبـل أسـبوع حوايل نصف ط
 .من عملية القلع 

 ) .اجلذع ( تقلم قواعد األوراق السفلى حول الساق  - ٣
بـاألم أثنـاء عمليـة احلفـر تقطـع اجلــذور  اتصـاهلاحيفـر مـا حـول الفسـيلة حـىت الوصـول إىل نقطـة  - ٤

 .بواسطة عتلة مسطحة الرأس اخلاصة بالفسيلة إىل أطوال مناسبة 
يوضــع حــدها بــأن  )آلــة حــادة خمصصــة لفصــل الفســيلة مــن النخلــة( عتلــةاليــتم فصــل الفســيلة ب - ٥

بني األم والفسيلة مع امليل ناحية األم ويقوم العامل برفع العتلة ويهوي ا إىل  االتصالنطقة مب
مبطرقة حىت تنفصل عن  مع الضرب عليها االتصالأو توضع العتلة يف منطقة  االتصالمنطقة 

 .األم 
لكي ال تسقط علـى األرض وتسـبب رضوضـاً يف  ،بعد فصل الفسيلة يقوم العامل برفعها برفق - ٦

 .اجلمارة أو أي أضرار ال تساعدها على النمو 
 .وتقصر اجلذور الطويلة  ،تزال اجلذور املصابة واروحة نتيجة عملية الفصل - ٧
أو قطـع اجلـذور بواسـطة املطهـرات الفطريـة  انفصـالكن جترى عملية تطهري ملنطقة الفصل وأمـا  - ٨

مبيـــد فطـــري ( حبيـــث يـــتم غمـــر الفســـائل بعـــد فصـــلها يف براميـــل حتتـــوي علـــى حملـــول الفربـــام 
 .)يف الزراعة العضوية يسمح فقط باملبيدات العضوية( ) وحشري 
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حلمايــة الفســيلة مــن اجلفــاف مــع احملافظــة علــى  ،تلــف الفســيلة بقطعــة قمــاش أو اخلــيش املبلــل - ٩
البيتمــوس ملتصــقاً باجلــذور وتوضــع يف مكــان مظلــل مــع ري جــذورها باملــاء حــىت حيــني موعــد 

 .األرض املستدمية  أمنقلها أو زراعتها سواًء يف املشتل 
 

  الفسائل واستالمشروط النقل -٨
 ال حتـــدث رضـــوض أو جـــروح حـــىت ،يراعـــى أن تنقـــل الفســـائل حبـــرص عنـــد رفعهـــا إىل الســـيارة - ١

باجلمـــارة أو امـــوع اخلضـــري فتفشـــل يف النمـــو عنـــد زراعتهـــا ألـــا يف مراحلهـــا األوىل تكـــون 
  .ضعيفة غري قادرة على مقاومة األمراض 

ويفقــد الرطوبــة كمــا جيــب عنــد  ،تغطيتهــا جيــداً أثنــاء النقــل حــىت ال جيــف جمموعهــا اخلضــري - ٢
العمــال كافيــاً هلــذه العمليــة حيــث تقــوم جمموعــة مــن ال ترمــى وجيــب أن يكــون عــدد أ التــداول

يقومـــون بنقلهـــا  آخـــرينالعمـــال برفـــع الفســـائل وهـــم علـــى ســـيارة النقـــل ومناولتهـــا إىل عمـــال 
ووضعها يف املكان احملدد حيث يتم فرز كل نوع على حدة إذا كانت الفسائل املوردة متعـددة 

 .األنواع 
ألوراق القلـــب يف داخلـــه  للجريـــد مربـــوط جيـــداً وحـــاوٍ  ي الضـــامالتأكـــد مـــن أن الربـــاط العلـــو  - ٣

 .حلمايته من املؤثرات اخلارجية 
يفضل نقل الفسائل إما يف الصباح الباكر أو املساء وذلك لتقليـل الفقـد مـن الرطوبـة واحملافظـة  - ٤

 .على حيويتها 
  

  الغرس} بعد  –أثناء  –قبل { معاملة الفسائل -٩
  -:قبل و أثناء و بعد غرس الفسائل وهي  اختاذهالنجاح منو الفسائل هناك بعض املعامالت جيب 

  .معاملة الفسائل قبل الغرس } أ{
الفســـائل جيـــب فـــرز كـــل نـــوع علـــى حـــدة مـــع وضـــعها مجيعـــاً يف مكـــان مظلـــل أيضـــاً تســـلم عنـــد ) ١

  .للمحافظة على حيويتها 
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قواعــد اجلريــد اجلافــة وبقايــا األعشــاب العالقــة برتبتهــا عنــد إزالــة كــل األجــزاء اجلافــة حــول اجلــذع و ) ٢
  .نقلها 

مناســبة ، ويقــوم عضــوية وخلطهــا مببيــدات فطريــة وحشــرية  ،باملــاء ءمملــو  )كبــرياء  وعــ(خــزان جتهيــز ) ٣
مـع جتنـب وصـول املـاء  العضـوي برفع الفسيلة وغمر منطقة اجلذور والساق داخل حملول املبيد نعامال

  ) .القلب ( إىل القمة النامية 
علــى العضــوية حــىت يعمــل حملــول املبيــدات  ،دقــائق علــى األقــل مخــستــرك النخلــة يف احمللــول ملــدة ) ٤

األوراق وطـرد مـا ـا مـن حشـرات أو آفـات وقتـل أو تطهـري أي إصـابات  وآبـاطالتخلل داخل الليـف 
  .للزراعة  استعداداً األرض  فطرية ، بعد ذلك وتوضع بكل هدوء على

يغطـــي الـــبعض مكـــان فصـــل الفســـيلة عـــن األم بـــبعض الطـــني أو اجلـــبس لتجنـــب حـــدوث عـــدوى ) ٥
  .فطرية أو بكتريية تسبب موت الفسيلة 

 املسـموح باسـتخدامها يف الزراعـة العضـوية الفسيلة بأحد املطهـرات) مكان غرس ( تطهري حوض ) ٦
  .أو حرق بعض املخلفات ا 

  
  .عاملة الفسائل أثناء الغرس م} ب{
  .جيب أن تكون الرتبة نظيفة وخالية من الشوائب واألجسام الغريبة ) ١
أربــاع اجلــورة بالرتبــة وتــرتك بعــض الرتبــة جوارهــا وجيــب التنبيــه بعــدم خلــط أي نــوع مــن  ةمتــأل ثالثــ) ٢

  . الكيميائيةاألمسدة العضوية أو 
  .خلعها حىت ال جتف تغرس الفسيلة يف أقل مدة ممكنة بعد ) ٣
توضــع الفســيلة حبيــث ترتفــع عــن ســطح األرض حبيــث مينــع وصــول املــاء إىل قلــب الفســيلة حــىت ال ) ٤

ع كبـــري فيغـــرس حبيـــث تكـــون ذ واآلفـــات الفطريـــة وإذا كـــان للصـــنف أو الفســـيلة جـــ ،تصـــاب بـــاألمراض
  .سم مث تدفن ) ٢٠-١٥(اجلمارة مرتفعة عن سطح األرض بقدر 

  .لرتبة على الفسيلة حبيث يكون اجلزء العريض من اجلمارة على سطح الرتبة غمر باقي اتم ي) ٥
  .حدث تعفن للساق يباملاء ف متتلئالرتبة جيداً حول الفسيلة مللء الفراغات بالرتبة حىت ال  دكت) ٦
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شــتاء  بـرودة اجلـو مـنوتـدفئتها  صــيفاً بـاخليش وذلــك لوقايتهـا مـن أشـعة الشـمس الفسـيلة لـف يـتم ) ٧
علـى طبقتـني ويرفـع مـن  يـتم التنفيـذو  أثنـاء اللـف يضـغط عليهـا ضـغطاً شـديداً  أال ذ باالعتبـارمع األخ

ويــرتك مــن أعلــى مفتوحــاً لكــي ال يعيــق منــو  ،أســفل الفســيلة حــىت ال تــزداد نســبة الرطوبــة علــى الفســيلة
( اجلريـــد إىل أعلـــى وجتنـــب التظليـــل بالســـعف اجلـــاف حيـــث يعتـــرب مصـــدر لإلصـــابة بالنمـــل األبـــيض 

  ) .األرضة 
الفســـائل حســـب الصـــنف وعمـــر الفســـيلة ووزـــا وطريقـــة فصـــلها وميعـــاد  منـــوختتلـــف نســـبة جنـــاح      

وأحيانـاً % ٩٢إىل ٧٠نسـبة جنـاح الفسـائل مـن  راوحـتومـاً تزراعتها والعنايـة والرعايـة الـيت تلقاهـا وعم
 لغـرسيف بعض احلاالت املمتازة وهذا مـا حـدث بالفعـل واحلمـد هللا % ٩٨نجاح إىل القد تصل نسبة 

  . يف مشروع الباطن باإلدارة الزراعية التابع إلدارة األوقاف م٢٠١١،  ٢٠١٠ الفسائل خالل مومسي
  
  .س معاملة الفسائل بعد الغر } ج{
إعطــاء الفســائل ريــة غزيــرة عقــب غرســها ، علــى أن تــنظم عمليــة الــري بعــد ذلــك حســب  يــتم - ١

طبيعة الرتبة والظروف اجلوية احمليطة ، ويفضل أن يكون الري يف الصباح الباكر أو بعد العصر 
 اً يوم أربعنييف أيام الصيف ، حبيث تكون الرتبة رطبة بصفة مستمرة حول منطقة اجلذور ملدة 

 .بعد الغرس 
 .اإلزالة املستمرة للحشائش اليت قد توجد حول الفسيلة أو حبوضها - ٢
يسـمح باسـتخدامه يف الزراعـة العضـوية   معاملة حوض الفسيلة مبحلول مبيـد حشـري مناسـب  - ٣

والـــيت قـــد تتواجـــد ) العنقـــرة(كـــل شـــهرين وملـــدة عـــام للقضـــاء علـــى أي يرقـــات حفـــار العـــذوق 
ر على أن يسبق هذه العملية تعطيش الفسـيلة ملـدة يـومني قبـل حبوض الفسيلة أو مبنطقة اجلذو 

كل ثالثة شهور للقضـاء علـى   عضوي املعاملة ويومني بعدها، وأيضاً رش الفسائل مببيد فطري
 .اصة الفسائلخبالذي يصيب النخيل و ) الدبلوديا ( أي أمراض مثل مرض 

 .التخلص من خيش وسعف التظليل بعد عام من الغرس - ٤
ين اجلـــذور علـــى الفســـائل ولإلســـراع مـــن منوهـــا يضـــاف للفســـيلة منظمـــات النمـــو لزيـــادة تكـــو  - ٥

فســيلة /مــل٥٠حبــوض الفســيلة مــع مــاء الــري وذلــك بــدءاً مــن ثالثــة شــهور مــن الغــرس ومبعــدل 
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ويسـتمر ملـدة سـنتني  ،شـهورسـتة خـر مناسـب وذلـك مـرة كـل آمن مادة نـرتوزامي أو أي مـنظم 
 .أو حسب احلالة العامة للفسائل 

مـن الغــرس يـتم املـرور علــى مجيـع الفسـائل املغروســة ومعرفـة نســبة  اً شـهر  ١٢- ٩مـدة مــن بعـد  - ٦
الفاقــد منهــا إلجــراء عمليــات اإلحــالل للفســائل امليتــة ومــن نفــس الصــنف مــع إزالــة الفســائل 

 .مبواد تعقيم يسمح باستخدامها يف الزراعة العضويةامليتة وتطهري مكاا 
مناســب ويفضــل مبيــد  عضــوي ء رشــة وقائيــة مببيــد فطــريبعــد مــرور عــام مــن الغــرس يــتم إجــرا - ٧

الكربيـــت امليكـــروين للوقايـــة والعـــالج أيضـــاً مـــن أي أمـــراض فطريـــة خاصـــة مـــرض تعفـــن قواعـــد 
   Diplodia phoenicumاملتسبب عن الفطر   diplodia leaf base rotالسعف الديبلويدى 

 .والذي يعرف مبرض موت الفسائل 
 الغـرس إىل برنـامج التسـميد العضـوي واملعـدين حسـب التوصـيات ختضع الفسائل بعد سنة من - ٨

 .السمادية وتعتمد على حتليل الرتبة واملياه
املبيــدات واألمســدة املســتخدمة للفســائل مــن املبيــدات واألمســدة املســموح  ن تكــونأمــع أمهيــة التأكــد بــ

  .باستخدامها يف الزراعات العضوية وتستخدم حسب اجلرعات املوصى ا
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  البرنامج الزراعي الثاني 
  النخيلأشجار ري الفسائل و برنامج 
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  -:البرنامج الزراعي الثاني 
  النخيل أشجار ري الفسائل و برنامج 

  المقدمة
  -:يتوقف االستهالك املائي للنخيل على عدد من العوامل املختلفة وهي      
  .الرطوبة اجلوية -الرياح  -درجات احلرارة  -أشعة الشمس   -:العوامل املناخية وتشمل  •
  .نوعية مياه الري –الرتبة  -:وتشملالعوامل البيئية  •
  .الري بالتنقيط  –الري بالرش  –الري بالغمر  -:نظم الري وتشمل •
 –هكتـار /عـدد النخيـل –عمـر النخلـة  –صنف النخيـل   -:الصنف وكثافة النخيل ويشمل •

وان كانــــت التوجــــد –إن وجــــدت  احملاصــــيل البينيــــة والــــيت حبــــوض النخيــــل أو الــــيت حتــــيط بــــه
  .-عن مدى احتياج األصناف املختلفة من النخيل ملياه الري دراسات كافية

لــذا فــإن احتيــاج النخيــل للمــاء يــرتبط مبــدى التغــري يف تلــك العوامــل خــالل املوســم ، ومــن موســم      
  .آلخر ، ومن منطقة ألخرى

اء كما يتوقف احتياج النخيل للماء على ثالثة عناصـر رئيسـية هـي احلاجـة الفعليـة للنخيـل مـن املـ      
، ومياه غسيل الرتبة ، والفقد من امليـاه خـالل عمليـة الـري، إال إن ذلـك يتطلـب أيضـاً معرفـة مسـتوى 
األمــالح مليــاه الــري والرتبــة والــيت ختتلــف مــن منطقــة ألخــرى ، مــن وقــت آلخــر حســب موقــع املزرعــة 

  .البئر قوعم
  التفريط في ري النخيل  وأمخاطر اإلفراط -١

يعترب الري من أهم الربامج الزراعية اليت حتتاجها النخلة يف مجيع أطوار منوها ، فهو عامـل هـام يف      
تأســيس النخلــة منــذ بــدايتها كفســيلة أو نــوى ، وهــو كــذلك العامــل املــؤثر علــى النمــو اخلضــري وكميــة 

ر الكــايف ، ويف الوقــت ونوعيــة الثمــار املنتجــة يف املســتقبل خاصــة إذا اســتخدم بطريقــة مقننــة ، وبالقــد
  .املناسب 

إال أن املبالغة يف الري يرتتب عليه خمـاطر ومنهـا كثـرة انتشـار اإلصـابة بـاألمراض الفطريـة ، وزيـادة      
منــو احلشــائش ، وتــأخري نضــج الثمــار فضــالً عــن تســاقط بعضــها خاصــة بعــد العقــد ، كــذلك يــؤدي 

مسـتوى املـاء األرضـي خاصـة يف  وارتفاعمن الرتبة ، املبالغة يف الري إىل غسيل بعض العناصر الغذائية 
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الرتب الطينية ، واإلسراف يف استهالك احملروقات ، واالستغالل السيئ ملخزون امليـاه اجلوفيـة ، والتـأثري 
  .السليب على املعدات لكثرة استعماهلا دون حاجة

جهـاد املـائي والـذي ينـتج أما تعرض الفسائل والنخيل لنقص امليـاه خاصـة ملـدة طويلـة فيسـبب اإل     
  -:عنه 
 .بطء منو الفسائل وموا يف النهاية  •
يتعــــرض  ذيبــــطء منــــو النخلــــة وإصــــابتها بضــــعف عــــام بســــبب ضــــعف امــــوع اخلضــــري الــــ •

 .للجفاف
 ).املعاومة(مع بروز ظاهرة تبادل احلمل يف األعوام التالية لتزهري تأخري ا •
 .إلجهاد خالل فرتة النمو احلرجةتزايد ظاهرة تساقط الثمار خاصة عندما يكون ا •
صــغر حجــم الثمــار ، واخنفــاض اجلــودة والكميــة بتــدين اإلنتاجيــة ، ووجــود بعــض التشــوهات  •

 .للثمار) غري الطبيعي(ا إىل جانب النضج املبكر 
اســــتمرار تعــــرض النخيــــل لإلجهــــاد املــــائي لفــــرتات طويلــــة وملواســــم عديــــدة يــــؤدي إىل مــــوت  •

 .النخلة
ا مييـز النخيـل عـن كثـري مـن احملاصـيل وأشـجار الفاكهـة األخـرى قدرتـه إىل حـد كبــري مـ هـذا إال أن     

على العودة سريعاً إىل منوه الطبيعي حىت لو تعرض إىل اإلجهاد املـائي وذلـك بعـد إعـادة تكثيـف الـري 
  .له
  نخيلطرق الري الشائعة بمشاريع ال-٢
  -):الري التقليدي(الري بالمحابس -أ

حيـث تعـد هـذه الطريقـة  ،من الطرق املتبعة للـري مبشـاريع خنيـل اإلدارة الزراعيـة هـي الـري باحملـابس    
  -:األكثر شيوعاً يف مشاريع النخيل يف اململكة العربية السعودية حيث ميتاز هذا النظام باآليت

 .توفري كميات كبرية من املياه مع التحكم يف كمية املياه الالزمة للنخلة  •
 .د من منو احلشائشاحل •
 .اإلقالل من تركيز األمالح على سطح الرتبة •
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أو العناصـر الغذائيـة يف حالـة الـري ـذا النظـام عنـد  ،سهولة استخدام بعض األمسدة املعدنية •
احلاجـــة أو مـــع اســـتخدام خزانـــات ، للمســـاعدة علـــى جتميـــع وتربيـــد امليـــاه احلـــارة الناجتـــة مـــن 

 .اآلبار قبل ضخها يف شبكة الري 
 

  -) :بشبكة الري الحديثة الري المطور(الري بالتنقيط -ب
  -:نبذة عن شبكة الري احلديثة  -أ 

لـربامج الـري دون إفـراط أو  فاظ على الثروة املائية، وتقنينـاً من أسباب احلتطوير شبكة الري يعترب      
ـــالتنقيط ،لـــذا ســـيتم اإلشـــارة إىل هـــذا نظـــام  املتبعـــة نظـــم الـــري مـــن و، تفـــريط النـــوع مـــن الـــري الـــري ب

  .ومكوناته
  - : )الري بالتنقيط(شبكة الري احلديثة   -أ 

ومــن ، طــرق الــري احلديثــة الــيت يعتمــد عليهــا يف املزروعــات ومــن بينهــا زراعــة النخيــل إحــدىهــي      
الغمــر عــرب ( الــري عــن طريــق الببلــر أن إالفهــي مناســبة لزراعــة النخيــل  أجريــتخــالل التجــارب الــيت 
لـــري النخيـــل نظـــراً لتشـــعب وكثـــرة  األنســـبوبســـاعات عمـــل حمـــددة قـــد يكـــون ) شـــبكة الـــري احلديثـــة

    .االجتاهات يف القطر احمليط بالنخلةجذورها واليت متتد جلميع 
كما جيب استعمال نظام الري األمثل لضمان عدم فقـدان امليـاه عـن طريـق البخـر والتسـرب حتـت       

هذه امليزة تعتمد على نوعية الرتبة بشكل كبـري ، وعنـدما تكـون الرتبـة رمليـة إىل رمليـة و  ،منطقة اجلذور
طمييـة فـإن األمثـل اسـتخدام منقطــات ذات تصـرف مـنخفض ، وعليـه فــإن نظـام الـري األمثـل للنبــات 

مــن نظــام الــري  ةهــو نظــام الــري بــالتنقيط الــذي يعمــل علــى ختفــيض نســبة البخــر وبالتــايل امليــاه املعطــا
تفقـــد  أنالـــيت ميكـــن ون باملعـــدل املطلـــوب دون زيـــادة أو نقـــص، وتـــؤّمن كافـــة االحتياطـــات املائيـــة تكـــ

، كما يضمن هذا النظام وصـول الكميـة طريقة الريالذي ال يتأثر بنوعية و  حالبخر والنت نتيجة عملييت
حيقــق ميــزة أخــرى  املطلوبــة مــن امليــاه للنخيــل يف الفــرتة احملــددة وبتســاوي كميــة امليــاه لكــل خنلــة ، كمــا

  .وهي قلة عدد عمالة الري املطلوبة وحصرها يف الصيانة
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  -: احلديثة مكونات شبكة الري-٣
 .لتوليد الضغط الالزم لدفع املياه يف أنابيب الشبكة :  pumpاملضخة    - أ 
البئــر أو الربكــة أو خزانــات (وتوجــد عنــد مصــدر املـاء :  Control head  وحـدة الــتحكم الرئيســة  - ب 

وتتكون من حمابس ، صمام عدم رجوع ، مرشحات ، منظمـات ضـغط، مقيـاس تصـرف ، ) املياه
، وظيفة هذه الوحدة منع دخـول املـواد الغريبـة الـيت قـد تكـون يف مـاء الـري ) مسادة(حاقن األمسدة 

والكيميائيـــات املســـموح باســـتخدامها يف دة وتزويـــد الشـــبكة بنقطـــات ضـــغط إضـــافية وحقـــن األمســـ
 .الزراعة العضوية

نقــل بوصــة وهــو أول خــط يتصــل بوحــدة الــتحكم لي)٨-٤(وقطــره :  Main line  اخلــط الــرئيس  - ج 
 .ةاملاء إىل اخلطوط التحت رئيس

ملليمـرت ويتـوىل تغذيـة جمموعـة مـن )١١٠-٥٠(وقطـره :  Sub main lineاخلـط التحـت رئيسـي    - د 
 .خطوط التوزيع

، ومتتـد هــذه اخلطــوط جبــوار  مليمــرت)٢٠-١٦(وقطرهـا غالبــاً :  Lateralsطـوط التوزيــع الفرعيــة  خ  - ه 
 .األشجار لرتكب عليها املنقطات

حيث حيدث فيهـا فقـد كبـري للضـغط وخيـرج  ،وهي اجلزء النهائي واملهم يف شبكة الري: املنقطات   -  و 
نقاطــات لكــل خنلــة  ٤منهــا املــاء يف صــورة قطــرات أو يف شــكل ســريان لــه معــدل منــتظم وعــددها 

حـــول جـــذع النخلـــة يف منطقـــة اجلـــذر وبتصـــرف  مـــرت ملتـــف٧طولـــه  يل نصـــف بوصـــة موزعــة علـــى
  .ساعة/خنلة/لرت ماء١٠٠ بإمجايلساعة ، /منقط/لرت٢٥

  -:ام الري بالتنقيطجدولة الري يف نظ-٤
يــتم تقســيم أشــجار النخيــل علــى عــدد احملــابس املوجــودة يف كــل موقــع مــن املواقــع املختلفــة وذلــك     

ة إىل وصـــيل ميـــاه الـــري مـــن اخلطـــوط الرئيســـلتحديـــد عـــدد األشـــجار الـــيت خيـــدمها كـــل حمـــبس ، ويـــتم ت
حبوض النخلة وتلتـف حوهلـا خيـرج منهـا  مرت ٧اخلطوط الفرعية مث إىل ليات قطرها نصف بوصة بطول 

لـــــرت ١٠٠ نقاطـــــاتســـــاعة أي تعطـــــي ال/لـــــرت٢٥ نقـــــاطحمـــــدودة التصـــــرف، يعطـــــى كـــــل  نقاطـــــات ٤
ســاعة، وميكــن زيــادة عــدد ســاعات التشــغيل حســب احتياجــات النخلــة مــن امليــاه حســب /خنلــة/مــاء

علــى جدولــة  ي بنــاءً ديــد فــرتة الــري لكــل وحــدة ر أشــهر الســنة حيــث يــتم التشــغيل الــذايت أو اآليل بتح
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الري احملسوبة وتسجيلها يف لوحة التحكم اآليل الذي يوصل باحملابس اآللية املوجودة عند مـدخل كـل 
  .على اجلدولة احملددة يف لوحة التحكم وإيقافه بناءً ، وحدة ري، ليتم بدء الري

وفتــرات يوضــح عــدد الريــات للنخلــة ســنوياً بمشــاريع نخيــل اإلدارة الزراعيــة ) ١٠(جــدول رقــم
) مالحظـــة ظـــروف كـــل منطقـــة ونـــوع التربـــة بهـــا مـــع(االحتياجـــات الـــدنيا والقصـــوى لميـــاه الـــري 

  .رية/لتر٣٥٠بمتوسط 
  عدد الريات  التوقيت  الفرتة

  أسبوع/
  مالحظات

  نوفمرب  بعد احلصاد
  ديسمرب-

زيــــــــــادة الــــــــــري لتنشــــــــــيط النخلــــــــــة  تميــــــــــ  ٤- ٣
  .وتشجيعها على تكوين الطلع

  يناير   الشتاء 
  فرباير–

تقليــل الــري لســكون منــو النخيـــل  فضــلي  ٢- ١
إىل حـــــــــد مـــــــــا ، ولقلـــــــــة حاجـــــــــة األرض 

  .للمياه
  قبيل وأثناء 

  التلقيح
  مارس 

  أبريل–
االعتدال يف الري لتنشيط منو الطلع  لزمي  ٤- ٣

  .واملساعدة على عملية العقد
  فرتة منو 

  رالتمو 
  مايو 

  يوليو –
ـــــد  تميـــــ  ٥- ٤ ـــــري لضـــــمان النمـــــو اجلي زيـــــادة ال

للثمــــــــــــــار وكــــــــــــــرب حجمهــــــــــــــا وحتســــــــــــــني 
مواصفاا،ولتعويض الفاقد مـن املـاء عـن 

  .طريق النتح والتبخر
نضــــــــــج التمــــــــــور 

  واحلصاد
  أغسطس

  أكتوبر-
تقليــل الــري إلعطـاء فرصــة لنضــج يفضـل   ٢- ١

التمـــــور ورفـــــع جودـــــا وجتهيزهـــــا للتعبئـــــة 
  .والتخزين
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  البرنامج الزراعي الثالث
  لمكافحة آفات النخيل والتمور اإلدارة المتكاملة برنامج 

  تحت نظام الزراعة العضوية
)M.P.I(Integreated Pest Management  

  
  

 .V>N)مa ا�<ش ا��وري N)>;:�ام م�3Bات �_/�� �3G^1 (Z� P3< �-, ��� ا[8V)ن وا�3B]�): ١٢( �/رة
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  -:البرنامج الزراعي الثالث 
 تحت نظام الزراعة العضوية والتمور اإلدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيلبرنامج 

)M.P.I(  
عبــارة عـن االســتخدام املتنــوع لطـرق املكافحــة بأنواعهــا اإلدارة املتكاملـة ملكافحــة اآلفـات الزراعيــة      

وتوظيـف كـل التكنيكـات املناسـبة بطريقـة متوازنـة قـدر  ،املختلفة مقروناً بالبيئـة املصـاحبة وعشـرية اآلفـة
  .ةآلفل اإلمكان إلبقاء مستوى اآلفات دون الضرر االقتصادي

  اآلفات الزراعيةلمكافحة العامة طرق ال -١
  -:تشملعلى وجه اخلصوص العضوية  عموماً والزراعة إن طرق املكافحة يف الزراعة

  .املكافحة امليكانيكية - ١
 .املكافحة الزراعية - ٢
 .املكافحة التشريعية - ٣
 .)اإلحيائية( املكافحة احليوية - ٤
 .املكافحة الكيميائية - ٥
 ).اجلاذبات اجلنسية(استخدام الفرمونات  - ٦
 .املستخلصات النباتيةاستخدام  - ٧

ففــي الواقــع طــرق املكافحــة املــذكورة يف مجيــع الكتــب أو الدراســات املتعلقــة مبكافحــة اآلفــات يف      
  .هذا النوع من الزراعة ال خترج عما ذكر بعاليه وفيما يلي شرحاً هلذه الطرق

  -:المكافحة الميكانيكية-١
ويعـاب عليهـا ) العنقرة(ات حفار العذوق كجمع يرق  :التنقية باليد خاصة يف اإلصابة اخلفيفة •

 .احلاجة إىل عدد كبري من األيدي العاملة
 .القضاء على العائل وذلك جبمع األجزاء املصابة أو قلعه •
 .كتعريض الرتبة قبل الغرس لدرجات احلرارة املرتفعة  :استخدام احلرارة املرتفعة •
علـــى درجـــة حـــرارة منخفضـــة حبيـــث كتخـــزين الثمـــار ) : احلـــرارة املنخفضـــة(اســـتخدام التربيـــد  •

 .تكون أقل من درجة منو اآلفة مما يؤدي للقضاء عليها
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 .كاملصائد الضوئية أو الطعوم السامة مث يتم إعدامها: استعمال املصائد اجلاذبة للحشرات •
  -:المكافحة الزراعية-٢

من املعروف أن توفري الظروف املالئمة لنمو النباتات طبيعياً سوف جيعلها أكثر قدرة على مقاومة     
  -:األمراض واآلفات، وهذه تشمل إجراء عمليات اخلدمة املناسبة مثل

 .إضافة السماد العضوي •
 .الري املناسب والصرف الزراعي •
 .توازن العناصر الزراعية •
 .مواعيد الزراعة املناسبة •
 .لتخلص من مصادر العدوىا •
 .زراعة األصناف املقاومة •
تعتـرب العامـل اهلـام واألساسـي للتغلـب علـى اإلصـابة بآفـات الرتبـة سـواء : إتباع الدورة الزراعيـة •

احلشرية منها أو املرضية وذلك بتوفري فرتة عزل بني احملاصيل القابلة لإلصابة وهلا دور مهم يف 
األمـــــراض -األمــــراض النيماتوديــــة-األمــــراض الفطريــــة(خفــــض أو احلــــد مــــن املســــببات التاليـــــة

 ).البكتريية
ويفضــل زراعــة خلــيط مــن األصــناف أو احملاصــيل ســواء علــى هيئــة حــزام أو : الزراعــة املختلطــة •

زيـــادة األعـــداء -إربـــاك احلشـــرة أو اآلفـــة(خطـــوط أو شـــرائط متبادلـــة وهـــذه ســـوف تـــؤدي إىل 
 ).الطبيعية

لآلفـات النباتيـة الكامنـة يف الرتبـة  الكيميائيـةللمكافحـة  وهـي طريقـة بديلـة: التعقيم الشمسـي •
علماً بأن التأثري املفيد ) احلشائش وبذورها-النيماتودا-املسببات املرضية الكامنة يف الرتبة(مثل

للتعقــيم الشمســي ال يرجــع الرتفــاع احلــرارة فقــط وإمنــا إىل عوامــل أخــرى تلعــب دوراً هامــاً يف 
 والكيميائيـــةاث بعـــض التـــأثريات املعقـــدة للخـــواص الطبيعيـــة عمليـــة تثبـــيط املمرضـــات وإحـــد

واحليويـــة الـــيت حتســـن مـــن منـــو الفســـائل والنخيـــل وتكســـبها مقاومـــة طبيعيـــة، كمـــا أن التعقـــيم 
% ١٠٠-٩٤فقـل نشـاطه بنسـبة   fusariumالشمسي ملدة أسبوع أثر علـى نشـاط فطـر 
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لبكترييـــا والنيمـــاتودا كمـــا وجـــد أن كـــل مـــن الفطريـــات وا ،)م٢٠٠٢الشـــهوان(ســـم٥.٧لعمـــق 
 .تتأثر ذه املعاملة

  -:المكافحة التشريعية-٣
وذلك بسن وتشريع القوانني اليت تؤدي إىل منع انتقال األمراض واآلفات الزراعية واحلشائش مثـل      

ملنع نقل اآلفات واألمراض املصـاحبة مـن دولـة إىل أخـرى أو مـن  ،زراعي داخلي وخارجي رعمل حج
  ).العربية السعودية مثل سوسة النخيل احلمراء يف اململكة(منطقة إىل أخرى 

  -:)اإلحيائية( الحيوية المكافحة-٤
  Predatorsوهــي اســتخدام أحيــاء طبيعيــة ملكافحــة آفــة مــا، مبعــىن آخــر اســتخدام املفرتســات      

ضـــد احلشـــرات واســـتخدام املضـــادات )   Pathogensاملمرضـــات (  Parasitesت  أو املـــتطفال
  .ضد الفطريات

 .يالحظ أا تستخدم كمرحلة عالجية وليست وقائية •
يلزم العمل على تشـجيع وإكثـار األعـداد الطبيعيـة لآلفـات املوجـودة يف نفـس البيئـة أو حماولـة  •

 .استريادها ونشرها على نطاق واسع
املكافحة املعرفة التامة بتاريخ اآلفة اليت يلزم مكافحتهـا ودراسـة أعـدائها الطبيعيـة يلزم يف هذه  •

 .املوجودة واملصاحبة هلا يف بيئتها الطبيعية
 .تستلزم جهداً كبرياً قبل احلصول على نتائج مرضية •
 .تستلزم احلاجة إىل خربة يف هذا اال •
 .لنشاطهاحمللية تناسبه الظروف البيئية كذلك يالحظ أن الطفيل أو املفرتس املستورد قد ال  •

 :أمثلة
للعديـد مـن احلشـرات   Bt (Bacillus thuringiensis(اسـتخدام البكترييـا العضـوية   •

 .حيث تتميز بعدم إصابتها للحشرات النافعة ،كفراشة التمر وغريها من احلشرات
 اتالـــذي يضـــع البـــيض علـــى بـــيض حشـــرة فراشـــ  Trichogrammaاســـتخدام طفيـــل  •

 .الكربى والصغرى التمر
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جيب العناية الفائقـة واالهتمـام باملفرتسـات والطفيليـات حـىت ال يزيـد عـددها : مالحظة هامة  •
 .رج عن حدود التحكمختو 

  -:المكافحة الكيميائية-٥
خطرهــا (وذلــك راجــع إىل ،ال يســمح باســتخدام املبيــدات احلشــرية أو املرضــية يف الزراعــة العضــوية     

الـيت تسـتعمل ملكافحـة  والكيميائيـاتولكن هناك بعـض املعـادن ) أضرارها البيئية-انعلى صحة اإلنس
  -:اآلفات احلشرية واملرضية مثل

الكربيــت والنحــاس كمبيــدات فطريــة ويكــون االســتخدام حمــدوداً خوفــاً مــن تــراكم النحــاس يف  •
يـؤثر علـى بعـض الرتبة وحدوث مسية للنبات أو كائنات الرتبة النافعة كذلك فإن الكربيت قد 

 .احلشرات النافعة
 .حملول الصابون والزيوت النباتية ملقاومة بعض اآلفات كاملن •
 .ملح برمنجنات البوتاسيوم كمادة مطهرة ومثبط لنمو بعض الفطريات •

 
  -):الجاذبات الجنسية(رمونات استخدام الف-٦

عـض احلشـرات أو احليوانـات مـن وهي جمموعة من املركبات الكيميائية الطيـارة الـيت تطلقهـا أفـراد ب     
  .نوع ما فتتعرف عليها وتستجيب هلا أعضاء احلس ألفراد نفس النوع

مــدى -ســهولة حتضـريه-معــدل تطـايره-مــدى ثباتـه(العوامـل الـيت تــؤثر علـى كفــاءة الفرمـون املصــنع هـي 
  ).شاته للفريمون الطبيعيم
  -:المستخلصات النباتيةاستخدام  -٧

استخدام املستخلصات النباتية مثل مستخلص بذور النيم حيث حيتوي على مادة فعالـة هـي   •
Azadirachtin   تؤثر على عدد كبري من احلشرات كصـانعات األنفـاق وديـدان حرشـفية

ليس ملسـتخلص النـيم أي تـأثري سـام ) إما طاردة أو مانعة للتغذية(األجنحة ويرقات اخلنافس 
حتضــريه بســهوله، وعمومــاً فــإن املستخلصــات النباتيــة ليســت ميكــن ن و علــى اإلنســان أو احليــوا

 .وتستخدم فقط عند الضرورة   Prophylacticعالجية بقدر ما هي وقائية  
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  -:آفات النخيل والتمورمن  الطرق الوقائية -٢
  -:الطرق الوقائية من آفات النخيل والتمور بالحقل-أ

  .الطرق الوقائية حلماية الفسائل من اآلفات واألمراض إتباع - ١
 ،املزرعـــةونقلهـــا خـــارج  ،وقطـــع ومجـــع الســـعف والعـــذوق والفســـائل املصـــابة املزرعـــةنظافـــة  - ٢

 .والتخلص منها بالطرق املناسبة
علــى نتــائج حتليــل عينــات مــن الرتبــة وامليــاه وأنســجة أوراق  برنــامج تغذيــة متــوازن بنــاءً  إتبــاع - ٣

 .النخيل 
 .برنامج ري مقنن يعتمد على عمر النخلة ، ونوع الرتبة ، والظروف اجلوية إتباع - ٤
 .هدم جحور القوارض واجلرذان ميكانيكياً للحد من استخدام املبيدات - ٥
 .أمهية الكشف املبكر لآلفات واألمراض ومكافحتها يدوياً إن أمكن  - ٦
 .استخدام املصائد الضوئية والفرمونية الكرمونية - ٧
واملواد األخرى العالقة بالثمـار املاء خالل مرحلة التلوين للتخلص من الغبار رش العذوق ب - ٨

 .والنخيل
 .تكميم العذوق للحد من تعرضها للغبار واإلصابة باآلفات والطيور - ٩

احلصاد يف الوقت املناسب واالنتهاء منـه قبـل ايـة أكتـوبر ، وعـزل التمـور املتسـاقطة عمـا  -١٠
 .يتم حصادها

 .، للحد من األتربةاملزرعةعلى حدود  اإلمكاندر زراعة مصدات رياح ق -١١
بعـد ايـة املسـموح باسـتخدامها يف الزراعـة العضـوية إجراء رشة وقائية خبليط من املبيدات  -١٢

 .الصرام
  -:الطرق الوقائية من آفات التمور بالمستودعات-ب
 .مراعاة املواصفات الفنية عند إنشاء املستودعات - ١
 . تطهري املستودعات قبل احلصاد خبليط من املبيدات الفطرية واحلشرية اآلمنة - ٢
  .باملاء وقبل استالم التمور مباشرة) األرضية واجلدران(غسيل املستودعات  - ٣
  .إحكام غلق األبواب والشبابيك ووضع شبك عليها - ٤
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  .وضع مصائد كهربائية صاعقة باملستودعات جلذب حشرات املخازن إن وجدت - ٥
اهلواء من األكياس فيؤدي إىل توقف منو  )تفريغ( س التمور وذلك بطرديتم كب - ٦

  .قد تتواجد ا اليت والقضاء على أي أطوار للحشرات ،احلشرات
  .االحتفاظ بالتمور يف خمازن التربيد يؤدي إىل منع ظهور احلشرات - ٧
  .وحفظها بعيداً عن التمور السليمة ،عزل التمور املتساقطة واملصابة - ٨
  

ر وتوقيت ظهورها و التمو نخيل الأهم اآلفات التي تصيب يوضح  )١١( جدول رقم -٣
   الزراعة العضوية تحت نظام وبرنامج الوقاية والمكافحة

  أهم اآلفات الحشرية -أ
  برنامج الوقاية واملكافحة  توقيت ظهورها  اآلفة  م
مبعدل % ٩٦استخدام الزيت املعدين *  الربيع واخلريف  احلشرات القشرية   .١

  .لرت ماء ١٠٠٠/لرت١٠
مع بداية ظهور   سوسة الطلع   .٢

فرباير (الطلع 
  )ومارس

التعفري بالكربيت امليكروين مبعدل *
  .خنلة/جم٥٠
  .عدم استخدام حبوب لقاح مصابة*

فراشات التمر الكربى    .٣
والصغرى، وحفارات 
العذوق، وحفارات 

السعف، وحفار الساق 
  ذو القرون الطويلة

من بداية فرباير 
  اية يوليووحىت 

استخدام املصائد الضوئية سواء من مصدر  *
  .كهربائي مباشرة أو اخلاليا الشمسية

مبعدل ) زيت النيم(استخدام مبيد ترالوجي *
% ٧٠لرت ماء أو مبيد النيمكس١٠٠٠/لرت٢

  .بنفس املعدل
املكافحة امليكانيكية لريقات حفار العذوق *
  .بأحواض النخيل) العنقرة(
الرتايكوجراما للتطفل على استخدام طفيل *

  .بيض الفراشات
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أبريل -مارس   دوباس النخيل   .٤
  أكتوبر- سبتمرب 

رشتني متتاليتني بني  نرشه مسحوق الفريي
  .أيام١٠الرشة والثانية 

التخلص من السعف اجلاف أو أي خملفات   مدار العام  )األرضة(النمل األبيض   .٥
  .جافة

باملستودعات   حشرات املخازن   .٦
  )نوفمرب –سبتمرب (

  أثناء الفرز

  .استخدام املصائد الكهربائية الصاعقة*
  .نظافة املستودعات وإحكام غلقها*
  .فرز التمور أول بأول وعزل نواتج الفرز*

  أهم اآلفات المرضية-ب
مرض خياس الطلع    .١

  )اخلامج(
مع ظهور الطلع 
وعقب سقوط 

  األمطار

  .عدم استخدام حبوب لقاح مصابة*
امليكروين مبعدل التعفري بالكربيت * 

  .خنلة/جم٥٠
الربيع والصيف   لفحات السعف    .٢

  واخلريف
مبعدل %  ٨٠استخدام الكربيت امليكروين*

  .لرت ماء بعد احلصاد١٠٠٠/جم٢.٥
مبعدل %  ٨٠استخدام الكربيت امليكروين*  يونيو-مايو   جرب العذوق   .٣

  .لرت ماء بعد احلصاد١٠٠٠/جم٢.٥
مبعدل % ٦استخدام مركبات النحاس *  يوليو -يونيو  عفن الثمار   .٤

  .لرت ماء١٠٠٠/لرت٢
 اآلفات االكاروسية-ج

من اية الربيع حىت   أكاروس حلم الغبار
بداية الصيف أي 
اية شهر أبريل 
حىت اية شهر 

  يونيو

مستخلصات أعشاب (استخدام مبيد ماترين *
لرت ماء ١٠٠٠/لرت٢مبعدل % ٠.٦) حبرية
% ٠.٣٦ "١,٢,٣"استخدام مبيد بايكو*
  .لرت١٠٠٠/لرت٢مبعدل ) مستخلص نبايت طبيعي(
مبعدل % ٨٠استخدام كربيت ميكروين *
  .لرت ماء١٠٠٠/لرت٢

  الحشائش-د
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احلشائش سواء رفيعة أو عريضة 
  )حولية أو معمرة(األوراق

بذور  مناستخدام أمسدة عضوية خالية *  على مدار العام
  .احلشائش

الصخور  أو استخدام البالستيك األسود*
  .لتغطية أحواض النخيل الربكانية

التقليع اليدوي بواسطة عمال املزرعة أو *
  .امليكانيكي باحلرث

استخدام جمروش سعف النخيل لتغطية *
  .بأحواض النخيل مث يتحلل كسماد

  القوارض -هـ
  .حتطيم مستعمرات القوارض ميكانيكياً *  على مدار العام  القوارض

استخدام مبيدات القوارض عن طريق *
  .حمطات الطعوم السامة

استخدام أقراص الفوستوكسني يف اجلحور *
  . إغالقهامث

  الطيور - و
  .تكميم العذوق بعد إجراء رشة وقائية*  يوليو  الطيور 
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إرشادات عامة عند تطبيق برنامج مكافحة آفات النخيل والتمور تحت نظام الزراعة  - ٤
  :العضوية

مـــادة برونـــت الفـــا ) األكاروســـية-الفطريـــة-احلشـــرية(يســـتخدم مـــع مجيـــع املبيـــدات الزراعيـــة  - ١
ومبعــــــــــدل % ١٦الناشــــــــــرة، املــــــــــادة الفعالــــــــــة ــــــــــا الربوتــــــــــني الطبيعــــــــــي للحليــــــــــب نســــــــــبة 

لرت ماء واليت تعمل علـى زيـادة فعاليـة وكفـاءة املبيـدات والتصـاقها ألطـول ١٠٠٠/مل٢٥٠
مل تتـوفر ميكـن اسـتخدام الزيـت املعـدين كمـادة ناشـرة فرتة ممكنة علـى سـطح األوراق، وإن 

 .لرت ماء١٠٠/لرت٠.٥ومبعدل 
مجيــع املبيــدات الــيت تســتخدم للوقايــة مــن آفــات النخيــل والتمــور أو مكافحتهــا تكــون مــن  - ٢

الزراعــة العضــوية يف اململكــة  نظــاميف  العضــوية ت املســموح باســتخدامها يف الزراعــةاملبيــدا
 .العربية السعودية

معـــدات الـــرش املســـتخدمة يف الـــرش مثـــل املرشـــات ال تســـتخدم يف احلقـــول األخـــرى غـــري  - ٣
العضوية والعكس صحيح، وقد خصصت مرشات دهنت باللون األخضر لالسـتخدام يف 
 احلقول العضوية مبشروع خنيل الباطن التابع لـإلدارة الزراعيـة بـإدارة أوقـاف صـاحل الراجحـي

 .متييزاً هلا عن بقية املرشات
مـــــن  املســـــتخدمة يف احلقـــــل العضـــــوي يص مســـــتودعات حلفـــــظ مســـــتلزمات اإلنتـــــاجختصـــــ - ٤

التمــــور  وتســــويق وأخـــرى لفــــرز وتعبئــــة وتغليـــف مبيـــدات وأمســــدة حـــىت وقــــت اســــتخدامها
 .العضوية

املمثل للمنظمة األوربية للزراعـة العضـوية (يقوم مدقق الزراعات العضوية والسالمة الغذائية  - ٥
لتفتيشــية للحقــل العضــوي مبشــروع البــاطن بــاالطالع علــى خــالل زيارتــه ا") االيكوســريت"

ــــدات واألمســــدة ــــاج عمومــــاً  ،فــــواتري اســــتخدام املبي ــــة  ،ومســــتلزمات اإلنت ومســــتودعات تعبئ
  .التمور

أكثـــر مـــن العـــالج وأن  دإن إدارة األمـــراض واآلفـــات يف األنظمـــة العضـــوية تركـــز علـــى احلـــ - ٦
لتقليـل  ،لنمـو احملصـول وأخـذ احليطـةاالسرتاتيجيات اإلدارية يفضل أن توفر ظروف جيدة 

 .واآلفاتخطر املشاكل املرضية 
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  الرابعالبرنامج الزراعي 
  تحت نظام الزراعة العضوية التسميد العضوي والمعدنيبرنامج 
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  -:البرنامج الزراعي الرابع
  التسميد العضوي والمعدني تحت نظام الزراعة العضويةبرنامج 

  المقدمة
ساد لدى بعض مزارعي النخيل اعتقاد خاطئ مؤداه أن أشجار خنيل التمر ميكن أن تنمو وتثمر      

وكــان مــن نتيجــة هــذا . وتعطــي مثــاراً ذات جــودة عاليــة دون احلاجــة إىل إضــافة األمســدة ،بصــورة جيــدة
ف  وحــىت يف أحســن الظــرو ، االعتقــاد اخلــاطئ أن أمهــل بعــض أصــحاب املــزارع تســميد أشــجار النخيــل

 كــانوا يســمدون النخيــل بكميــات أمســدة ومواعيــد إضــافة ال تتناســب مــع االحتياجــات الفعليــة للنخلــة
وكان من نتيجة ذلك أن اخنفـض اإلنتـاج يف . وبدون حتليل للرتبة واموع اخلضري للنخيل ومياه الري

مار الناجتة إىل تقليل كما أدى االخنفاض يف جودة الث، مزارعهم كماً ونوعاً مقارنة باملتوسطات العاملية
القــدرة التنافســية هلــا ســواء يف األســواق احملليــة أو الدوليــة ممــا عــاد علــى بعــض مزارعــي ومنتجــي التمــور 

مـن . خبسائر اقتصادية كان باإلمكان تالفيها لو أتبعت األسـس العلميـة الصـحيحة يف تسـميد النخيـل
انفصــــال القشــــرة ) Fruit darkening(هــــذه العيــــوب صــــغر حجــــم الثمــــار واســــوداد الثمــــار 

)Loose peel (واليت ميكن السيطرة عليها من خالل نظام تسميد األشجار والري .  
ويف ، وأشــجار النخيــل مثــل اإلنســان حتتــاج إىل عناصــر غذائيــة معينــة حــىت ميكنهــا النمــو والتطــور     

عليـه أعـراض حالة غيـاب أو نقـص أحـد تلـك املغـذيات األساسـية فـإن ذلـك يعيـق منـو النبـات وتظهـر 
  .أو على أقل تقدير تقل إنتاجية النخلة كما تقل جودة مثارها، ويعجز عن إمتام منوه وتطوره، مرضية

  :ومها وهناك نوعان من األمسدة ال غىن عنها يف مجيع برامج تغذية النخيل
  

  :  )البلدي(العضوي السماد   -١
يـــات اهلامـــة جـــداً يف عمليـــة تغذيـــة النخيـــل فهـــي لممـــن الع عضـــويتعتـــرب عمليـــة إضـــافة الســـماد ال     

يعمـــل علـــى مـــد الرتبـــة  العضـــويفـــإن إضـــافة الســـماد ، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالرتبـــة. مفيـــدة للرتبـــة والنخلـــة
بالعناصر الغذائيـة الضـرورية إىل جانـب حتسـني خواصـها الطبيعيـة والكيميائيـة وامليكروبيـة ممـا يـؤدي إىل 

 العضــويوجيـب أن نوضــح أن إضـافة الســماد . ار ألشــجار النخيــلزيـادة اإلنتــاج وحتسـني صــفات الثمـ
يعمــل أيضــاً علــى جعــل درجــة محوضــة الرتبــة حــول النخلــة مناســبة أكثــر المتصــاص العناصــر الغذائيــة 
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دة بقــدر مناســب و وهــي عناصــر بــالرغم مــن أــا قــد تكــون موجــ) احلديــد والزنــك واملنجنيــز(الصــغرى 
وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بأمهيـــة . تطيع االســـتفادة منهـــا بســـبب قلويـــة الرتبـــةبالرتبـــة إال أن النخلـــة غالبـــا ال تســـ

من مغذيات كربى هامة جداً  العضويةللنخلة فال خيفى علينا ما حتتويه تلك األمسدة  العضويالسماد 
  ).احلديد والزنك واملنجنيز( مثل وصغرى) النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيوم(مثل 
وذلــك ألن الرتبــة الرمليــة ، يف الــرتب الرمليــة )البلــدي(العضــوي وتــزداد احلاجــة إىل إضــافة الســماد      

فقــرية يف حمتواهــا مــن العناصــر الغذائيــة الضــرورية للنبــات وقــدرا علــى االحتفــاظ باملــاء ضــعيفة ولــذلك 
حتفــاظ باملــاء مــن هنــا زيــادة خصــوبتها ورفــع قــدرا علــى اال، فالرتبــة الرمليــة حتتــاج إىل حتســني بنائهــا 

بــرزت أمهيــة العنايـــة بالتســميد العضــوي والكيميـــائي ألشــجار النخيــل يف الـــرتب الرمليــة وذلــك ـــدف 
زيـــــادة إنتاجيتـــــه وحتســـــني صـــــفات الثمـــــار باإلضـــــافة إىل حتســـــني خصـــــوبة الرتبـــــة وخواصـــــها الفيزيائيـــــة 

  .والكيميائية وامليكروبيولوجية 
كجـــم    ١٠مبعـــدالت متدرجـــة تبـــدأ بإضـــافة ) الســـماد البلـــدي ( يضـــاف الســـماد العضـــوي و  هـــذا    

سـنوات   ٥-٣كجـم سـنويا للنخلـة الـيت عمرهـا مـا بـني   ٢٠لكل خنلة من النخـل الصـغري مث  تـزداد إىل 
أمـا النخيــل البـالغ مـن العمـر عشـرة سـنوات فــأكثر ، سـنوات ١٠-٥كجـم للنخلـة الـيت عمرهـا   ٢٥و، 

  .لة يف السنةكجم لكل خن  ٣٠فينصح بإضافة   حوايل 
حيــث يــتم إضـافته دفعــة واحــدة خــالل ، مــرة واحــدة فقــط يف الشـتاء العضـوييـتم إضــافة الســماد      

شــهري نــوفمرب وديســمرب مــن كــل عــام حبيــث يوضــع الســماد العضــوي يف خنــدق دائــري حــول اجلــذع 
ة مث سـم ويغطـي بطبقـة مـن الرتبـ٢٠سـم علـى أال يزيـد العمـق عـن  ٧٠ – ٦٠حبيث يبعد عنه مبسـافة 

يل للمحافظــة علــى الرتبــة رطبــة باســتمرار مــع مراعــاة عــدم الوصــول إىل حالــة التشــبع وذلــك االــري املتــو 
  .لتوفري الرطوبة املناسبة لعملية حتلل السماد العضوي يف الرتبة 

  :العضوي السماد المعدني -٢
وزيــادة مقاومــة تعتــرب هــذه املغــذيات أساســية جــداً مــن أجــل زيــادة اإلنتــاج وحتســني صــفات الثمــار    

 :ومن أهم العناصر الغذائية الالزمة لتغذية خنيل التمر. أشجار النخيل لألمراض
  .البوتاسيوم، الفوسفور، النيرتوجني: عناصر معدنية كربى مثل - ١
  .املنجنيز، الزنك ، احلديد: عناصر معدنية صغرى مثل - ٢
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ألمهيتهـــا يف بـــرامج تغذيـــة وســـوف نتطـــرق بشـــيء مـــن التفصـــيل للعناصـــر الكـــربى الســـمادية نظـــراً      
  .النخيل
 : وموعد إضافته الطبيعي ومصدره النيتروجينأهمية 
. وزيــادة حجمهــا ،ومنــو الثمــار امــوع اخلضــريوتكــوين ومنــو  ،وهــو عنصــر أساســي لنمــو النخلــة     

 ١وجيب أن نضع يف اعتبارنا أن إمجايل مـا حتتاجـه النخلـة يف السـنة مـن النيرتوجـني الصـايف هـو حـوايل 
واملســموح ــا يف نظــام  .طبيعيــة وتأخــذ النخلــة احتياجاــا مــن النيرتوجــني مــن مصــادر خمتلفــة. كجــم

   :ما يلي ومنها الزراعة العضوية
 .العضوي ف نوع السماد حيتوي على قدر من النيرتوجني خيتلف باختال العضويالسماد  •
  .نيرتوجني% ٥-٣حيتوي على متوسط قدره : مساد الدواجن •
  .نيرتوجني% ٢حيتوي على متوسط قدره : األغناممساد  •
 . نيرتوجني% ١.٥–٠.٥حيتوي على متوسط قدره : مساد األبقار •

%  ١.٥-١.٢٥: تــوي غالبــا علــىحت )لــرت٢٥(العبــوة فــإن  الكمبوســتســماد أمــا فيمــا يتعلــق ب     
  .بوتاسيوم% ٢.٠، فوسفور% ٠.٦٥، نيرتوجني

   :د النخلة سنويا باآليتمتميكن أن   الكمبوستمن  عبوة الواحدةوعلى ذلك فإن ال
 .)جم بوتاسيوم ٥٠٠،جم فوسفور ١٦٠، جم نيرتوجني  ٣٧٥(

-نيرتوجـني(الكـربى الغذائيـةمـن العناصـر يا هذا احملتوى باحتياجـات النخلـة سـنو  متت مقارنةوإذا      
جنـــد أـــا أقـــل كثـــريا مـــن تلـــك االحتياجـــات ويلـــزم إمـــداد النخلـــة ســـنويا بعناصـــر  )بوتاســـيوم -فوســـفور

  :كما باجلدول التايل )لرت٢٥(عبوة  غذائية تكميلية عالوة على كيس الكمبوست
 )بوتاسيوم-فوسفور-نيتروجين(يوضح احتياجات النخلة المثمرة سنويا من العناصر الغذائية الكبرى ) ١٢(جدول رقم 

الكمية اليت حتتاجها   يالعنصر املغذ
  النخلة سنويا 

يلزم إضافتها يف صورة ما   كمبوست  عبوة وفرهتما 
  أمسدة أخرى

  جم ٦٢٥  جم ٣٧٥  جم١٠٠٠  نيرتوجني
  جم ٤٠  جم ١٦٠  جم ٢٠٠  فوسفور
  جم ٨٥٠  جم ٥٠٠  جم ١٣٥٠  بوتاسيوم
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 ،اســتعداد النخلــة لإلزهــارلتشــجيع النمــو اخلضــري وزيــادة ) أول مــارس(يــتم إضــافة النرتوجــني يف      
 إنمث يضـاف يف مراحــل منـو الثمــار املختلفــة خاصـة يف مراحــل منـو الثمــار األوىل حيــث ، وعقـد الثمــار

. وأي نقص يف النيرتوجني سوف يـؤثر بشـدة علـى حجـم الثمـار، النيرتوجني ضروري جدا لنمو الثمار
بعـدها فـال حتتـاج النخلـة أي إضـافات مـن ومـا ) اخلـالل أو البسـر(بينما يف مراحـل منـو الثمـار املتـأخرة 

  .النيرتوجني
  إضافتهوموعد  الطبيعي ومصدره الفسفورأهمية 
ويف األصـناف الـيت . ولـه دور هـام يف عمليـات التـزهري، يشجع الفسفور على تكـوين ومنـو اجلـذور     

ميكــن إضــافة ): ونبتــة ســيف والســباكة عجــوة املدينــةأصــناف مثــل (تعــاين مشــاكل يف التــزهري والعقــد 
وميكـــن خلطـــة بالســـماد ، شـــتاًء ) ادمـــريال(يضـــاف علـــى صـــورة ، و أمســـدة غنيـــة يف الفســـفور والبـــورون

ويف . للنخلـة يف السـنة  ٣سـم ١٥٠مبعـدل ، وميكن إضافة الفوسفور من خالل شبكة الـريالعضوي، 
مــع مالحظــة أال ، )كــل أســبوعني( هــذه احلالــة يفضــل أن يضــاف علــى دفعــات مــن خــالل الســمادات

  .لرت/جم ٠.٥يزيد تركيز األمالح السمادية باحمللول عن 
  وموعد إضافتهالطبيعي ومصدره  البوتاسيومأهمية 
فهــــو هــــام جــــدا النتقــــال ، وهــــو عنصــــر غــــذائي أساســــي يغفــــل عــــن أمهيتــــه الكثــــري مــــن املــــزارعني     

ن يجـودة الثمـار مـن حيـث الطعـم واللـون وتكـو زيـادة لومـن مث فهـو ضـروري ، السكريات داخل النخلـة
وجيـب . كما أنه يزيد نسـبيا مـن حجـم الثمـرة ويسـاعد يف نضـجها بطريقـة جيـدة، الصبغات يف الثمار

 ١٣٥٠أن نضع يف اعتبارنا أن إمجـايل مـا حتتاجـه النخلـة يف السـنة مـن البوتاسـيوم  الصـايف هـو حـوايل 
ومــن أهــم مميــزات إضــافة  ). كربيتــات بوتاســيوم ســنوياً كجــم    ٢.٥وهــذه الكميــة تعــادل تقريبــا  (جــرام 

وحيسـن مـن ، كربيتات البوتاسيوم ضمن برنـامج تغذيـة النخيـل أنـه حيسـن مـن لـون الثمـار ومينـع القشـرة
كمــا أنــه ، ويســاعد يف انتقــال الســكريات داخــل النخلــة، مقــدرة النبــات علــى حتمــل األمــراض والعطــش

وأيضـاً ، وكميـة احملصـول وجـودة الثمـار، ن نسـبة عقـد الثمـاروحيسـن مـ، يزيد حمتـوى الثمـار مـن السـكر
خنلـــة يف /كـــج ٢.٥مبعــدل ) كربيتــات البوتاســـيوم مـــثال(يضــاف مســـاد البوتاســـيوم يســرع مـــن النضـــج، و 

  :دفعات سنوياً كما يلي ٣-٢ويفضل أن تكون اإلضافة على ، السنة
 ).شهر مارس(يف بداية الربيع ) كجم للنخلة  ٤/٣( تعترب األقل كميةالدفعة األوىل 
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تضــاف بعــد الدفعــة األوىل حبــوايل ) كجــم للنخلــة  ٤/٣( الدفعــة الثانيــة مســاوية للدفعــة األوىل أو أكثــر 
  .أسابيع ٨ -٦

  .أسابيع ٨ -٦تضاف بعد الدفعة الثانية حبوايل ) خنلة/كجم  ١( تعترب األكثر كميةالدفعة الثالثة 
  

  الطبيعية العناصر الصغرىتسميد النخيل ب -٣
مل يالحــــظ حــــىت اآلن مشــــاكل يف تســــميد النخيــــل بالعناصــــر الصــــغرى وقــــد يرجــــع الســــبب إىل      

والذي حيتوي على كميـات مناسـبة مـن  )البلدي( عضوياالعتماد يف كثري من األحيان على السماد ال
  .هذه العناصر تليب احتياجات النخيل يف بعض األراضي الرملية

يف حالة احلاجة إلضافة العناصر الصغرى فيفضل إضافتها رشاً خالل فرتة ازدياد النشاط الفسيولوجي 
كمـــا ميكـــن إضـــافتها للرتبـــة علـــى صـــورة خملبيـــة ويف هـــذه احلالـــة جيـــب أن ، للنخلـــة وعقـــد ومنـــو الثمـــار 

  . يعقب اإلضافة ريه خفيفة لتثبيت هذه العناصر بالرتبة
  )الرسمدة(ي بالتنقيط جدولة التسميد في نظام الر  -٤

امها يف الزراعـــة العضـــوية  وبـــتحكم دإلضـــافة املخصـــبات وغريهـــا مـــن املـــواد املســـموح باســـتخ  -أ 
وكفــاءة جيــدة، يســتخدم مــع شــبكة الــري نظــام للحقــن وخــزان للســماد، حيــث ميكــن ضــمان 

  .توزيع املخصبات بانتظام جيد على النخيل باإلضافة إىل توفري األيدي العاملة
لتســميد مرونــة يف إضــافة املــواد املســموح ــا يف الزراعــة العضــوية يف أي وقــت أو تــوفر وحــدة ا  - ب 

 .حتت أي ظروف ، عالوة على أا تساهم يف محاية البيئة من التلوث
بتأثري األمسدة، جيـب تشـغيل نظـام الـري أوالً لفـرتة ال تقـل عـن  نقاطاتلضمان عدم انسداد ال  - ج 

وقف نظام التسميد قبل الري بفرتة ال تقـل أيضـاً دقيقة، مث تشغل وحدة حقن السماد ويت ٣٠
 .دقيقة ٣٠عن 

األمســــدة املســــتخدمة تكــــون مطابقــــة للقواعــــد والتشــــريعات املســــموح باســــتخدامها وفقــــاً ملعــــايري      
مســتودعات خاصــة مت ختصــيص ذلك لـ، وضـوابط نشــاط الزراعــة العضـوية يف اململكــة العربيــة الســعودية

  .األمسدة العضوية املعدنية حلني استخدامهاحلفظ يف مشروع الباطن 
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  )الكمبوست(العضوي  سمادنواتج تقليم النخيل في إعداد ال استخدام -٥
بالرغم من أن معظم أراضي اململكة العربية السعودية ذات قوام رملـي وحتتـوي كميـات قليلـة جـداً      

من املادة العضوية إال أنه ميكـن حتسـني خصائصـها بإضـافة املخلفـات العضـوية سـواء أكانـت نباتيـة أم 
ضل أن يقوم املزارعون بصناعة وجتهيـز حيوانية ، ولضمان احلصول على السماد العضوي اجليد فإنه يف

بأنفسـهم وفيمــا يلـي توضـيح لكيفيــة عمـل الكمبوســت مـع توضــيح ) الكمبوســت (  العضـويالسـماد 
  .ناسبة يف إعداده املفوائده واملواد املناسبة وأخرى غري 

  ) الكمبوست ( فوائد السماد العضوي : أ 
  -:بعضها على سبيل املثال ال احلصر  هناك العديد من الفوائد للسماد العضوي واليت سنذكر

زيادة قدرة الرتبة على االحتفاظ باملاء وهذه اخلاصية تفتقر إليها الرتبة الرملية بشدة وتعترب من  )١
  .حمددات اإلنتاج 

حتســني بنــاء الرتبــة والــذي بــدوره يــؤدي إىل حتســني التهويــة والصــرف ممــا يســاعد علــى غســيل  )٢
 .وإزالة األمالح من الرتبة 

قدرة الرتبة علـى االحتفـاظ باملغـذيات ، فالرتبـة األكثـر احتـواء علـى املـادة العضـوية أكثـر  زيادة )٣
 .مة النتشار اجلذورءيات وأكثر مالمقدرة على إمداد النباتات باملغذ

 .يساعد يف تفكك الرتبة الطينية الثقيلة وحيسن ويتها وجيعلها أكثر انتفاخا  )٤
تــوفري الكثــري مــن اجلهــد واملــال الالزمــني للــتخلص مــن املخلفــات ســواء بــدفنها أو حرقهــا ويف  )٥

نفس الوقت يتم حتويلها إىل مـادة مفيـدة وضـرورية لإلنتـاج الزراعـي، ويقلـل ممـا قـد تسـببه هـذه 
املخلفــات مــن تلــوث للبيئــة حيــث تنــتج أثنــاء تصــنيع الكمبوســت حــرارة عاليــة تــؤدي إىل قتــل 

 .ئش بيوض احلشرات واألحياء املسببة لألمراض بذور احلشا
  ) .الكمبوست ( المواد المناسبة لتصنيع السماد العضوي : ب 
مجيـــع املــــواد العضــــوية مثــــل بقايــــا األعشــــاب ، احلشــــائش ، أوراق ونــــواتج تقلــــيم األشــــجار ، بقايــــا    

األغنـــام ، ( ت احليوانـــات ، وخملفـــا الغـــري معاملـــة كيميائيــاً  األســيجة النباتيـــة ، القـــش ، نشــارة اخلشـــب
وأيضــــاً خملفــــات الــــدواجن ، وبقايــــا املطــــبخ وخاصــــة اخلضــــروات القابلــــة لتصــــنيع ) واألبقــــار ، واإلبــــل 

  .األمسدة العضوية ، وجند أن البقايا الكبرية احلجم تتحلل ببطء مقارنة بالبقايا الصغرية احلجم
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ألــا تسـبب العديــد مـن املشــاكل  ،األوليـة وجيـب عـدم إضــافة املـواد املــذكورة أعـاله للرتبــة علـى حالتهــا
  -:للنباتات النامية ، ومن هذه املشاكل 

حيث تقوم الكائنات احملللـة هلـذه املـواد  ،استنزاف املغذيات املوجودة يف الرتبة بصفة مؤقتة )١
  .بامتصاص املغذيات الالزمة لنشاطها وتكاثرها من الرتبة 

 .تسبب أضرراً بالغة جلذور النباتات  احلرارة اليت تنتج أثناء حتلل هذه املواد )٢
الـــيت  يائيــةإضــافة املــواد بطريقــة مباشــرة يــؤدي إىل نقــل بــذور احلشــائش واإلضــافات الكيم )٣

 .تناولتها احليوانات من خالل برنامج التغذية إىل الرتبة 
  ) :الكمبوست ( مناسبة لتصنيع السماد العضوي الغير المواد : ج 
املواد الشــحمية وال بقايــا مبوســت ككومــة للنفايــات ، فــال يلقــى فيهــا بــجيــب عــدم معاملــة كومــة الك   

ن العظـام أ، فهذه املواد تعترب جاذبة للزواحف واحلشرات الطائرة املزعجة الضارة بالصحة، كمـا اللحوم
والبالستيك يلزمها عدة سنوات لتتحلل، يف حني أن هناك مواد أخـرى مثـل رقـائق األملونيـوم والصـفيح 

بطبقــة ملحيــة قابلــة للتبخــر والــيت تعتــرب ضــارة  مغطــاةأبــداً ، ونفايــات أجهــزة التربيــد تكــون ال تتحلــل 
للرتبــة حــىت بعــد حتللهــا ، كــذلك جيــب جتنــب اســتخدام بقايــا الزيــوت أو أوراق بعــض األشــجار الزيتيــة 

  .ية مثبطة للنمويائعلى مواد كيم الحتوائها
  :الكمبوست  إعدادكيفية : د  
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  .يف البداية جيب تسوية سطح الرتبة اليت سيقام عليها كومات الكمبوست ) ١
لتقليــل فقــد املــاء  )ســفلتتها( الكومــة غــري منفــذة للمــاء أو يــتم تبليطهــايستحســن أن تكــون أرضــية ) ٢

وبالتايل املغذيات اليت معه وأن يكون موقع الكومة مظلـل جزئيـاً لتقليـل فقـد املـاء مـن الكومـة بـالتبخري 
.  
  .ال ينصح بدفن املواد العضوية يف الرتبة أو وضعها يف حفرة ) ٣
ثالثـــة أقـــدام حلمايـــة مـــواد الكمبوســـت مـــن  بارتفـــاعيـــتم إحاطـــة مكـــان عمـــل الكمبوســـت بســـياج ) ٤

ويكــون الســياج فتحــات للتهويــة حــىت ) ١(التبعثــر بفعــل الريــاح أو احليوانــات أو الطيــور ، شــكل رقــم 
  .تعمل البكرتيا بكفاءة عالية 
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علـــى ســـطح األرض ) الكمبوســـت ( توضـــع طبقـــة مـــن املـــواد املناســـبة لتصـــنيع الســـماد العضـــوي )  ٥
ســم تقريبــاً  ٧ بارتفــاعســم مث يوضــع فوقهــا طبقــة أخــرى مــن املخلفــات احليوانيــة أو الرتبــة  ٢٥ بارتفــاع

وذلــك إلمــداد الكومــة بالبكرتيــا الالزمــة للقيــام بتحليــل املــواد العضــوية ، وتتــوايل الطبقــات فــوق بعضــها 
 ) ٢(  املناسب ، شكل لالرتفاعذه الطريقة حىت الوصول 

  

  
دم زيـــادة كميـــة املـــاء حـــىت ال لرتطيـــب املخلفـــات مـــع مراعـــاة عـــ ،باســـتمرارتـــرش الكومـــة باملـــاء  )٦

  .)٣(توقف نشاط البكترييا شكل يف الكومة والذي يؤدي بدوره إىل الظروف الالهوائية تسود
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درجة حرارة الكومة هو داللة علـى أن البكترييـا قـد بـدأت نشـاطها وإذا مل ترتفـع درجـة  ارتفاع )٧
على نسبة رطوبة عالية جيب التوقف عن إضافة املاء للكومة وذلك  احتوائهاحرارة الكومة مع 

الكومـــة علـــى  احتـــواءتتوقـــف يف حالـــة ) الكمبوســـت ( ألن عمليـــة تصـــنيع الســـماد العضـــوي 
 .رطوبة عالية 

عناصـر لتصـحيح االخـتالل الغـذائي ( كانت املغذيات يف الكومة غري متزنة فيجب إضـافة إذا   )٨
مثــل فوســفات أمونيــوم مبعــدل نصــف كيلــو جــرام لكــل مــرت مكعــب واحــد مــن مــواد الكومــة ) 

  .الغذائي  االختالللتصحيح 
ــــاً االغــــري مع املــــواد اخلشــــبية )٩ ــــيت تتحلــــل بــــبطء جيــــب تقطيعهــــا إىل قطــــع صــــغرية ملــــة كيميائي  ،ال

ويستحســـن خلطهـــا مـــع البقايـــا النباتيـــة العصـــارية مثـــل الثمـــار لزيـــادة معـــدل حتللهـــا ، كـــذلك 
يستحســـن وضـــع البقايـــا العضـــوية العصـــارية يف أكيـــاس بالســـتيكية يـــتم توزيعهـــا علـــى حـــواف 

حــىت ال جتــذب إليهــا احلشــرات الطــائرة ، وتظــل كــذلك حــىت يــتم تغطيتهــا بطبقــة مــن  ،الكومــة
  ) .الكمبوست (ناسبة لتصنيع السماد العضوي البقايا العضوية امل

 ) . ٤( خر لزيادة التهوية ولسرعة حتللها ، شكل ن آلآوجيب كذلك تقليب الكومة من  )١٠
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  -:الواجب إجراؤها  للكمبوست المنتج  االختبارات: ـ  ه
أربعـة ، ثالثـة أشـهر أو شـهر، شـهرين: علـى فـرتات خمتلفـة  تؤخذ عينات من الكمبوسـت املخمـر     

   ــــدف معرفــــة اخلــــواص لتقــــدير اخلــــواص  يف بعــــض املختــــربات املخصصــــة لــــذلك أشــــهر ويــــتم حتليلهــــا
  -:اآلتية 

  .نسبة الرطوبة ، الكربون الكلي ، والنيرتوجني الكلي، والنرتات، والبكرتيا  )١
اختبـار جــودة وكفـاءة الكمبوســت عـن طريــق إجــراء جتـارب حقليــة باسـتخدام معــدالت خمتلفــة  )٢

-١٥٠-١٢٥-١٠٠-٧٥-٥٠-٢٥لفــة مــثالً تالكمبوســت علــى خنيــل مــن أصــناف خممــن 
 .سنة / خنلة / كجم ٢٠٠-١٧٥

  
  :اآلتيوفيما يلي جداول توضح 

 .تركيز عنصر النيرتوجني يف بعض حمسنات الرتبة  ) أ
ــــة خــــالل   ) ب نســــب االســــتفادة مــــن عنصــــر النيرتوجــــني املوجــــود يف بعــــض حمســــنات الرتب

 .السنوات الثالث األول
  .العناصر الكربى املوجودة يف املخلفات العضوية ومقارنتها مبخلفات النخيلتركيز   ) ت

  يوضح تركيز عنصر النيتروجين في بعض محسنات التربة)   ١٣(  جدول 

  النسبة المئوية لتركيز النيتروجين  نوع محسن التربة  م

  % ٢ – ١  سماد دواجن مخمر  ١

  % ١ – ٠.٥  مخمر أبقارسماد   ٢

  % ١ – ٠.٥  مخمرسماد أغنام   ٣

  % ١ – ٠.٥  سماد خيل مخمر  ٤

  % ١ – ٠.٥  سماد مواد خشبية مخمر  ٥

  % ٢ – ١  نخيل مخمرسماد   ٦
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نسب االستفادة من عنصر النيتروجين الموجود في بعض محسنات التربة خالل ) ١٤(جدول 
  %السنوات الثالث األولى

  نوع محسن التربة  م
تركيز النيتروجين 

  %الكلي

  %النيتروجين المتحرر كل سنة المئوية لعنصرالنسبة 
  % اإلجمالي

  السنة الثانية  السنة األولى
السنة 
  الثالثة

  ٥٥  ١٠  ١٥  ٣٠  ٢  سماد الدواجن المخمر  ١

  ٣٥  ٥  ١٠  ٢٠  ١  المخمر األبقارسماد   ٢

  ٢٨  ٥  ٨  ١٥  ١  سماد مواد خشبية المخمر  ٣

  ٥٥  ١٠  ١٥  ٣٠  ٢  سماد النخيل المخمر  ٤

  
  

واحد في ) بوتاسيوم-فوسفور-نيتروجين(يوضح تركيز العناصر الكبرى )  ١٥( جدول 
  كجم/المخلفات العضوية ومقارنتها بمخلفات النخيل طن من

  اإلجمالي  بوتاسيوم  فوسفور  نيتروجين  نوع المخلفات  م

  ٨٠  ٢٠  ٤٠  ٢٠  دواجنمخلفات   ١

  ٩٠  ٤٠  ٤٠  ١٠  قمامة المدن  ٢

  ٩٨  ٥  ٣  ٩٠  ريش الدواجن  ٣

  ١١٥  ٥٠  ١٥  ٥٠  أخضرسماد   ٤

  ٦.٥  ١  ٢.٥  ٣  األبقارمخلفات   ٥

  ١٠٤  ٤  ١٠  ٩٠  مخلفات مسالخ  ٦

  ١١.٥  ٣  ٣.٥  ٥  الخيولمخلفات   ٧

  ١٧  ٣  ٦  ٨  األغناممخلفات   ٨

  ١١٢.٥  ٥٠  ١٧.٥  ٤٥  النخيلمخلفات   ٩

  م١٩٧٧األمسدة العضوية وأمهيتها للرتبة الزراعية ـ سوريا ـ   حممد كيوان. يوسف كنج و م. م/ املصدر
  
  
  



	-  ١٠٨ -	����    الزراعة العضوية للنخيل
 

  البرنامج الزراعي الخامس
  التلقيحبرنامج 

  
  

�� دا7E ا�c-9 ا��M<ي): ٢٠(�/رة >M�ا� m� .ا��D)ر
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  -:الزراعي الخامسالبرنامج 
  التلقيحبرنامج 

  :إعداد وتجهيز حبوب اللقاح -١
 انشـقاقوعالمـة ذلـك هـو بـدء ( بعـد نضـجها  مـن فحـول النخيـل غـاريض الزهريـة الذكريـةيتم قطع األ

شـــق األغـــاريض طوليـــاً ، ويســـتخرج منهـــا الشـــماريخ الزهريـــة ، وجتفـــف يف يـــتم مث ) الغـــالف اخلـــارجي 
أيـام جتـف  ٧-٥وأشـعة الشـمس املباشـرة ويـتم تقليبهـا وبعـد  ،التيـارات اهلوائيـةأماكن مظللة بعيداً عن 

كمــا ميكــن اســتخدامها بعــد   األزهــار مث جتمــع الشــماريخ ، وتســتخدم يف التلقــيح أو ختــزن للعــام التــايل
، وختــزن الشــماريخ الذكريــة اجلافــة يف عبــوات خشــبية أو مــن الكرتــون  وحتفــظ يف غــرف  مجعهــا مباشــرة

يف  الســتخدامهاوهــي درجــات احلــرارة املناســبة ، ) درجــة مئويــة  ٣٠( ات احلــرارة املناســبة حتــت درجــ
حبــوب يف حالــة تعــذر احلصــول علــى خاصــة  تلقــيح األغــاريض املؤنثــة املبكــرة يف أوائــل املوســم التــايل،

ث حيـ ،نثر كمية من الكربيـت امليكـروين علـى العبـوات مـن اخلـارجكما يفضل اجلديد،  للموسم اللقاح 
يــؤدي ذلــك إىل طــرد اآلفــة أو إبادــا كــذلك يفضــل أخــذ عينــات عشــوائية مــن بــودرة حبــوب اللقــاح 

وهــذا هــو املتبــع يف مشــروعات اإلدارة  اســتخدامهاحيويتهــا قبــل  الختبــاراملخزنــة وإجــراء حتاليــل عليهــا 
الطـب البيطـري وحتلـل يف خمتـربات كليـة الزراعـة و  ،حيث تؤخذ عينات عشـوائيةبإدارة األوقاف الزراعية 

  .وهذه نسبة ممتازة % ٩٢-٨٩وتراوحت نسبة حيوية حبوب اللقاح من  ،جبامعة القصيم
  :تقسيم أصناف النخيل حسب موعد التزهير ومدى حاجتها لحبوب اللقاح– ٢
لعــل اهلــدف مــن إعــداد هــذا البنــد هــو أن يعــي مزارعــو النخيــل بــبعض األصــناف الــيت تزهــر مبكــراً ،  

وأخــرى الــيت تتــأخر يف التــزهري ، وكــذلك مــدى حاجــة هــذه األصــناف إىل حبــوب اللقــاح ، إضــافة إىل 
متوسط عدد األغاريض اليت تنتجها النخلة ، حىت ميكنهم وضع برنامج تلقـيح علـى أسـس علميـة مـن 

  .التقريبية من حبوب اللقاح  االحتياجاتحيث توقيت تنفيذ الربنامج ومؤشر 
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م أصـناف النخيـل حسـب موعـد التزهيـر ومـدى قابليتهـا لحبـوب سـييوضح تق) ١٦(جدول رقم 
  .اللقاح 

  الفئة
املوعد التقرييب خلروج 

  الطلع
عدد الطلع 

  خنلة/
أمثلة لبعض 

  األصناف

  احلاجة حلبوب اللقاح
   كثري

)١٢-٨ (
  مشراخ

 متوسط
)٨-٥ (

  مشراخ

   قليل
)٥-٤ (  

  مشراخ

  أصناف
  مبكرة

  من منتصف فرباير
  حىت

  منتصف مارس

٢٢-١٠  
  مبتوسط
١٦  

  سكري
  حلمية
  كويري
  سلج

-  
-  
-  
-  

�  
-  
-  
�  

-  
� 
�  
-  

  أصناف
  متوسطة

  من األسبوع األخري
  من

  فرباير حىت اية
  مارس

٢٠- ٨  
  مبتوسط
١٤  

  رزيزي
  شقراء
  يممكتو 

  رشودي

-  
-  
-  
-  

�  
�  
�  
�  

-  
-  
-  
-  

أصناف 
  متأخرة

  من األسبوع الثاين
من مارس حىت أول 

  منتصف أبريل

١٤- ٦  
  مبتوسط

٨  

  سباكة
  خالص

  نبتة سيف
  خضري

�  
�  
�  
�  

-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

تبـــدأ مــن منتصـــف فربايــر وحـــىت ) يف خمتلـــف األصــناف ( تــزهري مــن اجلــدول الســـابق يتضــح أن فـــرتة ال
 تــزهرياألغــاريض للنخلــة خيتلــف مــن فئــة ألخــرى ، وأن األصــناف مبكــرة المنتصــف أبريــل ، وأن عــدد 

يقل  تزهريحبوب اللقاح ، بينما األصناف املتأخرة ال احتياجاا منيزداد إنتاجها من األغاريض وتقل 
إنتاجهــا مــن األغــاريض وتــزداد قابليتهــا حلبــوب اللقــاح، أمــا الفئــة املتوســطة يف موعــد التــزهري يبــدو أــا 

  .طة أيضاً يف إنتاجها من األغاريض ويف حاجتها حلبوب اللقاحمتوس
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  -:الشائعة لتلقيح طرق ا-٣
  :التلقيح اليدوي  -أ

أن طريقة التلقـيح اليـدوي متشـاة يف معظـم منـاطق زراعـة النخيـل مـع فـوارق بسـيطة والتلقـيح اليـدوي 
ذلـك بــأن يقـوم العامـل بــاملرور  ، ويـتموالــوطن العـريب يف اململكـة النخيـل مزارعـيهـو املتبـع لـدى معظــم 

علــى النخيــل ، ملتابعــة تفــتح األغــاريض مث يوضــع كميــة مــن الشــماريخ الزهريــة الذكريــة داخــل األغــريض 
أي أن األزهــار ( أيــام وذلــك بوضــع مقلــوب  ٤-٢األنثــوي الــذي تفــتح ومضــى علــى ذلــك فــرتة مــن 

نثـوي ربطـة خفيفـة لضـم الشـماريخ مث يـربط األغـريض األ) املذكرة تكـون بوضـع عكـس األزهـار املؤنثـة 
األنثوية حول الشماريخ الذكرية ، وختتلف عدد الشماريخ الذكرية الالزمة لكل أغـريض أنثـوي حسـب 
حاجــة الصــنف للقــاح وفســيولوجية الصــنف للعقــد الســريع مــن عدمــه ، وأيضــاً حســب طــول الشــمراخ 

  .الذكري وكثافة األزهار عليه وحيوية اللقاح ا
  :آللي أو الميكانيكي التلقيح ا –ب
حبـــوب اللقـــاح خباصـــية  اســـتخالصيـــتم احلصـــول علـــى بـــودرة حبـــوب اللقـــاح بواســـطة ماكينـــة  - ١

 .الطرد املركزي 
مـن حبـوب اللقـاح إىل  جـزء بنسـبة) مادة حاملة ( تستخدم بودرة حبوب اللقاح إىل الطحني  - ٢

 . أجزاء من الطحني ٤
هـواء  هـاز ضـغطهواء متصل جب دفعا ميوضع اخلليط يف عبوة معدنية زنة كجم واحد يتصل  - ٣

 .حممل على سيارة لضغط ولدفع اهلواء يف الليات اخلارجة منه 
 .خيرج اخلليط لتلقيح األغاريض املتفتحة  دفعضغط على صمام املالمبجرد  - ٤
 مــدفعة حبــوب اللقــاح جافــة متامــاً حــىت تنفــذ بســهولة مــن خــالل فتحــة ر جيــب أن تكــون بــود - ٥

 . اد عند تكرار االستخداملكي الحيدث انسداهلواء 
 . مدفع اهلواءجيب عدم ملء العبوة املعدنية حىت يسهل خروج اخلليط من  - ٦
النخيـل مـن خطـي كل سيارة حتمل الكمربوسور عليهـا عـامالن ليقـوم كـل عامـل بتلقـيح خـط  - ٧

 .السيارة  على جانيب ةالواقع
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ه ، وحىت ال يغفل ما مل يتم جيهز خمطط يومياً لسري سيارة التلقيح حىت ال يتكرر ما يتم تلقيح - ٨
أيــام لتلقــيح مــا يــتم تفتحــه أول  ٣نــه جيــب أن متــر الســيارة بــنفس املنطقــة كــل إتلقيحــه حيــث 

 .بأول 
 .وسقوط األمطار ،يف حالة هبوب الرياح اآليل يفضل إيقاف التلقيح - ٩
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  .الذكرية وسط قمة النخلة التلقيح بتعليق الشماريخ –ج

كـذلك يتطلـب التلقـيح   ،تتطلب عملية التلقيح العادية صعود العامل النخلة عدة مـرات خـالل املوسـم
نظــام ب وهنــاك طريقــة أخــرى للتلقــيح وهــي مــا يســمىتكــرار مــرور ســيارة التلقــيح علــى النخلــة ،  اآليل

للنخلــة مــرة واحــدة عنــد بــدء تفــتح تعليــق الشــماريخ الذكريــة بوســط قمــة النخلــة حيــث يصــعد العامــل 
حوايل نصف أو ربع طلع ذكـري ( مشراخ مذكر  ٣٠-٢٠النورات املؤنثة ويقوم بوضع عدد يرتاوح من 

حيــث يـتم التلقـيح واإلخصــاب لألزهـار املؤنثــة ) ســواء مشـاريخ جافـة أو غــري جافـة ( يف قمـة النخلـة ) 
  .املتفتحة بعد ذلك عن طريق حركة اهلواء 
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  -:ة عقد الثمار في طرق التلقيح المختلفةتقييم نسب-٤
ــــيم نســــبة عقــــد الثمــــار يف احلــــاالت الثالثــــة املســــتخدمة       فضــــلها الطريقــــة األوىل أن أ تضــــحاوبتقي

، أما التلقيح اآليل فيلزم رفع نسبة حبوب اللقاح إىل الطحـني وتكثيـف ) أو التقليدي التلقيح اليدوي(
هذه الطريقة إال يف األصناف العاديـة أو متوسـطة اجلـودة  تخدامباساملرور على النخيل وعدم املخاطرة 

ا التلقـيح بتعليـق الشـماريخ الذكريـة مـويف املزارع الكبرية واليت ال يتوفر ا العدد الكـايف مـن العمـال، بين
أيضاً لألصناف العادية واملتوسطة مع زيادة كميـة الشـماريخ الذكريـة بقلـب النخلـة  استخدامهافيمكن 
 رينيبينمـــا يف احلـــالتني األخـــ%  ٩٥-٨٠مــاً تراوحـــت نســـبة عقـــد الثمـــار يف احلالــة األوىل مـــن ، وعمو 

  % .٧٠-٥٠فرتاوحت من 
  -: المؤثرة على نجاح التلقيح العوامل الجوية-٥

مــن ســنة ألخــرى، وذلــك بســبب  –وبالتــايل جنــاح عمليــة التلقــيح  -ختتلــف النســبة املئويــة لعقــد الثمــار
أمههــا العوامــل اجلويــة احمليطــة باألشــجار أثنــاء عمليــة التلقــيح، وتشــمل هــذه تــأثري عوامــل عديــدة مــن 

  -:العوامل ما يلي
 للحفـــاظ علـــى حيويـــةأوضـــحت التجـــارب املعمليـــة أن أفضـــل درجـــة حـــرارة : درجـــات احلـــرارة  -أ 

، كما لوحظ أن نسبة عقد الثمار ختتلـف مـن سـنة مْ ٣٥حبوب لقاح أشجار خنيل التمر هي 
درجـــــات احلـــــرارة أثنـــــاء فـــــرتة التلقـــــيح، إذ أن درجـــــات احلـــــرارة  إىل أخـــــرى حســـــب اخـــــتالف

املنخفضة تقلل من نسبة العقد، لذلك يعمد بعض املـزارعني باملنطقـة الشـرقية وبعـض املنـاطق 
ملـدة  -خاصة األصناف املبكـرة اإلزهـار –إىل لف األغاريض الزهرية املؤنثة  ىباملنطقة الوسط

 حيويــــةباألغــــاريض، وبالتــــايل زيـــادة نســــبة  جــــة احلـــرارةيومـــاً بــــالليف أو القمـــاش لرفــــع در  ٣٠
 .ب اللقاح كما ذكر سابقاً و حب

وجــد أن األمطــار تســبب حــدوث تــأثريات واضــحة علــى عمليــة التلقــيح يف أشــجار : األمطــار  - ب 
خنيــل التمــر، حيــث تــؤدي إىل إزالــة حبــوب اللقــاح مــن علــى مياســم األزهــار املؤنثــة، وبالتــايل 

-١٠التجـــارب أنـــه إذا ســـقطت األمطـــار بعـــد مـــرور  أوضـــحتفشـــل عمليـــة التلقـــيح، وقـــد 
ســاعة مــن إجــراء عمليــة التلقــيح فــإن ذلــك ال يــؤثر علــى عمليــة التلقــيح، بينمــا لــو حــدث ١٢

 سقوط األمطار قبل مرور هذه الفرتة فالبد من إعادة تلقيح األزهار مرة أخرى 
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)Nixon and Carpenter ١٩٧٨.(  
أثناء فرتة التلقيح يف جفاف مياسـم األزهـار،  -ارة اجلافةوخاصة احل –تتسبب الرياح : الرياح  - ج 

وبالتايل قلة نسـبة العقـد بدرجـة  . مما جيعلها غري صاحلة اإلخصاب لعدم إنبات حبوب اللقاح
 .كبرية

  -:Metaxenia تازينيايظاهرة الم-٦
صـــفات مواهـــي التـــأثري املباشـــر حلبـــوب اللقـــاح علـــى إنتـــاج و ) Metaxenia( تازينيـــايظـــاهرة امل     

التمر وموعد نضـجه، وقـد عرفـت هـذه الظـاهرة منـذ سـنوات عديـدة وأجريـت عليهـا عـدة دراسـات يف  
) Nixonنيكسـون (كثري من الدول املنتجة للتمـور يف العـامل، ومـن أوائـل هـذه الدراسـات مـا أجـراه 

م ١٩٧٤عـــام  )عثمـــان(م بواليـــة كاليفورنيـــا بالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، و١٩٥٦م و ١٩٣٥عـــام 
. واململكة العربية السـعوديةومصر  قبالواليات املتحدة، كما أجريت دراسات على هذه الظاهرة بالعرا

مـن هـذه الظـاهرة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة والباكسـتان، وذلـك يف التبكـري  االسـتفادةوقد أمكن 
، وبالتـــايل جتنـــب تعرضـــها ةيف نضـــج مثـــار بعـــض أصـــناف التمـــور باســـتخدام حبـــوب لقـــاح ذكـــور معينـــ

عـــام  وآخـــرون( "باشـــه"كـــذلك يســـتنبط مـــن دراســـة . لألمطـــار الـــيت تقلـــل بدرجـــة كبـــرية مـــن جودـــا
صــفات التمــر يف بعــض مواتــأثري حبــوب لقــاح بعــض ذكــور خنيــل التمــر علــى احملصــول و عــن  )م١٩٨٨

 -:األصناف ما يلي
لنســـبة املئويـــة للعقـــد يف مثـــار املســـتخدم يف التلقـــيح علـــى ا) حبـــوب اللقـــاح( الفحـــلتــأثري نـــوع   -أ 

 ).السلج، اخلضري، الصقعي،نبوت سيف(أصناف التمور املستخدمة يف التجارب 
املختلفـة وذلـك   أصـناف النخيـلنتاجيـة إاملسـتخدم يف التلقـيح علـى  الفحلتأثري معنوي لنوع   - ب 

 -:كما يلي
o  مت احلصــول علــى أكــرب حمصــول مثــري لصــنف الســلج عنــد اســتخدام حبــوب لقــاح مــن

 .شقراء القصيم واخلشرم والسلج واخلضري: فحول خنيل
o  ل صنف الصـقعي مقارنـة اخلشكار فقط تأثري معنوي يف زيادة حمصو  لفحل خنيلكان

 .األخرى، اليت مل خيتلف تأثريها عن بعضها على احملصولالفحول بباقي 
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o  متمـــاثالً تقريبـــاً مـــن حيـــث إنتاجيـــة صـــنف اخلضـــري، إذ مل  الفحـــولكـــان تـــأثري مجيـــع
 .املستخدمة يف التلقيح فحول النخيلتوجد فروق معنوية بني مجيع 

o  ار تــأثرياً معنويــاً يف زيــادة حمصــول أشــجار نبــوت كالصــقعي واخلشــ لفحــول خنيــلكــان
 .األخرى بالفحولسيف مقارنة 

بصــنف فحــل ) طــر الثمــرة ووزن الثمــرةوزن وحجــم وطــول وق(تــأثر الصــفات الطبيعيــة للثمــار   - ج 
معـــني مـــن حبـــوب اللقـــاح إىل  صـــنفاملســـتخدم يف التلقـــيح، حيـــث يـــؤدي اســـتخدام  النخيـــل

 .التأثري املعنوي على العديد من صفات األصناف املختلفة
حبــوب اللقــاح املســتخدمة يف التلقــيح،  بصــنفتــأثر بعــض الصــفات الكيميائيــة تــأثرياً معنويــاً   -د 

الصـفات  وخاصة الربوتني واملواد الكربوهيدراتية والتانينات والصبغات، يف حـني مل تتـأثر بـاقي
 .األخرى

 –اخلضـــري  –الســـلج ( النخيـــل  أصـــنافاملناســـبة لتلقـــيح  فحـــول النخيـــلأفضـــل فيمـــا يلـــي   - ه 
 -:)نبوت سيف –الصقعي 
o له الربحي،اخلضري،السكري يلفحول النخوأفضل : السلج خنيل صنف. 
o صفريالربحي،الار،كاخلشله  فحول النخيلوأفضل : اخلضري خنيل صنف. 
o اركله الصقعي،الربحي، اخلش فحول النخيلوأفضل : صنف الصقعي. 
o له الصقعي،الربحي، الدخيين فحول النخيلوأفضل : صنف نبوت سيف. 

عــن عالقــات التوافــق يف بعــض  -جامعــة امللــك ســعود–ويف دراســة حديثــة أجريــت بكليــة الزراعــة      
عكســــية داخــــل أو بــــني أربعــــة الالتلقيحــــات  أصــــناف النخيــــل التمــــر باململكــــة مت إجــــراء التلقيحــــات و

نبــوت ســيف والســكري والســلج والربحــي، وذلــك لتقــدير درجــة التوافــق بــني : هــي مــن النخيــل أصــناف
نبـوت سـيف درجـة مـن عـدم التوافـق الـذايت اجلزئـي،  األصناف أو بني بعضـها، وقـد أظهـر صـنفهذه 

صــنف الربحــي، كمــا أعطــت أصــناف الســلج والســكري لودرجــة عاليــة مــن التوافــق مــع حبــوب اللقــاح 
ومــن  .والربحــي أعلــى نســبة مئويــة يف عقــد الثمــار عنــدما لقحــت بواســطة حبــوب لقــاح صــنف الربحــي

 فحــولاملــزارعني باململكــة العربيــة الســعودية والعــراق يقومــون خبلــط حبــوب لقــاح مــن املعلــوم أن بعــض 
املؤنثــة، وذلــك لضــمان احلصــول علــى نســبة عقــد جيــدة  النخيــلخنيــل خمتلفــة الســتخدامها يف تلقــيح 

  .فحول النخيل والنخيل االناثني بعض بوالتغلب على ظاهرة عدم التوافق 



	-  ١١٦ -	����    الزراعة العضوية للنخيل
 

  -:الخالصة
تعلقة من خالل الدراسات اليت أجريت سواء باململكة أو الدول األخرى املهتمة بإنتاج التمور وامل     

  -:صل إىل عدد من التوصيات املهمة كما يليمبوضوع التلقيح ميكن التو 
اململكــة بذريــة، ألن نســبة كبــرية منهــا نــاطق مباملســتخدمة يف التلقــيح  فحــولالنظــراً ألن معظــم  - ١
يدة الصفات، فإنه يقرتح انتخاب ذكـور جيـدة الصـفات السـتخدامها يف التلقـيح ليست ج%) ٨٠(

لضــــمان  األنســــجةأو زراعــــة  علــــى مســــتوى اململكــــة، مــــع إكثــــار هــــذه الــــذكور عــــن طريــــق الفســــائل
  .الفحولبالصفات اجليدة اليت متتاز ا هذه االحتفاظ 

علـى درجـة ( ختـزين مناسـبةمسـتودعات االجتاه حنو ختـزين كميـات كبـرية مـن حبـوب اللقـاح يف  - ٢
املبكـــرة  األصـــناف املؤنثـــة النخيـــل مـــن لموســـم التـــايل، وذلـــك الســـتخدامها يف تلقـــيحل )مْ ٢٥حـــرارة 
 .، وكذلك لضمان وجود حبوب لقاح ذات جودة عالية طوال موسم التلقيحالطلع

، وذلـك املؤنثـة املختلفـة النخيـللتلقـيح  فحـول النخيـلاالهتمام باختيار األصناف املناسبة من  - ٣
 اً ونوعاً لضمان احلصول على أفضل حمصول مثري من األشجار كم. 

األغــاريض الزهريــة املؤنثــة يف الوقــت املناســب ، وعــدم تــأخري التلقــيح بعــد تفــتح  النخيــلتلقــيح  - ٤
  .مناسبمبدة طويلة، لضمان احلصول على نسبة عقد جيدة، وبالتايل حمصول 

  
  نسبة عقد الثمار يتفقدان الفّداسعود .ا، ابوعيانة رمزي . د) ٢٣(صورة 
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  البرنامج الزراعي السادس
  خف الثمار والعذوقبرنامج 
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  -:البرنامج الزراعي السادس
  خف الثمار والعذوقبرنامج 

  -:الهدف من خف الثمار  -١
 .الثمار وتقارا يف مواعيد نضجها جتانس ومتاثل يف شكل وحجم  - ١
 .زيادة وزن وحجم الثمار املتبقية وحتسني مواصفاا  - ٢
 .تقليل وزن العذق مما يقلل من فرصة تقصف العذوق نتيجة لثقلها - ٣
 .سهولة احلصاد لتقليل التزاحم بني الثمار والشماريخ والعذوق  - ٤
 .للموسم القادم التبكري يف نضج الثمار ، وبالتايل التبكري يف ظهور الطلع - ٥
  .تنظيم العذوق وإجياد توازن بني النمو اخلضري والثمري - ٦
إعطــاء قيمــة مضــافة ألســعار التمــور ( بعائــد اقتصــادي أفضــل) الرطــب والتمــر(تســويق الثمــار  - ٧

 .)بعد خفها
  -:في االعتبار عند بدء تنفيذ برنامج خف الثمار  ما يجب أخذه-٢
 .أفضل يف زيادة جودة التمور التأثرياخلف كان  تنفيذكلما مت التبكري يف  - ١
املبالغة يف خف كمية الثمار أو الشماريخ أو العذوق يؤدي إىل قلة اإلنتاج ويرتتب على ذلك  - ٢

 .قلة املردود االقتصادي 
 جبــودة أقــل وبالتــايلو  )التمــور(اإلمهــال يف إجــراء عمليــة اخلــف يــؤدي علــى زيــادة كميــة احملصــول - ٣

 .منه منخفض االقتصادي دالعائيكون و  ينخفض الطلب عليه
 -:العذوق اليت جيب إزالتها عند اخلف هي  - ٤

o  الشيص(العذوق اليت حتمل مثار غري خمصبة.( 
o العذوق املصابة باحلشرات واألمراض. 
o  ًالعذوق اليت تظهر مبكرة جداً يف بداية املوسم أو متأخرة جدا. 

 .جيب احملافظة على الشماريخ من التسلخ أثناء عملية اخلف - ٥
ويراعــى عنــد اخلــف أن تكــون عــدد العــذوق متناســبة مــع عــدد الســعف األخضــر علــى النخلــة حبيــث 

  .سعفات لتغذيته ١٠إىل  ٨من ) قنا(يكون لكل عذق 
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  -:طرق خف الثمار والعذوق-٣
خف جزء من الشماريخ حبجم قبضة اليد أثناء عملية التلقيح خاصة لألصناف ذات العذوق  - ١

 .والرشوديالطويلة مثل السكري والصقعي 
 -واخلضـــري -خـــف الثمـــار حبـــة حبـــة بعـــد عقـــد الثمـــار مباشـــرة خاصـــة ألصـــناف الســـكري - ٢

وتـــرتك األخـــرى علـــى الشـــمراخ، ) حبـــة(ث تـــزال مثـــرة يـــ، حبواهلشيشـــي ونبتـــة علـــي –والصـــقعي 
مثرة حسب طـول الشـمراخ ويـتم ذلـك بعـد عقـد ١٢-٨وعادة يبقى على الشمراخ الواحد من 

 .الثمار مباشرة
وذلـك بعـد أن يـتم % ٢٠إىل  ١٥خ الوسطية مـن العـذوق وعـادة مـن ير االشمخف عدد من  - ٣

 .التأكد من نسبة عقد الثمار
إزالة عدد من العذوق خاصة العذوق الصغرية واملصابة واملتأخرة حبيث يبقى على النخلة عـدد  - ٤

 .من العذوق يتناسب مع عدد السعف األخضر كما أسلفنا
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  السابعالبرنامج الزراعي 
  تعديل وتسنيد وتكميم العذوقبرنامج 
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  -:البرنامج الزراعي السابع
  تعديل وتسنيد وتكميم العذوقبرنامج 

   .تعديل العذوق مرحلة-١
تعديل العذوق سحب عذوق األصناف الطويلة من بني السعف وتدليتها وتوزيعهـا  مبرحلةيقصد      

  -:وذلك دف والذي يبدأ بعد اإلنتهاء من التلقيححول قمة النخلة وبشكل دائري 
 .التقليل من كسر العذوق نتيجة احلمل الثقيل للتمور •
 .الحتكاكها باألشواكالتقليل من خدش الثمار نتيجة  •
 .تسهل برنامج احلصاد •
 .تعريض الثمار للضوء واهلواء فيزيد من تلوينها وحيسن من جودا •
 .سهولة مراقبة ظهور احلشرات واآلفات وسهولة مكافحتها •
 .العذوق) تغطية(سهولة إجراء عملية التكميم  •
 .تنظيف العذوق من الثمار املتعفنة واحلشف والغبار •

  .العذوق تسنيد مرحلة-٢
عـن األرض وأيضـاً ملنـع تكسـرها،  الثقيلـة يلجأ املزارعون الستخدام سنادات خشبية لرفـع العـذوق     

ففي حالة قرب العذق من سـطح األرض تثبـت السـنادات اخلشـبية حبـوض النخلـة أمـا يف حالـة ارتفـاع 
  .العذوق فتثبت السنادات على اجلذع وحتمل العذوق عليها

  .قتكميم العذو  مرحلة-٣
 -:تكميم العذوق بعد آخر رشة وقبل بدء تلون الثمار وذلك دف اآليت مرحلةبدأ ت     
 .محاية التمور من التلوث باألتربة والرمال •
 .األكاروسات والطيورمحاية التمور من هجمات  •
 .احلفاظ على التمور املتساقطة بعد اكتمال استوائها بنهاية املوسم •
 .املساعدة على سرعة احلصاد •
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  -:تكميم العذوق من  االقتصاديالعائد -٤
دراســـة اجلـــدوى االقتصـــادية مـــن عمليــــة بـــإدارة أوقـــاف صـــاحل الراجحـــي باإلدارة الزراعيـــة قامـــت      

تكمــيم العــذوق خاصــة لــبعض األصــناف الــيت تشــتهر بتســاقط نســبة عاليــة مــن مثارهــا تســاقطاً طبيعيــاً 
  .ةومنها الونان

م مبشـــروع البـــاطن ومتوســـط عـــدد العـــذوق ٢٠٠٣خنلـــة صـــنف ونـــان ســـنة ١٠٠لـــذلك مت حتديـــد      
قيمــــة األكيــــاس وأجــــور العمالــــة القائمــــة (عــــذوق وحتديــــد تكلفــــة التكمــــيم واملتمثلــــة يف ١٠بالنخلــــة 
، ومت تقدير كمية التمور املتساقطة باألكياس وتقدير سعرها النقدي ومن ذلـك مت حسـاب ) بالتكميم

  -:وى االقتصادية من التكميم طبقاً ملا يلياجلد
  -:خنلة صنف ونان١٠٠تكلفة تكميم عذوق عدد-١
عمــــال ١٠عـــذق ، وبالتـــايل يلــــزم عـــدد  ١٠٠يـــوم ، أي عــــدد /خنـــالت١٠يقـــوم العامـــل بتكمــــيم  ••••

 .خنلة١٠٠ لتكميم ٣٠٠=٣٠×عمال١٠أي يلزم عدد ، يوم /٣٠متوسط أجر العامل 
فــإذا كـان ســعر ، لـذا تســتخدم ملـدة ثــالث سـنوات، البالســتيك أنـواع جيــدة تسـتخدم أكيــاس مـن  ••••

وبالتــايل يلــزم عــدد ،  ةســن/هللــة٣٣.٣فقيمــة اســتهالك الكــيس يف الســنة هــو ، الكــيس  واحــد 
 .٣٣٣=هللة ٣٣.٣×كيس١٠٠٠

 قيمـــــة ٣٣٣+ قيمـــــة أجــــور العمـــــال٣٠٠=خنلـــــة هــــي١٠٠وبالتــــايل تكـــــون تكلفــــة تكمـــــيم   ••••
 .٦٣٣=ساألكيا

  -:تقدير كمية التمور املتساقطة والقيمة التقديرية هلا بالريال-٢
جـرام ٧٥٠مت تقدير كمية التمور املتساقطة بأكياس التكميم يف اية املوسم وجد أا تراوحت من ••••

وبالتــايل يكــون إمجــايل الكميــة املتســاقطة ، كيلــو جــرام كــيس٢مبتوســط ، كــيس /جــرام٣٠٠٠إىل 
 .كيلو جرام٢٠٠٠=عذق١٠×خنلة١٠٠×كيلو جرام ٢

مت تقدير قيمة الكيلو جرام من هـذه التمـور بسـعر  فقـط لكـل كيلـو جـرام علـى اعتبـار أـا متـور  ••••
 .٢٠٠٠درجة ثانية أو ثالثة ألن التساقط أدى إىل خفض جودا وبالتايل يكون قيمتها 

  -:خنلة صنف ونان١٠٠العائد االقتصادي من تكميم -٣
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 ٦٣٣ – قيمـــة التمـــور املتســـاقطة ٢٠٠٠= خنلـــة ١٠٠االقتصـــادي مـــن تكمـــيم يبلـــغ العائـــد  ••••
  .١٣٦٧=قيمة تكلفة التكميم 

 ، ١٣.٦٧= خنلـــة ١٠٠÷  ١٣٦٧=يبلـــغ العائـــد االقتصـــادي مـــن تكمـــيم النخلـــة الواحـــدة  ••••
 .هذا خبالف املزايا األخرى من التكميم واليت سبق اإلشارة إليها
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  البرنامج الزراعي الثامن
  أو الصرامالحصاد الخراف والجداد برنامج 
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  -:البرنامج الزراعي الثامن
  ")الصرام"الخراف والجداد أو (الحصاد برنامج 

  -:التمور وحصاد مراحل نضج -١
  -:ملراحل النضج ألصناف التمور وصور حصادها كالتايليتم اخلراف واجلداد طبقاً      
  .ويتم بقطع العذوق كاملة أو مشارخيها) برحي(مثل صنف -):اخلالل(مرحلة البلح •
، ســـلج ، كـــويري   ،ســـباكة، ونـــان، اءمحـــر  ةســـكري،ســـكري (مثـــل أصـــناف -:مرحلـــة املنصـــف •

ؤخرــــا ، ويــــتم وشــــكلها اخلــــارجي يظهــــر ليونــــة يف مقدمــــة الثمــــرة وبســــر يف م) ....،هالليــــة
 .القطف أو اخلراف هلا حبذر للمحافظة على باقي الثمار

ويتم خرافها قبل أن جتـف ) نبتة سلطان ، نبتة سيف، سكري(مثل أصناف -:مرحلة الرطب •
 .أنسجة الثمرة

مثـل أغلـب أصـناف التمـور ، ويـتم ذلـك إمـا باحلصـاد علـى دفعـات أو بقطـع  -:مرحلة التمر •
والصــقعي اخلــالص وهــذا مــا يعــرف باجلــداد أو الصــرام مثــل ، وســم العــذوق كاملــة يف ايــة امل

 .والشقراء واملكتومي واخلضري
  - :آلية نقل وفرز التمور العضوية-٢

املخصصــة  األخــرىمتييــزاً هلــا عــن الصــناديق ( مــثالً  ختصــص صــناديق بالســتيكية خضــراء اللــون •
 .اخلاصة لنقل التمور العضوية من احلقل إىل املستودعات)لنقل التمور غري العضوية

ختصــص مســتودعات الســتقبال وفــرز وتعبئــة التمــور العضــوية وال يســمح بــدخول متــور أخــرى  •
 .ا

 .العمالءيتم فرز وتدريج التمور حسب الصنف ورغبة  •
وتكون األحجـام وطريقـة لإلنتاج العضوي  خمصصة) كرتون(يتم تعبئة وتغليف التمور بعبوات  •

 .العمالءحسب رغبة التغليف 
علـــــــى الفـــــــرز  ل القـــــــائمني باحلصـــــــاد، وآخـــــــر للعمـــــــال القـــــــائمنيخيصـــــــص زي موحـــــــد للعمـــــــا •

  .باملستودعات مع مراعاة القواعد الصحية وإجراءات النظافة العامة والسالمة
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في ) السكريلصنف ( سنوياً  توسط تكلفة النخلة المثمرةميوضح  )١٧جدول رقم (-٣
   لمدة عام كامل بالريال التقليديةالزراعة العضوية مقارنة بالزراعة 

  التقليديةالزراعة   الزراعة العضوية  نوع املصروفات  م
مقســمة علـــى  اإلمجاليــةقيمتهــا ( النخلــة املثمـــرة إهــالكقســط    .١

  .)اإلهالكعدد سنوات 
٣٣  ٣٣  

  ٦  ٦  .استهالك األصول الثابتةنصيب النخلة املثمرة من قسط 
  ٩  ٩  تكلفة النخلة من املصروفات العمومية واإلدارية   .٢
  ٧  ٧  .النخلة من حبوب اللقاح تكلفة   .٣
  ٣٥  ٤٠  .أجور العاملنيتكلفة النخلة من    .٤
  ٧  ١١  .تكلفة النخلة من األمسدة   .٥
  ٤  ٦  .تكلفة النخلة من املبيدات   .٦
  ٣  ٣  .تكلفة النخلة من أكياس التكميم   .٧
  ٩  ٩  .تكلفة النخلة من احملروقات   .٨

  ١١٣  ١٢٤  إمجايل
يف تكاليف النخلة املثمرة حتت نظام الزراعة العضوية  قيمة الزيادة

   التقليديةمقارنة بإمجايل تكاليف النخلة حتت نظام الزراعة 
٩   

  %٧.٢  يف التكاليف نسبة الزيادة
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زراعة (م ٢٠١٠النخلة من التمور لعام  وإيراد إنتاجمتوسط يوضح  )١٨(رقم جدول  - ٤   
  بالريال لصنف سكريسنة ٢٥عمر) تقليديةزراعة (مقارنة ) عضوية

  مالحظات  تقليديةزراعة   زراعة عضوية  الصنف  م
  ٦٥  ٥٨  متر كجم/إنتاج النخلة.م   .١

  أسعار مجلة
  ١٠  ١٢  /سعر الكيلو جرام.م   .٢
  ٦٥٠  ٦٩٦  /العائد   .٣
  ١١٣  ١٢٤  سنة//تكلفة النخلة   .٤
  ٥٣٧  ٥٧٢   /صايف إيراد النخلة   .٥
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عدد الفسائل التي تنتجها النخلة من األصناف الشائعة بمشروعات متوسط يوضح ) ١٩(جدول رقم  -٥

سنة ، وقيمة الفسائل  ١٥في اإلنتاج وعمرها حوالي  استقرتألصناف )  م٢٠١١يوليو (اإلدارة الزراعية 
  ) .فسيلة  ٥٠٠٠مبيعات الجملة ألكثر من ( بالريال 

مدى إنتاجية الصنف من 
 الفسائل

 الصنف
 / قيمة فسائل النخلة * نخلة/عدد الفسائل

 / اإلجمالي سعر الفسيلة المتوسط إلى -من 

 أصناف عالية اإلنتاجية

 ٣٠٠ ١٥ ٢٠ ٢٥-١٥ فحل

 ١٨٠ ١٠ ١٨ ٢٠-١٥ رزيزي

 ١٧٠ ١٠ ١٧ ٢٠-١٥ رشودي

 ١٩٢٠ ١٢٠  ١٦ ١٨-١٤ خالص

 ١٢٠ ١٠ ١٢ ١٥-١٠ شقراء

 ٣٠٠٠ ٢٥٠ ١٢ ١٣-١١ صقعي

 ١٧٢.٥ ١٥ ١١.٥ ١٢-١١ نبتة علي

 أصناف متوسطة اإلنتاجية

 ٩٠ ١٠ ٩ ١٠- ٨ سلج

 ٣٣٢.٥ ٣٥ ٩.٥ ١٠- ٩ سكري

 ١٨٠ ٢٠ ٩ ١٠- ٨ ونان

 ٨٥ ١٠ ٨.٥ ٩- ٧ روثانه

 ٨٠ ١٠ ٨ ٩- ٦ مكتومي

 ١٤٢.٥ ١٥ ٩.٥ ١٠- ٩ سباكة

 أصناف قليلة اإلنتاجية

 ٩٠ ٣٠ ٣ ٥- ٢ بريمي

 ٣٠٠ ١٠٠ ٣ ٥- ٢ برحي

 ٣٧.٥ ١٥ ٢.٥ ٣- ٢ عسيلة

 ٣٧.٥ ١٥ ٢.٥ ٣- ٢ سالمية

 ١٨٠ ٤٠ ٤.٥ ٥- ٤ هشيشي

 ١٠٠٠ ٢٥٠ ٤ ٥- ٣ خضري

 ٦٠ ١٠ ٦ ٨- ٤ )فسائل(نبتة سيف مكثر بالطريقة العادية

 ٣٠ ١٠ ٣ ٥- ٢ نبتة سيف مكثر بتقنية زراعة األنسجة

   )م ٢٠١٢(،  )م٢٠١١(متوسط أسعار الفسائل السائدة مبنطقة القصيم عامي  *
 ) .مبيعات اجلملة ( 
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  غير العضوية  مقارنة بالتمور لتمور العضويةا أصناف بعضمتوسط أسعار  )٢٠(جدول رقم -٦
  م ٢٠١١- هـ١٤٣٢للموسم  )مبيعات جملة( اإلدارة الزراعية – مشروع الباطنالمنتجة في 

  متور عضوية  الصنف  م
/كجم  

  غري عضويةمتور 
/كجم  

النسبة املئوية لفروق 
  %األسعار

  ١٦.٧  ١٠  ١٢  سكري   .١
  ١٤.٣  ١٢  ١٤  خالص   .٢
  ١٢.٥  ١٤  ١٦  صقعي   .٣
  ١١.١  ٨  ٩  خضري   .٤
  ١٤.٣٠  ٦  ٧  نبتة علي   .٥
  ١٢.٥  ٧  ٨  نبتة سلطان   .٦
  ١٤.٣  ٦  ٧  سيف نبتة   .٧
  ١٦.٧  ٥  ٦  رشودي   .٨
  ١٦.٧  ٥  ٦  ونان   .٩

  ٢٠  ٤  ٥  روثانه   .١٠
  ٢٥  ٣  ٤  رزيزي   .١١
  ٢٠  ٤  ٥  سباكه   .١٢
  ١٥.٢  ٧  ٨.٢٥  املتوسط العام  

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢موسم بإدارة أوقاف صاحل الراجحي قسم مبيعات اجلملة باإلدارة الزراعية  المصدر 
  : التعليق على الجدول أعاله

خاصــــة  وبعــــد الفــــرز يف حالــــة البيــــع بالتجزئــــة% ١٠٠ســــعار البيــــع قــــد تــــزداد بنســــبة أأن  - ١
  )ضريخ-صقعي-خالص-سكري(لألصناف املمتازة 

 - ١١النسبة املئوية لفروق أسعار التمور العضوية مقارنة بالتمور الغري عضوية تـرتاوح مـن  - ٢
 . %١٥.٢  مبتوسط% ٢٥

املطلعـــني واملهتمـــني املمتـــازة مـــن قبـــل  يـــزداد علـــى التمـــور العضـــوية مـــن األصـــناف اإلقبـــال - ٣
 .باإلنتاج العضوي وهذه النسبة تزداد سنوياً 

كبـرية يف وتعترب فرصة تسويقية  ، كبري يف الدول الغربية  إقبالالتمور العضوية مفضلة وعليها  - ٤
  .األسواق العاملية



�
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  البرنامج الزراعي التاسع
  خدمة ما بعد الحصادبرنامج 

  
  

 .أھ��3 ا���)�j(�V ,-� ��j ا���ر�� م@ ا!�D)ب *;, S1I/ن  م��راً  jo)ت ا��:73 وا�;�/ر): ٢٨(�/رة 
  
  

  
  

�;wB8 ا�BQ)ر hj 1-/ث وإ�)�N ا��R)ر): ٢٩(�/رة I  .أھ��3 ر�q ا�c<ق *;, 
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  -:البرنامج الزراعي التاسع
  خدمة ما بعد الحصادبرنامج 

الربنـامج  هـذا تنفيـذو ويـتم البـدء يف تطبيـق  ،مـرحلتنيالربنامج خلدمة ما بعـد احلصـاد هذا يتضمن      
  -:مهاهاتني املرحلتني بعد االنتهاء من احلصاد مباشرة و 

  -:التقليم  مرحلة-١
وقطــع قواعــد الســعف  ،يعــرف التقلــيم بأنــه إزالــة الســعف اليــابس أو بعــض مــن الســعف األخضــر    

وإزالــــة الرواكيـــب واألشــــواك والليـــف ، ويفضــــل أن جيـــرى مــــرة واحـــدة يف العــــام بعـــد إمتــــام ) التكريـــب(
احلصـــاد ، حـــىت ميكـــن االســـتفادة مـــن مجيـــع خمـــزون النخلـــة مـــن مـــواد غذائيـــة يف تكـــوين طلـــع للموســـم 

أو  )املخلـــب(أداة خاصـــة تســـمى يف الغالـــبالقـــادم ، ويـــتم ذلـــك بواســـطة عمـــال مـــدربني باســـتخدام 
  -:هائالتقليم ، وما يراعى عند إجرا مرحلةائية، وفيما يلي نوضح اهلدف من إجراء مناشري كهرب

  -:التقليم  مرحلةاهلدف من -أ
إزالة السعف اجلاف واليت ال جدوى من وجودهـا والـيت قـد توقفـت فيهـا عمليـة البنـاء الضـوئي  - ١

  .، حىت ال تكون مصدراً للحشرات واآلفات املختلفة وتؤثر على خدمة النخلة
وهـي عبـارة عـن منـوات جانبيـة تنشـأ علـى جـذع النخلـة (زالة الرواكيـب لألصـناف غـري اجليـدة إ - ٢

 .حيث أن تركها من غري إزالة يتسبب يف ضعف النخلة) بعيداً عن سطح األرض 
والليـف جلعـل جـذع النخلـة منتظمـاً ، ) قواعد السعف القـدمي( التكريب أي إزالة الكرب وهو  - ٣

ون الكـرب مـأوى للحشـرات واألمـراض ، وينفـذ برنـامج التكريـب ومظهره جيداً ، وحىت ال يكـ
عادة بعد التقليم بعام واحـد أو عـامني ، أي أن السـعف الـذي قلـم يف املوسـم املاضـي يكـرب 
يف املوسم الذي يليه ، وذلك ألن أعقاب السعف الذي مت تقليمه حتافظ على السعف الـذي 

 .إلحتوائه على رطوبة عالية مل يقلم عن طريق إسناده من حتته وصعوبة قطعه
 .إزالة األشواك من السعف - ٤
تســهيل صــعود النخلــة وذلــك بتكــوين هيكــل متــدرج هلــا إلجــراء الــربامج الزراعيــة األخــرى مثــل  - ٥

 ) .واحلصاد-التكميم-التعديل-التلقيح(
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تعريض التمور ألشعة الشمس مما يساعد علـى سـرعة نضـجها وحتسـني خواصـها وتقليـل نسـبة  - ٦
 .لعذوق مما يساعد على تقليل اإلصابة باألمراض الرطوبة حول ا

 .االستفادة من نواتج برنامج التقليم يف بعض الصناعات البسيطة  - ٧
  -:التقليم القيام مبرحلةما يراعى عند -ب

  .عدم جرح جذع النخلة عند التكريب لتجنب التعفن  - ١
أن يكون قطع الكرب من أسفل إىل أعلـى حبيـث يكـون سـطح القطـع منحـدراً إىل اخلـارج  - ٢

 .وجذع النخلة  )الكرب( حىت ال تتجمع مياه األمطار بني الكرنافة
صـفوف مــن الكــرب ٤-٣) (اجلمــارة(االحتفـاظ بــالكرب والليـف القريــب مــن قمـة النخلــة  - ٣

 . ، والربودة شتاءً ليحمي النخلة من احلرارة صيفاً ) أسفل السعف األخضر
تطهــري مكــان الفســائل والرواكيــب الــيت يــتم قلعهــا أثنــاء برنــامج التقلــيم بــاملطهرات املناســبة  - ٤

 .حلمايتها من اإلصابة بالفطريات من خالل تلك اجلروح وأماكن القلع
  -:التعشيب وإعادة التحويض  مرحلة-٢

األعشــاب احلوليــة واملعمــرة والــيت تنــافس  ينمـو يف أحــواض النخيــل واملنــاطق احمليطــة ــا العديـد مــن     
النخلــة يف احلصــول علــى املــاء والغــذاء ، ويــتم الــتخلص مــن هــذه األعشــاب إمــا ميكانيكيــاً عــن طريــق 

ق األحـــواض وجيـــب عـــدم التـــأثري علـــى امـــوع اجلـــذري ، حيـــث يـــتم عـــز اةالعمـــال باســـتخدام املســـح
  .للنخيل ويتم ذلك عادة بعد االنتهاء من احلصاد

هـــذا وأثنـــاء عمليـــة التعشـــيب ، يـــتم إعـــادة بنـــاء احلـــوض للنخلـــة والـــذي يأخـــذ املواصـــفات التاليـــة      
  -:لنخلة مثمرة ، أو خنلة أوشكت على اإلمثار

  .سم من جذع النخلة وحىت حافة احلوض١٤٠يكون نصف قطر احلوض  - ١
 .سم٤٠أن يكون عمق حوض النخلة  - ٢
بتهريـب ميـاه الـري وحـىت ال تتهـدم  أن تدك تربة حواف احلوض دكاً جيداً حـىت ال يسـمح - ٣

 .األحواض
ســم وبشــكل خمروطــي مائــل ٥٠ســم ، وبعــرض ٥٠يــتم الــردم حــول جــذع النخلــة بارتفــاع  - ٤

إلبعاد املياه عن اجلذع واحلد من أي إصابات باجلذع ، وملزيد مـن انتشـار اجلـذور خارجيـاً 
  .وزيادة مساحة انتشارها مما يساعد على زيادة التغذية
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  الخامسالباب 
  تقنية ما بعد الحصاد وتداول التمور الناتجة من الزراعات العضوية

  :ويشمل االتي
 Insect Disinfestationالتخلص من اإلصابات احلشرية  .١
  (Ripening)اإلنضاج  .٢
 Dehydrationالتجفيف  .٣
 Hydrationرفع احملتوى الرطويب للتمور  .٤
 Preparation for market التجهيز للتسويق .٥
 Date processingتصنيع التمور  .٦
 Storage conditionsظروف التخزين  .٧
  Handling Organic Datesتداول التمور الناجتة من الزراعات العضوية  .٨
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  الباب الخامس 
  تقنية ما بعد الحصاد وتداول التمور الناتجة من الزراعات العضوية

 Insect Disinfestationالتخلص من اإلصابات الحشرية  .١
إن اإلصـابات احلشـرية واألضـرار النامجـة عـن تغذيـة احلشـرات علـى التمـور هـي واحـدة 

وميكـن أن تصـاب التمـور بـبعض . من أهم عوامـل الفاقـد بعـد احلصـاد يف اجلـودة والكميـة
 ,Oryzaephilus surinamensisحشـــــرات األغذيـــــة احملفوظـــــة مثـــــل 

Oryzaephilus Mercator, Tribolium confusum, Plodia 
interpunctella,Cryptolestes ferrugineus and Cadra spp.   

لذا جيب تبخري التمور بأحد املواد املبخرة املعتمدة للتخلص من هذه احلشرات مث تعبئتها 
  .مباشرة يف عبوات متنع إعادة اإلصابات احلشرية

) نجـزء يف املليـو  ٣٠أو برتكيـز (مـرت مكعـب /جـم٣٠إن استخدام بروميـد امليثيـل مبعـدل  
م يعتــرب طريقــة ذات كفــاءة عاليــة ١٦ْســاعة وعلــى درجــة حــرارة أعلــى مــن  ٢٤-١٢ملــدة 

وبــــالرغم مــــن أن بروميــــد امليثيــــل قــــد يوقــــف ، جــــدا يف الــــتخلص مــــن اإلصــــابات احلشــــرية
نـــه ســـيتم أاســـتخدامه إال أن اســـتخدامه يف معـــامالت مـــا بعـــد احلصـــاد قـــد يســـتمر طاملـــا 

مه ولكنــه مـن املفضــل إجيـاد بــدائل يف حـال عــدم جتميعـه بعــد االسـتخدام وإعــادة اسـتخدا
وهناك بـديل آخـر فعـال لربوميـد امليثيـل وهـو الفوسـفني ، التصريح باستخدامه يف املستقبل

Phosphine     أيــام علـــى  ٥إىل  ٣وهــو مســموح باســتخدامه ولكـــن يتطلــب مــن
  .رطوبة نسبية لقتل احلشرات% ٦٠ْم و٢٠درجة 

ثــاين أكســيد % ١٠٠العضــوية ميكــن معاملتهــا برتكيــز  إن التمــور الناجتــة  مــن الزراعــة
مثـل بروميـد امليثيـل الميكـن اسـتخدامها يف  يائيـةالكربون ملدة يومني حيث أن املـواد الكيم

هذه احلالة لذلك ميكن اسـتخدام املعاملـة احلراريـة أو التجميـد للـتخلص مـن احلشـرات يف 
  .التمور العضوية

 ٤-٢ْم ملـــدة ٥٥-مْ ٥٠إن املعــامالت احلراريــة باســتخدام اهلـــواء الســاخن علــى درجــة 
ْم أو ٥٠ويـــتم حســـاب املـــدة مـــن وقـــت وصـــول درجـــة حـــرارة حلـــم الثمـــار إىل (ســـاعات 
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وينصــــح باســــتخدام اهلــــواء ، يعتــــرب مــــن املعــــامالت الفعالــــة يف مقاومــــة احلشــــرات ) أعلــــى
وال ، انسة وبشكل سريع يف التمور املعاملـةاملدفوع جربيا للحصول على درجة حرارة متج

جيب استخدام درجات حرارة أعلى من املوصى ا لتفـادي حـدوث تغـري لـون التمـور إىل 
كمـا ميكـن تقليـل هـذا التغيـري بتربيـد التمـور ، غـري املرغـوب darkeningاللون الـداكن 

  .إىل درجة صفر ْم بعد انتهاء املعاملة احلرارية مباشرة
حتسـب منـذ وصـول (سـاعة ٤٨ْم أو اقـل وملـدة ال تقـل عـن ١٨-درجـة  التجميد على

، كافيـــة لقتــل كـــل املراحــل احليـــة حلشــرات املـــواد املخزنـــة) مْ ١٨-درجــة حـــرارة التمــور إىل 
وجيــب اســتخدام اهلــواء املــدفوع جربيــا لتربيــد التمــور حــىت نقلــل الفــرتة الالزمــة للوصــول إىل 

اعد علــى اختصــار الفــرتة الالزمــة للــتخلص مـــن الدرجــة املطلوبــة وبأســرع مــاميكن ممــا يســـ
  .احلشرات

ْم يقلل األضرار النامجة عـن تغذيـة احلشـرات ١٠إن التخزين على درجة حرارة اقل من 
ْم ٥علــى التمــور وكــذلك يقلــل مــن توالــدها كمــا أن التخــزين علــى درجــة حــرارة اقــل مــن 

أقــل مــن (نخفض ن التخــزين يف جــو بــه أكســجني مــكمــا أ  يقلــل مــن اإلصــابات احلشــرية
مينع نشاط احلشرات وميكن احلصول علـى هـذا اجلـو عـن طريـق تعبئـة التمـور يف %) ٠.٥
  .أو حتت التفريغ عايل نيرتوجيينبه تركيز جو 

  
  (Ripening)اإلنضاج  .٢

ســاعة علــى األقــل ميكـن أن يســتخدم لتحقيــق حتــول الثمــار اخلــالل إىل  ٢٤إن التجميـد وملــدة 
  .رطب

ألــــا تســــبب أضــــرارا اقــــل علــــى (ْم أفضــــل ٥٠-ْم إىل ٣٥-حــــرارة إن التجميــــد علــــى درجــــة 
والــذي يســبب بعــض الضــرر لألغشــية (ْم ١٨-ْم إىل ١-عنــد مقارنتــه بالتجميــد علــى درجــة )األنســجة

ويالحــظ اخنفــاض حجــم بلــورات الــثلج املتكــون يف األنســجة عنــه يف حالــة التجميــد ، )وجــدر اخلاليــا
اخلـــالل إىل رطـــب باســـتخدام املعـــامالت حبمـــض اخلليـــك أو األبطـــأ كمـــا ميكـــن تنشـــيط حتـــول الثمـــار 

  .االيثانول أو االسيتالدهيد
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لتاليف األضرار الناجتة عن األمطار أو احلشرات أو أية  –إذا مت حصاد التمور قبل متام النضج 
جيـب أن تكـون غـرف اإلنضـاج ذات قـدرة ، فإا حتتاج إىل عملية إنضاج بعد احلصـاد -عوامل أخرى

ْم يف حالــة ٣٨-٣٥ْم يف حالــة صــنف دجلــة نــور أو ٣٥(ن تــوفر درجــة حــرارة أقليــب اهلــواء و جيــدة لت
ْم بالنســبة لثمــار ٤٦-٤٥ْم يف حالــة اخلضــراوي واحليــاين أو ٤٣-٤٠األصــناف زاهيــدي واحلــالوي أو 

باستخدام درجات حرارة  واليوصى، احلاالتيف كل % ٧٠ومع رطوبة نسبية ) أو الصعيدي يمكتوم
وعـادة ماتسـتغرق عمليـة إنضـاج ، أعلى من ذلك حيث أا تؤدي إىل انفصـال اجللـد عـن حلـم الثمـار 

أيام ويتوقف ذلك على مرحلـة نضـجها عنـد احلصـاد ودرجـة احلـرارة والرطوبـة النسـبية  ٥-٢التمور من 
يــــل أفضــــل منهــــا يف حالــــة وبصــــفة عامــــة فــــان جــــودة النكهــــة والطعــــم يف التمــــور الناضــــجة علــــى النخ

  .إنضاجها بعد احلصاد
 Dehydrationالتجفيف  .٣

حتتاج التمور إىل تقليـل نسـبة الرطوبـة إىل املسـتوى الـذي يسـاعد علـى احتفاظهـا جبودـا أثنـاء 
وإذا ، التداول أو التخزين وقـد تـتم عمليـة تقليـل الرطوبـة بـالتمور يف نفـس الوقـت مـع عمليـة اإلنضـاج 

ة السائدة فان عملية التجفيف قد تتم باستخدام أشعة الشمس عن طريق نشـر مسحت الظروف اجلوي
، التمور على صواين يتم تعريضها للشمس حىت تكتمل عمليـة التجفيـف إىل حمتـوى الرطوبـة املطلـوب 

وهناك طريقة بديلة يتم فيهـا دفـع اهلـواء خـالل التمـور املوجـودة يف صـواين مرصوصـة يف بالتـات مغطـاة 
كمـا ميكـن أن تـتم ، تيك قابـل لالنكمـاش مـع تـوافر فتحـات ويـة يف أعلـى وأسـفل البالتـهبرقائق بالس

وينصــح بــالتجفيف يف ، عمليــة التجفيــف يف صــوبات بالســتيك ذات قــدرة جيــدة علــى تقليــب اهلــواء 
  .صوب بالستيكية ألا حتمي التمور من الرمال واألتربة والطيور والقوارض وعوامل التلف األخرى

نـــت عمليـــة التجفيـــف الشمســـي أو اســـتخدام اهلـــواء غـــري ممكنـــة فالبـــد مـــن اســـتخدام هـــواء مت وإذا كا
تسخينه حىت يـتم جتفيـف التمـور إىل املسـتوى الرطـويب املطلـوب وتتوقـف درجـة حـرارة اهلـواء املسـتخدم 

جيــب تــاليف . يف عمليــة التجفيــف علــى الصــنف كمــا ســبق توضــيحه يف اجلــزء اخلــاص بإنضــاج التمــور
حــىت تبقـى التمـور طريــة بدرجـة مناســبة % ٢٠الزائـد عــن الـالزم واىل حمتـوى رطــويب اقـل مـن  التجفيـف

  %.  ٢٥-٢٣حيث أن احملتوى الرطويب املطلوب هو مابني 
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 Hydrationرفع المحتوى الرطوبي للتمور  .٤
إذا مت حصــاد التمــور ناضــجة وليســت جافــة أكثــر مــن الــالزم فإــا الحتتــاج إىل عمليــة ترطيــب 

تواها الرطويب ولكن أحيانا تستخدم عملية الرتطيب لزيادة طـراوة القـوام يف بعـض األصـناف إذا  لرفع حم
وإلجراء عملية رفـع ، )الحظ أن القوام يرتبط باحملتوى الرطويب يف التمور(كانت جافة أكثر من الالزم 

ى درجــة حــرارة املســتوى الرطــويب للتمــور يــتم غمــر التمــور يف مــاء ســاخن أو تعريضــها إىل خبــار مــاء علــ
 وميكــــن ترطيــــب بعــــض األصــــناف، ســــاعات ٨إىل  ٤وملــــدة % ١٠٠ْم مــــع رطوبــــة نســــبية ٦٥-٦٠

وحتــول عمليــة الرتطيــب ، دقــائق فقــط ١٠يف   (Fardh)فرضــة صــنف مثــل يف دولــة العــراق الشــائعة
ويســتخدم اهلــواء املـدفوع جربيــاً لتحســني جتــانس ، التمـور اجلافــة أكثــر مـن الــالزم إىل متــور ممتلئــة والمعـة

  .احلرارة والرطوبة النسبية يف غرف الرتطيب
 Preparation for market التجهيز للتسويق .٥

  :ويتم ذلك بإجراء اخلطوات التالية
 .األويل الستبعاد التمور املعيبة واملواد الغريبةالفرز  - ١
عمليــة التنظيــف إلزالــة الغبــار واألتربــة واملــواد الغريبــة األخــرى وذلــك باســتخدام هــواء مضــغوط  - ٢

مبللـــة لتنظيـــف  أقمشـــةواملــاء مث التجفيـــف بـــاهلواء إلزالـــة الرطوبـــة الســطحية وقـــد تســـتخدم 
 .التمور

 .رجاتالتدريج على أساس اجلودة واحلجم إىل د - ٣
مثــل الزيــوت النباتيــة أو عســل اجللوكــوز أو (ميكــن اســتخدام التغطيــة بالشــموع أو مــواد أخــرى  - ٤

لتقليل االلتصاق بني التمـور وحتسـني املظهـر ) الذرة أو التمور أو السوربيتول أو اجلليسرول
 ).اللمعان(

تجـات يف بعض احلاالت قد يتم نـزع النـوى مـن التمـور وكـذلك حشـوها باملكسـرات وهنـاك من - ٥
واألغذيـة )   cerealsمنتجـات احلبـوب (أخرى مثل قطع التمـر املسـتخدم مـع السـرييال 

 .املستخدم مع املخبوزات) العجينة(األخرى وكذلك التمر املهروس 
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عمليــة التعبئــة حلمايــة التمــور مــن األضــرار امليكانيكيــة وامتصــاص الرطوبــة اجلويــة لــذا جيــب أن  - ٦
كمــا يوصــى باســتخدام عبــوة مانعــة إلعــادة اإلصــابات   ،تكــون العبــوة غــري منفــذة للرطوبــة 

 .احلشرية خالل مراحل ختزين التمور وتداوهلا
قبـل النقـل أو التخـزين حتـت ) يفضـل إىل الصـفر املئـوي(ْم ١٠التربيد إىل درجة حـرارة اقـل مـن  - ٧

ويالحـــظ أن اســـتخدام % ٧٥-٦٥مـــع رطوبـــة نســـبية ) مْ ١٠-٠(نفـــس درجـــات احلـــرارة 
 .فوع جربياً هي أفضل طريقة لتربيد التمورطريقة اهلواء املد

 Date processingتصنيع التمور  .٦
تسوق التمور بالنوى أو بدون النـوى أو مقطعـة إىل قطـع صـغرية أو مهروسـة كالعجينـة بـدون كـبس 

اخلضـــــراء ) kimri(وقـــــد تســـــتخدم التمـــــور يف مرحلـــــة الكمـــــري ، أو مكبوســـــة بالضـــــغط امليكـــــانيكي
الثمــار يف مرحلــة اخلــالل لعمــل املــرىب أو احلفــظ يف حماليــل ســكرية أمــا الثمــار للتخليــل وقــد تســتخدم 

الرطب فتستخدم يف عمل املرىب أو عجينـة التمـور ومنتجـات أخـرى وتسـتخدم الثمـار يف مرحلـة التمـر 
  .يف عمل العجائن وقطع التمور أو شراب التمر

جلـودة األقـل قـد تسـتخدم يف اسـتخالص كما أن النواتج الثانوية لتصـنيع التمـور وكـذلك التمـور ذات ا
  . أو إنتاج الكحوالت السكرية أو محض السرتيك أو االيثانول أو اخلل أو مخائر اخلبيز

 Storage conditionsظروف التخزين  .٧
وذلـك % ٩٠-٨٥جيب ختزين الثمـار يف مرحلـة اخلـالل علـى درجـة حـرارة صـفر ْم  ورطوبـة نسـبية 

نضــج الثمــار إىل مرحلــة الرطــب واحملافظــة علــى قوامهــا ونكهتهــا نضــرة لتقليــل فقــد املــاء وتــأخري عمليــة 
إن تعبئة هذه الثمار يف أكياس بالستيك أو تبطني العبوات بالبالستيك يسـاعد علـى تقليـل ، ومناسبة
  .فقد املاء

شـــهر علـــى  ١٢ – ٦إن درجـــة احلـــرارة املثلـــى لتخـــزين الثمـــار يف مرحلـــة التمـــر هـــي صـــفر ْم وملـــدة 
أصناف نصف جافة مثل دجلة نـور أو احلـالوي ذات فـرتة حيـاة ختزينيـة أطـول عنـه  (حسب الصنف 

ويف حالة الرغبـة يف التخـزين لفـرتات طويلـة تسـتخدم ، )حياألصناف الطرية مثل اهول والرب يف حالة 
قل ميكن حفظها على أأو % ٢٠إن التمور ذات احملتوى الرطويب ، مْ ١٥.٧-قل من  أدرجات حرارة 

 ٨ْم ملـدة  ٤ْم وملدة أطول من سنة أو حفظها على درجة صفر ْم ملدة سنة أو على درجة ١٨-درجة 
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يف كـــل %  ٧٥-٦٥ْم ملـــدة شـــهر واحـــد وجيـــب أن تكـــون الرطوبـــة النســـبية مـــابني ٢٠شــهور أو علـــى 
  ).الحظ ارتباط درجة احلرارة بالفرتة التخزينية( احلاالت 

وسيلة للمحافظة على جودة التمور ألا تقلـل إن التخزين والنقل على درجات منخفضة هي أهم 
واخلمــــائر  نعفــــاباألفقــــد اللــــون والنكهــــة وجــــودة القــــوام وتــــؤخر حــــدوث البقــــع الســــكرية واإلصــــابات 

واإلصــابات احلشــرية ومتنــع حــدوث تســرب الشــراب الســكري النــاتج مــن حتــول الســكروز إىل ســكريات 
  .ة احملتوى الرطويبوتقلل ظهور الطعم احلامضي يف التمور زائد، خمتزلة 

يف اجلــو منســوبا إىل أقصــى حمتــوى رطوبــة ) كبخــار مــاء (إن الرطوبــة النســبية هــي احملتــوى الرطــويب 
، ميكــن أن حيــتفظ ــا هــذا اجلــو حتــت ظــروف حــرارة وضــغط معينــة دون حــدوث تكثيــف هلــذا البخــار

ا أن فقـد املـاء يـرتبط ارتباطـا كم، ويالحظ أن قدرة اهلواء على االحتفاظ بالرطوبة تزداد بارتفاع احلرارة
وميكـن أن تـؤثر الرطوبـة النسـبية يف اجلـو ، مباشرا بفـرق ضـغط خبـار املـاء بـني احملصـول واجلـو احملـيط بـه 

علــى فقــد املــاء أو حــدوث بعــض اإلضــرار الفســيولوجية ومنــو الفطريــات كمــا أن تكثيــف الرطوبــة علــى 
ى احملصـول قـد يكـون أكثـر أمهيـة يف زيـادة التـدهور وبقاء قطـرات املـاء ملـدة طويلـة علـ) العرق(احملصول 

كما أن املسـتوى املناسـب مـن الرطوبـة ، املرضي عن الرطوبة النسبية املوجود يف اهلواء احمليط باحملصول 
نه يف حالة الرطوبة النسبية األعلى فـان التمـور قـد متـتص الرطوبـة أحيث % ٧٥-٦٥حول التمور هو 

وقــد يســتخدم مصــطلح النشــاط ، مــن هــواء الغرفــة إال إذا كانــت معبــأة يف عبــوات غــري منفــذة للرطوبــة
يف % ٣٥إىل  ١٥وهــذا يقابــل حمتــوى رطــويب   (٠.٦٥-٠.٨٥)   (water activity)املــائي 

عفان واخلمائر والبكترييا اليت ملائي تزداد املقاومة لإلصابات باألالتمور ولذلك فكلما اخنفض النشاط ا
  .التمور تصيب

الجيــب خلــط التمــور مــع البصــل أو الثــوم أو البطــاطس أو التفــاح أو أي ســلعة أخــرى ذات رائحــة 
قوية ميكن أن متتصها التمور كما أن تعريضها لالمونيا أو ثاين أكسيد الكربيت ميكن أن يضر جبودا 

  .واضح بشكل
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 Handling Organic Datesتداول التمور الناتجة من الزراعات العضوية  .٨
إن االهتمام الرئيسي يف تداول وختزين التمور الناجتة من الزراعة العضوية هو االحتفاظ ـا منفصـلة 

التلـوث عن التمور الناجتة من الزراعات التقليدية أو أية منتجات أخرى حىت مننع أي احتمال النتقال 
الــــيت قـــد تكـــون علـــى التمــــور الناجتـــة مـــن الزراعــــة  ميائيـــاتإىل التمـــور العضـــوية عـــن طريــــق بقايـــا الكي

ولذلك فانه من املفضل استخدام غرف ختزين منفصلة لكل منهما وإذا مل يكن ذلك ممكنا ، التقليدية
تهــا عــن طريــق جيــب فصــل التمــور العضــوية عــن التمــور غــري العضــوية مبســافة التقــل عــن مــرت مــع محاي

  .استخدام مواد التغليف فان ذلك يقلل من فرص انتقال التلوث إليها
وجيب تنظيف غرف التخزين بشكل جيد للتخلص من آثار التلوث احملتملة من احملاصيل التقليديـة 
الســـابق ختزينهـــا يف نفـــس الغـــرف ومـــن الضـــروري االحتفـــاظ بســـجالت ســـليمة خاصـــة مبـــواد النظافـــة 

  .مة مع توضيح العالمة التجارية ومصدر هذه املوادوالتطهري املستخد
هـــي نفـــس الظـــروف بالنســـبة ) حـــرارة ورطوبـــة نســـبية(إن الظـــروف املثلـــى لتخـــزين التمـــور العضـــوية 

للتمــور الناجتــة بالطريقــة التقليديــة إال أن فــرتة التخــزين املثلــى للتمــور العضــوية قــد تكــون اقصــر عنهــا يف 
املســـموح ـــا للـــتحكم ومقاومـــة التـــدهور  يائيـــاتالتقليديـــة تعامـــل بالكيمحيـــث أن التمـــور ، التقليديـــة

  .املرضي واحلشرات مما يطيل فرتة ختزينها
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  لسادسالباب ا
  األهمية االقتصادية والعالجية للتمور

  - :ويشمل اآلتي
 املقدمة - ١

 .للتمور القيمة الغذائية  - أ
  .للتمور العالجية األمهية  -  ب

 .والصفات الطبيعية للتموراملكونات الكيميائية  - ٢
 .املكونات الكيميائية للتمور  -أ 
 .)اخلالل(الصفات الطبيعية واملكونات الكيميائية للتمور يف طور البسر   - ب 
 .الصفات الطبيعية واملكونات الكيميائية للتمور يف طور الرطب  - ج 
 .الصفات الطبيعية واملكونات الكيميائية للتمور يف طور التمر  -د 
 .لألكسدة التمور كمضادات أمهية - ٣
 .األكسدةالتمور من مضادات  أصنافحمتوى بعض   -أ 
 .الفسيولوجية والصحية وأمهيتها التمورالفيتامينات املوجودة يف  أنواع  - ب 
 .التمور من عنصر السلينيوم أصنافحمتوى بعض   - ج 
  .مقارنة بني حمتوى التمور من املواد املقاومة للسرطان وحمتوى بعض حماصيل اخلضر والفاكهة  -د 

  
  .B01]� ا�;�/ر M hj<ا31@): ٣٠(�/رة 
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   المقدمة -١
ن منزلـة خاصـة اقـدمي الزمـ ذيعترب التمر من األغذية الشعبية الشائعة االستهالك، فقد احتل منـ

ويف نفــوس أبنــاء اجلزيــرة العربيــة بصــفة خاصــة، حيــث كانــت شــجرته  ،يف نفــوس املســلمني بصــفة عامــة
األم احلنــــون الــــيت ضــــمتهم حتــــت أغصــــاا وأطعمــــتهم خرياــــا وســــرتم جبــــذوعها وســــعفها ) النخلــــة(

يف السنوات األخرية بدأ الناس يقبلون على أنواع عديدة . باستخدام الكرب والسعف للتدفئةوأدفأم 
ون ــا ضــيوفهم بــدالً مــن التمـــر العــرب حييّــكثــري مــن واحللويــات فأصــبح   مــن الشــكوالته والبســكويت

مث زادت األيــام قســوة علــى النخيــل فتطــور ، رغــم اخنفــاض مثنــه، الــذي يتفــوق يف قيمتــه الغذائيــة عليهــا
 اجلمـال و األمر إىل إزالته وحتويل مكانه إىل مباين سكنية والبعض مـن النـاس أبقـوا علـى النخـل لغـرض

اتـت تلـتمس ب جزء هـام وحيـويتقبال الضيوف واالفتخار التقليدي، وبعد أن كانت النخلة النزهة واس
التمـور  وإنتـاجهناك توجـه كبـري لزراعـة النخيـل  أن وحبمد اهللا اآلنولكن جند ، اإلبقاء عليها لو نطقت

) ٢٣٠٠٠٠٠٠( حـــوايل م٢٠١٢حيـــث يبلـــغ عـــدد النخيـــل يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية حـــىت عـــام 
  .مليون طن سنوياً حوايل بإنتاج يصل إىل ) إحصاءات وزارة الزراعة (ثالثة وعشرون مليون خنلة 

ويكفي للداللة على أمهية التمر والنخل ورود ذكرها يف القرآن الكـرمي يف مواضـع متعـددة منهـا 
وُهـزي إليـك جبـذع « تعـاىلسورة ق، وقولة  ١٠ـ اآلية " والنخل باسقات هلا طلع نضيد : " قوله تعاىل

ســـورة » وزروع وخنــل طلعهـــا هضــيم«، وقـــال تعــاىل ٢٥ســـورة مــرمي» النخــل تســاقط عليـــك رطبــاً جنيــاً 
أكرمــوا عمتنــا : " كمــا ورد يف احلــديث أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال. »١٤٨«الشــعراء، 

جر أكـرم علـى اهللا مـن وليس من الشـ، النخلة فإا خلقت من الطني الذي خلق منه آدم عليه السالم
الرطــب يقــوي املعــدة  إن: ذكــر ابــن القــيم يف كتــاب زاد املعــاد". شــجرة ولــدت حتتهــا مــرمي ابنــة عمــران 

توي مـن الطاقـة حيو ، الباردة ويوافقها وخيصب البدن وهو من أعظم الفواكه، وأنفعها وهو سيد الفواكه
ف مـا حتتويـه مثـار الربتقـال، وثالثـة أضـعاف احلرارية أربعة أضعاف ما حتتويه مثـار التفـاح، وسـبعة أضـعا

فهــو مقــو للكبــد ملــني للطبــع وهــو مــن أكثــر الثمــار تغذيــة للبــدن وأكلــه علــى .  مــا حتتويــه مثــار البطــيخ
أكلـــه علـــى الريـــق خفـــف مـــادة الـــدود  اســـتمرالريـــق يقتـــل الـــدود فإنـــه مـــع حرارتـــه فيـــه قـــوة ترياقيـــة فـــإذا 
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كمــــا مسعنــــا عــــن شــــعراء ينــــاجون التمــــر . راب وحلــــوىوأضــــعفه وقللــــه وهــــو فاكهــــة وغــــذاء ودواء وشــــ
طعــام : ويشــكون إليــه آالمهــم فلقــد تغــىن علــى ســبيل املثــال أمــري الشــعراء أمحــد شــوقي بالنخــل فقــال

  .الفقري وحلوى الغين وزاد املسافر واملغرتب
  :القيمة الغذائية للتمر  -أ 

ويعتــرب التمــر . أخرجــه مســلم) بيــت ال متــر فيــه جيــاع أهلــه( الرســول صــلى اهللا عليــه وســلمقــال 
مـــــن الفواكـــــه ذات القيمـــــة الغذائيـــــة العاليـــــة الحتوائـــــه علـــــى الســـــكريات والربوتـــــني والـــــدهون واملعـــــادن 

  :والفيتامينات، كما يلي
مــن املــادة اجلافــة %  ٧٥إىل  ٧٠تعتــرب مــن أهــم مكونــات الــبلح فهــي متثــل :الســكريات  -١

ومتتـــاز هـــذه الســـكريات بســـرعة امتصاصـــها وســـهولة متثيلهـــا غـــذائيا يف اجلســـم وهـــذه  ،املنزوعـــة النـــوى
  ))سكر أحادي(اجللوكوز والفركتوز  -) يئانسكر ث(السكروز ( السكريات هي

يعتـــرب التمـــر مصـــدراً جيـــداً لكثـــري مـــن األمـــالح املعدنيـــة كاحلديـــد والبوتاســـيوم : املعـــادن -٢ 
  .معتدالً لكل من الكالسيوم والفسفور والكلورين واملاغنسيوم والنحاس والكربيت واملنجنيز ومصدراً 

حيتـــوي التمـــر علـــى العديـــد مـــن الفيتامينـــات ســـواء الذائبـــة يف الـــدهون مثـــل : الفيتامينـــات -٣ 
وكميــــات قليلــــة مــــن البيــــوتني ومحــــض  )٢و ب ١ب(أو الذائبــــة يف املــــاء مثــــل فيتامينــــات  )أ(فيتــــامني 

قـــي مـــن نـــزالت الـــربد، باإلضـــافة إىل أن التمـــر حيتـــوي علـــى محـــض الـــذي ي) فيتـــامني ج(االســـكوربيك 
الفوليــك، بــل أن التمــر يعتــرب أغــىن الفواكــه ــذا احلــامض، وهــو يلعــب دوراً كبــرياً يف العمليــات احليويــة 

  .اليت تتم يف اجلسم
حيتوي التمـر علـى نسـبه كبـرية مـن األليـاف الـيت تسـاعد علـى هضـم الطعـام يف : األلياف -٤ 

  .األمعاء
بعـــض املركبـــات احليويـــة اهلامـــة لإلنســـان مثـــل الفالفونويـــدات والفينـــوالت والكاروتينـــات  -٥ 

  .، وهذه املركبات هلا أمهية داخل اجلسم كمضادات لألكسدة)دي جلوكان ٣-١(ومركب بيتا 
متـرات يوميـا، والـيت يقـدر وزـا حبـوايل مائـة جـرام، متـد  سـبعمما سبق يتضـح أن تنـاول اإلنسـان 

جســم اإلنســان بكامــل حاجتــه اليوميــة مــن املاغنســيوم والكربيــت والنحــاس، كمــا متــد اجلســم بنصــف 
كمــا أن كيلـــو جرامـــاً مــن التمـــر يعطـــي   .حاجتــه مـــن احلديــد وربـــع حاجتـــه مــن البوتاســـيوم والكالســـيوم
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ليــــوم  االـــيت حيتاجهـــا رجـــل متوســـط النشـــاط يفاحلراريـــة  ســـعر حـــراري، أي مـــا يعـــادل الطاقـــة ٣٠٠٠
يعــادل ثالثــة أضــعاف مــا يعطيــه  مــن الســعرات احلراريــة إن مــا يعطيــه الكيلــو الواحــد مــن التمــر . الواحــد
واحد من السمك، كما أن إضافة اجلوز واللوز إىل التمر أو تناوله مع الطحينة واللنب أو احلليب  كيلو

خبمسـة أضـعاف  يقـدر(والتمر حيتوي على كميات مرتفعة من عنصـر الفلـورين  .قيمته الغذائيةيزيد يف 
يلعبـه الفلـورين يف مقاومـة تسـوس  الـدور الـذي معـروف، و )ما حتتويـه الفواكـه األخـرى مـن هـذا العنصـر

. سواء حملي أو عاملي إال وحيتوي على الفلورين وال نكاد نرى معجون أسنان، األسنان واحملافظة عليها
حـث ديننــا احلنيـف علــى (اإلفطـار علـى رطبــات يف شـهر رمضــان ادات احملببــة لـدى املســلمنيومـن العـ

االمتصــاص ختفــف مــن شــعوره بــاجلوع  حيــث تعطــي الصــائم جرعــة مركــزة مــن الغــذاء الســريع )ذلــك
اإلمسـاك وتعـدل احلموضـة يف املعـدة ويف  وشـراهته لألكـل، كمـا تنشـط العصـارات اهلضـمية وتقـي مـن

 .الدم
  رو العالجية للتماألهمية    -ب 

وللتمر فوائد صحية ) إن التمر يذهب الداء وال داء فيه: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  :ذكر بعض منهاو عالجية عديدة ميكن 

، )دى جلوكـان ٣-١بيتـا (مركـب  اليت تنشط اجلهاز املنـاعي الحتوائـه علـى التمر من األغذية - ١
الشقوق احلرة املتكونـة يف جسـم اإلنسـان نتيجـة تعرضـه حيث هذا املركب له قدرة على تدمري 

واألشـعة املنبعثـة مـن ) أشـعة اكـس(واألشـعة الطبيـة ) األشـعة فـوق البنفسـجية(لألشعة الكونيـة 
 .)أشعة احلاسب اآليل أو اجلوال(اآلالت واألدوات 

ركبـات والرطب من األغذية اليت تلعب دورا وقائيـا ضـد مـرض السـرطان الحتوائـه علـى امل التمر - ٢
 .كسدةاألالفينولية ومضادات 

  .ل محوضة املعدة ألنه غين باألمالح القلوية كأمالح الكالسيوم والبوتاسيومالتمر يعدّ  - ٣
حتتــوي قشـــرة التمـــر علـــى الفالفونويــدات والـــيت هلـــا أمهيـــة كمضــاد لألكســـدة، ومنشـــطه وحمفـــزًة  - ٤

وتعمـــل  ، نفاذيتهـــا ونزيفهـــاكمـــا أـــا تقـــوي جـــدران األوعيـــة الدمويـــة الشـــعرية ومنـــع ، للقلـــب
  .كمضادات للفطريات والبكترييا والفريوسات و مانعة للسرطان

  .تناول التمر بانتظام يؤدي للنحافة ألنه فقري باملواد الدهنية - ٥
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املقـوي لألعصـاب ) ١ب (وفيتـامني ) أ( للتمر تأثري مهـدئ لألعصـاب الحتوائـه علـى فيتـامني - ٦
أنـه حيتـوي علـى الفسـفور الـذي يعتـرب غـذاًء للخاليـا  والتمر حيـد مـن نشـاط الغـدة الدرقيـة كمـا

  .العصبية يف املخ
  .منقوع البلح مدر للبول بفعل السكريات املوجودة فيه - ٧
وجــود األمــالح القلويــة تعــدل محوضــة الــدم الناجتــة مــن تنــاول النشــويات كــاخلبز واألرز وهــذه  - ٨

  . غط الدمتسبب كثري من األمراض الوراثية كحصى املرارة والكلى وارتفاع ض
كمــا يكــافح ، النمــو الــذي يطلــق عليــه األطبــاء اســم عامــل، ) أ (حيتــوي التمــر علــى فيتــامني - ٩

وبريقهــا ومينــع الغشــاوة الليليــة وجيعــل البصــر نافــذاً  وحيفــظ رطوبــة العــني، مــرض العشــى الليلــي
 .النهار وثاقباً يف الليل فضالً عن

الــدم، كمــا تقــي اإلنســان مــن اإلصــابة يســاعد التمــر علــى تقليــل نســبة الكوليســرتول الضــار يف  -١٠
بتصــــلب الشــــرايني بســــبب احتوائهــــا علــــى مــــادة البكتــــني، كمــــا أن التمــــر يقلــــل مــــن اإلصــــابة 

  .بالبواسري وحصيات املرارة
 )٢ب(، )١ب(يستخدم التمر يف عالج أمراض املثانة واملعدة واألمعـاء الحتوائـه علـى فيتـامني -١١

  .األمعاء من الضعف وااللتهابات ترطب وحتفظ األنواع من الفيتامينات وهذه
يعتـــرب التمـــر مفيــــد جـــداً لـــألم ورضــــيعها يف فـــرتة النفـــاس فهــــو منبـــه حلركـــة الــــرحم وزيـــادة فــــرتة  -١٢

انقباضاته بعد الوالدة وهو مهم لتكوين لنب الرضاعة وتعويض األم مـا ينقصـها بسـبب الـوالدة 
هـــذه هامـــة لنمـــو الطفـــل و ، ) أ (وذلـــك الحتوائـــه علـــى عنصـــري احلديـــد والكالســـيوم وفيتـــامني

ع النخلة تساقط عليـك رطبـاً ذ وهزي إليك جب: (قال تعاىل. الرضيع وتكوين الدم وخناع العظام
  .)٢٥آية رقم ( سورة مرمي) جنياً فكلي واشريب وقري عيناً 

يعتــرب التمــر ملينــاً معاجلــاً لإلمســاك الحتوائــه علــى أليــاف ســليلوزية تســاعد علــى حركــة األمعــاء  -١٣
حـــني أن العقـــاقري امللينـــة ختـــدش وحتطـــم الغشـــاء املخـــاطي املـــبطن لألمعـــاء بســـبب الطبيعيـــة يف 

احلركة االصطناعية كما أنه عند استعمال العقاقري تبقى األغذية مدة طويلة يف األمعاء الغليظة 
  .مما يسبب التهاب القولون

  .يعترب عالجاً لفقر الدم الحتوائه على نسبة عالية من احلديد -١٤
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  .ظام واألسنان واجلنس الحتوائه على معدن الفسفور والكالسيوميعترب مقوي للع -١٥
يعـــد التمـــر عالجـــاَ ألمـــراض الكبـــد والريقـــان وتشـــقق الشـــفاه وجفـــاف اجللـــد وتكســـر األظـــافر  -١٦

  .)ب(الحتوائه على فيتامني 
  .يعطي مناعة ضد مرض السرطان الحتوائه على املاغنسيوم -١٧
ذن أو ضـــعف األعصـــاب لشـــعور بطنـــني األوا يعـــانون قلـــة الســـمع واأيفيـــد الشـــيوخ الـــذين بـــد -١٨

  .السمعية
بـل والـبالد  يف بلـدنا احلبيـب واإلسـرتاتيجية اهلامـة الغذائيـة تعتـرب التمـور مـن أهـم املنتجـات لـذلك     

بـــدًء مـــن املـــواطن والقطاعـــات اإلنتاجيـــة عنيـــني مـــام ـــذا املنـــتج مـــن كافـــة املاالهت لـــذلك علينـــا. العربيـــة
ووزارة الرتبيــة والتعلــيم ووزارة  املعنيــة مثــل وزارة الزراعــة إىل اجلهــات احلكوميــة وصــوالً ومصــانع التمــور 

   .الصحة وهيئة السياحة وشركات الطريان
  : في عدد من العوامل منها االستثمار في زراعة النخيلوتكمن أهمية 

 . واألحاديث الشريفة القرآنية شجرة مباركة وردت يف العديد من اآليات أن النخلة -١
حيـث أوصـى نبينـا صـلى اهللا عليـه  مجيعـاً خاصـة يف شـهر رمضـان املبـارك متورهـا ـم املسـلمني -٢

 .وسلم ا يف اإلفطار والسحور
 . عرب األجيال أشجار النخيلبتوارث زراعة  وكثري من البلدان العربية تتميز اجلزيرة العربية  -٣
مالئمــة لزراعــة النخيــل حيــث  بيــةوكثــري مــن البلــدان العر  العربيــة الســعودية معظــم أجــواء اململكــة -٤

رطوبـة الاحلـرارة و  اتيف درجـ اخنفـاضاجلوية القاسـية مـن ارتفـاع أو  تحمل النخيل الظروفي
 . نسبيةال

 .من احملاصيل من ري وتسميد وغري ذلك عمليات خدمة أقل مقارنة بغريه حيتاج إىلالنخيل  -٥
ســـنوات خصوصـــاً إذا أهـــتم الحيتها طويلـــة قـــد تســـتمر إىل عـــدة ة صـــتتميـــز التمـــور بـــأن فـــرت   -٦

 .بطريقة التخزين
كثـــرية للكثـــري مـــن التمـــور يف الكثـــري مـــن الصـــناعات التحويليـــة ممـــا جتلـــب فـــرص عمـــل  تـــدخل  -٧

 .املنتجةالشباب واألسر 
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 .لغرس فسائل النخيل) رملية طينية-طينية-رملية(الزراعية  األراضيمالءمة كثري من  - ٨
 .قل من احتياجات بعض احملاصيل االخرى كاالعالفأاحتياجات النخيل من مياه الري  - ٩

 .خربه مرتاكمة عن النخيل  اآلنكثري من املزارعني يف اململكة عندهم  -١٠
 .من السهل جداً حتويل زراعة النخيل إىل اإلنتاج العضوي -١١

  
  المكونات الكيميائية والصفات الطبيعية للتمور -٢

والصــــفات الطبيعيــــة  -)٢١جــــدول رقــــم (وفيمــــا يلــــي استعراضــــاً  للمكونــــات الكيميائيــــة للتمــــور 
واملكونات الكيميائية لبعض أصناف التمور يف اململكة العربية السعودية يف أطوار النضج املختلفـة 

فيوضـح ) ٢٥(أمـا اجلـدول رقـم ، علـى الرتتيـب) ٢٤-٢٣-٢٢(اجلـداول ) التمـر-الرطـب-البسر(
  .الغذائية للتمور مقارنة بالقيمة الغذائية لبعض أنواع الفواكه واخلضروات األخرىالقيمة 

  )النوى منزوعتمر   مج١٠٠(المكونات الكيميائية للتمور ) : ٢١(جدول رقم  -أ 
  احملتوى  املكونات  م
  %٢٢.٥  ماء   .١
  )كالوري(سعراً حراريا  ٢٧٤  طاقة   .٢
  جرام ٢.٢٠  بروتينات   .٣
  جرام ٠.٥  دهون   .٤
  جرام ٧٢.٩  سكريات   .٥
  جرام ٢.٣  ألياف خام   .٦
  جرام ١.٩  )عناصر معدنية(رماد    .٧
  ملليجرام ٥٩  كالسيوم   .٨
  ملليجرام ٦٣  فوسفور   .٩

  ملليجرام ٣  حديد   .١٠
  ملليجرام ١  صوديوم   .١١
  ملليجرام ٦٤٨  بوتاسيوم   .١٢
  وحدة دولية ٥٠ Aفيتامني    .١٣
  ملليجرام ٠.٠٩  ثيامني   .١٤
  ملليجرام ٠.١٠  ريبوفالفني   .١٥
  ملليجرام ٢.٢٠  نياسني   .١٦
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الصـــفات الطبيعيـــة والمكونـــات الكيميائيـــة ألهـــم أصـــناف يوضـــح ) : ٢٢(جـــدول رقـــم-ب
  )الخالل(السعودية في طور البسر في المملكة العربية التمور 

  عةازر موقع ال  الصنف
الوزن للتمرة 

  )جرام(

نسبة النواة 
إىل 
  %الثمرة

 الوزنمن (%املكونات الكيميائية يف الثمار منزوعة النوى 
  )اجلاف

نسبة 
  الرطوبة

  سكريات
  دهون  بروتني

  سكروز
سكريات 

  *خمتزلة
سكريات 

  كلية
  ٠.٩٨  ٠.٧٢  ٧٨.٢٨  ٧٣.٣  ٤.٩٨  ٦٧.٦  ٧.٨٧  ١١.١٥  القطيف  اخلنيزي
  ٠.٦٣  ١.٠٥  ٨٣.١٩  ٨٣.١٩  -  ٦١.٤  ٨.٦  ١٣.٨٦  القصيم  الربحي

  الصفري
  جند

  وبيشة
٠.٨٥  ٠.٦٤  ٧٥.٨٥  ٦٥.٦٢  ١٠.٢٣  ٦٥.٨  ٩.٤٥  ١٧.٥  

  ١.٠٤  ٠.٧٨  ٨١.٧٢  ٨٠.٩٦  ٠.٧٦  ٦٤.٩  ٩.٣٠  ١٣.١٥  املدينة املنورة  احلليه
  احللوة
  

  ٠.٩٣  ١.١٥  ٨٣.١٠  ٧٧.٦٧  ٥.٤٣  ٦١.٣  ١٠.١٢  ١٤.٣٠  املدينة املنورة

  سكري
  ينبع

  ٠.٧٢  ٠.٩٤  ٧٩.٢٥  ٧٧.١٥  ٢.١٠  ٦٣.٧  ١١.٣٠  ١٣.٢٢  املدينة املنورة

  جلوكوز وفركتوز وجلكتوز*
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 الصفات الطبيعية والمكونات الكيميائية ألهم أصناف التموريوضح ) : ٢٣(جدول رقم  -ب 
  .)الرطب(السعودية في طور  في المملكة العربية

  عةازر موقع ال  الصنف
الوزن 
للتمرة 

  )جرام(

نسبة 

النواة إىل 

  %الثمرة

  )اجلاف الوزنمن (%املكونات الكيميائية يف الثمار منزوعة النوى 

نسبة 
  الرطوبة

  سكريات

  دهون  بروتني
  سكروز

سكريات 
  خمتزلة

سكريات 
  كلية

  ٠.٩٦  ٠.٩٢  ٧٨.٢٨  ٧٣.٣٠  ٤.٩٨  ٣٦.٦  ٧.٩٠  ١١.٩٣  القطيف  اخلنيزي
  ٠.٩٦  ١.٢٤  ٧٦.٠٨  ٧٥.٢٤  ١.٨٤  ٤٢.٣٠  ٩.٨٥  ١٢.٢٥  القطيف  البكريه
  ٠.٨٩  ١.٣٩  ٧٩.٩  ٧٩.٩٨  -   ٣٣.٤٢  ٩.٧٨  ١١.٦٥  االحساء  اخلالص
  ١.١  ١.٢٨  ٨٠.٠٢  ٧٦.٨٧  ٣.١٥  ٣٧.٥٢  ٩.١٥  ١١.٢٢  االحساء  الرزيزي

  ٠.٩٧  ١.٧٨  ٧٨.٢٥  ٧٧.٢  ١.٠٥  ٣٥.١٤  ٩.٨٦  ١٥.١٣  جند  نبوت سيف
  ٠.٨٩  ١.١٣  ٧٦.٦٨  ٧٢.١٦  ٤.٥٢  ٣٩.٢٥  ١٠.١٣  ١٨.٥٠  جند  اخلضري
  ١.٠٨  ١.٨٤  ٧٨.٧٣  ٧٢.٣٨  ٦.٣٥  ٣٦.١٥  ١٠.٩٠  ١٨.١٢  جند  الصفري
  ٠.٩٦  ١.٢٤  ٨٢.٤١  ٨١.٤٦  ٠.٩٥  ٣٢.٥٤  ٨.٦  ١٣.٢٠  القصيم  الربحي
  ١.٣٧  ١.١١  ٨٣.٠٥  ٧٥.٢١  ٧.٨٤  ٣٣.١٧  ٩.٥٠  ١٢.٣٥  القصيم  السكري
  ١.٠٥  ١.٢٧  ٨٠.٣٥  ٧٧.٥٦  ٢.٧٩  ٣٥.٨٥  ٩.٩٢  ١٤.٦٠  املدينة املنورة  احللوة
  ١.٠٨  ٠.٩٩  ٧٩.٨٥  ٧٦.٨٥  ٣.٠٠  ٣٤.٤  ٨.٤٠  ١٣.٩٧  املدينة املنورة  احللية

  ٠.٩٣  ١.٠٨  ٨٠.٣٨  ٧٨.٦٣  ١.٧٥  ٣٨.٢  ٩.٦٠  ١٤.١١  املدينة املنورة  سكري ينبع
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 الصفات الطبيعية والمكونات الكيميائية ألهم أصناف التموريوضح ) : ٢٤(جدول رقم  -ج 
  .)التمر( طورالسعودية في  في المملكة العربية

  موقع املزرعة  الصنف
الوزن 
للتمرة 

  )جرام(

نسبة 

النواة إىل 

  %الثمرة

  )اجلاف الوزنمن (%املكونات الكيميائية يف الثمار منزوعة النوى 

نسبة 
  الرطوبة

  سكريات

  دهون  بروتني
  سكروز

سكريات 
  خمتزلة

سكريات 
  كلية

  ٠.٩٣  ١.٥٩  ٧٧.٨٢  ٤٨.٤٤  ٢٩.٣٨  ٢٣.٤٢  ٩.٣  ١١.٤٨  االحساء  اخلالص
  ١.١٢  ١.٣٢  ٧٩.١٥  ٥١.٢٠  ٢٧.٩٥  ٢٢.٦٨  ٨.٧٥  ١٠.٩٥  االحساء  الرزيزي

  ٠.٩٨  ١.٩٧  ٧٨.٧  ٤٥.١  ٣٣.٦  ٢٤.٦  ١٠.٠٥  ١٤.٧٨  جند  نبوت سيف
  ١.٠٥  ١.٢٠  ٧٢.٧٥  ٥٤.١٢  ١٨.٧٣  ٢٥.٢٧  ١١.٢٥  ١٨.٢٢  جند  اخلضري
  ١.١١  ٢.٠٥  ٧٥.١٥  ٥٢.٩٧  ٢٢.١٨  ٢٧.٣  ١٠.١٥  ١٧.٤٥  جند  الصفري
  ١.٧٣  ١.٣٢  ٨١.٧٥  ٣٦.٠٥  ٤٥.٧  ٢٢.٧٢  ٩.٧  ١١.٩٥  القصيم  السكري
  ١.٦٥  ١.٤٥  ٧٨.٨  ٤٥.٢  ٣٣.٦  ٢٢.٨  ٨.١٠  ٢٢.٥  املدينة املنورة  العنربة
  ١.٦٤  ١.٦٢  ٧٧.٩٥  ٣٨.٤٥  ٣٩.٥  ٢٣.١  ٩.١٥  ١٥.٢٤  املدينة املنورة  الشليب

  ١.٢٨  ١.١٤  ٧٨.٣  ٤٥.٦  ٣٢.٧  ٢٣.٢٥  ٩.٢٢  ١٣.٨٥  املدينة املنورة  الصفاوي
  ١.٠٩  ١.٨٧  ٧٦.٥٥  ٤٦.٩٥  ٢٩.٦  ٢٥.١٨  ١٠.٠٨  ١٤.٣٨  املدينة املنورة  الربين
  ١.٣٨  ٢.١١  ٧٤.٦٣  ٥١.٦٩  ٢٢.٩٤  ٢٤.١٦  ٩.٨٤  ١٣.٨٢  املدينة املنورة  العجوة
  ٠.٩٦  ٢.٠٧  ٧٩.٨٢  ٣٩.٦٧  ٤٠.١٥  ١٦.٧٥  ١١.١٢  ١٣.٢٤  جند  الصقعي
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القيمـــــة الغذائيـــــة للتمـــــور مقارنـــــة بـــــبعض أنـــــواع الفاكهـــــة يوضـــــح ) : ٢٥(جـــــدول رقـــــم  -د 
  .األخرى واتوالخضر 

  حمتوى الطاقة  نوع الفاكهة
  )سعر حراري(

  بروتني
  )جرام(

  دهون
  )جرام(

  ٠.٤  ٢.٤  ٢٣٣  متر جمفف
  ٠.٣  ١.٢  ١٥٦  متر نصف جمفف

  ٠.٤  ١.٠  ٧٨  متر رطب
  ٠.٥  ٢.٥  ٢٧٤  متر بدون نوى
  -  -  ٣٨٦  دبس التمر

  ٠.٢  ٠.٣  ٤٩  تفاح
  ٠.٢  ٠.٥  ٥٦  كمثرى
  ٠.١  ٠.٣  ٤٦  سفرجل

  ٠.٢  ٠.٨  ٧٥  تني
  ٠.٢  ٠.٦  ٦٧  عنب

  ٠.١  ٠.٧  ٢٥٨  دبس العنب
  ٠.٢  ٠.٣  ٤٠  ماجنو
  ٠.٢  ٠.٣  ٣٣  باباي

  ٠.٣  ٠.٨  ٤٧  مشمش
  ٠.٢  ٠.٦  ٣٣  برتقال

  ٠.١  ٠.٥  ٣٢  جريب فروت
  ٠.١  ٠.٢  ١٣  بطيخ
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  الجدول السابقتابع 
  حمتوى الطاقة  نوع الفاكهة

  )سعر حراري(
  بروتني

  )جرام(
  دهون

  )جرام(
  ٠.١  ٠.٧  ١٧  مشام
  ٠.٥  ١.٠  ٦٠  موز

  ٠.٢  ٠.٥  ٣٠  أناناس
  ٠.١  ٠.٦  ٤٣  رمان
  ٠.٥  ٠.٧  ٣٢  فراولة

  -  ٠.٩  ١٠٥  متر هندي
  ٠.٢  ٠.٩  ٥٤  كرز
  ٠.٢  ٠.٧  ٤٦  خوخ
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  أهمية التمور كمضادات لألكسدة  -٣
ســـواء يف (حتتـــوي التمـــور علـــى نســـبة عاليـــة مـــن مضـــادات األكســـدة اهلامـــة والضـــرورية لإلنســـان      

عديـــدات الفينـــول، كـــافيول : منهـــا علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر) ٢٦جـــدول) (القشـــرة أو لـــب الثمـــرة
، فيتامني أ، الثيامني، النياسني، محـض الكـافني، )والذي يطلق عليه محض الداكتيليفرييك( شيكيميك

بيتــا دي جلوكــان، الصــبغات الفالفونيــة، محــض كلــورو جينيــك، محــض تــرانس ســناميك، محــض ٣.١
  .فرييوليك، محض الكوماريك، الكاميفرول، مرياستني، كريستني، آبيجنني، ليوتولني والكاتشني

الدراسات أن مركبات عديدات الفينول والتانينـات غـري الذائبـة تـزداد يف الثمـرة أثنـاء النمـو  وتذكر     
  .والنضج والتخزين

وحتتـــوي علـــى قـــدر مـــن ) هــــ(و ) أ(كمـــا أن التمـــور غنيـــة بـــالكثري مـــن الفيتامينـــات مثـــل فيتـــامني       
افة إىل الفيتامينات األخـرى ، وتعترب هذه الفيتامينات من مضادات األكسدة أيضاً باإلض)ج(فيتامني 
هــــذا باإلضــــافة إىل مــــا هــــو معــــروف عــــن التمــــور مــــن ) ٢٧جــــدول( ٦وب ٣و ب ٢و ب ١مثــــل ب

احتوائها على بعض العناصر املعدنية الضرورية واليت تعمل كمضادات األكسدة مثل عنصر السـيلينيوم 
  .)٢٨(كما يف جدول   وهي هامة جداً للمحافظة على صحة اإلنسان

أمهيــة أن تكــون زراعــة النخيــل زراعــة عضــوية صــحية لالســتفادة مــن القيمــة الغذائيــة العاليــة لــذلك تــربز 
  .للتمور بالشكل السليم واملناسب

وبعض مثـار الفواكـه واخلضـروات مـن  التمورهذا وسيتم يف اية هذا البند استعراض مقارنة بني حمتوى 
  ).٢٩جدول رقم (مقاومتها للسرطان العلمية  األحباثواليت أثبتت ، املواد املضادة لألكسدة
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جـم تمـر منـزوع ١٠٠(محتوى التمور من مضـادات األكسـدة يوضح ) ٢٦(جدول رقم   -أ 
  ).النوى

  احملتوى  املكونات
  وحدة دولية ١٠٠-٨٠  فيتامني أ
  ملليجرام ٠.٧  )١فيتامني ب(ثيامني 

  ملليجرام ٠.٠٣  )٢فيتامني ب(ريبوفالفني 
  ملليجرام ٣.٠-٢.٢  )٣فيتامني ب(نياسني 

  ملليجرام ٣-٢  كافيول شيكيميك
  ملليجرام ٣.٠-٠.٨  )فيتامني ج(محض االسكوربيك 

متوســـــــط /جمــــــم مكـــــــافئ كـــــــاتكني ٢.٦٧-١.٧٤  عديدات الفينول البسيطة
  الثمرة

متوســـط /جمـــم مكـــافئ كـــاتكني ٨٥.٠ –ى ١٠٠  التانينات الذائبة
  الثمرة

ـــــــــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــــــــم مكـــــــــــــــــــــــا ٣٩.٢-١٢.٦  التانينات غري الذائبة فئ كلوري
  متوسط الثمرة/السياندين

  .كانت قيمتهما مرتفعة يف طور البسر عن طور التمر) ب(وفيتامني ) أ(فيتامني : مالحظة
  

ولقد بدأ يف اآلونة األخرية االهتمام بالتمور كمصدر هـام ملضـادات األكسـدة وكاسـحات اجلـذور     
ولقــد أثبتــت الدراســات أن هلــذه املركبــات نشــاطات فســيولوجية متعــددة لإلنســان واحليــوان مــن . احلــرة

 توجـد يف مثـار والـيت) واليت تعترب مـن مضـادات األكسـدة اهلامـة(أمهها أن بعض املركبات الفالفونويدية 
وتقويـــة  ،لتنشــيط القلــب ،للقلــب، إذ يكفــي وجـــود كميــات قليلــة منهـــا) حمفـــزاً (التمــور تعمــل منشــطاً 

ممـا يفيـد   ،ومتنـع هـذه املركبـات نفاذيـة ونـزف األوعيـة الدمويـة الشـعرية ،جدران األوعية الدموية الشعرية
قد أثبتت الدراسات أن هـذه املركبـات ول. كثرياً يف عالجات الكثري من احلاالت للنساء أثناء نفاسهن

، وباإلضــافة )البســر يف طــور مثــل مثــار الربحــي(الفالفونويديــة موجــودة بكثــرة يف التمــر األصــفر اللــون 
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لتـــــأثري هـــــذه املركبـــــات كمضـــــادات لألكســـــدة، فإـــــا تعمـــــل أيضـــــاً كمضـــــادات للفطريـــــات والبكترييـــــا 
والفالفونويــــدات عبــــارة عــــن . رض الســـرطانوالفريوســـات وهــــي مــــن الوســــائل الفعالـــة ملنــــع اإلصــــابة مبــــ

مركبـات فينوليــة متعــددة اهليدروكســيل، كثــري منهــا مـرتبط مــع الســكريات بواســطة روابــط جليكوســيدية، 
يــة ممــا يائوتنــوع عــدد جمــاميع اهلريوكســيل وترتيبهــا ــذه املركبــات يكســبها تنوعــاً كبــرياً يف تراكيبهــا الكيم

أثبتـت الدراسـات أيضـاً أن مثـار بعـض أصـناف التمـر غنيـة يف مـادة كمـا . يزيد من فاعليتها البيولوجيـة
 اءمــر ة احلاألنثوســيادنني وهــي املــادة املســئولة عــن اللــون األمحــر يف مثــار األصــناف احلمــراء مثــل الســكري

وهــذه الصــبغات هامــة جــداً للمحافظــة علــى صــحة اإلنســان فهــي تعمــل كمضــادات ) البســر(واحللــوة 
  .والشيخوخة ،والسرطان ،من أمراض القلب لألكسدة تقي جسم اإلنسان

وإذا كانـــت مضـــادات األكســـدة هـــي مـــن املواضـــيع اهلامـــة جـــدا يف الكثـــري مـــن اـــالت العلميـــة      
املهتمـــة بصـــحة اإلنســـان، فـــإن التمـــور تتصـــدر مثـــار الفاكهـــة يف احتوائهـــا علـــى العديـــد مـــن مضـــادات 

  Phoenix dactylefera Lنخيـل التمـر هـي األكسدة، ومل يكـن غريبـاً أن جنـد أن االسـم العلمـي ل
ومتتــاز مثــار  Dactylefera acidوذلــك الحتوائــه علــى كميــات عاليــة جــداً مــن مضــادات األكســدة 

التمر بتنوع حمتواهـا مـن مضـادات األكسـدة ذات الفائـدة الطبيـة اهلامـة، وعلـى سـبيل املثـال فهـي غنيـة 
مـــن  ركـــب مـــن مضـــادات األكســـدة اهلامـــة فهـــو ويعتـــرب هـــذا امل )بيتـــا دي جلوكـــان٣.١(جـــدا باملركـــب 

وهــو مركــب فريــد ينشــط اســتجابة جهــاز املناعــة جبســم اإلنســان ممــا . كاســحات اجلــذور احلــرة القويــة
الطفيليـات وميكـن تلخـيص و ضد الفريوسات والبكرتيا والفطريـات  ن نظام محاية قويّ يساعد على تكوّ 

كمـا )بيتـا دي جلوكـان ٣.١ (ا مضـاد األكسـدةبعض التـأثريات املفيـدة لصـحة اإلنسـان والـيت تقـوم ـ
  :يلي

باجلسـم " خاليا املناعـة"حيث لدى هذا املركب املقدرة على تنشيط : ينشط جهاز املناعة - ١
 .فتقوم حبجز وتغليف املواد الغريبة، كما تتعرف على اخلاليا الطفرية وتقوم بتدمريها

 .ضد الفريوسات والبكرتيا والفطريات والطفيليات يساعد على تكوين نظام محاية قويّ  - ٢
القيــام بتنظيـف جســم  )بيتــا دي جلوكـان٣.١(ميكــن للمركـب: احلمايـة مـن األشــعة الضـارة - ٣

اإلنســـان مـــن اخلاليـــا الـــيت مت تـــدمريها نتيجـــة تعرضـــها لإلشـــعاع ووجـــود بقايـــا هـــذه اخلاليـــا 
ويف . ة اإلنســان ضــررا بالغــاً املــدمرة مــن اإلشــعاع يعتــرب مــن األمــور اخلطــرية الــيت تضــر بصــح
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أن يتجنــب التعــرض  -بــل مــن املســتحيل–عصــرنا احلــديث فإنــه مــا مــن أحــد منــا يســتطيع 
 :ذه األشعة الضارة، بصفة تكاد تكون مستمرة مثلهلأخرى بصورة أو ب
 .استخدام احلاسب اآليل •
 .التعرض لألشعة السينية •
 .ايلعاملرور جبوار أسالك الكهرباء ذات الضغط ال •
 .رض لألشعة فوق البنفسجية نتيجة التعرض للشمسالتع •
 .استعمال أجهزة اهلاتف اجلوال •
 .التعرض ملصادر أشعة أخرى •

علــــى ســــرعة شــــفاء  )بيتــــا دي جلوكــــان٣.١(يســــاعد املركــــب: جتديــــد اخلاليــــا وإصــــالحها - ٤
 .األنسجة اليت حتدث ا أضرار باجلسم

احليويــة ومضــادات الفطريــات حتسـني أداء وفاعليــة بعــض املركبــات األخــرى مثــل املضــادات  - ٥
 .ومضادات الطفيليات مما يتيح تأثري أفضل وأكثر فاعلية هلذه املركبات

مـن مثــار الفاكهـة الغنيــة بـالكثري مــن  التمــوروتعتـرب : التعـرف علـى اخلاليــا الطفريـة وتــدمريها - ٦
 ).٢٧(ل رقمو الفيتامينات بصفة عامة، كما هو موضح جبد
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ولوجية الفسي أهميتهاو  التمورالفيتامينات الموجودة في  أنواعيوضح  )٢٧(جدول رقم   -ب 
  والصحية

  األمهية  الفيتامني  م
أســاس تكــوين ( أو مــن الكــاروتني وأشـباه الكــاروتني) أ(حيتـوي التمــر علــى نسـبة عاليــة مــن فيتـامني   )أ(فيتامني    .١

، وترجــع أمهيــة هــذا الفيتــامني الحتيــاج اجلســم لــه للمســاعدة يف اإلبصــار، لــذا جنــد )هــذا الفيتــامني
التمر حيفظ رطوبة العـني ويقـوي األعصـاب البصـرية ومينـع جفـاف امللتحمـة والعشـى الليلـي، ويعتـرب 

والوقاية منها، وممـا يؤكـد من أهم الفيتامينات اليت تساعد يف عالج األمراض السرطانية ) أ(فيتامني 
فعاليـة هـذا الفيتـامني ضـد الســرطان الدراسـات الـيت أجريـت علـى اإلنســان واحليـوان والـيت بينـت أنــه  

  .كلما اخنفض مستوى هذا الفيتامني يف الدم كلما زادت نسبة اإلصابة باألمراض السرطانية
. وتنظـــيم نقــل اإلحســـاس عــرب األعصـــابعلــى تنشـــيط العديــد مـــن االنزميــات  ١يعمــل فيتـــامني ب  )١ب(فيتامني    .٢

ويؤدي نقصه إىل مرض الربي بري وأعراضه تنميل يف األرجـل وإصـابات يف األعصـاب والعضـالت 
كمـا يلعـب دوراً هامـاً يف . وضمور وضعف عضالت األطراف وفقدان الشهية للطعـام وتـورم اجللـد

  .متثيل عملية متثيل املواد السكرية
إىل تقرحـــات والتهابـــات يف الفـــم وتغيـــري لـــون اللســـان إىل أمحـــر مائـــل ) ٢ب(تـــامني يـــؤدي نقـــص في  )٢ب( فيتامني   .٣

ــــامني  ــــى فيت ــــواء التمــــور عل ــــإن احت ــــذلك ف ــــة ، ول ــــة ) ٢ب(و) ١ب(للزرق ــــى تقوي ــــه يســــاعد عل جيعل
  .األعصاب وتليني األوعية الدموية كما يساعد على التخلص من املاء وامللح بواسطة الكلى

بالنياسني وهو يعمل على تنظيم وتنشيط انزميات التنفس ويؤدي نقصه إىل اإلصابة مبـرض ويعرف   )٣ب( فيتامني   .٤
  . البالجرا وأعراضه التهابات جلدية وإسهال والشعور باإلرهاق والضعف العام

ــــؤدي نقــــص فيتــــامني ب  )٦ب(فيتامني    .٥ ــــيت الفــــم،  ٦ي ــــات يف اللســــان وزاوي ــــة والتهاب إىل حــــدوث التهابــــات جلدي
  .األعصابوالتهابات يف 

وهـــو العامـــل املضـــاد لألنيميـــا احلـــادة حيـــث يســـاعد علـــى تكـــوين ونضـــج الكـــرات الدمويـــة احلمـــراء   محض الفوليك   .٦
ـــه يســـاعد اجلهـــاز  ـــدم، كمـــا أن ـــه أساســـي لرتكيـــب الربوتـــني الـــالزم لتكـــوين هيموجلـــوبني ال حيـــث أن

  .ويف نقل الشفرة الوراثيةاهلضمي على القيام بوظائفه ويلعب دوراً مهماً يف ختليق األمحاض النووية 
وهـــو مـــن أفـــراد جمموعـــة فيتـــامني ب املركـــب وهـــو يعتـــرب مـــن الفيتامينـــات املقويـــة لـــرد الفعـــل املنـــاعي   البيوتني   .٧

  .داخل اجلسم
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والذي يعد من العناصر الغذائية اهلامة فهو  غنية أيضًا بعنصر السلينيوم التموركما جند أن 
يعمل كمضاد لألكسدة، ولقد دلت الدراسات احلديثة على أن التمر حيتوي على السلينيوم بكميات 
  جيدة، كما أوضحت نتائج األحباث أن اجلرام الواحد من التمر حيتوي على نسبة تصل 

  .ميكروجرام من السلينيوم ٢.٩٧-١.٤٨ إىل
ر األكثــر انتشــاراً باململكــة العربيــة و نســبة الســلينيوم يف بعــض أصــناف التمــ يوضــح) ٢٨(واجلــدول رقــم 

  .السعودية
  
الشائعة في المملكة العربية التمور  أصنافمحتوى بعض  يوضح )٢٨(جدول رقم   -ج 

  )جرام/ميكروجرام(السلينيوم  عنصر منالسعودية 
  السلينيوم يف لب مثرة التمر  الصنف  م
  ٠.٠٣٥=٢.٥٢  الصفري   .١
  ٠.٠٠٧=٣٨  الربحي   .٢
  ٠.٠٠٧=١.٩٢  نبتة سيف   .٣
  ٠.٠٢٠=٢.٥  السكري   .٤
  ٠.٠٢١=١.٩٢  السري   .٥
  ٠.٠١٩=٢.٨٤  اخلالص   .٦
  ٠.٠٧٥=٢.٩٦  السلج   .٧
  ٠.٠٢٨=١.٤٨  املنيفي   .٨
  ٠.٠٢١=١.٥٢  عسيلة   .٩

  ٠.٠٤٨=٢.٤٣  الرزيزي.١٠
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والفاكهـة  واتوبعض حماصيل اخلضـر  التمورتوضح مقارنة بني حمتوى ) ٢٩دولج(والقائمة التالية 
  .من املواد املضادة لألكسدة واليت أثبتت األحباث العلمية مقاومتها للسرطان

المقاومـة و  المضادة لألكسدة ر من الموادو التممقارنة بين محتوى يوضح ) ٢٩دولج(   -د 
  .والفاكهة واتمحتوى بعض محاصيل الخضر بللسرطان 

  احملتوى من املواد املضادة للسرطان  النوع  م
، فيتــــــامني أ، فيتــــــامني هـــــــ ، )محــــــض الــــــداكتيليفرييك(عديــــــدات الفينــــــول، كــــــافيول شــــــيكيميك   التمر   .١

، التانينــــات، الثيــــامني، النياســــني، )فيتــــامني ج(ريبــــوفالفني، األنثوســــيانني، محــــض االســــكوربيك 
محض كلـور جينيـك، محـض تـرانس سـناميك، محـض فرييوليـك، محـض الكوماريك،الكـامبيفرول، 

  .بيجنني، ليوتولني والكاتشنيمرياتني، كريستني، آ
  )داي أليل سلفيد، أليل ميثيل تراي سلفيد(مركبات األليوم   الثوم والبصل   .٢
البطاطــــا، القــــرع العســــلي،    .٣

الكنتـــــــــــالوب، املشـــــــــــمش، 
  اخلوخ، الكاكي، الباباظ

  .)ألفا كاروتني، بيتا كاروتني، ليوتني، ليكوبني، فالفونويدات، سيلينيوم(أشباه الكاروتني 

  .ليكوبني، فيتامني ج  الطماطم   .٤
  ، كومارين)ألفا كاروتني، بيتا كاروتني، ليوتني(أشباه الكاروتني   اجلزر   .٥
  .فيتامني ج، دي ليمونني، سيلينيوم) كريستني، كامبيفول(كومارين، فالفونويدات   احلمضيات   .٦
الربوكلـــــــــــــــــــــي والكرنـــــــــــــــــــــب    .٧

  والقرنبيط
  .إندول كاربينول-٣داي ثيول ثيون، 

  . Eإندول كاربينول، فيتامني-٣محض الفوليك،  اخلضر الورقيةحماصيل    .٨
، أيــــزو ثيــــو ســــيانات، فيتــــو )جينســــتني، بيوكــــانني أ(إنســــيتول هيكســــا فوســــفات، أيــــزو فالفــــون   فول الصويا   .٩

  .سيرتول، مثبطات الربوتيز، سابونني
  . Eفيتامني  اجلوز، اللوز .١٠

تتفـوق علـى كثـري مـن اخلضـروات والفواكـه األخـرى  يتضح من املقارنة الواردة باجلدول أعاله أن التمـور
  .يف العديد من مضادات األكسدة

  
  



	-  ١٦٠ -	����    الزراعة العضوية للنخيل
 

   الباب السابع
  إضاءة على إدارة أوقاف صالح الراجحي 

  :ويشمل اآلتي
 .مقدمة للتعريف بالوقف ومشروعيته )١
 .إدارة األوقاف ومقرها الدائمب التعريف )٢
 .المصارف التي تصرف فيها أموال الوقف )٣
 .باإلدارة الزراعيةالتعريف  )٤
 .رؤية ورسالة وأهداف اإلدارة الزراعية )٥
 .مشروعات النخيل التابعة لإلدارة الزراعية )٦
 .قائمة بأصناف النخيل بالمشروعات الزراعية )٧
 .طرق تسويق التمور والفسائل بالمشروعات الزراعية )٨
 .الشهادات والجوائز واإلسهامات العلمية والفنية واالجتماعية )٩

 .األوراق العلمية الصادرة عن اإلدارة الزراعية وجهة نشرها قائمة بعناوين )١٠
 .قائمة بأبرز المقاالت التي تم نشرها وجهة نشرها )١١
 .قائمة بأنواع المعدات التي تم تصميمها وتصنيعها بالورشة المركزية والهدف منها )١٢
 .مشاركة اإلدارة الزراعية في المهرجانات ذات العالقة )١٣

  اف صالح الراجحيشعار إدارة أوق) ٣١(صورة 
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  مقدمة للتعريف بالوقف ومشروعيته -١

أصـــل العـــني ومنـــع التصـــرف فيهـــا، وتســـبيل  إن الوقـــف الـــذي عرفـــه فقهـــاء املســـلمني بأنـــه حتبـــيس     
املنفعة والثمرة، يعد من األنظمة التشريعية اجلليلة اليت جاءت ـا شـريعتنا اإلسـالمية اخلالـدة، وأكـدت 

  :نصوصها على فضل القيام به، يقول ربنا سبحانه وتعاىل 
) وأقيمـوا الصــالة وآتــوا الزكــاة ومـا تقــدموا ألنفســكم مــن خــري جتـدوه عنــد اهللا إن اهللا مبــا تعملــون بصــري(

لــن تنــالوا الــرب حــىت تنفقــوا ممــا حتبــون ومــا تنفقــوا مــن شــيء فــإن اهللا بــه (وقــال ســبحانه  ١١٠: البقــرة 
  ٩٢:آل عمران) عليم
إذا مـات ابـن آدم انقطـع ( عليـه وسـلم ومما يدل علـى مشـروعية الوقـف حـديث الرسـول صـلي اهللا     

يقـول احلـافظ النـووي ) صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صاحل يدعو له: عمله إال من ثالث 
الصـدقة اجلاريـة هـي الوقـف، وفيـه دليـل لصـحة أصـل الوقـف وعظـيم (رمحه اهللا يف شرحه هلذا احلديث 


	�� ��ل و، )ثوابه� � النـيب صـلي اهللا عليـه وسـلم  ىعمـر خبيـرب أرضـاً ، فـأتأصـاب �ن ا�ن ��ر ر�
إن (أصبت أرضاً مل أصب ماًال قط أنفس منـه ، فمـا تـأمرين بـه؟ ، قـال صـلي اهللا عليـه وسـلم : فقال 

، فتصـدق ـا عمـر أنـه ال يبـاع أصـلها وال يوهـب، وال يـورث ، ) شئت حبسـت أصـلها وتصـدقت ـا
، يقـول احلـافظ ابـن حجـر )سـبيل اهللا، والضـيف ، وابـن السـبيل يف الفقراء ، و القـرىب ، والرقـاب ، ويف

  ).وحديث عمر رضي اهللا عنه هذا أصل يف مشروعية الوقف(رمحه اهللا 
  

  ومقرها الدائم التعريف بإدارة األوقاف -٢
  عنــــدما قــــام  هـــــ ١٤١٧تأسســــت إدارة أوقــــاف صــــاحل عبــــدالعزيز الراجحــــي يف منتصــــف عــــام  •

مــن ممتلكاتــه مــن العقــارات  بتخصــيص بعــضٍ ) رمحــه اهللا(الراجحــي عبــدالعزيز  بــن صــاحل/ الشــيخ
واملزارع أوقافاً خريية يصرف ريعها على أعمال الـرب واإلحسـان، تتـوىل إدارة األوقـاف تنظـيم هـذه 
األعمـــال اخلرييـــة واإلشـــراف عليهـــا وفـــق األســـس العمليـــة والعلميـــة، ويشـــرف علـــى هـــذه اإلدارة 

صــاحل بــن عبــدالعزيز الراجحــي، /اء وبعــض أبنــاء الشــيخجملــس نظــار مكــون مــن عــدد مــن العلمــ
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وتقـــدم إدارة األوقـــاف إســـهاماا املتنوعـــة مـــن الـــربامج الدعويـــة واالجتماعيـــة واخلرييـــة والصـــحية 
 .ملختلف املؤسسات واجلمعيات اخلريية واحملتاجني داخل اململكة العربية السعودية وخارجها

األوقاف وهلا فروع يف مكة املكرمة واملدينة املنـورة وجـدة ومدينة الرياض هي املقر الرئيسي إلدارة  •
والقصيم، وتتبع إدارة األوقاف ثـالث إدارات رئيسـة هـي إدارة األعمـال اخلرييـة، اإلدارة الزراعيـة، 

 .إدارة العقارات
  المصارف التي تصرف فيها أموال الوقف-٣

 صـكوك الوقفيـة املصـارف الـيت جيـب يف) رمحـه اهللا(قد حدد الشيخ صاحل بن عبدالعزيز الراجحي      
  -:أن تصرف فيها أمواله، وتشمل على أحد عشر مصرفاً، وهي

  .يصرف على األيتام واألرامل والفقراء ويقدم أهل الديانة والصالح على غريهم: المصرف األول 
احتــاجوا ، يصــرف علــى املنكــوبني حبــوادث الســيارات واهلــدم واحلرائــق وغريهــا إذا : المصــرف الثــاني 

  .على أن يكونوا من أهل السنة واجلماعة
ييسر منها على املعسرين وتقضى منها جـزء مـن ديـوم شـريطة أن ال يكونـوا ممـن : المصرف الثالث 

  .يتالعب بأموال املسلمني وحقوقهم ويقدم يف ذلك أهل الديانة والصالح
القــرآن الكــرمي وتشــجيع حافظيــه نشــر القــرآن الكــرمي ودعــم حلقاتــه ودور حتفــيظ : المصــرف الرابــع 

  .ومعلميه
  .الدعوة إىل اهللا عز وجل إذا حتققت سالمة اهلدف وصحة العقيدة: المصرف الخامس 

اإلنفـــاق علـــى طلبـــة العلـــوم الشـــرعية وعلـــى أهـــل العلـــم والقـــائمني بنشـــر العلـــم : المصـــرف الســـادس 
  .والدعوة إليه ويقدم يف ذلك املعوز على غريه

  .ناء املساجد وفرشها وتكييفها وصيانتها وتوفري اخلدمات املتعلقة اب: المصرف السابع 
طباعة الكتب اإلسـالمية النافعـة وحنوهـا مـن كتـب العقيـدة السـلفية أو كتـب الفقـه : المصرف الثامن 

واحلديث وغريها مما خيدم العقيدة السلفية واملنهج اإلسالمي الصحيح وتوزيعها ، وشراء شيء مما طبع 
زيعه ،  ويستشار يف النافع منها أهل اخلري املوثوق م ، وال يطبع أو يشرتى إال ما كان نافعاً منها وتو 

  .للمسلمني يف دنياهم وأخراهم
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إنشاء ودعم املدارس اإلسالمية وتعليم أوالد املسـلمني مـا حيتـاجون إليـه يف الـدين : المصرف التاسع 
  .والدنيا

واألطعمـــة وإفطـــار الصـــائمني وخصوصـــاً يف شـــهر رمضـــان  توزيـــع امليـــاه والتمـــور: المصـــرف العاشـــر 
  .ومواسم احلج يف مكة املكرمة واملدينة املنورة وغريها من بالد املسلمني 

يضـــحى عـــن املوقـــف وعـــن والديـــه ووالـــديهم وأعمامـــه وعماتـــه وأخوالـــه : المصـــرف الحـــادي عشـــر 
  .وخاالته وإخوانه وأخواته

علــى تنوعهـــا لتشــمل خمتلـــف  –رمحـــه اهللا –املوقــف  ويتضــح للمطلــع علـــى هــذه املصـــارف حــرص    
غاثية ، أو االجتماعية أو التنموية أو اإلوجوه اخلري والرب واإلحسان للمستفيدين منها ، سواء الدعوية 

) هــ١٤٣٣-هــ١٤١٧(وقـد بلـغ جممـوع األمـوال الـيت أنفقـت مـن خـالل إدارة األوقـاف خـالل األعـوام 
  .مليون  ومخسونمخسمائة فقط  )٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠( مبلغ

  التعريف باإلدارة الزراعية -٤
بتخصـــيص أفضـــل املشـــاريع الزراعيـــة ) رمحـــه اهللا(صـــاحل بـــن عبـــد العزيـــز الراجحـــي / وجـــه الشـــيخ     

وضمها إىل األوقاف حيـث مت االختيـار حسـب جـودة الرتبـة الصـاحلة للزراعـة وكـرب مسـاحة املشـاريع ، 
حلاصل على شهادة أكرب مزرعة خنيل متـر علـى مسـتوى العـامل فأحد تلك املشاريع هو مشروع الباطن ا

م ٢٠٠٥للمعلومـــــات العامـــــة واألرقـــــام القياســـــية عـــــام  الربيطانيـــــةحســـــب تصـــــنيف موســـــوعة جينـــــيس 
  .باإلضافة إىل مشروع ضرماء ومشروع احلائر والتوفيق والعفجة

دعت اسـتحداث إدارة زراعيــة ونظـراً لضـخامة املشــاريع الزراعيـة ، ترتـب عليهــا مسـؤولية كبـرية اســت     
تابعـــة إلدارة األوقـــاف لتـــنهض بتلـــك املســـئولية مـــن خـــالل تطـــوير طاقمهـــا الفـــين واإلداري، حيـــث مت 

ومـن  ،ب أفضـل الكـوادر اإلداريـة والفنيـةالعمل وفق أحدث األساليب التكنولوجية يف الزراعة واستقطا
التمـور سـنوياً للجمعيـات اخلرييـة يف مجيـع  من إنتاج األهداف األساسية لإلدارة الزراعية توجيه كميات

أحنـــاء اململكـــة العربيـــة الســـعودية باإلضـــافة إىل التمـــور املخصصـــة لســـفرة احلـــرم وبرنـــامج التوزيـــع اخلـــريي 
  .اليت يتم توزيعها سنوياً يف مكة املكرمة واملدينة املنورة على احلجاج واملعتمرين" سبع مترات"للتمور 

  )نه مسيع جميبإهذه األعمال وجيعلها يف موازين حسناته  "رمحه اهللا" املوقفنسأل اهللا أن يتقبل من (
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  رؤية ورسالة وأهداف اإلدارة الزراعية-٥
  -:الرؤية 
  .حملياً وعاملياً  ملشروعات الزراعيةاريادة      

  -:الرسالة 
ج إدارة التميــز إدارة ورعايــة املشــروعات الزراعيــة بــإدارة األوقــاف وتنميتهــا مــن خــالل تطبيــق برنــام     

املؤسســي إلنتــاج أجــود أصــناف التمــور وفســائل النخيــل، الــيت حتقــق رضــا املســتفيدين وذلــك يف بيئــة 
  .عمل متميزة، حتقيقاً لرؤية املوقف الشيخ صاحل بن عبدالعزيز الراجحي

  -:األهداف
أن تكــــون اإلدارة الزراعيــــة مــــن خــــالل املشــــروعات الزراعيــــة ضــــمن روافــــد األمــــن الغــــذائي  - ١

 .ملكة العربية السعوديةبامل
 .إنتاج أجود أصناف التمور وفسائل النخيل - ٢
 .استيعاب الكوادر الوطنية وتأهيلها للمشاركة يف النجاح - ٣
 .النفاذ إىل األسواق العاملية مبنتجات عالية اجلودة - ٤
 %.١٠حتقيق منو سنوي من اإلنتاج واملبيعات ال يقل عن  - ٥
بشـــرية واألنظمـــة اإلداريـــة ونظـــم املعلومـــات لرفـــع االســـتمرار يف االهتمـــام بتطـــوير املـــوارد ال -٦

 .جودة اخلدمة املقدمة للمستفيدين
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  التابعة لإلدارة الزراعية مشروعات النخيل-٦
المشروعات الزراعية التابعة لإلدارة الزراعية بإدارة أوقـاف  بينمقارنة يوضح  )٣٠(الجدول رقم

  صالح الراجحي 

  الوحدة  وجه املقارنة  م
  املشروعات الزراعية

  احلائر.م  ضرماء.م  الباطن.م

  املدينة  املوقع   .١
جنوب شرق مدينة 
  بريدة مبنطقة القصيم

مبحافظة ضرماء 
  مبنطقة الرياض

مبركز احلائر مبنطقة 
  الرياض

  ٣٠  ٧٦٠  ٥٤٦٦  هكتار  املساحة   .٢
  ٢٠٨٥  ٥٠.٠٠٠  ٢٠٠.٠٠٠  خنلة  عدد النخيل   .٣
  ١١  ١٩  ٤٥  صنف  صناف األعدد    .٤
  ١٠٠  ٣.٠٠٠  ١٥.٠٠٠  طن  اإلنتاج املستهدف   .٥

٦.   
األصناف املمتازة 

-خالص- سكري(
  )خضري-صقعي

  أصناف متنوعة  %٩٥  %٦٠  %

  سوف يتم تطويرها  حديثة  حديثة  شبكة  شبكة الري   .٧

  -   خنلة  خنيل األنسجة   .٨
صنف خنلة ١٠٠٠

  نبتة سيف
 -  

  -   -   ٣٢٠٠٠  خنلة  خنيل عضوي   .٩

١٠. 
ــــــــــــــــــــــاج  وحــــــــــــــــــــــدات إلنت

  الكمبوست
  وحدة

بطاقة إنتاج وحدة 
دورة بعدد / طن١٠
  سنة/ دورات ٣

 -   -  
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مرتبة حسب الحروف (أصناف النخيل بالمشروعات الزراعيةيوضح  )٣١(جدول رقم  -٧
 حيث جاري إحالل األصناف الممتازة محل المتوسطة) األبجدية

  أصناف النخيل وجودا  أصناف النخيل وجودا
  التصنيف  االسم اإلجنليزي  االسم العريب  م  التصنيف  االسم اإلجنليزي  االسم العريب  م
  ممتاز  Seqiy  صقعي .٢٢  متوسط Um alkashab  أم اخلشب .١
  ممتاز Ajwah  عجوة .٢٣  متوسط Um kebar أم كبار .٢
  جيد  Osailah  عسيلة .٢٤  جيد Barhee برحي .٣
  ممتاز Ambrh  عنربة .٢٥  جيد Bremy  برميي .٤
  جيد Karawea  قرعاويه .٢٦  متوسط Heggeai حقية .٥
  جيد Grany  قريين .٢٧  متوسط Hilwa حلوه .٦
  جيد Kewery  كويري .٢٨  ممتاز Kalas خالص .٧
  متوسط  Lahmeh  حلمية .٢٩  ممتاز Khudry خضري .٨
  ممتاز Magdol  جمدول .٣٠  ممتاز D.nor  دقلة نور .٩

  متوسط Meskaneia  مسكانيه .٣١  جيد Dekheini دخيين.١٠
  متوسط  Maktumi  مكتومي .٣٢  جيد Rezizi رزيزي.١١
  جيد Nebot Alrajhi  نبتة الراجحي .٣٣  جيد Rushoudy رشودي.١٢
  جيد Nebot saif  نبتة سيف .٣٤  جيد Rothana روثانه.١٣
  جيد Nebot salma  نبتة سلمى .٣٥  جيد  Sabbaka  سباكة.١٤
  ممتاز Nebot sultan  نبتة سلطان .٣٦  جيد  Serry  سري.١٥
  جيد Nebot Elb  نبتة عْلب .٣٧  ممتاز Sukari  سكري.١٦
  جيد Nebot ali  نبتة علي .٣٨  جيد  Sukari Ahmar  سكري أمحر.١٧
  جيد Hesheishi  هشيشي .٣٩  جيد  Selleg  سلج.١٨
  ممتاز Helalyh  هاللية .٤٠  متوسط  Shakri  شقراء.١٩
  جيد Wannan  ونان .٤١  ممتاز Safawy  صفاوي.٢٠
   Fahal  فحل .٤٢  جيد  Sufry  صفري.٢١

من حيث جودا والطلب ) متوسطة، جيدة، ممتازة( فئات تصنيف التمور إىل ثالثمت : ملحوظة
  عليها
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  طرق تسويق التمور والفسائل بالمشروعات الزراعية-٨
إدراكاً من إدارة أوقاف صاحل عبد العزيز الراجحي بأمهيـة النخيـل وشـعوراً منهـا باملسـئولية بضـرورة      

احملافظة على هـذه الثـروة احلقيقيـة ، فقـد وضـعت خطــة علميـة طموحـة  النتخـاب وتـوفري أفضـل أنـواع 
بيـدات طبقـاً لتحاليـل خمتـربات الفسائل، وإنتاج التمور الفاخرة سنوياً  واخلالية من أي آثـار ملتبقيـات امل

إضـافة إىل متـور  جامعـة امللـك سـعود وجامعـة القصـيم، فضـًال عـن إنتـاج متـور عضـوية مبواصـفات عامليـة
مــن مشـــاريعها الزراعيــة، مـــع تقــدمي الـــدعم الفــين مــن خـــالل املختصــني ـــا ملشــرتي الفســـائل  العجــائن

ومزارعــــي النخيــــل والــــذي حيقــــق أعلــــى درجــــات جنــــاح لنمــــو الفســــائل بــــإذن اهللا ويــــتم تســــويق التمــــور 
  -:والفسائل طبقاً ملا يلي

  تسويق التمورإنتاج و -أ
رييـة يف مجيـع أحنـاء اململكـة العربيـة كميات من إنتاج التمور ختصص سـنوياً للجمعيـات اخل - ١

املخصصـة ) سـبع متـرات(السعودية باإلضـافة إىل التمـور املخصصـة لربنـامج التوزيـع اخلـريي 
 .كأحد الربامج اخلريية بإدارة األوقاف، لزوار احلرمني الشريفني على مدار العام

عات الزراعيــة جــزء مــن اإلنتــاج يــتم تســويقه مــن خــالل مســتودعات الفــرز والتعبئــة باملشــرو  - ٢
 .حسب رغبة العمالء) متور معبأة -متور نثر (

 .جزء من اإلنتاج يتم تسويقه من خالل املبيعات املباشرة بأسواق التمور احمللية - ٣
جــزء مــن إنتــاج التمــور يـــتم تســويقه بعــد التعبئــة والتصــنيع مـــن خــالل منافــذ البيــع التابعـــة  - ٤

 .بيع متور اجلملةسواء منافذ بيع متور التجزئة أو منافذ ، لإلدارة
 .جزء من إنتاج متور األصناف املمتازة والتمور العضوية يتم تصديرها لألسواق العاملية -٥

  تسويق الفسائل-ب
، واختيار ما يناسبهم من الفسـائل املوثقـة للفسائلالعمالء  معاينةيتم تسويق الفسائل من خالل      

  .حلشرية والفطريةبشهادات من وزارة الزراعة تثبت خلوها من اإلصابات ا
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  الشهادات والجوائز واإلسهامات العلمية والفنية واالجتماعية -٩
 حسب التسلسل الزمني

 م٢٠٠٥ينـيس للمعلومـات العامـة واألرقـام القياسـية عـام جاحلصول على شهادة من موسـوعة  - ١
 .مشروع خنيل متر على مستوى العاملتفيد بأن مشروع خنيل الباطن أكرب 

هيئـــــة االعتمـــــاد األوروبيـــــة للتنميـــــة املســـــتدامة احلصـــــول علـــــى شـــــهادة الزراعـــــة العضـــــوية مـــــن  - ٢
 .وجتدد سنوياً وفق سلسلة من اإلجراءات  م٢٠٠٧عام ) اإليكوسريت(بفرنسا

الفـــوز جبـــائزة األمـــري فيصـــل بـــن بنـــدر للنخيـــل حيـــث فـــاز مشـــروع البـــاطن بـــاملركز الثـــاين علـــى  - ٣
ـ وبـاملركز م )٢٠٠٨( ه١٤٢٩مستوى املزارع النموذجية مبنطقة القصـيم يف دورـا الثانيـة عـام 

 . )م٢٠١٢(هـ ١٤٣٣عام ) فئة خدمة النخيل والتمور(األول 
 . م٢٠٠٨عام ) ع النخيلزراعة وإدارة مشاري( إصدار كتاب بعنوان  - ٤
الفوز  جبائزة خليفة الدوليـة لنخيـل التمـر حيـث فـاز مشـروع البـاطن بـاملركز األول فئـة املنتجـني  - ٥

 . م٢٠١٠املتميزين يف جمال زراعة النخيل وإنتاج التمور يف دورا الثانية عام 
مـــن  م٢٠١١حـــىت  م٢٠٠١شـــهادة ملـــدة إحـــدى عشـــرة عامـــاً متتـــايل مـــن  ١١احلصــول علـــى  - ٦

تــربات جامعــة امللــك ســعود وجامعــة القصــيم تفيــد خبلــو منتجــات مشــروعات اإلدارة الزراعيــة خم
 .من متبقيات املبيدات) التمور(

) الفــاو(احلصــول علــى ميداليــة يــوم الغــذاء العــاملي مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة  - ٧
مــــن الغــــذائي العــــاملي لعــــام لألبالتعــــاون مــــع وزارة الزراعــــة باململكــــة العربيــــة الســــعودية كــــداعم 

 .م٢٠١١
ورقــة علميــة شــاركت ــا اإلدارة الزراعيــة يف مــؤمترات ونــدوات علميــة داخــل وخــارج  ٢١إعــداد  - ٨

 .اململكة خالل السنوات املاضية
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بالورشـــة املركزيـــة التابعـــة لـــإلدارة الزراعيـــة ـــدف  معـــدات ومكـــائن ١٠تصـــميم وتصـــنيع عـــدد  - ٩
 .للنخيل املنتجات الثانوية فرم وتقليبخدمة أشجار النخيل وفرز وتدريج التمور و 

 -:إعداد وتنفيذ بعض برامج اإلسهامات االجتماعية واليت منها -١٠
عبئـة امـرأة سـنوياً تعملـن يف فـرز وت ٧٨إنشاء برنامج األسر املنتجة الذي يوظف أكثر مـن   - أ

  .وتغليف التمور
إعــــداد التقــــومي الزراعــــي الشــــامل خلدمــــة أشــــجار النخيــــل علــــى مــــدار العــــام وتوزيعــــه علــــى   -  ب

 .املستفيدين من مزارعي النخيل ومنتجي التمور
  ).م٢٠١٢(هـ ١٤٣٣احلصول على الشعار الوطين السعودي للمنتجات العضوية عام  -١١

  
  :وفيما يلي صور لشعارات تلك الجوائز والشهادات
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لمعلومات العامة موسوعة جينيس لشعار 

  )م٢٠٠٥( ألرقام القياسيةوا
هيئة االعتماد األوروبية للتنمية شعار 

 )اإليكوسريت(املستدامة بفرنسا
  )م٢٠٠٧(

 جائزة األمير فيصل بن بندر للنخيلشعار 
  )م٢٠١٢،م ٢٠٠٨(

    

      

  
  

  

لتمر نخيل اشعار جائزة خليفة الدولية ل
  )م٢٠١٠(

  )م٢٠١١(ميدالية يوم الغذاء العاملي 
  

الشعار الوطين السعودي للمنتجات 
  )م٢٠١٢( العضوية

  
  اإلدارة الزراعيةعليها  تالجوائز والشهادات التي حصل شعاراتتوضح ) ٣٢(صورة 
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  قائمة بعناوين األوراق العلمية الصادرة عن اإلدارة الزراعية وجهة نشرها- ٠١
لقــد الحظــت إدارة األوقــاف منــذ وقــت مبكــر أن اإلدارة العلميــة ملشــاريعها والدراســات الشــمولية     

والتخطيط العلمي الـدقيق واألحبـاث املتواصـلة تـؤدي إىل جناحـات قياسـية ونتـائج هامـة يف التوصـل إىل 
وألن التدوين هـو حلول عملية ملا يصادف منسوبيها من مشاكل فنية تتعلق بالنخيل والتمور والرتبة ، 

ســجل التــاريخ فكانــت توجيهــات اإلدارة دائمــاً لكوادرهــا الفنيــة احلــرص علــى تــدوين مجيــع البيانــات مث 
جــدولتها وحتليلهــا ومناقشــتها وانتقــاء مــا ميكــن أن يصــلح للنشــر كورقــة علميــة وذلــك مــن أجــل تأصــيل 

السلبيات إن وجـدت، وقـد شـاركت االجيابيات اليت توصلت إليها خالل تنفيذ الربامج الزراعية وتاليف 
اإلدارة ـــذه األوراق العلميـــة يف املـــؤمترات الدوليـــة الـــيت عقـــدت بـــبعض الـــدول العربيـــة واملتعلقـــة مبجـــال 
النخيل والتمور والوقاية واملكافحة لآلفات الزراعية وجمموع األوراق العلمية واحملاضـرات واملعلقـات الـيت 

ورقــة علميــة بعضــها ) ٢٢(عشــر عامــاً هــي  بعةال يتعــدى ســارة خــالل عمرهــا الــذي نشــرت باســم اإلد
ورقتني منهـا الـأجريت بالتعاون مع قسم النبـات ووقايتـه بكليـة الزراعـة والطـب البيطـري جبامعـة القصـيم 

التايل املشاركات العلمية لـإلدارة ) ٣٢(قيد التحكيم والنشر، ويوضح اجلدول رقم  األخريتني علميتنيال
  .والعاملية واإلقليمية ات والندوات العلمية احملليةالزراعية يف املؤمتر 
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منتصـف (العلمية الصادرة عن اإلدارة الزراعية منـذ إنشـائها  األوراقيوضح عناوين ) ٣٢(جدول رقم 
  والجهات التي نشرت بها محلياً وعالمياً مرتبة حسب تاريخ نشرها) هـ١٤٣٤عام هـ حتى ١٤١٧

  مواعيد انعقاده  جهات انعقاده  اللقاء العلمي/الندوة/المؤتمر  المحاضرة/عنوان البحث  م

١   
دراسة أسباب ارتفاع نسبة موت 
فسائل نخيل البلح وكيفية التغلب 

  عليها

المؤتمر الدولي األول لنخيل 
  البلح

جمهورية -جامعة أسيوط 
  مصر العربية

  هـ١٤١٩شعبان 
 م١٩٩٩نوفمبر 

  

  لفرز وتنظيف التمور ٢٠٠٠ماكينة    ٢
عمل حول المشاكل ورشة 

الهندسية واإلنتاجية التي 
  تواجه قطاع تصنيع التمور

جامعة الملك سعود 
المملكة العربية  - بالرياض

  السعودية

  هـ١٤٢١ذو القعدة 
  م٢٠٠١فبراير 

٣   
الفاقد من ثمار بعض أصناف التمور 

نتيجة  ٩٩-٩٨خالل موسمي
  اإلصابة ببعض اآلفات

المؤتمر الدولي الثاني لنخيل 
  البلح

دولة  -جامعة اإلمارات
  اإلمارات العربية المتحدة

  هـ١٤٢٢محرم 
  م٢٠٠١مارس 

٤   
المكافحة الكيميائية للقوارض في 

  بساتين النخيل
الندوة األولى للجمعية 
  السعودية للعلوم الزراعية

جامعة الملك سعود 
المملكة العربية  - بالرياض

  السعودية

  هـ١٤٢٢ذو القعدة 
  م٢٠٠٢فبراير 

٥   
إدارة مكافحة آفات (بعنوان محاضرة 

النخيل والتمور بمشاريع اإلدارة 
  )الزراعية

المؤتمر الدولي الثاني لمعهد 
  بحوث وقاية النباتات

-مركز البحوث الزراعية
  جمهورية مصر العربية

  هـ١٤٢٤شعبان 
  م٢٠٠٣سبتمبر 

٦   

مدى استجابة نخيل (معلقة بعنوان 
التمر السكري للتسميد بالبوتاسيوم 
والماغنيسيوم والمضاف رشاً وأرضاً 

  )من أجل تحسين جودة الثمار

اللقاء العلمي الدولي األول 
  لنخيل التمر

جامعة الملك سعود فرع 
المملكة العربية - القصيم

  السعودية

  هـ١٤٢٤شعبان 
  م٢٠٠٣سبتمبر 

٧   

مقارنة بين الصفات الطبيعية 
والمكونات الكيميائية لصنف نبتة 

التقليدية  سيف المكثر بالطريقة
وآخر المكثر بتقنية زراعة ) الفسائل(

  األنسجة

اللقاء العلمي الدولي األول 
  لنخيل التمر

جامعة الملك سعود فرع 
المملكة العربية - القصيم

  السعودية

  هـ١٤٢٤شعبان 
  م٢٠٠٣سبتمبر 

٨   
تقويم البرامج (محاضرة بعنوان 

الزراعية لخدمة شجرة النخيل على 
  )مدار العام

الدولي المصري المؤتمر 
  الروماني لمكافحة اآلفات

  -جامعة الزقازيق
  جمهورية مصر العربية

  هـ١٤٢٤شوال 
  م٢٠٠٣سبتمبر 

٩   

  
تصنيف وتقدير المنتجات الثانوية 

  لنخلة التمر ومدى أهميتها
  

  

ندوة تسويق التمور 
واالستفادة من مخلفات 

  النخلة بالوطن العربي

جمعية منتجي ومصنعي 
 -المنورةالتمور بالمدينة 

  المملكة العربية السعودية

  هـ١٤٢٥ربيع ثاني 
  م٢٠٠٤يونيو 
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١٠   
الواقع .. النخيل (محاضرة بعنوان 

  )والتطلعات
الندوة الثانية للجمعية 
  السعودية للعلوم الزراعية

جامعة الملك سعود 
المملكة العربية  - بالرياض

  السعودية

  هـ١٤٢٦محرم 
  م٢٠٠٥فبراير 

١١   
زراعة النخيل مشاكل (محاضرة بعنوان 
بالمملكة العربية ) وإنتاج التمور

  السعودية

المؤتمر الدولي الثالث 
  لمعهد بحوث وقاية النباتات

-مركز البحوث الزراعية
  جمهورية مصر العربية

  هـ١٤٢٦شوال 
  م٢٠٠٥نوفمبر 

١٢   
تأثير المصائد الضوئية على حفارات 

  عذوق النخيل
المؤتمر الدولي الثالث 

  لنخيل البلح
دولة  -اإلماراتجامعة 

  اإلمارات العربية المتحدة
  هـ١٤٢٧محرم 
  م٢٠٠٦فبراير 

١٣   
تصنيف وتقدير المنتجات الثانوية 

  ).مطور(لنخيل التمر ومدى أهميتها
اللقاء الزراعي األول لتبادل 

  الخبرات
المملكة  -وزارة الزراعة

  العربية السعودية
  هـ١٤٢٨صفر 
  م٢٠٠٧مارس 

١٤   
تأثير نظام الري ومعدالت التسميد 
البوتاسي وطرق إضافته على تمور 

  السكري
  ندوة النخيل الرابعة

جامعة الملك فيصل 
المملكة العربية  -باالحساء

  السعودية

  هـ١٤٢٨ربيع ثاني
  م٢٠٠٧مايو 

١٥   
تجربة إحدى "محاضرة بعنوان

الشركات الزراعية السعودية في زراعة 
  ".النخيل

زراعة "بعنوانورشة عمل 
  ".النخيل وإدارة آفاته

كلية علوم األغذية والزراعة 
  .جامعة الملك سعود –

  هـ١٤٣٢ربيع األول 
  م٢٠١١مارس

١٦   
تجربة اإلدارة (محاضرة بعنوان 

الزراعية بأوقاف الراجحي في إنتاج 
  )تمور عضوية

المؤتمر العربي الثالث 
  للمكافحة الحيوية

معهد المكافحة الحيوية 
جمهورية -القاهرة وجامعة 

  مصر العربية

  هـ١٤٣٢ذو القعدة 
  م٢٠١١أكتوبر 

١٧   
اآلثار االقتصادية لتحسين جودة 

  التمور كقيمة مضافة
  الملتقى الدولي للتمر

مدينة ارفورد بمنطقة 
  الراشدية بالمملكة المغربية

  هـ١٤٣٢ذو الحجة 
  م٢٠١١نوفمبر 

١٨   
حماية النخيل والتمور من اآلفات 

  والطيور
  الدولي للتمرالملتقى 

مدينة ارفورد بمنطقة 
  الراشدية بالمملكة المغربية

  هـ١٤٣٢ذو الحجة 
  م٢٠١١نوفمبر 

١٩   
آفات النخيل تحت [محاضرة بعنوان 

اإلدارة (نظام الزراعة العضوية 
  )]والمكافحة

المؤتمر العربي لنخيل التمر 
٢٠١١  

مدينة الملك عبدالعزيز 
المملكة  -للعلوم والتقنية

  السعوديةالعربية 

  هـ١٤٣٣محرم 
  م٢٠١١ ديسمبر

٢٠   
تصنيف فحول نخيل التمر من حيث 

  خصوبتها
اللقاء الزراعي الرابع لتبادل 

  الخبرات
المملكة  -وزارة الزراعة 

  العربية السعودية
  هـ١٤٣٤ربيع ثاني 
  م٢٠١٣مارس 

  دراسات حول فحول نخيل التمر   ٢١
الملتقى العلمي للمصادر 

  الوراثية لنخيل التمر 
  جمهورية تونس

  هـ١٤٣٤ اآلخرةجمادى 
  م٢٠١٣ابريل 

٢٢   
الممارسات الزراعية الجيدة ألشجار 

  النخيل
الممارسات (الدورة التدريبية 

  )الزراعية الجيدة
  جامعة القصيم

  ه١٤٣٤ اآلخرةجمادى 
  م٢٠١٣مايو 

  
  



	-  ١٧٤ -	����    الزراعة العضوية للنخيل
 

  قائمة بأبرز المقاالت التي تم نشرها وجهة النشر- ١١
ــة بــإدارة األوقــاف تناولــت  )٤٦(إعــداد ونشــر عــدد ب ت المســاهمةتمــ ــة مــن قبــل اإلدارة الزراعي مقال

ــة حــول فــتح آفــاق تســويقية  ــة واإلســتراتيجية والرؤي معلومــات عــن النخيــل والتمــور مــن حيــث األهمي
 ٩جديدة من واقع الخبرة العملية والنظـرة المسـتقبلية تجـاه هـذا القطـاع، نشـرت هـذه المقـاالت فـي 

  -:التالي)٣٣(مجالت محلية وخليجية خالل الست سنوات الماضية كما هو موضح بالجدول رقم 
  العدد وتاريخ النشر  المجلة ومكان إصدارها  عنوان المقال  م

١   
صادرات المملكة من التمور منخفضة وال 

  .تلبي الطموحات
المنطقة –االحساء 

  الشرقية
- يونيو–مايو -٧٧

  م٢٠٠٧

  .النخيل الحمراءأضواء على سوسة    ٢
المنطقة –االحساء 

  الشرقية
- يونيو–مايو -٧٧

  م٢٠٠٧

  القصيم –النخلة   .الجائزة ومكانة النخلة   ٣
يناير  -هـ ١٤٢٩محرم 

  م٢٠٠٨

  القصيم –النخلة   .ست نصائح نحو بساتين نخيل متميزة   ٤
يناير  -هـ ١٤٢٩محرم 

  م٢٠٠٨

  القصيم –القصيم تمور   .تظاهرة تسويقية عالمية..مهرجانات التمور   ٥
 - هـ ١٤٢٩شعبان 

  م٢٠٠٨أغسطس 

  القصيم –تمور القصيم   القيمة الغذائية واألهمية العالجية للتمور   ٦
 - هـ ١٤٢٩شعبان 

  م٢٠٠٨أغسطس 

٧   
خطة طموحة لتصدير التمور واستهداف 

  .أسواق االتحاد األوربي
  القصيم –تمور القصيم 

 - هـ ١٤٢٩شعبان 
  م٢٠٠٨أغسطس 

٨   
الزراعية بمشاريع أوقاف الراجحي البرامج 

  .الزراعية
   -الشجرة المباركة

  اإلمارات–أبو ظبي 
  ٣المجلد األول العدد

  م٢٠٠٩سبتمبر 

٩   

القطاع الزراعي يحتاج إلى إستراتيجية وطنية 
إعادة النظر في دور الجمعيات  –للتسويق 

  .الزراعية ضروري
  

  القصيم –زراعة القصيم 
يوليو  -هـ ١٤٣٠رجب 

  م٢٠٠٩

يوليو  -هـ ١٤٣٠رجب   القصيم –زراعة القصيم أهم اآلفات الحشرية التي تصيب المحاصيل    ١٠
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الزراعية بمنطقة القصيم واالتجاهات الحديثة 
  .لمكافحتها

  م٢٠٠٩

١١   
نسعى إلى إكمال تحويل مشروع نخيل الباطن 

  .إلى الزراعة العضوية
  القصيم –زراعة القصيم 

يوليو  -هـ ١٤٣٠رجب 
  م٢٠٠٩

١٢   
االستثمار في زراعة النخيل وإنتاج التمور  مزايا

  .بالمملكة
  القصيم –تمور القصيم 

 - هـ ١٤٣٠شعبان 
  م٢٠٠٩أغسطس 

  القصيم –تمور القصيم   .العناية ببساتين النخيل وحماية التمور   ١٣
 - هـ ١٤٣٠شعبان 

  م٢٠٠٩أغسطس 

١٤   
استخالص واستخدام الدبس بين األمس 

  .واليوم
  القصيم –تمور القصيم 

 - هـ ١٤٣٠ شعبان
  م٢٠٠٩أغسطس 

  الرياض-النخيل والتمور  .أكبر مزرعة نخيل بالعالم –ألف نخلة ٢٠٠   ١٥
ذو الحجة  –شوال  ٣العدد

  هـ١٤٣٠

١٦   
تصنيف وتقدير المنتجات الثانوية لنخلة التمر 

  .ومدى أهميتها
أبو  -الشجرة المباركة

  اإلمارات–ظبي 
  ١المجلد الثاني العدد

  م٢٠١٠مارس 

١٧   
) زراعة وإدارة مشاريع النخيل(عرض كتاب 

  .م الصادر عن إدارة أوقاف الراجحي٢٠٠٨
  

  الرياض-العلوم والتقنية
  ٩٥العدد

يونيو  -هـ ١٤٣١رجب 
  م٢٠١٠

  الرياض-السنبلة  .إرشادات تطبيقية للنهوض ببساتين النخيل   ١٨
  ٥٢العدد

  م٢٠١٠يونيو 

  القصيم –تمور القصيم   .برنامج تحويل األسر المحتاجة إلى منتجة   ١٩
 - هـ ١٤٣١رمضان 

  م٢٠١٠أغسطس 

٢٠   
اآلثار االقتصادية لعمليات تحسين جودة 

  .التمور للحصول على قيمة مضافة
  القصيم –تمور القصيم 

 - هـ ١٤٣١رمضان 
  م٢٠١٠أغسطس 

  القصيم –تمور القصيم   .كيف نستثمرها؟.. الرواكيب ثروة ضائعة    ٢١
 - هـ ١٤٣١رمضان 

  م٢٠١٠أغسطس 

٢٢   
اآلثار  ٠٠٠مضافة للحصول على قيمة

  .االقتصادية لعمليات تحسين جودة التمور
أبو  -الشجرة المباركة

  اإلمارات–ظبي 
  ٣المجلد الثاني العدد 

  م٢٠١٠سبتمبر 

  ٥٣العدد  الرياض-السنبلةقفز من المحلية إلى ..مشروع نخيل الباطن    ٢٣
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العالمية من حيث المساحة ، عدد النخيل، 
  .جودة التمور

  م٢٠١٠نوفمبر 

  .وقاية التمور من آفة الطيور   ٢٤
أبو  -الشجرة المباركة

  اإلمارات–ظبي 
  ٢المجلد الثالث العدد

  م٢٠١١يونيو 

٢٥   
للعام العاشر على التوالي خلو تمور 

مشروعات أوقاف صالح الراجحي الزراعية 
  .من متبقيات المبيدات

  م٢٠١١يوليو  ٥٥العدد   الرياض-السنبلة

٢٦   
للنهوض بقطاع أبرز إسهامات إدارة األوقاف 
  .النخيل والتمور

  القصيم –تمور القصيم 
  

 - هـ ١٤٣٢رمضان 
  م٢٠١١أغسطس 

٢٧   
  المجلس الدولي للنخيل والتمور

أحد مقومات نجاح زراعة النخيل وإنتاج 
  .التمور بالمملكة العربية السعودية

  القصيم –تمور القصيم 
  

 - هـ ١٤٣٢رمضان 
  م٢٠١١أغسطس 

٢٨   
برنامج تغذية  الممارسات الخاطئة في تنفيذ

  وري النخيل وكيفية تصحيحها
  

  القصيم –تمور القصيم 
  

 - هـ ١٤٣٢رمضان 
  م٢٠١١أغسطس 

٢٩   
أهمية األسمدة العضوية في تسميد مزارع 

  نخيل التمر
أبو  -الشجرة المباركة

  اإلمارات–ظبي 
 - هـ ١٤٣٣محرم ٤

  م٢٠١١ديسمبر 

  القصيم –النخلة   حوار حول هموم وشجون النخيل والتمر   ٣٠
  هـ١٤٣٣جمادى األخرى 

  م٢٠١٢مايو 

  القصيم –النخلة   مصنع تمور القصيم أمل يراود أهل المنطقة   ٣١
  هـ١٤٣٣جمادى األخرى 

  م٢٠١٢مايو 

  القصيم –النخلة   أوجه الشبه بين النخيل واإلنسان   ٣٢
  هـ١٤٣٣جمادى األخرى 

  م٢٠١٢مايو 

٣٣   
المكونات الغذائية لحبوب لقاح النخيل 

  وأهميته االقتصادية
أبو  -الشجرة المباركة

  اإلمارات–ظبي 
  ه١٤٣٤محرم 

  م٢٠١٢ديسمبر 

٣٤   
المكونات الغذائية لنوى التمر وأهميته 

  االقتصادية
أبو  -الشجرة المباركة

  اإلمارات–ظبي 
  ه١٤٣٤جمادى األولى 

  م٢٠١٣مارس 
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٣٥   
منتج ثانوي ) الفسائل الهوائية (الرواكيب 

  كيف نستثمرها؟... لنخيل التمر
أبو  -المباركةالشجرة 
  اإلمارات–ظبي 

  قيد النشر

٣٦   
... الفسائل األرضية منتج ثانوي لنخيل التمر

  كيف نعتني بها؟
أبو  -الشجرة المباركة

  اإلمارات–ظبي 
  قيد النشر

  تصنيف وتقدير نواتج تقليم نخيل التمر   ٣٧
أبو  -الشجرة المباركة

  اإلمارات–ظبي 
  قيد النشر

٣٨   
خصائص نواتج تقليم نخيل التمر ومجاالت 

  استخدامها
أبو  -الشجرة المباركة

  اإلمارات–ظبي 
  قيد النشر

٣٩   
مشاركات ..إدارة أوقاف صالح الراجحي

فاعلة في مؤتمرات محلية وعالمية لخدمة 
  أبحاث النخيل والتمور

  تمور القصيم
  هـ١٤٣٣شوال 

  م٢٠١٢أغسطس 

٤٠   
النخيل إدارة العمليات الزراعية ألشجار 

  االنتقال من العشوائية إلى العمل االحترافي..
  تمور القصيم

  هـ١٤٣٣شوال 
  م٢٠١٢أغسطس 

٤١   
اآلفات واألمراض التي تصيب طلع النخيل 

  وطرق مكافحتها
  تمور القصيم

  هـ١٤٣٣شوال 
  م٢٠١٢أغسطس 

٤٢   
مقومات االستثمار في زراعة النخيل وإنتاج 

  التمور محلياً وعالمياً 
  قيد النشر  النخيل والتمور

٤٣   
مخاطر الصقيع على النباتات عموماً وعلى 

  على وجه الخصوص وطرق الوقايةالنخيل 
  قيد النشر  النخيل والتمور

٤٤   
إدارة األوقاف العلمية في  إسهامات

المؤتمرات والمهرجانات الدولية لخدمة 
  النخيل والتمور أبحاث

  مجلة النخلة
  هـ١٤٣٤شعبان 
  م٢٠١٣يوليو 

  مجلة النخلة  مستقبل تصدير التمور السعوديةحوار حول    ٤٥
  هـ١٤٣٤شعبان 
  م٢٠١٣يوليو 

  مجلة النخلة  االستثمار في المنتجات الثانوية لنخيل التمر   ٤٦
  هـ١٤٣٤شعبان 
  م٢٠١٣يوليو 
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  قائمة بأنواع المعدات التي تم تصميمها وتصنيعها بالورشة المركزية والهدف منها- ٢١
بتصــــميم وتصــــنيع كــــل مــــا مــــن شــــأنه  مــــن قبــــل اإلدارة العامــــة لألوقــــاف مت توجيــــه اإلدارة الزراعيــــة    

النهوض خبدمة قطاع النخيل من امليكنة وذلك للمسـاعدة يف حـل أزمـة العمالـة ولسـرعة تنفيـذ الـربامج 
ورشـــة املركزيـــة الزراعيـــة وبالكيفيـــة املطلوبـــة ويف الوقـــت املناســـب وبالفعـــل مت تصـــنيع بعـــض املعـــدات بال

التابعة لإلدارة الزراعية خلدمة بـرامج التلقـيح امليكـانيكي ولفـرز وتنظيـف التمـور بعـض تلـك املعـدات مت 
تســجيلها يف إدارة بــراءة االخــرتاع مبدينــة امللــك عبــدالعزيز للعلــوم والتقنيــة للحصــول علــى بــراءة التقــدمي ل

  -: التالي) ٣٤(جدول رقم ومن تلك المعدات واآلالت كما هو موضح بالاخرتاع هلا 
  تصميمها الهدف من  العدد  نوع الماكينة أو اآللة  م

  لفرز وتنظيف التمور  ١  ٢٠٠٠ماكينة    ١

  لفرز وتدريج التمور  ١٣  سيور    ٢

  لنزع النوى  ٥  ماكينة يدوية   ٣

  لنزع النوى  ١  ماكينة هوائية   ٤

  للتلقيح الميكانيكي  ٥  كمبروسر   ٥

  لتنظيف التمور  ٤  هزازات   ٦

  لفرم وطحن نواتج التقليم  ٣  فرم مخلفات مكائن   ٧

  ١  تطوير مكائن   ٨
ماكينة استخالص حبوب اللقاح المؤمنة من 

  شركة طيبة بدولة اإلمارات

٩   
لغسيل الفالتر ٢٠١٠آلة 

الدسكية تحت نظام شبكة الري 
  .الحديثة

١ 
، أحد مكونات )الفالتر الدسكية( غسيل

  .شبكة الري بالتنقيط

١٠   
العضوي ماكينة تقليب السماد 

  ).كمبوست(الصناعي
١ 

تقليب  سماد الكمبوست الصناعي المكون 
  .من مخلفات النخيل

ــد أن يطلــع عليهــا مــن  ــة لمــن يري وهــذه المعــدات ُمتــاح نمــاذج منهــا فــي متحــف اإلدارة الزراعي
العربيـة  المهتمين بالنخيل والتمور من داخل منطقة القصيم وخارجها وكذلك من خارج المملكة

  .السعودية
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  في المهرجانات ذات العالقة اإلدارة الزراعية مشاركة- ٣١
من أجل نشر الـوعي بأمهيـة التمـور خاصـة العضـوية والنظيفـة والسـعي حمليـاً وعامليـاً لزيـادة تصـدير      

املهتمـة بالنخيـل والتمـور واملعـارض التمور تشارك اإلدارة الزراعية بإدارة األوقاف يف معظم املهرجانـات 
للـرتاث داخل اململكة العربية السـعودية مثـل مهرجـان اجلنادريـة  واملعارض تلك املهرجاناتسواء كانت 

، ومهرجانـــات التمـــور مبعظـــم منـــاطق اململكـــة، ســـواء كانـــت تلـــك املشـــاركات مـــن قبـــل إدارة والثقافـــة
  -:ومن تلك املشاركات مايلي أو باملشاركة عن طريق وزارة الزراعة، األوقاف مباشرة

  .هـ١٤٣٣هـ حىت عام ١٤٢١ر بريدة منذ تأسيسه عام متو  اتمهرجان - ١
مبدينـــة  ت أقيمـــيتهــــ الـــ١٤٣٣-١٤٣٢-١٤٣١ لألعـــوامللتمـــور املعبـــأة ) قـــوت(رض امعـــ - ٢

 .التمور مبدينة بريدة
املعـرض الزراعــي الصـناعي الســعودي عــام املقامــة ضـمن فعاليــات رض الزراعــة العضـوية امعـ - ٣

 .هـ١٤٣٣-١٤٣٢-١٤٣١
 .هـ١٤٣٣ -١٤٣١ ياإلمارات العربية املتحدة عامدولة والتمور باملعرض الدويل للنخيل  - ٤
املشــاركة عــن طريــق جامعــة القصــيم باململكــة العربيــة الســعودية للتعريــف بــالتمور يف بعــض  - ٥

 .م٢٠٠٨اجلزائر عام ، تركيا، الدول مثل روسيا
الســـــعودية كمـــــا حـــــدث يف مهرجـــــان  باململكـــــة العربيـــــة وزارة الزراعـــــةاملشـــــاركة عـــــن طريـــــق  - ٦

 م٢٠١٠ هــ املوافـق١٤٣٠عـام  نتجات الزراعة العضوية الذي أُقيم  مبدينـة بيوفـاخ باهلنـدم
 .حيث شاركت اإلدارة الزراعية بعينات من التمور العضوية ونشرات تعريفية

  .جبناح خاص بالتمور م مبدينة برلني بأملانيا٢٠١٣معرض فروت لوجستيكا املشاركة يف  - ٧
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  التمر نخيلاإلصدارات عن  أهم
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  إصدارات إدارة أوقاف صالح الراجحي في مجال النخيل والتموربعض غالف ) ٣٣(صورة 
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  العربية قائمة المراجع
 القران الكرمي - ١
 .م١٩٥٧القاهرة، دار إحياء الكتب العربية . النبوي ابن القيم اجلوزية، الطب - ٢
 املتكاملة لآلفات الزراعيةاملكافحة ، م٢٠٠٢، ابراهيم الشهوان - ٣
م ، اآلفات احلشرية يف مصر والـبالد العربيـة وطـرق السـيطرة ١٩٩٣أمحد لطفي عبد السالم ،  - ٤

 .عليها ، اجلزء الثاين ، املكتبة األكادميية ، مصر
جامعــة ،كليـة الزراعـة ، الزراعـة العضــوية ، م٢٠٠٨، محــد حممـد العـريبأ-محـد حممـود اجليـزاويأ - ٥

 .عني مشس
، احلشـــرية  لآلفـــاتاملكافحـــة احليويـــة ) م٢٠٠٠(حيـــي حســـني فيـــاض ، ني اهلنيـــديمحـــد حســـأ - ٦

 ).٥٨٦(نشرة فنية رقم  األراضيالزراعة واستصالح  وزارة
،    ٤٠هــــ ، نشـــرات فنيـــة ١٤٢١،  الطيـــب علـــي احلـــاج ، ســـليمان الرحيـــاين ، حممـــد الـــدغريي - ٧

 .كلية الزراعة والطب البيطري ، جامعة امللك سعود ، فرع القصيم ، السعودية
م ، ٢٠٠٦، حممــــد بــــن عبــــد العزيــــز الــــدغريي ، رمضــــان مصــــري هــــالل ، ---------- - ٨

 .حشرات التمور املخزونة ، كلية الزراعة والطب البيطري ، جامعة القصيم
م، آفـــــــــــــات النخيـــــــــــــل ٢٠٠٦، ----------،  ----------،  ---------- - ٩

 .احلشرية وطرق مكافحتها ، كلية الزراعة والطب البيطري ، جامعة القصيم
تأثري كمية حبوب اللقاح على نسبة العقد واحملصول وجـودة ) م١٩٩٦(البداح إبراهيم عبداهللا  -١٠

 -ســعود جامعــة امللــك-كليــة الزراعــة-رســالة ماجســتري. الثمــار يف بعــض أصــناف خنيــل الــبلح
  .السعودية اململكة العربية

أعــداد النخيــل العضــوية وحتــت التحــول يف اململكــة العربيــة الســعودية ،م٢٠١٢، ميــن الغامــديأ -١١
 هـ١٤٣٣جملة متور القصيم شوال ، ٢٠١١لعام 

التلقـــيح بإنتاجيـــة ) م١٩٨٨(باشـــه،حممد علي،ونصـــر،طه عبداهللا،وشـــاهني حممـــد عبـــدالرحيم  -١٢
مدينـة -السـعودية، إدارة النشـر العلمـي املنطقة الوسـطى باململكـة العربيـةأشجار خنيل البلح يف 

 .السعودية اململكة العربية -الرياض -امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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دار املنــارة . بـني القـرآن والسـنة والطـب احلـديث. التمـر واملــاء. حسـان مشسـي باشـا، األسـودان -١٣
 .م١٩٩٢والتوزيع للنشر

م ، خنلـــة التمـــر علـــم وتقنيـــة الزراعـــة والتصـــنيع ، دار زهـــران ٢٠٠٠، حســـن خالـــد العكيـــدي  -١٤
 .للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن

 -اجلـــزء األول -ادارة االفـــات مقدمـــة يف املكافحـــة املتكاملـــة،٢٠٠٧،حســـني عبـــداملنعم برعـــي -١٥
 فان دان بوخ جامعة كاليفورنيا، تأليف ماري فلنت، مرتجم 

يل التمر ، كلية العلوم الزراعية ، جامعة اإلمارات العربية م ، خن١٩٩٣محيد جاسم اجلبوري ،  -١٦
 .املتحدة 

 النخيــل والتمــور باململكــة العربيــة) م١٩٨٣(خليفــة،طاهر وجوانة،حممــد زيــين والســامل،حممد -١٧
 .السعودية اململكة العربية-وزارة الزراعة واملياه. السعودية

إدارة ، الزراعيـة الـة. والعالجيـة للتمـورالقيمـة الغذائيـة . م٢٠٠٤. الرضـيمان خالـد بـن ناصـر -١٨
العـدد ، ٣٥الـد . السـعودية اململكـة العربيـة. وزارة الزراعـة.العالقات العامة واإلعالم  الزراعـي

 .هـ١٤٢٥شوال ، الرابع
م ، السـماد العضـوي الصـناعي ١٩٩٨خالد بن ناصر الرضيمان ، هجو حممـد عبـد املاجـد ،  -١٩

، كليــة الزراعــة والطــب البيطــري ، جامعــة  ٢٠فنيــة رقــم نشــرة )  compostســت و الكومب(
 .امللك سعود ، فرع القصيم ، السعودية

، خنيــل التمــر يف االنرتنــت،   م٢٠٠٦، أمحــد أبــو اليزيــد الرســول ، خالــد بــن ناصــر الرضــيمان  -٢٠
 .كلية الزراعة والطب البيطري ، جامعة القصيم ، السعودية

ور مصدر هام ملضادات األكسدة والفيتامينات ،  ، التم م٢٠٠٦، خالد بن ناصر الرضيمان  -٢١
 .كلية الزراعة والطب البيطري ، جامعة القصيم ، السعودية

الـــة ، الواقـــع والطموحـــات..الزراعـــة العضـــوية يف الـــوطن العـــريب، خالـــد بـــن ناصـــر الرضـــيمان -٢٢
 م٢٠١٢ابريل ) ٣(الزراعية العدد

جملـة وزارة ، عن الزراعة العضوية يف العامل  وأرقامحقائق ، م٢٠١٠، خالد بن ناصر الرضيمان -٢٣
 اململكة العربية السعودية،الزراعة
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مـــن سلســـلة ، التمـــر واحلليـــب غـــذاء صـــحي متكامـــل ، م٢٠١٣، خالـــد بـــن ناصـــر الرضـــيمان -٢٤
 املستدامة التنميةإصدارات 

سلسلة ، مقدمة يف الزراعة العضوية، هـ١٤٢٥،حممد زكي الشناوي ،خالد بن ناصر الرضيمان -٢٥
-الســنة اخلامســة –الثــامن  اإلصــدار -العلميــة للجمعيــة الســعودية للعلــوم الزراعيــة اإلصــدارات

 جامعة امللك سعود
خالــــد مكــــوك ، وليــــد أبــــو غريبــــة ، بســــام بياعــــة ، مســــري الشــــريف ، عبــــد الــــرمحن الصــــغري ، ،  -٢٦

، جملــة  م ، البحــوث يف علــوم وقايــة النبــات يف الــدول العربيــة واقعهــا وآفاقهــا املســتقبلية١٩٩١
 .، سوريا ٩وقاية النبات العربية ، جملد

الـــــدار العربيـــــة للنشـــــر ، الفطريـــــات املمرضـــــة للحشـــــرات، م٢٠٠٩، رفعـــــت املرســـــي الصـــــفطي -٢٧
 مصر، والتوزيع

، مقارنـة بـني املواصـفات  م ٢٠٠٣رمزي عبد الرحيم أبو عيانـه ، سـلطان بـن صـاحل الثنيـان ،  -٢٨
الطبيعية  واملكونات الكيميائية لثمار صنف نبتة سيف املكثر بالطريقـة التقليديـة وآخـر املكثـر 
بتقنيــة زراعــة األنســـجة ، اللقــاء العلمـــي الــدويل لنخيــل التمـــر كليــة الزراعـــة والطــب البيطـــري ، 

 .جامعة امللك سعود ، فرع القصيم ، السعودية
م ، املكافحــة الكيميائيــة  ٢٠٠٢،  بــو عيانــه ، ســلطان بــن صــاحل الثنيــانرمــزي عبــد الــرحيم أ -٢٩

للقوارض يف بساتني النخيل ، الندوة األوىل للجمعية السعودية للعـوم الزراعيـة ، كليـة الزراعـة ، 
 .جامعة امللك سعود ، السعودية

مشــاريع  زراعــة وإدارة، م ٢٠٠٨رمــزي عبــد الــرحيم أبــو عيانــه ، ســلطان بــن صــاحل الثنيــان ،   -٣٠
 .اململكة العربية السعودية، أوقاف صاحل الراجحي  إدارة، النخيل 

م ، أساســيات املكافحــة احليويــة ، إدارة أوقــاف صــاحل ١٩٩٨،  رمــزي عبــد الــرحيم أبــو عيانــه -٣١
 .القصيم –اإلدارة الزراعية  –الراجحي 

لتقـى الـدويل للتمـرامل-، محاية النخيل والتمور من اآلفات والطيـوررمزي عبد الرحيم أبو عيانه  -٣٢
  .م٢٠١١هـ نوفمرب ١٤٣٢ذو احلجة -مدينة ارفورد مبنطقة الراشدية باململكة املغربية  
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م ، خنلـــة التمـــر املعـــامالت الزراعيـــة ٢٠٠٤رمضـــان مصـــري هـــالل ، أســـامة كمـــال العباســـي ،  -٣٣
 .ومكافحة اآلفات ، سلسلة املعارف الزراعية ، دار املعارفة ، القاهرة

 .م١٩٩٨سعود  جامعة امللك -كلية العلوم  -التمر غذاء وصحةسامل الشوميان،  -٣٤
جتربـــة اإلدارة (حماضـــرة بعنـــوان  -ســـعود بـــن عبـــدالكرمي الفـــدا ، رمـــزي عبـــد الـــرحيم أبـــو عيانـــه -٣٥

املـــؤمتر العــريب الثالـــث للمكافحـــة احليويـــة-) الزراعيــة بأوقـــاف الراجحـــي يف إنتــاج متـــور عضـــوية
هــ ١٤٣٢ذو القعـدة -مجهوريـة مصـر العربيـة-ة معهد املكافحـة احليويـة وجامعـة القـاهر   

 م٢٠١١أكتوبر -
التقـومي الزراعـي الشـامل ، م ٢٠١٠، سعود بن عبدالكرمي الفدا ، رمـزي عبـد الـرحيم أبـو عيانـه -٣٦

 اململكة العربية السعودية، إدارة أوقاف صاحل الراجحي ، خلدمة أشجار النخيل
آفات النخيـل حتـت نظـام [حماضرة بعنوان ة رمزي عبدالرحيم ابوعيان،سعود بن عبدالكرمي الفدا -٣٧

مدينـــــــــــــــــة امللـــــــــــــــــك -  ٢٠١١املؤمتر العريب لنخيل التمر -)]اإلدارة واملكافحة(الزراعة العضوية 
 .م٢٠١١ ديسمربهـ ١٤٣٣حمرم -اململكة العربية السعودية -عبدالعزيز للعلوم والتقنية

لزراعيـة السـعودية يف زراعـة جتربـة إحـدى الشـركات ا"حماضـرة بعنـوان-سعود بن عبـدالكرمي الفـدا -٣٨
 –كليـــة علـــوم األغذيـــة والزراعـــة   -"زراعـــة النخيـــل وإدارة آفاتـــه"ورشـــة عمـــل بعنـــوان -"النخيـــل

 .م٢٠١١هـ مارس١٤٣٢ربيع األول  -جامعة امللك سعود
امللتقــى  -،اآلثــار االقتصــادية لتحســني جــودة التمــور كقيمــة مضــافةســعود بــن عبــدالكرمي الفــدا  -٣٩

هــــ نـــوفمرب ١٤٣٢ذو احلجـــة -مدينـــة ارفـــورد مبنطقـــة الراشـــدية باململكـــة املغربيـــة-الـــدويل للتمـــر
 .م٢٠١١

م ، أســـباب ارتفـــاع نســـبة مـــوت الفســـائل وكيفيـــة التغلـــب ١٩٩٩الثنيـــان ، بـــن صـــاحل ســـلطان  -٤٠
 .خنيل البلح ، جامعة أسيوط ، مصر عليها ، املؤمتر الدويل األول عن

تقــــارير عــــن ،  م٢٠٠٢-م١٩٩٨عيانــــه ، أبو  عبــــدالرحيم الثنيــــان ، رمــــزي بــــن صــــاحل ســــلطان -٤١
اإلمـارات (العربيـة السـعودية وخارجهـا  ضرماء ومزارع خنيل داخـل اململكـةخنيل شروع زيارات مل

 .)مصر، العربية املتحدة 
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م ، األكاروسـات املتطفلـة علـى خنيـل ٢٠٠٦، سليمان بن حممد الرحياين ، أمحد حسن فـويل  -٤٢
 .التمر يف القصيم ، كلية الزراعة والطب البيطري ، جامعة القصيم

م ، خنيـــل التمـــر يف مصـــر ، كليـــة ٢٠٠٠صـــالح الســـماحي ، جمـــدي غنـــيم ، الســـيد عطيـــه ،  -٤٣
 .الزراعة قسم الصناعات الغذائية ، جامعة قناة السويس ، مصر

 حصاد وتداول التمور بعد احلصاد، م٢٠٠٩، عواد حسني – عادل عبدالقادر -٤٤
م ، خنلـة الثمـر زراعتهـا ورعايتهـا وإنتاجهـا يف ١٩٩٨عاطف إبراهيم ، حممد نظيـف خليـف ،  -٤٥

 .الوطن العريب ، منشأة دار املعارف ، األسكندرية ، مصر
 .م ، النخيل والتمور وآفاا، جامعة البصرة ، العراق١٩٨٥على عبد احلسني ،  -٤٦
م ، مفصليات األرجل ذات األمهية الطبية والبيطريـة يف السـعودية ، كليـة ١٩٩٤علي بدوي ،  -٤٧

 .الزراعة ، جامعة امللك سعود ، السعودية
م ، خنلــة التمــر ماضــيها وحاضــرها واجلديــد يف زراعتهــا وصــناعتها ١٩٧٢عبــد اجلبــار البكــر ،  -٤٨

 .وجتارا ، وزارة الزراعة العراقية ، العراق
م ، ٢٠٠٦بــن علــي اخلطيــب ، أمحــد بــن حممــد اجلــرب ، علــي بــن حممــد اجلــرب ،  عبــد اللطيــف -٤٩

 .خنيل التمر يف اململكة العربية السعودية ، املركز الوطين ألحباث النخيل والتمور باألحساء
م ٢٠٠٦عبد الرمحن إبراهيم احلميد ، ضياء الدين أمحد الـريس ، حممـد عبـد الوهـاب قاسـم ،  -٥٠

 .لية الزراعة والطب البيطري ، جامعة القصيم، ري وتسميد النخيل ، ك
، فوائد النخيـل والتمـور ، كليـة الزراعـة  ٢٠٠٦، أنصاري أدريس مفتاح ،  ---------- -٥١

 .والطب البيطري ، جامعة القصيم ، السعودية
، خالد بـن ناصـر الرضـيمان ، رمضـان مصـري هـالل ، ضـياء الـدين أمحـد  ---------- -٥٢

رات عن خنلة التمر ، كليـة الزراعـة والطـب البيطـري ، جامعـة ، بعض اإلصدا ٢٠٠٦الريس ، 
 .القصيم ، السعودية

والتوزيــع  دار الطالئــع للنشــر. العــالج بــالتمر والرطــب. ه ١٤٢٦. نبيــل علــي، عبــد الســالم -٥٣
  .والتصدير
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م ، زراعــــة خنيــــل التمــــر ، برنــــامج دعــــم إنتــــاج التمــــور ، منظمــــة ٢٠٠٥عبــــد الوهــــاب زايــــد ،  -٥٤
 ).الفاو(ة التابع لألمم املتحدة األغذية والزراع

،  ٦١م ، جدولــــة ري النخيــــل ، جملــــة العلــــوم والتقنيــــة العـــــدد ٢٠٠٣عبــــد الــــرمحن العذبــــة ،  -٥٥
 .السعودية

املــؤمتر الــدويل ، القواعــد والقــوانني اخلاصــة بالزراعــة العضــوية ، م٢٠٠٤، علــي يوســف بــدوي  -٥٦
 مصر -القاهرة، مارس ٢٧-٢٥، الثاين للزراعة العضوية 

م ، زراعـة النخيـل ١٩٧٩حسني أمحـد ، حممـد سـعيد القحطـاين ، يوسـف أمـني وايل ،  فتحي -٥٧
 .وإنتاج التمور يف العاملني العريب واإلسالمي ، مطبعة جامعة عني مشس ، القاهرة ، مصر

م ، ميـــاه الـــري ومـــدى صـــالحيتها ألشـــجار النخيـــل ،  ٢٠٠٦حممـــد إبـــراهيم دســـوقي هـــالل ،  -٥٨
  .جامعة القصيم كلية الزراعة والطب البيطري ،

حممــد حممــود الزيــات ، صــاحل القعــيط ، حســن عصــام الــدين لقمــة ، هــاين ظهــران ، خالــد آل  -٥٩
م ، أهـــم أمـــراض وآفـــات خنيـــل التمـــر باململكـــة ٢٠٠٢عبـــد الســـالم ، مراجعـــة حممـــد اجلـــريب ، 

ودية العربية السعودية وطرق مكافحتها ، وزارة الزراعة واملياه ، منظمة األغذيـة والزراعـة ، السـع
. 

م ، املرشــد احلقلــي ألمــراض وآفــات خنيــل التمــر ، هيئــة الــري والصــرف ١٩٩١حممــد أنــيس ،  -٦٠
 .باالحساء ، وزارة الزراعة واملياه  ، السعودية

هـــ ، الــذبول الوعــائي لنخيــل الــبلح ، الــة الزراعيــة عــدد ١٤١٣حممــد عبــد الســتار املليجــي ،  -٦١
 .أبريل ، السعودية 

م ، مفتـاح للتعـرف املبـدئي علـى أمـراض ٢٠٠٦هـالل ،  ، رمضان مصري ---------- -٦٢
 .وآفات خنيل التمر ، كلية الزراعة والطب البيطري ، جامعة القصيم

هـ ، التسميد ملـاذا وكيـف ١٤١٠حممد غنيم ، هجو عبد املاجد ، رأفت ربيع ، رجاء صربة ،  -٦٣
ك ســـعود ، فـــرع ، كليـــة الزراعـــة والطـــب البيطـــري ، جامعـــة امللـــ ٢١؟ ، نشـــرة إرشـــادية رقـــم .

 .القصيم ، السعودية
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م ، تطبيقـــات املكافحـــة املتكاملـــة لآلفـــات الزراعيـــة ، دار ١٩٩٧حممـــد ســـعيد صـــاحل الـــزيين ،  -٦٤
 .الفجر للنشر والتوزيع ، مصر 

كتــاب األهــرام االقتصــادي العــدد ، م ، غــذاء بــال مبيــدات١٩٩٧حممــد ســعيد صــاحل الــزيين ،  -٦٥
 .القاهرة،مؤسسة األهرام ،  ٨٥

أسس ومقاييس  –م ، مكافحة اآلفات يف الزراعة العضوية ٢٠٠٥يد صاحل الزيين ، حممد سع -٦٦
 .الزراعة النظيفة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، مصر 

م، املكافحـــة البيولوجيـــة يف اآلفـــات الزراعيـــة ، املكتبـــة األكادمييـــة ١٩٩٧حممـــد فـــؤاد توفيـــق ،  -٦٧
 .،مصر

م ، آفــات النخيــل والتمــور ١٩٩٦الســعدين ، حممــد عبــد ايــد ، زيــدان عبــد احلميــد ، مجيــل  -٦٨
 .يف العامل العريب ، املكتبة األكادميية ، القاهرة ، مصر

وزارة الزراعـة  -السـعودية  النخيـل وتصـنيع التمـور يف اململكـة العربيـة) م١٩٧١(مرعـي حسـن  -٦٩
 .السعودية اململكة العربية-واملياه

التمــر  خنيــل: مــن. ر وفوائــدها الصــحيةالقيمــة الغذائيــة للتمــو . م٢٠٠٥. عبــد الــرمحن، مصــيقر -٧٠
الطبعـة . اإلسـرتاتيجية مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث. من مورد تقليدي إىل ثروة خضـراء

  .٤٩١-٤٦٩:األوىل
اجلــزء األول أســس  –الزراعــة العضــوية للحاصــالت البســتانية ، م٢٠٠٤، ممــدوح فــوزي عبــداهللا -٧١

 .القاهرة، اوزريس وقواعد اإلنتاج والتداول والتسويق مكتبة 
 .م ، خنيل التمر ، االمارات العربية٢٠٠٣وليد عبد الغين كعكه ،  -٧٢
، منتجـــات خنـــل الـــبلح ، منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لألمـــم املتحـــدة ،  ١٩٩٤بارافيلـــد ، .هــــ.و -٧٣

 .القاهرة –املكتب األقليمي للشرق األدىن 
 .عن ديدان البلح ، وزارة الزراعة السعودية ٢٢٧، نشرة توعية رقم  يوسف الدريهم -٧٤
 .الكويت، خنلتك ، م ٢٠١٠، يوسف حممد النصف -٧٥
م ، قســـــم الوقايـــــة واملختـــــرب إدارة احلـــــدائق العامـــــة ، دولـــــة ٢٠٠٦أهـــــم آفـــــات خنيـــــل التمـــــر ،  -٧٦

 .اإلمارات
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ــــل التمــــر ، ســــبتمرب  -٧٧ ــــدويل لنخي الزراعــــة والطــــب م ، كليــــة ٢٠٠٣إصــــدارات اللقــــاء العملــــي ال
 .البيطري ، جامعة امللك سعود ، فرع القصيم ، السعودية

 .، اململكة العربية السعودية م٢٠٠٤العدد الثاين ، مايو  ٣٥الة الزراعية الد  -٧٨
 .، اململكة العربية السعودية م٢٠٠٤العدد الثالث ، أغسطس  ٣٥الة الزراعية الد  -٧٩
م ، إدارة اإلرشـاد والتســويق الزراعـي والثـروة احليوانيــة ٢٠٠٤ ، ديسـمرب ٢٦جملـة املرشـد العــدد  -٨٠

 .لبلدية أبو ظيب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة
م، اإلدارة الزراعيـة بـإدارة أوقـاف صـاحل ٢٠٠١-م٢٠٠٠ -م١٩٩٩النشرات الفنية للنخيل ،  -٨١

 .الراجحي ، السعودية
 .م٢٠٠٣-٢٠٠٢أعداد من صحيفة الرياض اليومية السعودية خالل عامي  -٨٢
ـــــل ومكافحتهـــــا ،  -٨٣ ـــــة األوىل عـــــن أمـــــراض وآفـــــات النخي ـــــدورة التدريبي صـــــفر عـــــام  ٢٢ -٢٠ال

 .هـ، كلية الزراعة والطب البيطري ، جامعة امللك سعود ، فرع القصيم ، السعودية١٤٢٢
م ، خنبــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس ، جامعــة ١٩٩٧الكتيــب اإلرشــادي للنخيــل والتمــور ،   -٨٤

 .اض ، السعوديةامللك سعود ، الري
 .م ، جامعة أسيوط ، مصر١٩٩٩كتاب املؤمتر الدويل عن خنيل البلح ، نوفمرب  -٨٥
، مركز أحباث النخيـل والتمـور جامعـة امللـك فيصـل ) هـ١٤٠٣(إصدارات ندوة النخيل األوىل  -٨٦

 .، االحساء ، السعودية
عـة امللـك فيصـل ، مركز أحباث النخيـل والتمـور جام) هـ١٤٠٦(إصدارات ندوة النخيل الثانية  -٨٧

 .، االحساء ، السعودية
، مركز أحبـاث النخيـل والتمـور جامعـة امللـك فيصـل ) هـ١٤١٣(إصدارات ندوة النخيل الثالثة  -٨٨

 .، االحساء ، السعودية
ـــبلح ،  -٨٩ ، جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة  م١٩٩٨إصـــدارات املـــؤمتر الـــدويل األول لنخيـــل ال

 .بالعني ، دولة اإلمارات العربية املتحدة
، جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة  م٢٠٠١إصـــدارات املـــؤمتر الـــدويل الثـــاين لنخيـــل الـــبلح ،  -٩٠

 .بالعني ، دولة اإلمارات العربية املتحدة
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إلمارات العربية املتحـدة أبـو ، جامعة ا م٢٠٠٦إصدارات املؤمتر الدويل الثالث لنخيل البلح ،  -٩١
 .ظيب ، دولة اإلمارات العربية املتحدة

، عــــــريب-اجنليــــــزي  اجنليــــــزي-معجـــــم املصــــــطلحات العلميــــــة يف علـــــوم ووقايــــــة النبــــــات  عـــــريب -٩٢
 .لبنان، دار النهضة العربية بريوت،إعداد وإصدار اجلمعية العربية لوقاية النبات ،م٢٠٠٦

أقرــــا اجلمعيــــة العموميــــة لالحتــــاد الــــدويل ، العضــــويني  املقــــاييس األساســــية لإلنتــــاج والتصــــنيع -٩٣
 .م٢٠٠٠سبتمرب ، سويسرا ، يف بازل   (IFOAM)حلركات الزراعة العضوية 
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  رمزي عبد الرحيم أبو عيانة للدكتور السيرة الذاتية
com.hotmail@٢٠٠ramzy: Email  

  المؤهالت العلمية والوظائف التي شغلها
جامعـــة  –) م١٩٩١الـــدكتوراه – م١٩٨٥واملاجســـتري  -م١٩٧٨البكـــالوريوس(حصـــل علـــى  - ١

 .ختصص حشرات اقتصادية –طنطا 
 .مركز البحوث الزراعية-العمل يف مصر بدرجة باحث أول مبعهد حبوث وقاية النباتات  - ٢
م يئـــة املواصـــفات واملقـــاييس لـــدول جملـــس ١٩٩٣العمـــل يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية منـــذ  - ٣

 . م ١٩٩٧التعاون لدول اخلليج العربية حىت 
منـذ عـام  قسم الدراسات والشئون الفنيـة بـاإلدارة الزراعيـة بـإدارة أوقـاف صـاحل الراجحـي مدير - ٤

 .حىت تارخيه م١٩٩٧

  األنشطة العلمية والعملية واالجتماعية

 .املشاركة يف احلمالت القومية ملكافحة اآلفات الزراعية ببعض احملافظات املصرية - ١
-٨٧(ة الزراعــــة جامعـــــة كفــــر الشـــــيخ تــــدريس املقــــررات العمليـــــة بقســــم احلشـــــرات بكليــــ - ٢

 ).م١٩٩٠
يف بعـض املـؤمترات احملليـة والدوليـة اخلاصـة بالنخيـل ووقايـة النباتـات بأوراق علمية املشاركة  - ٣

 .والرتشيح مقرراً لبعض اجللسات العلمية ا والزراعة العضوية
العضــوية االهتمامــات البحثيــة يف جمــال بيئــة احلشــرات ، آفــات النخيــل والتمــور ، الزراعــة  - ٤

 .حبث يف إصدارات املؤمترات وبعض االت الدورية العلمية)٢٥(ونشر 
 .حمكم لبعض املشاريع البحثية مبركز أحباث النخيل والتمور جبامعة امللك فيصل باالحساء - ٥
املشاركة يف إعـداد ملـف ترشـح مشـروع خنيـل البـاطن التـابع إلدارة أوقـاف صـاحل الراجحـي  - ٦

فئــة (بــاملركز األول علــى مســتوى العــامل  مت الفــوزيــل التمــر حيــث جلــائزة خليفــة الدوليــة لنخ
 .م٢٠١٠يف الدورة الثانية ) املنتجني املتميزين يف زراعة النخيل وإنتاج التمور

هـــ والثالثــة ١٤٢٩املشــاركة يف إعــداد ملــف جــائزة األمــري فيصــل بــن بنــدر بــدورتيها الثانيــة  - ٧
 .وقد مت الفوز اتني الدورتني هـ١٤٣٣
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فــتح املظــاريف -اســتالم األعمــال-الفســائل-الــري-اجلــودة–التطــوير (جلــان )٦( عضــو يف - ٨
 .املشكلة باإلدارة الزراعية ويرتأس اللجنتني األوىل واألخرية) ودراسة عروض األسعار

التعــاون العلمــي مــع إدارة التوعيــة العلميــة والنشــر مبدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة  - ٩
 .بالرياض

 .مقالة) ١٩٥(جملة وصحيفة عربية بعدد ) ٢٢(حافية يف املشاركة الص -١٠
 .حوارات إذاعية وتلفزيونية عن خماطر املبيدات الكيميائية وبدائلها اآلمنة)٤(إجراء  -١١
 .حملية وعربية ذات العالقة بالتخصص واجتماعيةجمالت ومجعيات علمية ) ٨(عضو يف  -١٢
 -:كتب وهي ) ٤(صدر للمؤلف عدد  -١٣
 .م عن دار املعرفة للتنمية البشرية بالرياض٢٠٠٧عامالنبات غذاء ودواء  •
م عــــن إدارة أوقــــاف صــــاحل الراجحــــي ٢٠٠٨عــــام" مشــــرتك"زراعــــة وإدارة مشــــاريع النخيــــل •

 .بالرياض
م عـــن إبـــداع لإلعـــالم والنشـــر ٢٠٠٩عـــام" مشـــرتك"غـــذاء ودواء ..منتجـــات حنـــل العســـل •

 .بالقاهرة
 .ظيب بدولة اإلمارات أبوبالزراعة م عن دائرة ٢٠٠٩عام"مشرتك"العضوية للنخيل الزراعة •

 :كتب مشرتكة حتت النشر وهي ) ٤(للمؤلف عدد  -١٤
 .االقتصادية وأمهيتهاطبيعتها .. املنتجات الثانوية لنخيل التمر •
 .التلوث البيئي كيف يواجه •
 .جوانب مثرية يف عامل احلشرات •
  .الفاكهة غذاء ودواء •

  
  
  
  
  



	-  ٢١٣ -	����    الزراعة العضوية للنخيل
 

  االفدّ  سعود بن عبدالكريم/السيرة الذاتية لألستاذ
com.hotmail@saudalfadda:  Email                                           

  

  :العلمية   المؤهالت

  ).م١٩٨٩(هـ ١٤٠٩جامعة اإلمام حممد بن سعود عام   –درجة البكالوريوس يف احملاسبة*  
عام )كالرك بورتالند  أندلويس (دراسة اللغة االجنليزية من الواليات املتحدة األمريكية *

  ).م١٩٩٢(هـ١٤١٢
  ).م١٩٩٣(- هـ١٤١٣عام ) واشنطن الواليات املتحدة األمريكية(دبلوم احلاسب اآليل *
  ).م٢٠٠٧. (هـ١٤٢٧عام جامعة امللك عبدالعزيز  –درجة املاجستري يف إدارة األعمال التنفيذي *

  :الوظائف التي شغلها

  .م١٩٨٩/١٩٩١حماسب مبؤسسة النقد العريب السعودي باملركز الرئيسي بالرياض ملدة سنتني - ١  
لدى تشيزمنهاتن ) املركز الرئيسي بالرياض(املسئول عن حسابات مؤسسة النقد العريب السعودي - ٢

  .سنوات٣ملدة ) اليابان(وبنك اوف طوكيو ) أملانيا(دوسلدروف بنك ) أمريكا(بنك نيويورك 
  .مساعد أمني اخلزينة مبؤسسة النقد العريب السعودي فرع بريدة ملدة أربع سنوات- ٣
  .رئيس العمليات النقدية مبؤسسة النقد العريب السعودي فرع بريدة ملدة سبع سنوات- ٤
اليت تشرف على ثالثة مشروعات زراعية ا ( مدير اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صاحل الراجحي- ٥

  .حىت تارخيه)م٢٠٠٨(هـ ١٤٢٨من عام  ) صنف ٤٥أكثر من ربع مليون خنلة تضم 

  االجتماعية األنشطة

 ).مراجعة وضع قطاع التمور(عضو فريق املبادرة اخلامسة لصندوق التنمية الزراعية  ١  
هـ ١٤٣٠الدورة التاسعة من عام  القصيمنائب رئيس جلنة التمور بالغرفة التجارية الصناعية ب ٢

  .هـ وملدة أربع سنوات قادمة١٤٣٤ويف دورا العاشرة منذ عام ، ه١٤٣٣حىت عام 
 .عضو اللجنة الوطنية للنخيل والتمور بالغرف التجارية باململكة العربية السعودية ٣
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 .عضو اجلمعية السعودية للزراعة العضوية ٤
الصناعية مبنطقة الغرفة التجارية (لتمور السعودية ارئيس فريق عمل تأسيس شركة لتصدير  ٥

  ).الرياض

  :العلمية المشاركات

 تتعلق باجلوانب املالية واالقتصادية هااملشاركة يف مؤمترات وندوات داخل اململكة وخارج ١
  .واإلدارية

  .مهرجانات ومعارض التمور داخل اململكة وخارجهابعض املشاركة يف  ٢  
 املؤمترات احمللية والدولية ذات العالقة بالنخيل والتمور يف بعضبأوراق علمية املشاركة  ٣

  .والرتشيح مقرراً لبعض اجللسات العلمية ا
  .املشاركة يف بعض االت ذات العالقة بالنخيل والتمور داخل اململكة وخارجها ٤
  .املشاركة يف بعض الندوات الصحافية والتلفزيونية ذات العالقة بالنخيل والتمور ٥
شاركة يف إعداد ملف ترشح مشروع الباطن التابع ألوقاف الراجحي جلائزة خليفة الدولية امل ٦

لنخيل التمر حيث مت الفوز باملركز األول على مستوى العامل فئة املنتجني املتميزين يف الدورة 
  .م٢٠١٠الثانية 

ه ١٤٣٣ املشاركة يف إعداد ملف جائزة األمري فيصل بن بندر للنخيل يف دورا الثالثة ٧
 .حيث مت الفوز باملركز األول لفئة اجلائزة اليت مت التقدمي عليها

طبيعتها ... املنتجات الثانوية لنخيل التمر( تأليف كتاب مشرتك حتت النشر بعنوان  ٨
  .)وأمهيتها االقتصادية
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للعلوم  وم الزراعية من جامعة والية أيواحصل على شهادة املاجستري يف العل •

 ).م١٩٩١(هـ١٤١٢ات املتحدة األمريكية عام والتكنولوجيا بالوالي
 -اربانا( حصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم الزراعية من جامعة إلينوي  •

 .م١٩٩٦بالواليات املتحدة األمريكية عام ) شامبني
 ).م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٦مت ترقيته إىل درجة أستاذ عام  •
 .هـ١٤٢٢-١٤١٩عمل وكيًال لكلية الزراعة والطب البيطري عام  •
 .عني رئيساً لقسم إنتاج النبات ووقايته •
 .ستشار بوزارة الزراعة باململكة العربية السعوديةم •
 . اجلمهورية السورية –وزارة التعليم العايل  -حصل على براءة تقدير من الس العايل للعلوم •
توىل رئاسة اللجنة العلمية وأمانة اللقاء العلمي الدويل لنخيل التمر والذي عقد جبامعة امللك  •

 .هـ١٤٢٤القصيم يف رجب  –سعود 
 . هـ  ١٤٢٥/ ٢٨/١١و الس العلمي جلامعة القصيم منذ عض •
 .م ٢٠١١عضو بالس يف جامعة حائل من عام  •
 .عضو باجلمعية األمريكية للعلوم الزراعية •
 .عضو باجلمعية السعودية للعلوم الزراعية •
 .عضو باجلمعية السعودية لعلوم احلياة •
 .ر للنخيلعضو يف اللجنة التحكمية جلائزة األمري فيصل بن بند •
 .عضو يف جلنة حتكيم األحباث العلمية للجمعية األمريكية للعلوم الزراعية •
 .عضو اللجنة االستشارية للزراعة العضوية بوزارة الزراعة  •
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            www.sacorganic.org    ٠٥٠٥١٣٠٤٦٠جوال  ٠٦٣٨٠١١٨٥تلفون وفاكس  
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 .عضو اهليئة االستشارية للمجلة الزراعية التابعة للجمعية السعودية للعلوم الزراعية •
 ).ومقرها بلجيكا(ولية للعلوم الزراعية ممثل للمملكة العربية السعودية باجلمعية الد •
 .قام بتحكيم األحباث ورئاسة اجللسات يف العديد من املؤمترات العلمية احمللية  والدولية •
 .حمكم دويل للمجلة األمريكية للعلوم الزراعية وجمالت علمية دولية أخرى بيئية وزراعية  •
 .مستشاراً للمجلة العلمية لكلية الزراعة جامعة أسيوط •
 .عضو يف اهليئة االستشارية السعودية األملانية للزراعة العضوية •
مرجع علمي ومستشار يف الزراعة العضوية لبعض الشركات األملانية الدولية يف اململكة العربية  •

 .السعودية ومنطقة اخلليج العريب
 .وروبيةنشر العديد من األحباث العلمية يف كربى االت العلمية الزراعية األمريكية واأل •
 .م ٢٠٠٦فاز جبائزة البحث املتميز جلامعة القصيم عن عام  •
 .م ٢٠٠٥فاز جبائزة البحث املتميز من اجلمعية السعودية للعلوم الزراعية لعام  •
القصيم يف ، فاز جبائزة البحث املتميز باللقاء العلمي الدويل لنخيل التمر جبامعة امللك سعود •

 .هـ١٤٢٤
 .لكتب واملقاالت العلمية واملراجع العلمية الدولية املرتمجةله العديد من املؤلفات وا •
 . يقوم باألشراف على الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا باململكة وباخلارج •
 .قام بتحكيم العديد من األحباث العلمية واملشاريع البحثية داخل اململكة وخارجها •
الزراعية طبقاً للنظام األورويب  حصل على شهادة دولية كمقيم دويل جلودة احلاصالت •

 ).Global GAP(شهادات الزراعة العضوية ونظام اجلودة العاملي  وأيضااألمريكي والياباين 
  .ملنح الشهادات العضوية باململكة ومنطقة اخلليج العريب BCSممثل للهيئة الدولية  •
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  للتواصل العلمي وإبداء المقترحات
  

وسوف تؤخذ بعين االعتبار إن ، عن هذا اإلصدار  يسعدنا تلقي مقترحاتكم وآرائكم
  .إلثراء الطبعة القادمة من هذا الكتاب، شاء اهللا

  .شاكرين ومقدرين تعاونكم وتفاعلكم
  

  المؤلفون

  البريد االلكتروني  االسم

 hotmail.com@Ramzy٢٠٠  رمزي عبدالرحيم ابوعيانة.د 

 saudalfadda@hotmail.com  سعود بن عبدالكريم الفّدا.أ

 hotmail.com@Khalid١٩٦٣  خالد بن ناصر الرضيمان.د.أ

  


