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رؤية واضحة في توطين المعرفة
حرصـت األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعي منذ تأسيسـها 
يف العـام 2007م وحتـى اآلن العمـل وفـق خطـة اسـتراتيجية واضحـة، تسـعى مـن خاللهـا إلـى 
حتقيـق أهدافهـا التـي قامـت مـن أجلهـا وهـي تعريـف العالـم باهتمـام صاحـب السـمو الشـيخ 
خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة »حفظه اهلل« بزراعة النخيل واالبتكار الزراعي ومبادراته 
الكرميـة يف األنشـطة واملجـاالت املتعلقـة بدعـم البحوث والدراسـات، وإبراز الـدور الريادي لدولة 
اإلمـارات يف دفـع مسـيرة اإلبـداع واالبتـكار يف مجـال نخيـل التمـر والقطـاع الزراعـي، واالهتمـام 
املسـتدامة،  التنميـة  لتحقيـق  الرقعـة اخلضـراء  وزيـادة  الفقـر  البيئـة ومحاربـة  بقضايـا حمايـة 
ودعـم البحـث العلمـي وتشـجيع وتقديـر العاملـن يف تطويـر القطـاع الزراعـي وقطـاع نخيـل التمر 
باإلمـارات والعالـم، واالسـتفادة مـن مختلـف اخلبـرات لالرتقـاء بالواقـع الزراعـي ونخيـل التمـر 

وفـق أفضـل املمارسـات الدوليـة.
هـذا النجـاح الـذي حتقـق، والبصمـة املتميـزة التـي تركتهـا اجلائـزة علـى مدى االثنتي عشـرة 
سـنة املاضيـة جتعلنـا نشـعر بالفخـر واالعتـزاز، وذلـك بفضـل الدعـم الكبيـر والرعايـة الكرمية 
لصاحـب اجلائـزة وراعيهـا سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس 
الدولـة »حفظـه اهلل«، والـذي تشـرفت اجلائـزة بأن حتمل اسـم سـموه وحظيـت برعايته فكانت 
لهـا هـذه املكانـة والريـادة حـول العالم، وقد جاءت مكرمة سـموه بإنشـاء »جائـزة خليفة الدولية 
لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي« لتؤكـد علـى حـرص واهتمـام سـموه بشـجرة نخيـل التمـر 
واالبتـكار الزراعـي لضمـان مسـتقبل أفضـل لهـذا القطـاع الـذي يشـكل عنصـراً مهمـاً يف األمن 

الغذائـي العاملي . 
كما حظيت اجلائزة باهتمام وتوجيهات سـيدي صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة، باإلضافة إلى دعم سـمو الشـيخ منصور 
بـن زيـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة، ومتابعـة معالـي الشـيخ نهيان 
مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح رئيـس مجلـس أمنـاء اجلائـزة وحرصـه الـدؤوب علـى ترجمـة رؤية 
القيـادة الرشـيدة يف دعـم وتطويـر قطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور وتعزيـز االبتـكار الزراعـي 

لتحقيـق التنميـة املسـتدامة 2030 علـى املسـتوى الوطنـي والعربـي والدولي.
كمـا تعمـل اجلائـزة يف رسـالتها علـى االحتفـاء باجلهـود املتميـزة التـي تبـذل لتطويـر القطـاع 
الزراعي من أجل تنمية مسـتدامة لنا ولألجيال القادمة، وإقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بن 
اجلهـات ذات الصلـة، ونشـر ثقافـة نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي بـن مختلف الفئات املسـتهدفة 
وفـق منهـج عمـل علـى أعلـى املعاييـر املهنيـة، وخلـق بيئـة إيجابيـة محفـزة على اإلبـداع واالبتكار يف 

القطـاع الزراعي.
من هنا جاء اهتمام األمانة العامة للجائزة بدعم ونشر هذا الكتاب.

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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مقدمة
تعتبـر شـجرة النخيـل ثـروة وطنيـة وذات تاريـخ عريـق يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ليـس 
كمصـدراً للغـذاء فقـط ولكـن الرتباطهـا النفسـي والثقـايف باإلنسـان اإلماراتـي، لذلـك اعتمـدت 
كشـعار لكثيـر مـن الدوائـر والهيئـات احلكوميـة.  وتعتبـر شـجرة النخيـل مـن أكثـر األشـجار املثمرة 
مقـدرة علـى حتمـل الظـروف البيئيـة القاسـية ملـا منحهـا اهلل مـن صفـات بيولوجيـة وفيزيولوجيـة 
مالئمـة ملنـاخ الصحـراء، حيـث تتحمـل الشـجرة االرتفـاع الشـديد لدرجـات احلـرارة واسـتمرار 

اجلفـاف وارتفـاع مسـتويات امللوحـة.  
ويعتبـر النشـاط الزراعـي يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة دعامـة أساسـية وهامـة لتحقيـق 
الغذائـي  األمـن  لتحقيـق  الرئيسـي  املصـدر  أيضـاً  ويعتبـر  واالجتماعيـة،  االقتصاديـة  التنميـة 
ألفـراد املجتمـع حيـث تقـوم علـى النشـاط الزراعـي التجمعـات السـكانية املسـتقرة يف صـورة 
قـرى متكاملـة، وتنويعـاً ملصـادر الدخـل القومـي.  مـن هـذا املنطلـق كان اهتمـام مؤسـس النهضة 
الزراعيـة املغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان »طيـب اهلل ثـراه« .. بقطـاع الزراعـة .. 
ويف ظـل احتـاد اإلمـارات العربيـة املبـارك، وبفضـل اليـد اخلضـراء لزايـد اخليـر والعطـاء زاد 
الزراعـي وأقيمـت عليـه صناعـات غذائيـة مختلفـة عمـاًل مبقـوالت سـموه احلكيمـة  اإلنتـاج 
»أعطونـي زراعـة أضمـن لكـم حضـارة«، »النهضـة الزراعيـة دعامة من دعائم االحتـاد«، »النخلة 
كانـت وسـتظل بالنسـبة لنـا »شـجرة احليـاة«، نشـأنا وترعرعنـا معهـا واسـتفدنا مـن خيراتهـا 
الوفيـرة واملتنوعـة حتـى أصبـح مـن املسـتحيل تخّيـل احليـاة بدونهـا«، »إننـا نـرى فيهـا أسـس 
وجـذور حضارتنـا ومنبـع القـوة التـي سـاهمت يف احملافظـة علـى العديـد مـن أجيالنـا«، »كان 
اخلبـراء ال يشـجعون الزراعـة ويقولـون إن منوهـا يف أرضنـا ووسـط هـذا املنـاخ أمـر مسـتحيل، 
وقلنـا لهـم، دعونـا جنـرب .. ووفقنـا اهلل، وجنحنـا يف حتويـل منطقتنـا الصحراويـة إلـى منطقـة 

خضـراء .. ممـا شـجعنا علـى االسـتمرار«.  
هـذه الكلمـات خلصـت عمليـة التطـور الزراعـي يف مجـال زراعة النخيل وإنتـاج التمور، والذي 
شـهدته دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة منـذ أن كان حاكمـاً للعـن مـن عـام 1946م إلـى عـام 
1966م، وأثنـاء توليـه مقاليـد احلكـم يف إمـارة أبوظبي عام 1966م، ثم مبواصلته مسـيرة التقدم 

والتنميـة عندمـا تولـى رئاسـة دولـة االحتـاد عـام 1971م وحتـى وافتـه املنيـة يف عـام 2004م.  
ويعتبر هذا التقدم انعكاسـاً طبيعياً لإلجنازات احلضارية والتوجيهات السـديدة واملسـتمرة من 
قبـل صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة »حفظـه اهلل« إلـى املؤسسـات 

والهيئـات احلكومية احملليـة واالحتادية. 
إن إعـادة أسـلوب التعامـل مـع النخيـل أصبـح ضـرورة ملحـة وخاصـة مـع اهتمـام الـدول املتقدمة 
التـي متتلـك التقنيـات احلديثـة بهـذه الثـروة.  وإن دراسـة واقـع إنتـاج النخيـل دراسـة علميـة دقيقة 
وكـذا املشـاكل واملعوقـات التـي تواجـه حتسـن زراعـة النخيـل، إلـى جانـب التعـرف علـى اجلهـود 
املبذولـة يف هـذا االجتـاه مـن قبـل املؤسسـات احلكوميـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة متثـل 
مدخـاًل أساسـياً للتعـرف علـى اإلجنـازات التـي متـت يف تطويـر إنتاجيـة النخيـل ووضـع التصورات 

والتطلعـات املسـتقبلية للتطويـر باسـتخدام التقنيـات احلديثـة املطلوبـة.

نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م
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الكتاب يهدف إلى:
1- احلديـث عـن زايـد والنخيـل يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، وذلـك مـن خـالل سـرد 
إجنـازات زايـد غيـر احملـدودة، اهتمامـه املبكـر يف الزراعـة، أحالمـه، مسـيرته يف إعمـار إمـارة 
واملؤسسـات  املنظمـات  وتقديـر  باحتـرام  التـي حظيـت  وإجنازاتـه  الزراعيـة،  سياسـته  أبوظبـي، 

والبيئيـة الزراعيـة  املجـاالت  والدوليـة يف  واإلقليميـة  العربيـة 
2- إلقـاء نظـرة متكاملـة علـى واقـع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور يف دولـة اإلمـارات العربيـة 

املتحـدة.
3- عرض عام لصناعة التمور موضحاً فيها بعض عمليات إنتاج التمور واستخداماتها.

4- حتليـل اإلحصائيـات والبيانـات املتعلقـة بزراعـة النخيـل يف دولـة اإلمـارات وتوثيق االجنازات 
التـي حتققـت خـالل العقـود املاضيـة منـذ قيـام دولـة االحتـاد يف 1971 إلـى عـام التسـامح 2019م، 

وحتديـد مكانـة دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة عربيـاً وعامليـاً يف زراعـة النخيـل وإنتـاج التمور.
للسياسـة البحثيـة  النخيـل، تبعـاً  الزراعيـة الشـاملة، وخاصـة زراعـة  التنميـة  5- حتديـد دور 
املعتمـدة لـدى املؤسسـات يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة للمسـاعدة علـى حتقيـق االكتفـاء 
الذاتـي، واسـتعراض جهـود املؤسسـات احلكوميـة واخلاصـة والبحـث العلمـي، والهيئـات التعليميـة 

العليـا، وإظهـار دور اخلدمـات والدعـم املؤسسـي والقطـاع اخلـاص مبختلـف تخصصاتـه.
6- مناقشـة برامـج تطويـر ورعايـة نخيـل التمـر ومشـاكلها يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، 
وخاصـة يف مجـاالت البرامـج املتكاملـة لتربيـة ورعايـة وإنتـاج النخيـل، وبرامـج املكافحـة املتكاملـة 
آلفـات النخيـل، وبقايـا املبيـدات يف التمـور، وحمايـة مصـادر امليـاه ووسـائل ترشـيد اسـتخدامها.

7- مناقشـة العمليـات والسياسـات الزراعيـة التـي تتـم حاليـاً يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف 
املجـاالت املذكـورة ضمـن برامـج تطويـر ورعايـة نخيـل التمـر.

8- إبـراز جهـود صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة »حفظه اهلل« يف 
دعـم وتنميـة قطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج وتصنيع وتصدير التمـور بالدولة.

  
آمـل أن يكـون هـذا الكتـاب املرجعـي خيـر عـون لتوثيـق جهـود دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف 
زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور، يسترشـد بـه العاملـون يف القطـاع الزراعـي مـن الطـالب والباحثـن 
والفنيـن والدارسـن واملهتمـن بزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور.  وأسـأل اهلل تعالـى أن يجعـل عملي 

خالصـاً لوجهـه العظيـم، وعليـه سـبحانه قصد السـبيل.                             

األستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكه
استشاري وخبير زراعي
أغسطس 2019م
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الفصل األول
زايــــــد والــنــخـيــل

عدسة: كرمية الوييت
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الفصل األول: زايد والنخيل
إنجازات زايد غير المحدودة 

»إن كل مـن عـرف املغفـور لـه الوالـد الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان عـن قـرب يـدرك أن 
اهتمامـه بالزراعـة والبيئـة لـم يكـن أمـراً عاديـاً بـل كان اهتمامـاً أثيـراً لديـه ال يتقدمـه إال إميانـه 
بـاهلل ثـم باالحتـاد وقوتـه وازدهـار الدولـة وتطورهـا وتقدم املواطـن ورفاهيته«، »كان هـذا االهتمام 
جـزءا مـن نظرتـه يرحمـه اهلل إلـى البيئـة بصـورة عامـة فقـد آمـن بـأن رعايـة البيئـة واالهتمام بكل 
مكوناتهـا يجـب أن تكـون إحـدى األولويـات يف سياسـة أي دولـة، ولـم يتـرك هـذا األمـر لآلخريـن 
وحدهـم يقومـون بإجنـاز مـا مت التخطيـط لـه بـل كان يتابـع املوضـوع بصـورة شـخصية وبـدأب ال 
كلـل فيـه ومتابعـة ال تفتـر يريـد أن يـرى الصحـراء وقـد اكتسـت باللـون األخضـر، وكان يف ذلـك 
يتـم التغلـب عليـه وإجنـازه فعـًا علـى أرض الواقـع بعـد  يـرى صـورة يف خيالـه تتحقـق وحتديـاً 
أن رأى اخلبـراء أن مـن الصعـب أن تنجـح الزراعـة يف صحـراء دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، 
ولكنـه صمـم وأراد أن تكـون التجربـة هـي الفيصـل بـن تصميمـه املدعـوم برؤيتـه للمسـتقبل وبـن 
التجربـة كل  لهـذه  زايـد  الشـيخ  لـه  املغفـور  قـدم  »لـذا  يراهـا اخلبـراء«،  الزراعـة كمـا  اسـتحالة 
اهتمامـه ودعمـه املتواصـل فنجحـت الرؤيـة وحتقـق التصميـم وأصبحنا نرى املسـاحات الهائلة من 
الصحراء املجدبة وقد حتولت إلى بسـاتن رائعة وجنان وارفة تنتشـر يف كل مكان من أرض دولة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة، لقـد كان حلمـه وهدفـه أن تتحـول كل أرض الدولـة إلـى رقعـة خضـراء 
مليئـة باملـزارع واألشـجار والنباتـات والبسـاتن مـن كل األنـواع واألصنـاف وهلل احلمـد حتـول هـذا 
احللـم إلـى حقيقـة واقعـة يلمسـها ويسـتمتع بهـا القاصـي والدانـي«. كلمـات أعـرب بهـا الفريق أول 
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات 
املسـلحة عـن إجنـازات والـده املغفـور لـه يف املجـاالت الزراعيـة والبيئيـة علـى أرض دولـة اإلمـارات 
علـى مـدى حوالـي سـتة عقـود )بـدءاً مـن توليـه مسـؤولية ممثـل احلاكـم يف مدينـة العـن واملنطقـة 
الشـرقية يف العـام 1946 وحتـى عـام 2004 سـنة وفاتـه رحمـه اهلل( )عبقريـة زايـد يف الزراعـة 

والبيئـة، د. هـال الكعبـي، 2008(. 
تتمثـل إجنـازات زايـد غيـر احملـدودة للقائـد املؤسـس للدولـة يف بنـاء الهمـم البشـرية املعطـاءة 
والتـي ميكـن االرتـكاز عليهـا يف تطويـر البنـى التحتيـة الزراعيـة يف الدولـة. وقـد خلـص صاحـب 
السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان اإلجنـازات غيـر احملـدودة للمغفـور لـه الشـيخ زايـد بقولـه 
»إن عبقريـة الشـيخ زايـد، طيـب اهلل ثـراه، يف مجـال الزراعـة تكمـن يف حتـدي املسـتحيل وهـذا 
يدفعنـا إلـى متثـل خطـاه وأال نـرى مانعـاً مينعنـا مـن السـعي إلـى حتقيـق كل أحامنـا مـن أجـل 
مسـتقبل أفضـل وأن نـرى املسـتقبل بعقولنـا وبصيرتنـا ونتخيلـه بأحامنـا على الصـورة التي نريد، 
فالواقع الذي نعيشـه اآلن كان يف مرحلة سـابقة صورة يف خيال املغفور له الوالد الشـيخ زايد بن 

سـلطان آل نهيـان رحمـه اهلل تعالـى وأجـزل لـه املثوبـة« )الكعبـي، 2008(.

مبادرة »عام التسامح«
أعلن صاحب السـمو الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« »عام 2019« 
للتسـامح  للتسـامح« بهـدف ترسـيخ دولـة اإلمـارات عاصمـة عامليـة  يف دولـة اإلمـارات »عامـاً 
وتأكيـد قيمـة التسـامح باعتبارهـا عمـًا مؤسسـياً مسـتداماً مـن خـال مجموعة من التشـريعات 
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

والسياسـات الهادفـة إلـى تعميـق قيـم التسـامح واحلـوار وتقبـل اآلخـر واالنفتـاح علـى الثقافـات 
املختلفـة خصوصـاً لـدى األجيـال اجلديـدة مبـا تنعكـس آثـاره اإليجابيـة علـى املجتمـع بصـورة 
تكـون  أن  تأسيسـها يف  منـذ  اإلمـارات  دولـة  تبنتـه  الـذي  النهـج  التسـامح  عـام  يعكـس  عامـة. 
جسـر تواصـل وتاقـي بـن شـعوب العالـم وثقافاتـه يف بيئـة منفتحـة وقائمـة علـى االحتـرام ونبذ 

التطـرف وتقبـل اآلخـر..

اهتمام مبكر في الزراعة
تركـز اهتمـام الشـيخ زايـد خـال فتـرة حكمـه ملدينـة العـن بـن عـام 1946 وعـام 1966م علـى 
حتقيـق التنميـة الزراعيـة يف املدينـة وذلـك مـن خـال اسـتغال املـال واخلبـرات واإلمكانيـات يف 
حتسـن املوارد الزراعية والتي بدورها سـاهمت يف رفع جزء من معاناة سـكان املدينة. وقد أدرك 
الشـيخ زايـد أهميـة الزراعـة لتحقيـق االسـتقرار وربـط املواطـن بـاألرض التـي يزرعهـا. وركـز على 
ثـاث مهـام رئيسـية لتحقيـق هـذا االسـتقرار وهي: )1( توفير املياه وذلـك بترميم وإصاح األفاج 
القدميـة التـي فقـدت قيمتهـا نتيجـة اإلهمـال وحفـر أفـاج جديدة لتوسـيع شـبكة الرّي لاسـتفادة 
منهـا يف زراعـة وتطويـر الواحـات يف مدينـة العـن وقراهـا، )2( إصـاح نظـام السـقاية علـى مبـدأ 
العـدل واملسـاواة وإلغـاء جتـارة ميـاه الـرّي بادئـاً بنفسـه وأهلـه، و)3( التوسـع يف الرقعـة الزراعيـة 

مـن خـال اسـتصاح أراض جديـدة. 

أحالم زايد
منـذ توليـه مقاليـد حكـم مدينـة العـن إلـى وفاتـه رحمـه اهلل، تعـددت أحـام زايـد يف املجـال 
الزراعـي وتركـزت علـى حتويـل الصحـراء القاحلـة )التـي ال خضـرة فيهـا وال مـاء باسـتثناء بعـض 
الشـجيرات الصحراوية مثل الغاف والسـمر، باإلضافة إلى أشـجار النخيل املوجودة يف الواحات 
املتناثـرة يف عمـق الصحـراء( إلـى حدائـق ومنتزهـات ومـزارع وغابـات، وأن تكـون األرض منتجـة 
يسـتفيد منهـا السـكان. وقـد روى أحـد أصحابـه وهـم يركبون اخليل من مدينـة العن إلى أبوظبي 
قـول الشـيخ زايـد »سـترى هـذه الصحـراء مـن هنـا إلـى أبوظبي متصلـة البنيان متراصة األشـجار 
وسـتكون مدينة واحدة« )مجلة العن، قصيدة يف ذاكرة الوطن، ص 44(. أما تطلعاته وطموحاته 
فقـد عبـر عنهـا رحمـه اهلل بقولـه »كانـت أحامـي كثيـرة، كنـت أحلـم بأرضنـا تواكـب حضـارات 
العالـم احلديـث ولكننـي لـم أسـتطع أن أفعـل شـيئاً ولـم يكـن بـن يـدي مـا يحقـق األحـام ولكننـي 
كنـت واثقـاً أن أحامـي سـوف تتحقـق يف يـوم مـن األيـام« )صحيفـة االحتـاد، 2008(. ولتحقيـق 
أحامـه، اسـتعان الشـيخ زايـد مبجموعـة مـن اخلبـراء واملهندسـن العامليـن وأخبرهـم عـن نيتـه 
يف زراعـة األرض وإنشـاء الغابـات والتوسـع يف زراعـة النخيـل وعمـل احلدائـق واملتنزهـات التـي 
يغطيهـا العشـب األخضـر، بـل وأخبرهـم بأنـه ينـوي أن يجعـل اإلمـارات حتقـق اكتفائهـا الذاتـي 
مـن بعـض احملاصيـل الزراعيـة مثـل اخلضـراوات. ورغـم آراء اخلبـراء الدوليـن، الذيـن كانـوا 
يـرون اسـتحالة الزراعـة يف الطبيعـة الصحراويـة والظـروف املناخيـة الصعبـة لدولـة اإلمـارات، 
إضافـة إلـى قلـة امليـاه وشـح األمطـار، قيـل لـه حينهـا بـأن مجـرد احللـم يف الزراعة هـو ضرب من 
ضـروب اخليـال. وقـد برهـن لهـم الشـيخ زايـد رحمـه اهلل عكـس ذلـك وأكـد يف كلمتـه يف األول 
مـن ديسـمبر/كانون األول 2003 مبناسـبة اليـوم الوطنـي الثانـي والثاثـن، ذلـك بقوله »لقد متكنا 
مـن حتويـل أرض هـذا الوطـن، التـي قيـل إنهـا ال تصلـح للزراعـة والتنميـة، إلـى مزارع تنتشـر على 
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مـدى البصـر.. وإلـى حدائـق وغابـات خضـراء ومصانـع إنتاجيـة )صحيفـة االحتـاد، 2 ديسـمبر 
2003 م، ع 1، ص 4(.

مسيرة زايد في إعمار إمارة أبوظبي
انطلقـت مسـيرة زايـد يف تعميـر إمـارة أبوظبـي منـذ توليـه احلكـم يف 8 أغسـطس 1966م، 
واسـتطاع مـن خـال احلكـم أن يبـدأ بتطويـر وحتديـث وتخضيـر أرض مـن خـال توفـر املـال. 
وقـد قـال حينهـا »إنـه ال قيمـة لألمـوال إذا لـم تسـتثمر يف حتقيـق خدمـة ومنفعـة اجلماهيـر، 
فاألمـوال زائلـة واألعمـال باقيـة أبـد الدهـر«، »ال بـد مـن إسـعاد هـذا الشـعب وإقامـة نهضـة 
شـاملة يف كافـة املجـاالت«، وقـال أيضـا »أن سـعادة ورفاهيـة املواطنـن أمانـة يف عنقي، وإنني 
وإخوانـي احلـكام حريصـون علـى السـهر وبـذل كل جهـد مـن أجـل خيـر املواطنـن وحتقيـق 
املزيـد مـن التقـدم والرقـّي للوطـن )الكعبـي 2003(«، وبهـذه الهمـة والعزميـة، بـدأ الشـيخ زايـد 
بتحقيـق حلمـه القـدمي وهـو النهضـة الزراعيـة يف كل مـكان مـن أرض اإلمـارة، متثلـت النهضـة 

مبـا يلي: 
1- إنشـاء املؤسسـات والدوائـر الزراعيـة املتخصصـة يف الزراعـة مـن خـال إصـدار املراسـيم 

األميريـة. وقـد رسـم الشـيخ زايـد سياسـة تلـك املؤسسـات وأشـرف علـى أعمالهـا شـخصياً. وكان 
مـن أولـى تلـك املؤسسـات »دائـرة الزراعـة والثـروة احليوانيـة« يف مدينـة العـن ثم تأسسـت أقسـام 
زراعيـة أخـرى تتبـع دوائـر حكوميـة مـن أهمهـا قسـم الزراعـة بدائـرة بلديـة أبوظبي. وقـد تضمنت 
دائـرة الزراعـة والثـروة احليوانيـة العديـد مـن األقسـام الزراعيـة الهامـة: )1( قسـم انتشـار املـزارع 
)2( قسـم  فيهـا،  امليـاه  آبـار  وتوفيـر  املـزارع  وإنشـاء  الزراعيـة  األراضـي  بهـدف تسـوية وحراثـة 
وقايـة النبـات ملكافحـة اآلفـات الزراعيـة واحملافظـة علـى سـامة إنتاج املزارعن، )3( قسـم الثروة 
احليوانيـة إلنتـاج الدواجـن والعجـول الصاحلـة للتربيـة ورفـع كفـاءة اإلنتـاج احليوانـي، )4( قسـم 
الصحـة احليوانيـة للمحافظـة علـى سـامة احليوانـات الزراعيـة، )5( قسـم اإلرشـاد واإلعـام 
الزراعـي لتقـدمي النصـح للمزارعـن، )6( قسـم تسـويق اإلنتـاج الزراعـي بهـدف تسـويق منتجـات 

املزارعـن وبيعهـا، و )7( قسـم التحريـج والغابـات. 
2- إصـدار القوانـن والتشـريعات الزراعيـة الداعمـة للتنميـة الزراعيـة يف الدولـة، حيـث أصـدر 

الشـيخ زايـد رحمـه اهلل العديـد مـن القوانـن منـذ بدايـة السـبعينيات مـن القـرن املاضـي إلـى عـام 
وفاته.

3- إنشـاء محطـات األبحـاث والتجـارب الزراعيـة. وقـد مت إنشـاء العديـد منهـا بـدءاً مـن محطـة 

الكويتـات يف العـن عـام 1968م وتاهـا محطـة ألبحـاث بالسـامات، املركـز التجريبـي مبزيـد، 
ومحطـة احلمرانيـة. وكانـت األهـداف الرئيسـية لتلـك احملطـات هـو وضـع برامج لتحديد املشـاكل 

الرئيسـية التـي تواجـه املزارعـن ووضـع احللـول لهـا.
4- توزيـع املـزارع علـى املواطنـن منـذ عـام 1969م إلـى وفاتـه رحمـه اهلل )مـع اسـتمرار هـذه 

السياسـة إلـى وقتنـا احلاضـر(. وقـد خطـط الشـيخ زايـد إلقامـة نظـام متليـك زراعـي للمواطنـن. 
5- االشـراف علـى املشـاريع الزراعيـة. وقـد انتهـج الشـيخ أسـلوباً فريـداً يف املتابعـة امليدانيـة 

ملشـاريع التنميـة والتطويـر وماحقـة مراحـل إجنازهـا، ويـدل هـذا األسـلوب علـى نهـج القـدوة 
يف مباشـرة مسـؤوليات احلكـم، وقـد قـال رحمـه اهلل »إننـي أريـد أن يرانـي املسـؤولون بأعينهـم 
علـى رأس العمـل ويف أي وقـت ومـن دون حتضيـر لذلـك حتـى يقتـدي كل مسـؤول بهـذا األسـلوب 
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يف العمـل، وصـوال إلـى الكفـاءة واالقتـدار يف كل إجنـازات الدولـة«. وقـد أشـرف الشـيخ زايـد 
شـخصياً علـى معظـم املشـاريع التنمويـة سـواء كانـت زراعيـة أو بيئيـة أو غيرهـا، وكان يسـأل 
باسـتمرار عـن أحـوال الزراعـة مـن قبـل املزارعـن وكان يسـعد كثيـراً بلقائهـم. ومـن أقواله رحمه 
اهلل »إن احلاكـم يجـب أن يلتقـي بأبنـاء شـعبه باسـتمرار، ويجـب أم ال تكـون بينـه وبينهـم حواجـز 

مهمـا تكـن الظـروف«. 

سياسة زايد الزراعية 
ال يخفـى علـى أي إنسـان عاصـر الشـيخ زايـد، خـال توليـه حكـم مدينـة العن ثم إمـارة أبوظبي، 
باإلجنـازات العظيمـة التـي متـت يف مجـاالت مختلفـة، فهـو قائـد غيـر تقليـدي كانـت لـه رؤية ثاقبة 
وواضحـة يف حتقيـق العيـش الكـرمي والبيئـة النظيفـة لشـعبه. وقـد كبـرت رؤية الشـيخ زايد منذ أن 
أخـذ علـى عاتقـه مسـؤولية دولـة اإلمـارات كرئيـس لهـا. وقـد خطـط الشـيخ زايـد حينهـا السياسـة 

الزراعيـة للدولـة، وتركـزت علـى ما يلي:
- الزيادة املستمرة يف مساحة الرقعة الزراعية.

- رفـع إنتاجيـة األرض الزراعيـة أفقيـاً ورأسـياً بتوفيـر اآلالت واملعـدات واألسـمدة واسـتخدام 
الوسـائل والتقنيـات احلديثـة يف الزراعـة.

- التوسع يف اإلرشاد الزراعي.
- التركيـز علـى املشـاريع الزراعيـة بهـدف تنويـع مصـادر الدخـل القومـي واحلـد مـن االعتمـاد 
االقتصـادي علـى النفـط. وقـد جعـل الشـيخ زايـد مشـاريع زراعـة نخيـل التمـر يف مقدمة مشـاريعه 
الطبيعيـة  الظـروف  لتحملهـا  اإلمـارات  لدولـة  األمثـل  الزراعـي  االسـتثمار  أنهـا  حينهـا  وأدرك 

واملناخيـة القاسـية والسـائدة يف الدولـة.

تقدير دولي 
العربيـة  واملؤسسـات  املنظمـات  وتقديـر  باحتـرام  اهلل  رحمـه  زايـد  الشـيخ  إجنـازات  حظيـت 
2010، سـعد  ذيـاب،   ،2008 الكعبـي  )عـن  والبيئيـة  الزراعيـة  املجـاالت  والدوليـة يف  واإلقليميـة 

أهمهـا: مـن   ،)2018

منـح مهرجـان الشـباب العربـي الـذي عقـد يف بيـروت للمغفـور لـه بـإذن اهلل تعالـى الشـيخ زايد  -
لقـب رجـل البيئـة واإلمنـاء لعـام 1993م وذلـك تقديـراً لـدوره الرائـد يف حمايـة البيئـة ومكافحـة 

التصحر.
يف عـام 1993م، منحـت جامعـة الـدول العربيـة وشـاح رجـل اإلمناء والتنمية )الشـكل 1(، تعبيراً  -

عـن اعتـزاز كل الشـعوب العربيـة واإلسـامية بجهـوده املقـدرة يف مكافحـة التصحـر واالهتمـام 
بالبيئـة واملشـاريع اإلمنائيـة علـى مسـتوى دولـة اإلمـارات والـدول العربيـة واإلسـامية الشـقيقة.

يف عـام 1995م حصـل الشـيخ زايـد رحمـه اهلل علـى جائـزة مركـز الشـرق األوسـط للبحـوث  -
والدراسـات بجـدة »الشـخصية اإلمنائيـة لعـام 1995م«

جائـزة  - زايـد  للشـيخ  1995م،  العـام  )الفـاو(، يف  الدوليـة  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  قدمـت 
دولـة  داخـل  الزراعيـة  التنميـة  نشـر  تقديـراً جلهـوده يف   )1 )الشـكل  ذهبيـة  وميداليـة  تقديريـة 

املجـال. الناميـة يف هـذا  الـدول  مـن  اإلمـارات ومسـاهماته يف عـدد 
نـال املغفـور لـه الشـيخ زايـد يف مـارس 1997م جائـزة )البانـدا الذهبيـة( مـن الصنـدوق العاملـي  -
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لصـون الطبيعـة )الشـكل 1( تقديـراً للجهـود التـي بذلهـا يف مجـال احلفـاظ علـى البيئـة وحمايـة 
احليـاة البريـة، ليكـون بذلـك أول رئيـس دولـة يحصـل علـى جائـزة بيئيـة عامليـة.

نـال املغفـور لـه الشـيخ زايـد يف 1997م وسـام احملافظـة علـى البيئـة )الشـكل 1( مـن الرئيـس  -
الباكسـتاني تقديـراً جلهـود سـموه يف احملافظـة علـى البيئـة وتوسـيع الرقعـة الزراعيـة يف دولـة 

اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 
منـح الشـيخ زايـد يف يونيـو مـن عـام 1997م شـهادة الدكتـوراه الفخريـة يف مجـال الزراعـة  -

التنميـة الزراعيـة .  )الشـكل 1( مـن جامعـة عـن شـمس، تقديـراً جلهـوده الكبيـرة يف مشـاريع 
اختـارت منظمـة املـدن العربيـة يف دورتهـا السادسـة يف مـارس 1998م الشـيخ زايـد لنيـل جائزة  -

»داعيـة البيئـة«، ويف نفـس العـام اختيـر كأبـرز شـخصية عاملية من قبل هيئة رجل العام الفرنسـية.
منحـت منظمـة األغذيـة والزراعـة )الفـاو( سـمو الشـيخ زايـد »ميداليـة اليـوم العاملـي لآلغذية«  -

عـام 2001م جلهـوده يف خدمـة البشـرية ومسـاعدة الـدول الفقيـرة )الشـكل 1(. 

وشاح رجل اإلمناء والتنمية 1993

منظمة األغذية والزراعة الدولية )الفاو( 1995

وسام احملافظة على البيئة 1993

شهادة الباندا الذهبية 1997

ميدالية اليوم العاملي لآلغذية 2001شهادة الدكتوراه الفخرية يف مجال الزراعة 1997
الشـكل 1.  تقديـر املنظمـات واملؤسسـات العربيـة واإلقليميـة والدوليـة إلجنـازات املغفـور لـه الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان 

يف املجـاالت الزراعيـة والبيئيـة )عـن الكعبـي 2008، ذياب، 2010،  سـعد 2018(.
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منحـت شـبكة البحـر األبيـض املتوسـط التابعـة لرئاسـة اليونسـكو للمـوارد املائيـة والتطويـر  -
املسـتدام والسـام »جائـزة كان الكبـرى للميـاه« للشـيخ زايـد عـام 2001م، وقـد تسـلم اجلائزة سـمو 

الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم ولـي عـد دبـي )الشـكل 2(. 
تلقـى الشـيخ زايـد يف عـام 2002م درعـاً تذكاريـاً مـن برنامـج األمم املتحـدة لإلمنـاء تقديـراً  -

جلهـوده املخلصـة يف مجـال حمايـة البيئـة ونشـر الرقعـة اخلضـراء )الشـكل 2(. 
-  » منحت املنظمة العربية للتنمية الزراعية غي عام 2002م »ميدالية املنظمة العربية للتنمية الزراعيٍةِ

)الشكل 2( تقديرا منها للجهود التي بذلها لدعم مسيرة التنمية الزراعية يف الوطن العربي. 
اختـار برنامـج األمم املتحـدة »يونيـب« الشـيخ زايـد ضمـن سـبع شـخصيات عامليـة بوصفهـم  -

أبطـاالً لـألرض، وذلـك تقديـراً جلهـوده التـي حققهـا يف كجـال حمايـة البيئـة يف دولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة. وقـد تسـلم اجلائـزة صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس 

الدولـة، حفظـه اهلل )الشـكل 2(.

درعا برنامج األمم املتحدة لإلمناء 2002جائزة كان الكبرى للمياه 2001

الشيخ زايد بطا لألرض 2005
الشـكل 2.  تقديـر املنظمـات واملؤسسـات العربيـة واإلقليميـة والدوليـة إلجنـازات املغفـور لـه الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان 

يف املجـاالت الزراعيـة والبيئيـة )عـن الكعبـي 2008، ذياب، 2010،  سـعد 2018(.
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الفصل الثاني
زراعة النخيل في دولة

اإلمارات العربية المتحدة

عدسة: أنس الذيب
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الفصل الثاني: زراعة النخيل في دولة اإلمارات العربية المتحدة
التصنيف النباتي 

تنتمي شجرة نخيل التمر (.Phoenix dactylifera L) إلى العائلة النخيلية Palmaaceae والرتبة 
النخيليـة Palmae، والتـي تعتبـر من أهم الرتب يف اململكة النباتية.

أصـل شـجرة النخيـل غيـر معـروف، ويعتقـد البعـض بـأن نخيـل التمـر نشـأ نتيجـة طفـرة 
(.Phoenix cammariensis L) ونخيـل السـكر  الزينـة  الكنـاري أو نخيـل  وراثيـة بـن نخيـل 
(.Phoenix sylvestris L)، أو أن نخيـل التمـر نشـأ مـن أصـل بـري ولكـن نتيجـة لتأقلمهـا مـع 

الظروف البيئية وتدخل اإلنسـان يف عمليات االنتخاب والتحسـن سـاعدت يف احلصول على 
نخيـل التمـر احلالـي.

أهـم أجنـاس النخيـل التابعـة لعائلـة النخيليـات، والتـي لهـا أهميـة غذائيـة واقتصاديـة وجماليـة 
)غالـب 200أ(: 

.Coconut palm (Cocus nucifera L.) مثل نخلة النارجيل أو جوز الهند :Cocus 1- جنس الكوكس

.African oil palm (Elaeis gunneinsis L.)  مثل نخلة أفريقيا الزيتية :Elaeis 2- جنس إيليس

3- جنس واشـــــنطونيا Washingtonia: مثـــــل نخـــــلة كاليفورنيــــــا املروحيــــــة أو اخليطـــيــــــة 

.Fan or Thread Palm (Washingtonia filfera L.(
 .Date Palm (Phoenix dactylifera L.) )مثـل نخلـة التمـر )الشـكل 1أ :Phoenix 4- جنـس فينيكـس

ويضـم هـذا اجلنـس 14 نوعـاً منهـا نخلـة السـكر ونخلـة الكنـاري )الزينـة( ونخلـة التمر.

الوصف المورفولوجي
- يتميـز نـوع نخلـة التمـر عـن نخلـة السـكر ونخلـة الزينـة بقابليتهـا علـى إنتـاج الفسـائل 
 .Suckers بالسـرطانات  أحيانـاً  عليهـا  ويطلـق   Offsets أواخللقـات   Offshoots )الصـروم( 
وهنـاك نوعـان مـن الفسـائل أحدهمـا ينمـو ويخـرج مـن قاعدة جذع النخلة ويسـمى بالفسـائل 
األرضيـة Ground offshoots واآلخـر قـد ينمـو علـى ارتفـاع معـن مـن جـذع النخلـة ويسـمى 

بالرواكيـب أو الطواعـن High offshoots )الشـكل 1ب(.
- نخلـة التمـر مـن النباتـات ذات الفلقـة الواحـدة والتـي تتكـون مـن جـذع منفـرد قـي قمتـه 
برعمـة طرفيـة ضخمـة مسـؤولة عـن اسـتطالة اجلـذع وتغلظـه إلـى قطـر معـن، كمـا تعـد 

مسـؤولة عـن منـو السـعف وبآباطهـا البراعـم.
- تتكـون شـجرة نخلـة التمـر مـن األجـزاء اخلضريـة التاليـة )البكـر 1982، غالـب 2003أ( 

)الشـكل 3):
)1( اجلـذع: سـاق طويـل غليـظ أسـطواني غيـر متفـرع خشـن السـطح مكسـي باألعقـاب أو 

الكـرب )قواعـد السـعف(.
)2( السـعف: مفردها سـعفة وهي ورقة مركبة ريشـية كبيرة )2-6 متر( وتتكون من اجلريد 
واخلوص ومنطقة األشـواك وعنق السـعفة )الشـكل 4أ(. اخلوص )واحدتها: خوصة( هو ورق 
السـعفة املنتشـر علـى جانبيهـا، وعلـى كل سـعفة مـا بـن 120-240 خوصـة. أمـا اجلريـد فهـو 
السـعف الطويـل إذا أزيـل منـه اخلـوص. ويسـمى اجلـزء السـفلي مـن السـعفة، أي قاعدتهـا، 
بالكربـة، وهـي عريضـة غليظـة، ومـا يتبقـى مـن أصـول الكـرب علـى اجلـذع، بعـد التقليـم، 
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يسـمى الكرنـاف )بضـّم الـكاف أو كسـرها( )واحدتهـا: كرفانـة(. أمـا الغمـد الليفـي فهو عبارة 
عـن نسـيج خشـن يحيـط بقاعدة السـعفة ومغلقـاً للجذع. 

)3( اجلـذور: تتميـز نخلـة التمـر بوجـود جـذور ليفيـة أو خيطيـة تنشـأ مـن املنطقة احمليطية 
عنـد قاعـدة اجلـذع وبأعـداد كبيـرة وتتفـرع منهـا جـذور ثانويـة )الشـكل 4ب(.  وهنـاك خمـس 
درجـات لتفـرع اجلـذور العرضيـة يف نخلـة التمـر كل تفـرع ينشـأ مـن املنطقـة احمليطيـة للجذر 

الـذي قبله.
)4( النـورة أو الطلعـة: تظهـر النـورة يف آبـاط السـعف الكامـل، وتتكـون إمـا مـن األزهـار 
الذكريـة فقـط وتنمـو علـى شـجرة تسـمى بالفحـل، أو تتكـون مـن األزهـار األنثوية فقـط وتنمو 

علـى شـجرة منفصلـة تسـمى باألنثـى )الشـكل 4ج(.
)5( العــذق الثمــري والثمــرة: العــذق الثمــري عبــــارة عــن ســاق غليــظ يتفــرع يف نهايتــه إلــى 
عــدد كبيــر مــن الشــماريخ )الشــكل 4د(، ويطلــق علــى هــذا الســـاق بالعــــرجون عندمــا تكــون 
شــماريخه يف بدايــة منوهــا منتصبــة، ويطلــق عليــه بالعــــذق عندمــا يتقــوس الســاق بفعــل 
اســتمرار منــو الثمــار وزيــادة ثقلهــا علــى الشــماريخ. أمــا بالنســبة إلــى الثمــرة فيمــر منوهــا 
ــراً  ــري، اخلــال أو البســر، الرطــب، وأخي ــري أو الكم ــوك، اجلم ــدة مراحــل هــي: احلباب بع

ــة التمــر.  مرحل

الشكل )3(.  نخلة التمر.  )أ( أجزاء شجرة نخلة التمر اخلضرية والثمرية األساسية )عن غالب 2003أ(،  )ب( منو الفسائل 
أو الصروم من قاعدة النخلة، و)ج( منو الراكوب أو الطاعون من جذع الشجرة )عن كعكه وآخرون 2001).

أ ب

ج
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الموطن األصلي
تعتبـر نخلـة التمـر سـيدة األشـجار التـي عرفـت زراعتهـا يف عصـور مـا قبـل التاريـخ وورد ذكرهـا 
يف بعـض النصـوص األثريـة والكتـب السـماوية املقدسـة. واملتفـق عليـه بـن املؤرخـون أن الشـجرة 
نشـأت يف املناطـق شـبه احلـارة اجلافـة التـي متتـد مـن السـنغال )أفريقيـا( إلـى حـوض األنـدس 
)الهنـد( بـن خطـي العـرض 15 و30 درجـة، ومـن املرجـح أن موطـن النخلـة هـو اخلليـج العربـي 

)البكـر 1982). 
كان أول ظهـور موثـق لشـجرة النخيـل يف العالـم القـدمي يف مواقـع تـل عوويلـي وتـل أبـو شـهرين، 
وكليهمـا يف أقصـى جنـوب العـراق قبـل حوالـي 4000 عـام ق. م ولكـن يف العام 1999م، مت اكتشـاف 

الشــكل )4(. األجــزاء اخلضريــة والثمريــة لنخلــة التمــر. 
)أ( الســعفة وأجزائهــا، )ب( منــو اجلــذر الوتــدي مــن البــذرة، 
ومنــة اجلــذور العرضيــة مــن قاعــدة الفســيلة احلديثــة، )ج( 
مقطــع طولــي للبرعمــة الزهريــة، و)د( العــذق الثمــري )عــن 

غالــب 2003أ(.

بأ

ج د
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نواتـي متـر متفحمتـن يف جزيـرة دملـا يف إمـارة أبوظبـي خـال احلفريـات التـي متـت يف إحـدى 
املسـتوطنات التـي تعـود لفتـرة مـا قبـل التاريـخ املتأخـر، كجـزء مـن املســح األثـري جلـــزر أبوظبـي 
)الشـكل 5(. وقد ثبــت بعد إجراء الدراســات عليهما باألشـعة الكربونية أنهما تعودان إلى حوالي 
4670 ق. م و5110 ق. م علـى التوالـي )بوتـس 2002(. باإلضــافة إلـى هــذا االكتشـاف، فقـد مت 
اكتشــاف نـــوى متــــر يف أماكـن أخــرى مثـل بقايـــا املبنـــى الســـادس يف موقـــع الهيلـي يف العيــن 
)2900 ق.م(، وموقـع تـل أبـرق علـى حـدود إمارتـي الشـارقة وأم القيويـن مـن الفتـرة 2200 ق. م 
حتـى 200 ق. م، ويف نـد الزبانـي يف رأس اخليمـة )2000 ق. م(، ويف مليحـة بالقـرب مـن مطـار 

الشـارقة )1100ق.م إلـى 600 ق. م(. 
ويذكـر عالـم اآلثـار بوتـس )2002( أن مـع هـذه االكتشـافات، ميكـن لدولـة اإلمـارات العربيـة 
املتحـدة أن تدعـي حقـا أنهـا متتلـك أقـدم دليـل على اسـتهاكها للتمر يف مرحلة مبكرة أكثر من أي 

مـكان يف العالـم. وذكـر أيضـاً أن 
هذه االكتشـافات متنح مصداقية 
لوجهـة النظـر التـي تبناهـا خبيـر 
والبيولوجـي  النخيـل  أشـجار 
القـرن  يف  »بـكاري«  اإليطالـي 
التاسـع عشـر بأن منطقة اخلليج 
متثـل أول منطقـة لزراعة أشـجار 

التاريـخ. النخيـل يف 
الثمـار  أهميـة  مـن  وبالرغـم   
النخيـل  أشـجار  تنتجهـا  التـي 
القـدمي،  األدنـى  الشـرق  يف 
تعتبـر  األشـجار  هـذه  أن  إال 
ضـرورة مازمـة للواحـة نفسـها، 
الظليلـة  أوراقهـا  توفـر  حيـث 
محميـة  مصغـرة  مناخيـة  بيئـة 
احملرقـة،  الشـمس  هجيـر  مـن 
اآلثـار  مـن  احلمايـة  توفـر  كمـا 
الضـارة لتـآكل التربـة بفعل املياه 

والريـاح. 
وتشـير املخطوطـات املسـمارية 
اآلشـورية والبابلية إلى اسـتخدام 
صناعـة  يف  النخيـل  خشـب 
صناعـة  يف  واألوراق  الـزوارق، 
ذات  والثمـار  والنـواة  احلصائـر، 
املنخفضـة  االقتصاديـة  القيمـة 
إلـى  باإلضافـة  للوقـود،  كمصـدر 

عديـدة.   اسـتخدامات 

الشـكل )5(. النخيـل يف تاريـخ دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. الصـورة العلوية: 
أحـد  النخيـل يف  لشـجرة  نقـش  مـع  أبـرق  تـل  مـن  نـواة متـر  شـكل  قـادة يف 
جوانبهـا، الصـورة السـفلية: قطـع نقديـة مسـكوكة مـن القـرن األول امليـادي، مت 
العثور عليها يف الدور ومليحة، وتظهر شـخصية جالسـة رمبا هي إلهة الشـمس 
العربيـة »شـمس«، ويف كل قطعـة تظهـر شـجرة نخيـل علـى اجلانـب األيسـر مـن 

املنظـر أمـام ركبتـي اإللهـة شـمس )عـن بوتـس 2002).
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تأثير المناخ على انتشار زراعة النخيل
تقـع دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف املنطقـة املداريـة اجلافـة التـي متتـد عبـر آسـيا وشـمال 
أفريقيـا، وتخضـع لتأثيـرات احمليـط الهنـدي لوقوعهـا علـى سـاحلي اخلليـج العربـي وخليـج عمـان، 
ولهذا ترتبط حرارتها الشـديدة صيفا بارتفاع نسـبة الرطوبة )15  - 95 %( واعتدال املناخ شـتاًء. 
وتوجـد فـروق واضحـة بـن منـاخ املناطـق السـاحلية واملناطـق الصحراويـة الداخليـة واملرتفعـات 
اجلبليـة. ويتـراوح املعـدل السـنوي لدرجـات احلـرارة من 26 إلى 38 درجـة مئوية )اجلبوري 1993). 

وتؤثـر احلـرارة والرطوبـة واملطـر يف منـو أشـجار النخيـل ومسـتوى تأقلمهـا يف الدولـة:

تأثير الحرارة:
يتأثـر منـو النخلـة وعقـد األزهـار وإنتـاج الثمـار بالتراكـم احلـراري يف الدولـة، باإلضافـة إلـى  -

للنيتروجـن(  الكربـون  )نسـبة  املخزنـة  الكربوهيـدرات  ونسـبة  النيتروجـن  مـن  األوراق  محتـوى 
والناجتـة مـن عمليـة التمثيـل الضوئـي، وكفايـة البـورون املؤثـر علـى حيويـة حبـوب اللقـاح ومنـو 
األنبوبـة اللقاحيـة، ومـدى اكتمـال تكشـف البراعـم وتطورهـا، وكذلـك تؤثـر احلـرارة علـى ميعـاد 
اإلزهـار ومـدى صاحيـة الصنـف للزراعـة يف املنطقـة حتـى يصـل للنضـج يف املوعـد املناسـب 

)د.كـرمي محمـد فـرج ود. محمـد عبـد الغنـي عـوض - إتصـال شـخصي(. 
تتفـاوت أصنـاف النخيـل يف احتياجاتهـا احلراريـة وهـذا يـؤدي إلـى اختـاف موعـد النضـج،  -

حيـث حتتـاج أشـجار النخيـل مـن بدايـة التزهيـر إلى نضـج الثمار إلى عدد مـن الوحدات احلرارية 
تختلـف حسـب املنطقـة والصنـف )اجلبـوري 1993).

تسـتمر النخلـة يف النمـو طيلـة أيـام السـنة بسـبب اعتـدال درجـات احلـرارة يف فصـل الشـتاء،  -
بشـرط أن تكـون درجـة احلـرارة فـوق درجـة صفـر النمـو )مـا بـن 8-9 °م( )Mason 1925، شـبانة 

والشـريقي 2000(، وهـذا يسـاعد علـى حـدوث اإلثمـار خـال السـنة الثالثـة مـن زراعتهـا.
يتحمـل نخيـل التمـر درجـات احلـرارة املنخفضـة حتـى - 16 °م ملـدة قصيـرة رغـم أن معظـم  -

السـعف قـد ميـوت )البكـر 1982(. أمـا تعـرض النخيـل إلـى- 11 °م فيسـبب هـاك السـعف بـدون 
هـاك البرعمـة الرئيسـية التـي تعطـي سـعفاً جديـداً وتخرج طلعاً عند اعتـدال املناخ، إال أن الطلع 

.(Modgson 1934( النامـي ال ينتـج إال ثمـراً قليـًا
تتحمـل شـجرة نخيـل التمـر درجـات احلـرارة املرتفعـة ألكثـر مـن 50 °م )البكـر 1982، شـبانة  -

.(1988

مـن ناحيـة تأثيـر مجمـوع الوحـدات أو االحتياجـات احلرارية يف إنتاج أشـجار النخيل، فكما هو  -
معـروف ال ميكـن ألشـجار النخيـل أن تزهـر إال يف املناطـق التـي تكـون فيهـا درجـات احلـرارة بالظل 
)18 °م( علـى األقـل وال تثمـر مـا لـم تتجـاوز 25 °م. ويف هـذا الصـدد، تؤكـد األبحـاث أن أصنـاف 
نخيـل التمـر اجلافـة وشـبه اجلافـة حتتـاج إلـى وحـدات حرارية تتراوح ما بـن 1980 - 2600 وحدة 

حراريـة، بينمـا األصنـاف الطريـة املبكـرة يناسـبها وحـدات حراريـة بحدود 1250 وحـدة حرارية. 

تأثير الرطوبة:
يقلـل ارتفـاع نسـبة الرطوبـة اجلويـة مـن تأثير ارتفاع درجات احلرارة وبهـذا يقل النتح وفقدان  -

املـاء مـن الشـجرة وخاصـة يف فصـل الصيـف وهـذا بـدوره يسـبب إطالـة عمـر املجمـوع اخلضـري 
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)اخلـوص( مقارنـة بعمـره يف املناطـق األخـرى التـي يتسـم مناخهـا بانخفـاض الرطوبـة النسـبية 
)شـبانة والشـريقي 2000(. أمـا ارتفـاع الرطوبـة النسـبية إلـى 90 % فقـد يـؤدي إلـى إصابـة الثمار 
الشـجرة مـن خـال  املـاء مـن  أن فقـد  إلـى  بـد مـن اإلشـارة  والتحمـض. وال  التعفـن  مبسـببات 
النتـح الشـعري يقـل كلمـا انخفـض الفـرق بـن بخـار املـاء املوجـود بالغرفـة الثغريـة واجلـو احمليط. 
باإلضافـة إلـى ذلـك، فـإن لـأوراق عمـر محـّدد يتـراوح مـن 3 إلـى 7 سـنوات، حسـب الصنـف 

وظـروف رعايـة النخلـة، وعمومـا فـإن السـعفة جتـف ولكنهـا ال تسـقط.
يوفـر منـاخ الدولـة االحتياجـات احلراريـة املائمـة لنمـو نخيـل التمـر ممـا يسـرع يف منوهـا  -

إنتاجيتهـا. وزيـادة  املبكـر  وإثمارهـا 

تأثير المطر ورطوبة الجو:
الثمـار حتـى ميكـن  - التلقيـح وفتـرة نضـج  النخلـة جـواً جافـاً وصافيـاً خـال فتـرة  تتطلـب 

احلصـول علـى إنتـاج وافـر وجـودة مرتفعـة. ويتسـم منـاخ دولـة اإلمـارات بقلـة األمطـار يف هـذه 
الفتـرات وهـذا لـه آثـار إيجابيـة علـى منـو الثمـار وتطورهـا. إال أن هطـول األمطـار مباشـرة 
بعـد التلقيـح يسـبب غسـل حبـوب اللقـاح وإزالتهـا مـن مياسـم األزهـار األنثويـة ممـا يـؤدي إلـى 
فشـل عمليـة التلقيـح واإلخصـاب )اجلبـوري 1993، شـبانة والشـريقي 2000( ممـا يتطلـب إعـادة 
التلقيـح يف الوقـت املناسـب، ويتطلـب هـذا توافـر حبـوب اللقـاح. أمـا إذا كان هطـول املطـر بعـد 
التلقيـح بحوالـي 6 سـاعات فليـس لـه تأثيـر كبيـر علـى نسـبة العقـد، لـذا ينصـح بإجـراء التلقيـح 
عندمـا يكـون اجلـو صافيـاً )Dawson 1982(، وقـد يوصـى أيضـاً بإجـراء عمليـة تكييـس للطلـع 
بعـد التلقيـح حلمايـة األزهـار مـن اآلثـار الضـارة لأمطـار وزيـادة نسـبة العقـد )البكـر 1982). 

تلعـب الرطوبـة النسـبية دوراً هامـاً يف انتشـار النخيـل وكثافته وتوزيـع أصنافه. فهناك أصناف  -
تنجـح أو جتـود زراعتهـا )منـواً وإنتاجـاً( يف املناطـق القريبـة مـن البحـر، حيـث ترتفـع الرطوبـة 
النسـبية، أو البعيـدة مـن البحـر أو يف املناطـق اجلبليـة وبـن األوديـة )شـبانة والشـريقي 2000). 
زيـادة االختـاالت  تؤثـر يف  النسـبية بنسـبة عاليـة  الرطوبـة  زيـادة  إلـى أن  بـد مـن اإلشـارة  وال 
الفسـيولوجية للثمـار يف طـور الرطـب والتمـر مثـل التشـطيب )خطـوط طوليـة أو عرضيـة رفيعـة 
ترابيـة اللـون تظهـر علـى بشـرة التمـر( واسـوداد الذنـب، باإلضافـة إلـى تعفـن وتلـف يف الثمـار 

)اجلبـوري 1993، علـي 2000).

تأثير الضوء:
إن زراعـة نخلـة التمـر يف الظـل قـد ال يجعـل منوهـا طبيعيـاً حتـى يف أشـد الصحـارى حـرارة  -

وذلـك ألن سـعفها األخضـر ليـس لـه القـدرة علـى امتصـاص الضـوء املنتشـر وإمنـا أشـعة الشـمس 
املباشـرة )اجلبـوري 1993).

للضـوء أهميـة كبيـرة فالعامـل الـذي يعيـق النمـو الطبيعـي هـو موجات طيف الشـمس القصيرة  -
التـي تبـدأ مـن اللـون البنفسـجي حتـى اللـون األصفـر، بينما تسـاعد املوجات الطويلـة للون األحمر 
تشـجيع عمليـة التمثيـل الضوئـي. ويحـدث معظـم منـو أشـجار النخيـل أثنـاء الليـل، أي مـا بـن 
غـروب الشـمس وشـروقها )البكـر 1982(. كمـا تسـاعد األشـعة فـوق البنفسـجية واحلمـراء علـى 
تكويـن صبغـة األنثوسـيانن احلمـراء والعديـد مـن املركبـات الفينولية التي تعمل كمضادات أكسـدة 

طبيعيـة ترفـع مـن القيمـة الصحيـة لثمـار التمـر وتؤثـر يف جـودة الثمـار.
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تأثير الرياح:
ال تؤثـر الريـاح علـى شـجرة النخيـل الناميـة بصـورة طبيعيـة ألن تركيـب أجـزاء النخلـة يسـاعد  -

علـى مقاومـة العواصـف الشـديدة )اجلبـوري 1993(. وقـد تسـبب هـذه العواصـف سـقوط أشـجار 
النخيـل عندمـا تكـون األشـجار ضعيفـة، أو مصابـة بسوسـة النخيـل أو حفـار السـاق ذو القـرون 
الطويلـة، أو إذا أزيلـت الفسـائل دفعـة واحـدة مـن حـول النخلة األم، أو إذا اسـتخدمت طريقة الري 
بالتنقيط منذ إنشـاء البسـتان ألن هذه الطريقة حتدد منو اجلذور بالطبقة السـطحية من التربة 

فقط.
تسـبب الريـاح الشـديدة تسـاقط قسـم مـن ثمـار التمـر يف مراحـل النمـو األولـى، وقـد تصطـدم  -

الثمـار بالسـعف ممـا يتنـج عنـه بقـع سـوداء علـى الثمـار وأضـرارا ميكانيكيـة أخـرى.
قـد يـؤدي هبـوب الريـاح يف وقـت عمليـة التلقيـح )التنبيـت( إلـى إزالة حبوب اللقـاح من األزهار  -

األنثويـة ممـا يجعـل الثمـار الناجتة رديئة النوعية وتعرف بالشـيص.
يزيد هبوب الرياح اجلافة يف وقت نضج الثمار من نسبة حدوث بعض األمراض الفيزيولوجية  -

مثل املرض املسـمى »أبوخشـيم« )البكر 1982(، وهي عبارة عن جفاف النصف القريب من القمع 
وبقاء النصف اآلخر شبه لن. وتؤدي الرياح الرطبة إلى ليونة الثمار. 

المناطق الزراعية في الدولة 
تقسـم دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة إلـى أربعـة مناطـق زراعيـة رئيسـية بهـدف وضـع اخلطـط 
الازمـة لتطويـر مختلـف النشـاطات التـي يجـب تنفيذهـا )وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية 2000، 

حاليـا تسـمى بـوزارة التغيـر املناخـي والبيئة(:
1- منطقـة إمـارة أبوظبـي: تشـمل جميـع أراضـي أبوظبـي ومتتـد حدودهـا حتـى حـدود دولـة 

اإلمـارات مـع الـدول املجـاورة وتشـمل البيانـات اإلحصائيـة لهـذه املنطقـة كًا مـن أبوظبـي والعـن 
ومواقعهـا.

2- املنطقـة الوسـطى : تشـمل األراضـي الواقعـة يف املنطقـة الوسـطى مـن الدولـة التـي تتضمـن 

أراضي تابعة لإلمارات الشمالية )دبي - الشارقة عجمان أم القيوين - رأس اخليمة - الفجيرة(.
3- املنطقـة الشـمالية: وتشـمل املنطقـة الشـمالية مـن الدولـة وتضـم معظـم أراضـي إمـارة رأس 

اخليمـة وأراضـي مـن إمـارة الفجيـرة.
4- املنطقـة الشـرقية: وتضـم األراضـي الواقعـة علـى السـاحل الشـرقي مـن الدولـة والتـي تشـمل 

أراضـي تابعـة إلمـارة الفجيـرة والشـارقة ورأس اخليمـة.
ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أن مـن العوامـل التـي حتـد مـن التوسـع يف زراعـة النخيـل يف بعـض 

لإلمـارة: تبعـاً  العوامـل  بعـض  وأخلـص  ملوحتهـا.  وازديـاد  امليـاه  قلـة  تتمثـل يف  اإلمـارات 
- أبوظبـي: تتميـز اإلمـارة بكبـر مسـاحتها فهنـاك بعـض املناطـق الشـحيحة بامليـاه أو ذات 
ملوحـة عاليـة وهنـاك املناطـق الغنيـة العذبـة. ومـع هـذا ناحـظ أكبـر توسـع يف زراعـة النخيـل 
يف هـذه اإلمـارة، حيـث يتـم اسـتصاح مسـاحات كبيـرة مـن األراضـي وإنشـاء مـزارع عليهـا وفق 
أحـدث األنظمـة الزراعيـة املعتمـدة علـى التخطيـط السـليم وطـرق الـري. وتوفيـر األصنـاف 
املمتـازة محليـاً أو اسـتيرادها مـن الـدول املجـاورة وخاصـة دول اخلليـج العربـي والعـراق. وقـد 
تتواجـد مـزارع واسـعة املسـاحة قـد تزيـد عـن 5000 نخلـة وتطبـق فيهـا أحـدث التقنيـات يف 
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

الزراعة واإلنتاج وعمليات اجلني والتعبئة والتغليف.
- دبـي: ال يوجـد أي عامـل يعيـق التوسـع يف زراعـة النخيـل، حيـث املنـاخ والتربـة مائمـان 
جـداً للتوسـع وخاصـة يف املناطـق البعيـدة عـن البحـر مثـل اخلوانيـج والعويـر، وتتميـز أصناف 
النخيـل بنوعيتهـا العاليـة. وقـد أنشـئت مـزارع حديثـة اسـتخدمت فيهـا األسـاليب العصريـة 
السـليمة والطـرق احلديثـة يف الزراعـة واجلنـي وتعبئـة وتغليـف التمـور )شـبانة والشـريقي 

.(2000

- عجمـان: عمـدت بلديـة عجمـان بدراسـة وتنفيـذ مشـروع معاجلـة ميـاه مجـاري املدينـة وإعادة 
اسـتخدامها يف الـري بسـبب قلـة امليـاه وازديـاد ملوحتها.

- أم القيويـن: بسـبب قلـة ميـاه الـري وارتفـاع ملوحتهـا وخاصـة بعـد نضـوب ميـاه األفـاج التـي 
كان يعتمد عليها بشـكل رئيسـي يف ري املزارع، فإنه من الضروري البدء يف دراسـة خاصة إليجاد 
مصـادر بديلـة للميـاه مثـل مشـاريع معاجلـة ميـاه الصـرف الصحـي ملدينـة أم القيوين واسـتخدامها 
يف ري مزارع النخيل )شبانة والشريقي 2000(، إال أنه من الضروري حتديد اجلدوى االقتصادية 

مـن اسـتخدام ميـاه التنقيـة يف زراعـة النخيل على نطاق واسـع.
- الشـارقة: ال بـد مـن اإلسـراع يف إيجـاد حلـول عمليـة لتوفيـر امليـاه وإيجـاد مصـادر بديلـة عـن 

امليـاه اجلوفيـة بسـبب قلـة امليـاه وتـردي نوعيتهـا.
- الفجيـرة ورأس اخليمـة: يتميـز مناخهمـا بارتفـاع الرطوبـة النسـبية خـال موسـم نضج التمور 
ممـا يؤثـر سـلباً علـى بعـض األصنـاف ويزيـد مـن فـرص إصابتهـا بأمـراض التعفـن، وأهمهـا زيـادة 
شـبانة   ،1993 )اجلبـوري  الفطـري  والغرانيـوال  اخلامـج(  )مـرض  الطلـع  خيـاس  مـرض  انتشـار 

والشـريقي 2000).

أنماط الزراعة والخدمات الزراعية
إسـتمرت زراعـة النخيـل يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة قدميـاً بالطـرق التقليديـة املتوارثـة 
عبـر األجيـال، ويلخـص اجلـدول )1( واألشـكال )6 و 7( أمنـاط زراعة النخيل واخلدمات الزراعية 

يف املـزارع القدميـة واحلديثـة قبـل وبعـد قيـام دولـة االحتاد.

اجلدول )1(.  أمناط زراعة النخيل واخلدمات الزراعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
الزراعة القدمية

قبل 1970
الزراعة احلديثة
2019 - 1970

كثافة األشجار

النخيـل    بـن  املسـافة   - عاليـة 
 4 عـن  تزيـد  وال  منتظمـة  غيـر 
الصـرم  تـرك  والشـائع  أمتـار. 
اإلثمـار  وحتـى  أمهـا  حـول  لتنمـو 

قرائـن. لتصبـح 

متوسـطة - املسـافة بـن النخيـل   
منتظمـة 8×8 أو أو 10×10 أمتـار 

)الشـكل 4).
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الزراعة القدمية
قبل 1970

الزراعة احلديثة
2019 - 1970

األصناف

النوعيـة    إلـى  ترقـى  ال  محليـة 
)أشـجار  وأغلبهـا جشـوش  املمتـازة 
ناجتـة عـن الزراعـة البذرية( وبعض 
املعروفـة. غيـر  األخـرى  السـاالت 

توجـد أصنـاف جيـدة علـى نطـاق   
ضيـق مثـل خنيـزي وأنـوان وفـرض 

ونغـال.
بـن    اخللـط  أو  املختلطـة  الزراعـة 

الواحـد. احلقـل  داخـل  األصنـاف 

عاليـة    نوعيـة  ذات  أصنـاف 
خـاص  مثـل  ومرغوبـة  اجلـودة 
ونغـال  ولولـو  وشيشـى  وبرجـي 
ونبتـة  وفـرض  وهالـي  وخصـاب 

.(5 )الشـكل  وغيرهـا  سـيف 
اخللـط    مـن  التقليـل  محـاوالت 

األصنـاف. بـن 

اخلدمة البستانية*

إتباع التنبيت )التلقيح( اليدوي.  
لتنمـو    )الصـرم(  الفسـائل  تـرك 

مـا  وغالبـا  بكثافـة،  األم  حـول 
تكـون بعـض الصـرم كبيـرة ومظللـة 

. ضعيفـة و
الشـجرة،    حـول  التعشـيب  عـدم 

غيـر  بصـورة  التعشـيب  إجـراء  أو 
األعشـاب  تنافـس  وبهـذا  مسـتمرة، 
العناصـر  علـى  النخيـل  أشـجار 
الغذائيـة يف التربـة وتنافسـها علـى 

املـاء. امتصـاص 
عمليـات اخلـف والتنبيـت وبرامـج   

املكافحة غير مسـتمرة وغير فعالة.
عـدم االهتمـام باألشـجار الفحول   

حبـوب  مـن  يتوفـر  مبـا  والتلقيـح 
الفحـول  بـن  متييـز  دون  اللقـاح 

ملنتجـة ا

اآللـي    )التلقيـح(  التنبيـت  اتبـاع 
باإلضافـة إلـى التنبيـت اليدوي مع 

التمييـز بـن الفحـول اجليـدة.
تـرك 2-3 فسـيلة وقطعهـا عنـد   

للزراعـة،  جاهـزة  لتصبـح  بلوغهـا 
وإزالـة الصـرم الظلية التي تتصف 

بكونهـا ضعيفـة النمـو وطويلـة.
مسـتمرة،    التعشـيب  عمليـات 

مكائـن  تسـتخدم  مـا  وغالبـاً 
العجلتـن  ذات  اليدويـة  التعشـيب 
املـزارع  يف  القـاب  واحملـور 

. ة لكبيـر ا
عمليـات اخلف والتنبيت وبرامج   

املكافحة مستمرة وفعالة.
الفحـول    بنوعيـة  االهتمـام 

واسـتخدام  التلقيـح  وعمليـات 
احلديثـة. التقنيـات 

إنتاجية النخلة
األشـجار    منخفضـة، وخاصـة يف 

العاليـة حيـث يصعـب الصعـود إليهـا 
ممـا يقلـل مـن إنتاجيتهـا.

   350 إلـى  تصـل  وقـد  عاليـة 
كـغ   120  - 100 الرطـب،  كـغ مـن 
معظـم  يف  ويسـود  التمـر.  مـن 
الغربيـة  الزراعيـة  املناطـق  مـزارع 
أبوظبـي  إمـارة  يف  واجلنوبيـة 

األخـرى. واإلمـارات 
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الزراعة القدمية
قبل 1970

الزراعة احلديثة
2019 - 1970

اإلكثار

أو    كليـاً  االعتمـاد 
اإلكثـار  علـى  جزئيـاً 
البـذور  طريـق  عـن 
ينتـج  ممـا  )النـوى( 
عنـه سـاالت تختلـف 
صفـات  عـن  وراثيـاً 
والتـي  األم  النبـات 
ينتـج عنها ثمار رديئة.

اإلكثار بواسطة الفسائل )الصرم( مع التحري   
مثل:  للزراعة  الصاحلة  الصرمة  مواصفات  عن 
واحلشرية،  املرضية  املسببات  من  سامتها 
يقل  ال  النمو  غزيرة  للصنف،  الصرمة  مطابقة 
عمرها عن 3 سنوات حيث يكتمل منوها، احتوائها 
على اجلذور احلديثة بعدد معقول، قلع الصرمة 
وترطيبها  القاعدة  من  ولفها  صحيحة  بصورة 

باملاء قبل نقلها. 
طريق    عن  الناجتة  الفسائل  بواسطة  اإلكثار 

تقنية  من  الناجتة  تلك  خاصة  األنسجة،  زراعة 
تكشف األعضاء وليس من تقنية تكشف األجنة، 
حيث ينتج عن التقنية األخيرة تشوهات واختاالت 

عن صفات النبات األم .
* مت تلخيص معظم عمليات اخلدمة البستانية 

يف الفصل السادس.
 ،1993 اجلبــوري   ،1982 البكــر  املراجــع: 
 ،1995 وأخــرون  الشــريقي   ،1993 إبراهيــم 

2003أ. غالــب   ،2000 والشــريقي  شــبانة 

الشـكل )6(. زراعـة النخيـل يف املـزارع احلديثـة علـى مسـافات متباعـدة 8x8 أمتـار أو 8x10 أمتـار بن أشـجار كبيرة )أ( وبن 
أشـجار صغيرة )ب(، ويعتبر عدم وجود نظام غرس محدد أو تقارب املسـافة بن األشـجار يف املزارع القدمية أحد أسـباب 

انتقـال اإلصابـة بآفـات النخيـل من شـجرة إلى أخرى )ج(.

أ

جب
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أساليب ري أشجار النخيل
 تختلـف طـرق ري النخيـل باختـاف مصـادر امليـاه ووفرتها ونوعيتها ونوعيـة التربة والتضاريس 
والعوامـل اجلويـة والعمالـة وعمـر أشـجار النخيـل. وميكـن تصنيـف أنظمـة ري النخيـل إلـى الطرق 
التاليـة: الـري بالسـواقي، الـري بطريقـة األحـواض، ري احليـاض الضيقـة أو البواكـي، الـري حتـت 

السـطحي، الـري بالـرش، الـري بالتنقيـط، والري بالنافـورات أو الفقاعات. 
سـابقاً  والعيـون  األفـاج  باسـتخدام  الدولـة  يف  القدميـة  املـزارع  يف  الـري  أسـلوب  يتميـز 
)الشـكان 8 و9(، ويقـوم نظـام األفـاج علـى إسـالة امليـاه حتـت األرض يف أمكنـة ترتفـع عـن 
املواقـع التـي يـراد وصـول املـاء إليهـا. وتسـتخدم حاليـاً ميـاه اآلبـار اجلوفيـة عـن طريـق قنـوات 
غيـر مبطنـة لتوصيـل امليـاه، ولكـن هنـاك فقـد كبيـر للميـاه عبـر الرشـح والتبخـر العالـي. أما يف 
املـزارع احلديثـة فتسـتخدم امليـاه اجلوفيـة عـن طريـق الـري بالنافـورات أو األنابيـب املفتوحـة 
أو بواسـطة القنـوات املبطنـة )الشـكل 10(. وتسـتخدم حاليـاً يف الدولـة طريقـة الـري بالتنقيـط 
)املنطقـة الغربيـة( واسـتخدام النافـورات أو الفقاعـات حيـث تصـل كفاءتهـا إلـى 80 - 85 % . 
وتتميـز هـذه الطريقـة بانتظـام توزيـع ميـاه الـري يف منطقـة اجلـذور، والتحكـم يف كميـة امليـاه 
املسـتعملة لضمـان تنفيـذ املقننـات املائيـة الازمـة، واحلد من منو احلشـائش، وحتسـن انتشـار 
املجمـوع اجلـذري، وإبقـاء غطـاء خضـري جـاف، وسـهولة ودقـة توزيـع السـماد لشـجرة النخيـل. 
كمـا أنهـا تسـاعد علـى إزالـة األمـاح ومنـع جتمعهـا وذلـك بغسـلها ونزولهـا إلـى األسـفل بعيـداً 

عـن منطقـة اجلـذور )اجلبـوري 1993، شـبانة والشـريقي 2000). 

الشكل )7(. بعض أصناف التمور ذات نوعية عالية اجلودة واملزروعة يف املزارع احلديثة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

خنيزي جبريلولو

خصاب خاص
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الشكل )8(. استخدام األفاج لري أشجار النخيل يف املزارع القدمية.

الشكل )9(. عمليات تنظيف وصيانة أحد األفاج املنتشرة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )عن سعد 2001).

الشـكل )10(. الطريقـة التقليديـة واحلديثـة ذات الكفـاءة العاليـة لـري أشـجار النخيـل. )أ( ري النخيـل بواسـطة القنـوات 
املفتوحـة وغيـر املبطنـة أو اخلوابيـب )عـن شـبانة والشـريقي 2000)، )ب( ري النخيـل عـن طريـق قنـوات ري مفتوحـة ومبطنة 

باإلسـمنت، و)ج( ري النخيـل بالنافـورات أو الفقاعـات »الببلـر« )عـن الشـريقي وآخـرون 1995).

مـرور مـاء الفلـج فـوق سـطح األرض يف مـزارع النخيـل ضمن 
قنـاة مفتوحـة ومبطنة باإلسـمنت.

تنظيف الفلج من الداخل حتت سطح األرض

مزرعة قدمية

تنظيف الفلج - منظر خارجي

بأ

ج



38

تختلـف كميـة املـاء التـي حتتاجهـا شـجرة النخيـل مـن منطقـة إلـى أخـرى حسـب العوامـل 
املناخيـة ونـوع امليـاه وصنـف النخيـل ومسـافات الزراعـة وطـرق الـري وعوامـل التربـة. وقـد 
قامت وزارة الزراعة والثروة السـمكية )حاليا وزارة التغير املناخي والبيئة( يف الدولة بإجراء 
جتربـة ملـدة 7 سـنوات يف محطـة األبحـاث الزراعيـة يف احلمرانيـة وذلـك لتحديـد املقننـات 
املائيـة )الكميـات املثلـى مـن امليـاه( لـري أشـجار النخيـل يف مراحـل منوهـا املختلفـة )شـبانة 
والشـريقي 2000(. وقـد مت الوصـول إلـى أنسـب كميـات ميـاه الـري )باملتـر املكعـب( خـال 
أشـهر السـنة ملراحـل منـو شـجرة النخيـل ابتـداًء من زراعتهـا وحتى بداية اإلنتـاج االقتصادي. 
وتقـدر الكميـات اإلجماليـة السـنوية مليـاه الـرى الازمـة ألشـجار النخيـل خـال مراحل منوها 
)مـن 1-7 سـنوات( حتـت ظـروف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مبـا يلـي: 4.26 - 0.33 - 
3.41 - 8.51 - 1.65 - 6.81 - 0.102 م3 / الشـجرة للسـنوات األولى إلى السـابعة، على 

التوالـي )جـدول 2).

اجلـدول )2(. كميـات ميـاه الـري باملتـر املكعـب الازمـة ألشـجار النخيـل خـال مراحـل منوهـا 
)1-7( سـنوات حتـت ظـروف دولـة الإلمـارات العربيـة املتحـدة )عـن شـبانة والشـريقي 2000).

الشهر
السنة

السابعةالسادسةاخلامسةالرابعةالثالثةالثانيةاألولى 

0.530.660.821.021.281.62.00يناير

0.780.981.231.541.922.43.00فبراير

1.311.642.052.563.204.005.00مارس

1.832.292.863.584.485.607.00ابريل

2.543.183.974.966.208.0010.00مايو

2.743.434.295.364.048.8011.00يونيو

3.934.916.147.689.6012.0015.00يوليو

4.465.576.968.7010.8813.6017.00أغسطس

3.414.265.236.668.3210.4013.00سبتمبر

2.543.183.975.126.408.0010.00أكتوبر
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الشهر
السنة

السابعةالسادسةاخلامسةالرابعةالثالثةالثانيةاألولى 

1.832.292.863.584.485.607.00نوفمبر

0.530.660.821.021.281.602.00ديسمبر

26.4333.0541.3051.7865.0881.60102.00اإلجمالي

تقنيات إكثار النخيل: الماضي والحاضر
مـن الطـرق املسـتخدمة والقدميـة إلكثـار النخيـل يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة هـو اإلكثـار 
اجلنسـي باسـتخدام النـوى أو البـذور، حيـث أن احتمـال احلصـول علـى نباتات مذكـرة يكون مرتفعا 
قـد يصـل إلـى 50 % أو أكثـر. أمـا مواصفـات الثمـار الناجتـة مـن هـذه األشـجار فهـي عـادة غيـر 
مرغوبة أو رديئة ورمبا غير اقتصادية. وميكن استخدام هذه الطريقة يف برامج التربية والتهجن 
والسـتنباط أصنـاف جديـدة أو لنقـل بعـض الصفـات الوراثيـة املمتـازة مـن صنـف آلخـر )شـبانة 
والشـريقي 2000(. ومبـا أن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة متتـاز بوجـود أصناف مـن التمور عالية 
اجلـودة مثـل خـاص وخصـاب وخنيـزي ونبتـة سـيف وسـلطانة وفـرض ولولـو وغيرهـا، وحيـث أن 
اسـتخدام الصـرم أو الفسـائل )إكثـار خضـري( إلكثـار هـذه األصنـاف واحلصـول علـى نفس صفات 
الصنـف املرغـوب غيـر كافيـة لتلبيـة التوسـع الهائـل يف زراعـة النخيـل جتاريـاً حيـث يحتـاج إلـى 
توفيـر أعـداد كبيـرة مـن األصنـاف املمتـازة، ونظـراً لبـطء منـو الفسـائل وقلـة عددهـا وفقـد نسـبة 
كبيـرة منهـا بعـد نقلهـا إلـى احلقـل باإلضافـة إلـى ارتفاع أسـعارها، من هنا كانـت الفكرة يف إمكانية 
مسـاهمة طريقـة اإلكثـار اخلضـري بالزراعـة النسـيجية للتغلب على مشـكلة ندرة فسـائل األصناف 
املمتـازة واسـتبدال األصنـاف الرديئـة أو غيـر املرغوبـة. وتتميـز طريقـة إكثـار النخيـل باألنسـجة 

)Zaid 1984، زايـد 1986، اجلبـوري 1993، شـبانة والشـريقي 2000( مبـا يلـي:
اإلكثار السريع وتوفير فسائل النخيل على مدار السنة من الكالس بطريقة سهلة التطبيق، وميكن  -

خزن الكالس الناجت من النخيل وذلك حلفظ اجلينات لأصناف النادرة الستعمالها فيما بعد.
توفير شتات خالية من األمراض أو مقاومة لبعض األمراض الوبائية. -
متاثل الشتات املكثرة نسيجيا من ناحية احلجم والشكل. -
تقليل فترة برامج التربية والتهجن واحلصول على أصناف نادرة وجديدة يراد إكثارها سريعاً. -
التهجن واحلصول على أصناف جديدة لم تكن موجودة سابقاً. -
إنتاج أصناف مقاومة للملوحة والعطش وبعض الظروف اجلوية القاسية. -
حفـظ الصفـات الوراثيـة ولفتـرة طويلـة عـن طريـق االحتفـاظ بأنسـجة األصنـاف املختلفـة  -

وبخاصـة النـادر منهـا يف بنـوك اجلينـات بحالـة سـاكنة لوقـت احلاجـة إليهـا فيعاد تنشـيط منوها.
وتعتبـر دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة رائـدة يف زراعـة نخيـل األنسـجة وبـدأ اإلنتـاج يف نهايـة 
الثمانينـات، حيـث مت إنشـاء مختبـر لزراعـة األنسـجة النباتيـة يف الفوعـة )العوهـة سـابقا(، وهـو 

مختبـر متخصـص إلنتـاج فسـائل النخيـل بطريقـة الزراعـة النسـيجية )الشـكل 11).
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عالقة النخيل والتمور باألمن الغذائي
تعتبـر قضيـة األمـن الغذائـي مـن إحـدى املسـائل التي تتصـدر قائمة األولويـات يف الدول العربية 
نظـرا الرتباطهـا الوثيـق بحيـاة اإلنسـان ووجـوده ومسـتقبله، وإن عاملنا العربـي يواجه مهمة تضييق 
الفجـوة بـن حجـم اإلنتـاج مـن السـلع الغذائيـة وحجـم الطلـب املتنامـي بكميـات عاليـة تـدل يف 
كثيـر مـن األحيـان علـى تباعـد الفجـوة بـن مـا ينتـج محليـا يف غالبيـة األقطـار العربيـة وبن حاجة 
االسـتهاك الفعلـي. ومبـا أن األمـن الغذائـي هـو حصـول جميـع النـاس يف جميـع األوقـات علـى 
غـذاء صحـي فإنـه ميكـن اعتبـار التمور من إحدى السـلع االسـتراتيجية التـي ميكن أن حتتل مكانة 

الشـكل )11(. إنتـاج ورعايـة شـتات النخيـل النسـيجية يف مختبـر زراعـة األنسـجة، وحـدة دراسـات وبحـوث تنميـة النخيـل 
والتمـور يف جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة )عـن زايـد والكعبـي 2002).

شجرة نخيل نسيجي عمرها أربع سنوات مطابقة للصنف األم شتات نخيل نسيجية جاهزة للزراعة
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بـارزة يف أولويـات األمـن الغذائـي، حيـث تعتبـر غـذاًء وفاكهـة معـاً، فهـي فاكهـة يف مرحلتي اخلال 
والرطـب ومـادة غذائيـة يف مرحلـة التمـر. والتمـر غـذاء متكامـل فهـي حتتوي على نسـبة عالية من 
الكربوهيـدرات والفيتامينـات واألمـاح املعدنيـة واألليـاف وكثيـر مـن العناصـر الغذائيـة الازمـة 
لغـذاء اإلنسـان ومضـادات األكسـدة الطبيعيـة التـي تشـكل حمايـة مـن أمـراض السـرطان والقلـب 
)أمـراض العصـر(. وقـد كان التمـر الغـذاء الرئيـس والنافـع لأجـداد يف الـدول العربيـة وسـيظل 
غـذاًء ضروريـاً ميكـن أن جنـد فيـه أمنـاً غذائيـاً يغنينـا عـن اسـتيراد العديـد مـن املـواد الغذائيـة 

املتنوعـة وخاصـة يف حـال تغيـر الظـروف الدوليـة مسـتقبًا.
بدولـة  والبيئـة(  املناخـي  التغيـر  وزارة  )حاليـا  السـمكية  والثـروة  الزراعـة  وزارة  وقـد شـجعت 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة، منـذ قيـام دولـة االحتـاد عـام 1971، مزارعـي النخيـل يف االسـتمرار 
بالعنايـة بهـذه الشـجرة مـن خـال تقـدمي الدعـم للمزارعـن يف غـرس فسـائل نخيـل نسـيجية مـن 
أصنـاف ممتـازة وذات عائـد ربحـي مجـد والتوسـع يف زراعتهـا، وتقـدمي مسـتلزمات االنتـاج مـن 
أسـمدة ومكائـن رش املبيـدات وملحقـات النخيـل وأكيـاس باسـتيكية مخصصـة لعـذوق النخيـل، 
وغيرهـا مـن املسـتلزمات. وبنفـس الوقـت جـرى التفكيـر والتنفيـذ يف إيجـاد سـبل ومنافـذ جديـدة 
لتصنيـع التمـور بإنشـاء مصانـع للتمـور وتعبئتهـا بطـرق علمية صحيحة وذلك لتسـويقها يف السـوق 

احملليـة، وكذلـك التوجـه نحـو التصديـر للخـارج وتقليـل االعتمـاد علـى االسـتيراد.

زراعة النخيل والتوازن البيئي
تتميـز نخلـة التمـر يف قدرتهـا الكبيـرة علـى النمـو يف بيئـات صحراويـة وبيئـات قاحلـة وأخـرى 
غدقـة حيـث يطلـق علـى النخلـة فاكهـة الصحـراء. وتلعـب النخلـة دوراً كبيـراً يف احملافظـة علـى 
البيئـة ومكافحـة التصحـر نظـراً ملـا تتمتـع بـه نخلـة التمـر من مميـزات انفردت بها عن سـائر أنواع 
الفاكهـة، وتسـاعد زراعـة النخيـل بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر علـى التـوازن البيئـي )مسـلم 1999) 

)الشـكل 12). 

.(Peter Vine 1998 الشكل )12(. منو أشجار النخيل املتحملة للظروف املتغيرة يف البيئة الصحراوية )عن
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إن انخفـاض عـدد النخيـل يف مناطـق زراعتـه باإلضافـة إلى التوسـع يف األسـاليب التقنية والذي 
أثر على البيئة بشكل سلبي بحيث ميكن ماحظة ذلك يف ارتفاع درجات احلرارة وزيادة الغازات 
وخاصة ثاني أكسـيد الكربون )الكثيري 1998(. ويف الواقع أن املجموع اخلضري ألشـجار النخيل 
الهـواء احمليـط مـن ثانـي أكسـيد الكربـون وزيـادة كميـة األكسـجن،  يعتبـر مصـدر مهـم لتنقيـة 

وبالتالـي فـإن زراعـة النخيـل تسـاعد بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر علـى التـوازن البيئي.
النخيـل  أشـجار  تواجـد  تتطلـب  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  الصحراويـة يف  الطبيعـة  إن 
املتحملـة للظـروف املتغيـرة يف كل إمـارة ويف كل موقـع ومنـزل. كمـا ميكن اسـتخدام أشـجار النخيل 
كمصـدات للريـاح وكوسـيلة ملكافحـة التصحـر والـذي يعـد خطـراً علـى الرقعة الزراعيـة. وانطاقاً 
مـن هـذه األهميـة للنخيـل وألن زراعتهـا تعنـي املنفعـة العامـة فقد أولت حاليـا وزارة التغير املناخي 
والبيئـة يف الدولـة والتـي تعتبـر مـن أهـم اجلهـات ذات االرتبـاط الوثيـق بالبيئـة اهتمامهـا بالنخيل، 
املوضـوع عنايـة خاصـة  بإعطـاء هـذا  البيئـة  مـع  تعاملهـا  الـوزارة يف  اسـتراتيجية  فقـد متيـزت 
واحملافظة عليها عن طريق تنظيم اسـتغالها بشـكل يضمن اسـتمراريتها وذلك بإرشـاد املزارعن 

إلـى الطـرق احلديثـة يف زراعتهـا وإعطـاء نخيـل التمـر مزيـداً مـن االهتمـام.

القيمة االقتصادية والصناعات التراثية لنخيل التمر
- تكمـن األهميـة االقتصاديـة للتمـور 
العملـة  لتوفيـر  هامـا  مصـدرا  كونهـا 
ومصـدراً  الـدول  مـن  لكثيـر  الصعبـة 

.(13 )الشـكل  السـكان  لدخـل  هامـاً 
مـن  كثيـر  يف  التمـور  تدخـل   -
الصناعـات الغذائيـة والكيميائيـة التـي 
الدبـس  كصناعـة  التمـر  علـى  تعتمـد 
والكحـول  واخلـل  السـائل  والسـكر 
الطبـي وخميرة اخلبز والبروتن املركز 
وصناعـة املعجنـات وحامـض الليمـون.

الشكل )13(. القيمة االقتصادية للتمور كمصدر هام لدخل السكان )الصورة العلوية عن بوتس 2002).
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- هنـاك العديـد مـن احلـرف والصناعـات التراثيـة تسـتخدم فيهـا أجـزاء النخلـة. وأخلـص 
هنـا االسـتخدامات التقليديـة ألجـزاء النخلـة )األشـكال 14-16( )بوتـس 2002، سـعد 2003، 

واملؤلـف(:

الشكل )14(. القيمة االقتصادية والصناعات التراثية ألشجار النخيل )عن سعد 2003).
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الشكل )15(. القيمة االقتصادية والصناعات التراثية ألشجار النخيل )املؤلف(.
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الشكل )16(. القيمة االقتصادية والصناعات التراثية ألشجار النخيل )عن بوتس 2002).
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جذع أو ساق النخلة:
تسقيف املنازل باجلذوع وتستعمل كعوارض وأعمدة حلمل األسقف. -
تقطع اجلذوع إلى نصفن لعمل األبواب والسالم للتسلق عليها. -
صنع املزاريب )مرزاب( لتصريف املياه من على سطح املنازل. -
استخدام كوقود لطهي الطعام والتدفئة.  -

سعف النخلة:
بناء العريش وهي منازل مبنية من سعف النخيل. -
تستخدم كمصدات للرياح والرمال حول املنازل واملزارع. -

خوص النخلة:
صنع احلصر والقفاف والزنابيل وأطباق الطعام )سفر الطعام واملناسف(. -
صنع القبعات وأغطية الرأس ومراوح الهواء. -
صنع املكانس واألكياس )يراب( لوضع التمر أثناء تخزينه يف املدبسة.  -
صنع األحذية اخلاصة باملزارعن وأغطية الطعام )الكب( وتبطن أسقف املنازل. -
استخدام اخلوص كوقود. -

جريد النخلة:
صنع بعض األبولب والنوافذ للمنازل البسيطة وحظائر احليوانات باملزرعة.  -
سقف املنازل وصنع املقاعد واألسرة للنوم وألعاب األطفال. -
صنع سـال حمل التمور )جبان، وخسـف(، ويف حفظ مسـتحضرات التجميل )هبة(، وأغطية  -

الطعام املخروطية الشـكل، واحلصائر األرضية )سـروت(، وكفرشـاة )مخّمة(.
صنع شباك صيد السمك )تسمى أيضا القراقير، ومفردها قرقور(. -
بناء قوارب الصيد اخلفيفة املسـماة »شاشـة«، حيث تأني 90 % من املواد املسـتخدمة يف هذه  -

القوارب من السـعف واحلبال. وقد اسـتخدمت هذه القوارب تقليدياً على طول السـاحل الشـرقي 
 Ziolkowski( لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وإلـى اجلنـوب يف سـاحل الباطنـة بسـلطنة عمـان

.(2000

استخدام اخلوص كوقود. -

ليف النخلة:
صنع احلبال وحشو بعض األثاث والوسائد وعمل املكانس. -
ينسج من حباله بعض األوعية مثل اخلرج لنقل التربة والسماد للمزرعة. -
تؤخـذ منـه خصـل تلـف )الليفـة( توضـع يف ثقـب دلـة القهـوة لتحجـب قشـر الهبـل وثفـال القهوة  -

ولتصفـى القهـوة عنـد الصب.
جتدل من الليف احلبال اخلاصة يف تسلق الشجرة. -
يستخدم الليف يف النظافة عند االستحمام أو لتنظيف أوعية الطعام. -
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عذق التمر:
صنع احلبال واملكانس. -
استخدام العذق كوقود. -

العرجون )ساق العذق الثمري(:
صنع بعض األدوات املنزلية مثل األطباق واألسبتة واملكانس، وغيرها. -

ار )الجزء األبيض من قلب النخلة(: الُجمَّ
تؤكل طازجة. -
يصنع منها مخلل أو حاوة. -
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الفصل الثالث
إنــتـاج الـتـمور في دولة

اإلمــــارات العــربــيــــة المــتحـــدة

عدسة: فيكتوريا فينيكافا
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الفصل الثالث: إنتاج التمور في دولة اإلمارات العربية المتحدة
األهمية الغذائية للتمور 

تعتبر التمور أحد املواد الغذائية التي يعتمد عليها اإلنسان يف إمداد جسمه بالطاقة، باإلضافة 
إلـى مـا حتتويـه التمـور مـن عناصـر مهمـة يف تغذيـة اإلنسـان )الشـكالن 17 و 18(. وتعتبـر التمـور 
مـن إحـدى السـلع اإلسـتراتيجية التـي ميكـن أن حتتـل مكانـة هامـة يف أولويـات األمـن الغذائـي يف 

الدولـة. وميكـن عـرض القيمـة الغذائيـة بذكر النقـاط التالية:
- التمـور غنيـة بالسـكريات املولـدة للطاقـة ومتثـل 60 - 85 % مـن الـوزن الرطب للتمرة. وتعطي 
التمـور سـعرات حراريـة عاليـة جـداً ) 100غ مـن التمـر ميـد اإلنسـان بــ 27 - 340 سـعر حـراري( 

)الشـاكر 2000(.
- التمـور سـهلة الهضـم مقارنـة بالدهنيـات أو البروتينيـات أو السـكريات املعقـدة وذلـك بسـبب 
سـريعة  تعتبـر  والتـي  الطريـة(  التمـور  سـكريات  مـن   %  95( أحاديـة  سـكريات  علـى  احتوائهـا 
االمتصـاص وتصـل إلـى اخلاليـا بسـرعة لتزويدهـا بالطاقـة احلراريـة الالزمـة للعمليـات احليوية.

- التمر يغسل الكلى ويدر البول.

الشكل )17(. مكونات التمور )عن بوتس 2002، مجلة املرشد 2003(



51

نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

- يحتـوي التمـر علـى العديـد مـن العناصـر املعدنيـة )أطلـق عليـه منجـم املعـادن( فهـو غنـي 
بالعناصر األساسـية مثل املغنيزيوم الذي يلعب دوراً واقياً من السـرطان، ويحتوي على الفوسـفور 
الـذي يلعـب دوراً يف زيـادة حيويـة املراكـز املسـؤولة عـن التفكيـر واجلنـس، باإلضافـة إلـى احلديـد 

والكالسـيوم. 
- يحتـوي التمـر علـى عـدد مـن الفيتامينـات : فيتامـن »أ« الذي يسـاعد علـى زيادة وزن األطفال 
)أطلـق عليـه عامـل النمـو(، باإلضافـة إلى تقوية األعصاب البصرية وإزالة للعشـي »العمى الليلي«، 
وتقويـة األعصـاب السـمعية. ويحتـوي التمـر أيضـاً علـى مجموعـة فيتامينـات B1 و B2 وB7 التـي 
تقـوي األعصـاب وتزيـد مرونـة األوعيـة الدمويـة ويقـي اإلنسـان مـن مخاطـر ارتفـاع ضغـط الـدم. 
ويسـاعد فيتامـن B2 يف عـالج أمـراض الكبـد واليرقـان وتشـقق الشـفاه وكسـر األظافـر وجفـاف 
اجللـد. وحتتـوي التمـور علـى نسـبة مـن األليـاف الضروريـة لتنشـيط حركـة األمعـاء والوقايـة مـن 

حـاالت اإلمسـاك )إبراهيـم 1993، اجلبـوري 1993، شـبانة والشـريقي 2000(.
- كمـا يحتـوي التمـر علـى عـدد مـن املركبات املعروفة مبضادات األكسـدة الطبيعية والتي تشـكل 
حمايـة لإلنسـان مـن أمـراض العصـر الفتاكـة، كأمـراض السـرطان والقلـب، ومـن هـذه املركبـات 
الفالفونات والفينوالت والفيتامينات »أ« و »ب«  و »ج«  و »ه«  )محمد عبد الغني عوض - اتصال 

شخصي(.

الشكل )18(. أصناف التمور ذات القيمة الغذائية العالية )عن بوتس 2002، مجلة املرشد 2003(
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أصناف التمور
هناك أكثر من 130 صنفاً من النخيل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة منتشـرة يف مناطق مختلفة، 
إال أن معظـم هـذه األصنـاف تعتبـر مـن األصنـاف دون املتوسـطة، والتـي ال ترتقي إلى املسـتوى التجاري 
واملـردود املقبـول. وتصنـف معظـم التمـور حتـت مجموعـة األصنـاف الطريـة أو مجموعـة األصنـاف 
نصـف اجلافـة. وتؤثـر نسـبة الرطوبـة اجلويـة )عاليـة أو منخفضـة( علـى توزيـع هـذه األصنـاف. وقـد 
قامـت وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية )وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة حاليـاً( بإجـراء دراسـة ملسـح 
األصنـاف املنتشـرة يف الدولـة )شـبانة والشـريقي 2000، 2003(. وتتضمـن هـذه الدراسـة مواصفـات 
الثمـار الطبيعيـة والكيماويـة وغلـة النخلـة ونوعيـة ثمارهـا مـن الناحيـة التسـويقية، ودراسـة وزن الثمـار 
والبـذور ونسـبة اجلـزء اللحمـي إلـى البـذور من الناحية االقتصاديـة. وقد عمدت الوزارة إلى جمع وزرع 
معظـم األصنـاف التـي تنتشـر زراعتهـا يف ربـوع الدولـة ووضعهـا يف حقول املجمـع الوراثي لألصناف يف 
محطـة األبحـاث الزراعيـة يف احلمرانيـة والذيـد ودبـا. وقـد تبنـى نـادي تراث اإلمارات مـن خالل مركز 
زايـد للتـراث والتاريـخ أول قاعـدة بيانـات علميـة عمليـة عـن نخيل التمر باإلمارات حتـت عنوان »أطلس 
أصنـاف نخيـل التمـر يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة« يف عـام 2008م. ويعتبـر هـذا الكتـاب األول 
مـن نوعـه علـى السـاحة العلميـة يهـدف إلـى التعريـف بأصنـاف نخيـل التمـر يف دولـة اإلمـارات العربيـة 
املتحـدة مـن خـالل الصفـات اخلضريـة والزهريـة والثمريـة، ويتنـاول مواصفات الصفـات الطبيعية وفق 
األسـس العلمية املعتمدة عاملياً يف تصنيف أصناف نخيل التمر مبا يسـمى مفتاح تشـخيص األصناف. 
وقـد عمـدت الـوزارة أيضـاً إلـى جمـع وزراعـة أفحـل النخيـل التـي تنتشـر زراعتهـا يف املناطـق 
الزراعيـة املختلفـة يف محطـات األبحـاث الزراعيـة يف احلمرانيـة ودبـا والذيـد وغياثـي، وذلـك 
لغرض دراسـتها وإبقاء األفضل. وقد مت زراعة 2000 فحل، وشـملت دراسـة الوزارة حتديد موعد 
التزهيـر، وعـدد الطلـع الذكـري لـكل نخلـة، وكميـة النبات للطلعـة الواحدة والنخلـة، وحيوية النبات 
وصالحيتـه للتنبيـت. وقـد أضيفـت إلـى املجمعـات الوراثيـة أفحـل نخيـل مـن دول أخـرى كالصنـف 

بويـر، فـرض، نغامـي أخضـر، وديـري. 
يلخـص اجلـدول )3( أهـم أصنـاف النخيـل يف املـزارع القدميـة واحلديثـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة 
املتحدة، ونالحظ أن العوامل املناخية مثل الرطوبة النسـبية يلعب دوراً هاماً يف انتشـار النخيل وتوزيع 
أصنافـه، فهنـاك أصنـاف تنجـح زراعتهـا يف املناطـق القريبـة مـن البحـر أو البعيـدة عنـه والبعض اآلخر 
تنجـح زراعتـه يف املناطـق اجلبليـة وبـن األوديـة. وال بـد مـن اإلشـارة إلـى أن هنـاك بعـض األصنـاف 
املنتشـرة يف املـزارع القدميـة متتـاز مبواصفـات ممتـازة ويسـتمر إكثارهـا وزراعتهـا يف املـزارع احلديثـة. 
ويعـرض اجلـدول )4( العديـد مـن املواصفـات الطبيعيـة لعشـرة أصنـاف ممتازة يتـم إكثارها وزراعتها 
يف املـزارع احلديثـة منـذ منتصـف الثمانينـات. وتتميـز هـذه األصنـاف باختـالف مـذاق الثمـرة وشـكلها 
وحجمهـا ولونهـا ووزنهـا وميعـاد نضجهـا. ويظهـر الشـكل )19( األصناف التي يوصـى بزراعتها وخاصة 
عنـد توفـر شـتالت ناجتـة مـن الزراعـة النسـيجية لهذه األصنـاف، مع عرض لتطور الثمار وشـكل النواة 
وسـماكة اجلـزء اللحمـي مـن الثمـرة. وقـد قامـت وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية بتوزيـع مئـات اآلالف 
من الفسـائل النسـيجية خالل الفترة املاضية. ويوضح الشـكل )20( األصناف التجارية األكثر انتشـاراً 
يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة حسـب موعـد نضـج وخصائـص ومميـزات الثمـار، وطريقـة متييـز 
األصنـاف حسـب الشـكل املورفولوجـي )السـعف واألشـواك وانتظامهـا(. وقـد قمـت باختيـار 24 صنفـاً 

مـن النخيـل )مـن أصـل أكثـر مـن 130 صنفـاً( األكثـر انتشـاراً يف الدولـة.  
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اجلدول )3(. أصناف النخيل يف املزارع القدمية واحلديثة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

مناطق الزراعةاإلمارة
أهم األصناف املنتشرة 

يف املزارع القدمية 
)حتى منتصف 

الثمانينات(

أهم األصناف املمتازة 
التي أدخلت يف املزارع 

احلديثة
)منذ منتصف 

الثمانينات إلى اليوم(

أبوظبي

مناطق عالية الرطوبة 
)أبوظبي، جزر صير بني 

ياس وأبو االبيض( ومناطق 
منخفضة الرطوبة )العن، 

سويحان، اخلزنة، بدع زايد، 
محاضر ليوا، أم غافة(

نغال - حامتي - 
جبري - لولو - خنيزي 
- يردي - خشكار - 

كهال - دباس - يواني 
- فرض - عن بقر

خالص - شيشي 
- خصاب - هاللي - 
خضراوي - نبتة سيف 
- سلطانة - برحي - 

حالوي - صقعي

دبي
املناطق الساحلية مثل 

اجلميرة، ويف واحات حتا 
ووحدات العوير واخلوانيج 

وسيح رويا وحتا

لولو - خنيزي - عن 
بقر - أنوان - نغال - 

جش ربيع - جش حبش 

خالص - شيشي - 
خصاب - نبتة سيف 
- سلطانة - برحي - 

جبري - مكتوم

الشارقة
خورفكان، دبا احلصن، كلبة، 
الذيد، وادي احللو، مليحة، 

الصجعة

أبو كيبال - شهلة 
- جش ربيع - نغال - 

خصاب
لولو - برحي - خالص 

- شيشي - 

مدينة عجمان، مصفوت، عجمان
املنامة، النسيم، كابر 

لولو - خنيزي - عن 
بقر - جبري - حامتي 

- أنوان
هاللي - برحي - 
خالص - شيشي  

الفجيرة
مدينة الفجيرة، مسايف، 
ضدنا، دبا، البثنة، قدفع، 

مربح 

شهلة - أم السلة - جش 
فلقة - نغال - مكتومي 
- خنيزي - مرزبان - 

خشكار - نوان

برحي - خالص - 
شيشي - لولو - خنيزي 
- مكتومي - جبري - 

بومعان

رأس 
اخليمة

من اجلير شماال إلى اذن 
جنوبا - الواحات: مسايف، 
منيعي، وادي القور، شوكة، 
كدرا، وادي الصفني، عن 

خت املتاخمة للجبال، منطقة 
احلمرانية والدقداقة وخت 

جش حبش - لولو 
- نغال - جش جعفر - 
جش حمر - ام السلة 
- جش وعب - مسلي 

- ابو كيبال

برحي - خالص 
- هاللي - شيشي - 
برحي - جبري - لولو 
- جش ربيع - خنيزي 

* مت إعداد هذا اجلدول من معلومات مقتبسة عن الشريقي وآخرون 1995 وشبانة والشريقي 2000.
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اجلدول )4(. مواصفات أهم األصناف املمتازة واملنتشرة يف املزارع احلديثة يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة.

موعد االنتشارالصنف
شكل الثمرة*لون الثمرةموعد النضجاإلزهار

أصفر برتقالي متوسطمتوسطواسعخالص
بيضاوي متطاولإلى فاحت

كروي مسطح أصفر مبيضمتأخرمتأخرواسعجبري
القاعدتن

متوسط-واسعبرحي
متأخر

متوسط-
بيضاويأصفر فاحتمتأخر

بيضاوي مقلوب مع وردي غامقمتوسطمتوسطواسعخنيزي
انتفاخ يف القمة

بيضاوي قصيرأصفرمتوسط متوسطواسعبومعان
أو قلبي

متوسط-متوسطنادر جداسلطانة*
كروي متطاول قلياًل أصفرمتأخر

ومفلطح يف النهايتن

متوسط-متأخرواسعفرض
بيضاوي متطاولوردي مصفرمتأخر

إلى إهليجي

متوسط-متأخرواسعلولو
بيضاوي منعكسأصفر غامقمتأخر

بيضاوي مقلوب أصفرمتأخر جدامتوسطواسعهاللي
متطاول 

تابع اجلدول )4(. مواصفات أهم األصناف املمتازة واملنتشرة يف املزارع احلديثة
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

نسبة وزن اجلزء االستهالكمذاق الثمرةالصنف
اإلنتاج/الشجرةاللحمي إلى البذرة

20-60 كغمتوسطةرطباً ومتراًحلوخالص

40-60 كغكبيرةرطباً ومتراًحلوجبري
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نسبة وزن اجلزء االستهالكمذاق الثمرةالصنف
اإلنتاج/الشجرةاللحمي إلى البذرة

بسراً ورطباً حلوبرحي
80-120 كغمتوسطةومتراً

60-80 كغكبيرةرطباً ومتراًحلوخنيزي

40-60 كغكبيرة رطباً ومتراًحلو بومعان

50-70 كغمتوسطةرطباً ومتراًحالوة قليلةسلطانة*

60-80 كغمتوسطةمتراًمرفرض

60-80 كغمتوسطةرطباً ومتراًحلولولو

50-70 كغكبيرة جداًرطباًحلو مع مرارةهاللي

* سلطانة: واسع االنتشار بالزراعة النسيجية.
وشـبانة   ،1995 وآخـرون  الشـريقي   ،1993 إبراهيـم   ،1993 اجلبـوري   ،1982 البكـر  املصـدر: 

2000م. والشـريقي 

جني وتجفيف التمور
تعتبـر عمليـة جمـع الثمـار واملوعـد املناسـب إلجرائهـا ضمـن العمليـات االقتصاديـة الهامـة التـي 
تؤثـر علـى احملصـول وجـودة الثمـار ورتبتهـا التسـويقية. ولكـي يحافـظ مزارعـي دولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة علـى اإلنتـاج الوفيـر سـنوياً خوفـاً مـن التلـف والضيـاع البـد مـن إتباع طـرق عملية 
جلنـي التمـور وجتفيفهـا وخزنهـا، حيـث تتعـرض التمـور عنـد اجلنـي والتجفيـف بالطـرق التقليدية 
املتبعة قدمياً يف دولة اإلمارات إلى الكثير من الظواهر السـلبية )شـبانة والشـريقي 2000، بوتس 

2002(. ومـن هـذه الظواهـر:

وشـكل  هيـكل  علـى  احملافظـة  عـدم   -
الثمـرة.

- تلوث الثمار بالرمال واألتربة واألوساخ.
واسـوداد  الطبيعـي  اللـون  فقـدان   -
الثمـار نتيجـة لتعرضهـا لفتـرة طويلـة إلـى 

الشـمس.
- اإلصابة بحشرات الثمار املخزونة.

والبكتريـا  بالفطريـات  اإلصابـات   -
الثمـار  تعفـن  إلـى  تـؤدي  التـي  واخلمائـر 

. حتمضهـا خالصو
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الشـكل )19(. ثمـار أهـم األصنـاف املمتـازة واملنتشـرة يف املـزارع احلديثـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، وتظهـر الصـور 
مراحل تطور الثمار وسـماكة اجلزء اللحمي من الثمار وشـكل النواة )عن الشـريقي وآخرون 1995، شـبانة والشـريقي 2000(.

برجي

بومعان

فرض

هاللي

جبري

خنيزي

سلطانة

لولو
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الشـكل )20(. أهـم األصنـاف التجاريـة واسـعة االنتشـار يف جميـع إمـارات الدولـة، مـع إظهـار الصفـات املورفولوجيـة للسـعف 
وصفـات الثمـرة ووقـت نضجهـا )عـن غالـب 2003ب(. مبكـرة جـدا )خـالل شـهر مايو(، مبكرة النضج )خالل شـهر يونيو(، وسـط 
املوسـم )خالل شـهري يوليو وأغسـطس(، متأخرة النضج )خالل شـهري سـبتمبر وأكتوبر(، ومتأخرة جدا )خالل شـهر نوفمبر(.
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تابع الشكل )20(. أهم األصناف التجارية واسعة االنتشار يف جميع إمارات الدولة، مع إظهار الصفات املورفولوجية للسعف 
وصفات الثمرة ووقت نضجها )عن غالب 2003ب(. مبكرة جدا )خالل شهر مايو(، مبكرة النضج )خالل شهر يونيو(، وسط 
املوسم )خالل شهري يوليو وأغسطس(، متأخرة النضج )خالل شهري سبتمبر وأكتوبر(، ومتأخرة جدا )خالل شهر نوفمبر(.
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تابع الشكل )20(. أهم األصناف التجارية واسعة االنتشار يف جميع إمارات الدولة، مع إظهار الصفات املورفولوجية للسعف 
وصفات الثمرة ووقت نضجها )عن غالب 2003ب(. مبكرة جدا )خالل شهر مايو(، مبكرة النضج )خالل شهر يونيو(، وسط 
املوسم )خالل شهري يوليو وأغسطس(، متأخرة النضج )خالل شهري سبتمبر وأكتوبر(، ومتأخرة جدا )خالل شهر نوفمبر(.
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تابع الشكل )20(. أهم األصناف التجارية واسعة االنتشار يف جميع إمارات الدولة، مع إظهار الصفات املورفولوجية للسعف 
وصفات الثمرة ووقت نضجها )عن غالب 2003ب(. مبكرة جدا )خالل شهر مايو(، مبكرة النضج )خالل شهر يونيو(، وسط 
املوسم )خالل شهري يوليو وأغسطس(، متأخرة النضج )خالل شهري سبتمبر وأكتوبر(، ومتأخرة جدا )خالل شهر نوفمبر(.



61

نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

تابع الشكل )20(. أهم األصناف التجارية واسعة االنتشار يف جميع إمارات الدولة، مع إظهار الصفات املورفولوجية للسعف 
وصفات الثمرة ووقت نضجها )عن غالب 2003ب(. مبكرة جدا )خالل شهر مايو(، مبكرة النضج )خالل شهر يونيو(، وسط 
املوسم )خالل شهري يوليو وأغسطس(، متأخرة النضج )خالل شهري سبتمبر وأكتوبر(، ومتأخرة جدا )خالل شهر نوفمبر(.
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تابع الشكل )20(. أهم األصناف التجارية واسعة االنتشار يف جميع إمارات الدولة، مع إظهار الصفات املورفولوجية للسعف 
وصفات الثمرة ووقت نضجها )عن غالب 2003ب(. مبكرة جدا )خالل شهر مايو(، مبكرة النضج )خالل شهر يونيو(، وسط 
املوسم )خالل شهري يوليو وأغسطس(، متأخرة النضج )خالل شهري سبتمبر وأكتوبر(، ومتأخرة جدا )خالل شهر نوفمبر(.
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تابع الشكل )20(. أهم األصناف التجارية واسعة االنتشار يف جميع إمارات الدولة، مع إظهار الصفات املورفولوجية للسعف 
وصفات الثمرة ووقت نضجها )عن غالب 2003ب(. مبكرة جدا )خالل شهر مايو(، مبكرة النضج )خالل شهر يونيو(، وسط 
املوسم )خالل شهري يوليو وأغسطس(، متأخرة النضج )خالل شهري سبتمبر وأكتوبر(، ومتأخرة جدا )خالل شهر نوفمبر(.
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تابع الشكل )20(. أهم األصناف التجارية واسعة االنتشار يف جميع إمارات الدولة، مع إظهار الصفات املورفولوجية للسعف 
وصفات الثمرة ووقت نضجها )عن غالب 2003ب(. مبكرة جدا )خالل شهر مايو(، مبكرة النضج )خالل شهر يونيو(، وسط 
املوسم )خالل شهري يوليو وأغسطس(، متأخرة النضج )خالل شهري سبتمبر وأكتوبر(، ومتأخرة جدا )خالل شهر نوفمبر(.
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تابع الشكل )20(. أهم األصناف التجارية واسعة االنتشار يف جميع إمارات الدولة، مع إظهار الصفات املورفولوجية للسعف 
وصفات الثمرة ووقت نضجها )عن غالب 2003ب(. مبكرة جدا )خالل شهر مايو(، مبكرة النضج )خالل شهر يونيو(، وسط 
املوسم )خالل شهري يوليو وأغسطس(، متأخرة النضج )خالل شهري سبتمبر وأكتوبر(، ومتأخرة جدا )خالل شهر نوفمبر(.
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ويعمـد مزارعـي دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة إلـى جنـي الثمـار بتدليـة العـذوق إلـى األرض 
)بواسـطة املنفـض واحلبـل( وعـدم قطـع العـذوق وإلقائهـا مـن أعلـى النخلـة علـى األرض )الشـكل 
21أ(. وقـد تسـتعمل الرافعـات الهيدروليكيـة للوصـول إلـى رأس النخلـة )الشـكل 21ب(. الطريقـة 

التقليديـة املتبعـة يف جتفيـف التمـور هـو بوضـع التمـور أو العـذوق املقطوعـة علـى الدعون )الشـكل 
22(. وتتـم عمليـة التجفيـف والتبخيـر أيضـا بوضـع التمـور يف إطـارات خشـبية ) x 60 80 سـم( 

وقاعدتهـا مـن الشـبك السـلكي )الشـكل 23أ(، وميكـن أن نحتـاج إلـى 30 إطـاراً لـكل مئـة شـجرة. 
الهـواء  23ب( واملـزودة مبـراوح سـحب  البيـوت البالسـتيكية )الشـكل  التجفيـف يف  وتتـم عمليـة 
وحركتـه داخـل البيـت البالسـتيكي. وميكـن جتفيـف التمـور بواسـطة ماكينـة التجفيـف اخلاصـة 

والتـي تتكـون مـن غرفـة معدنيـة توجـد يف داخلهـا إطـارات معدنيـة )الشـكل 23ت، ث(.
 وتقـوم وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة، مـن خـالل مراكـز تطويـر النخيـل، بإجـراء العديـد مـن 

األبحاث اخلاصة بعلميات اجلني والفرز، والتجفيف والتبخير، والتعبئة والتغليف واخلزن.

الشكل )22(. الطريقة التقليدية املتبعة
يف جتفيف التمور على الدعون

)أ عن بوتس 2002، ب عن شبانة والشريقي 2000(.

الشـكل )21(. جنـي التمـور. )أ( الطريقـة التقليديـة يف اجلنـي بتنزيـل العـذوق بواسـطة املنفـض واحلبـل، و)ب( الطريقـة 
احلديثـة يف اجلنـي باسـتخدام الرافعـات الهيدروليكيـة للوصـول إلـى رأس النخلـة )شـبانة والشـريقي 2000(.

أ

أ

ب

ب
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مخازن تبريد التمور في مرحلة الرطب
املعـروف أن ثمـار النخيـل يف مرحلـة الرطـب قصيـرة العمـر نسـبياً، وعليـه مـن الضـرورة دراسـة 
مـدى مالئمـة ثمـار أصنـاف النخيـل يف مرحلـة الرطب للخزن املجمد لغرض عرض التمور يف غير 
موسـم إنتاجها ملا لذلك من مردود اقتصادي حيث أن أسـعارها سـتكون مرتفعة. وقد مت التوصية 
بتخزيـن الرطـب علـى درجـة حـرارة -18°م و -20°م بـدون حـدوث أي تأثيـر سـلبي علـى قابليتهـا 

للتسويق )Abboudi و Thompson 1998(. ويتم 
باتبـاع  مناسـبة  عبـوات  داخـل  الرطـب  تخزيـن 

إحـدى الطريقتـن )شـبانة والشـريقي 2000(:
- طريقة التجميد على أن تكون درجة احلرارة 

من 18-22 °م حتت الصفر.
- طريقـة التبريـد علـى أن تكـون درجـة غرفـة 
التبريـد مـن 4 - 6 °م حتـت الصفـر مـع رطوبـة 

نسـبية 75-80 % )الشـكل 24(.
العربيـة  اإلمـارات  دولـة  أصنـاف  أهـم  مـن 

الشكل )24(. غرف جتارب خزن الرطب املبرد أو املجمد يف 
محطة األبحاث الزراعية يف احلمرانية

)عن شبانة والشريقي 2000(.

الشكل )23(. الطريقة احلديثة املتبعة لتجفيف التمور. )أ( استخدام إطارات خشبية قاعدتها سلك مشبك،
)ب( منوذج لبيت زجاجي لتجفيف التمور يحتوي على رفوف لزيادة يف السعة،

)ت، ث( منظر داخلي وخارجي ملاكينة جتفيف التمور )عن شبانة والشريقي 2000(.

أ

ت

ب

ث
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املتحـدة التـي يتـم حفظهـا بطريقتـي التبريـد أو التجميـد هي: خـالص - خنيزي - لولو - برحي - 
شيشـي - بومعـان - نبتـة سـيف - جبـري - فـرض. وميكـن حفـظ معظـم األصناف حتـت التجميد 
يف مرحلـة الرطـب والرطـب الهامـد. وتتواجـد وحـدات خـزن الرطـب بالتبريـد يف عـدة مواقـع يف 

الدولـة )اجلـدول 5(.
اجلدول )5(. مخازن تبريد الرطب وطاقتها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )عن شبانة 

والشريقي 2000(.

الطاقة اخلزنية/ العدداملوقع
املالحظاتاألصناف املخزونةطن

31000رأس اخليمة
لولو، خنيزي، أبو 
كيبال، برحي، 
خالص، خصاب

تخزن حتت درجة 
التجميد 18-22 °م 

حتت الصفر والعبوات 
كارتونية 1-2 كجم

4400الذيد

لول، خنيزي، 
برحي، خالص، 
شيشي، أبومعان 

نوان

تخزن حتت درجة 
التجميد 18-22 °م 

حتت الصفر والعبوات 
كارتونية 1-2 كجم

الفجيرة )ضدنا، 
250دبا(

لولو، خنيزي، 
برحي، خالص، 
شيشي، هاللي 

احمر، نغال

تخزن حتت درجة 
التجميد 18-22 °م 

حتت الصفر والعبوات 
كارتونية 1-2 كجم

1100أبوظبي
لولو، برحي، 

خالص، أبومعان

تخزن حتت درجة 
التجميد 18-22 °م 

حتت الصفر والعبوات 
كارتونية 1-2 كجم

 محطات األبحاث
التابعة لوزارة التغير 

املناخي والبيئة
10100

كافة األصناف 
التي تنتشر 

زراعتها يف الدولة

تخزن حتت درجة 
التجميد 5-22 °م حتت 

الصفر ورطوبة 85 %
كمـا بـدأت األبحـاث، يف جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، حـول إمكانيـة خـزن ثمـار بعـض 
للـدول  للتصديـر  مجـاالت  لفتـح  نظـرا  واخلصـاب  البرحـي  مثـل  البسـر  مرحلـة  يف  األصنـاف 
األوروبيـة. وتهـدف هـذه األبحـاث والتجـارب إلـى إطالـة مرحلـة البسـر للثمار بتخزينهـا على درجة 
بـرودة معينـة فـوق نقطـة التجمـد مـع إجـراء بعـض املعامـالت اإلضافيـة علـى الثمار بهـدف وصول 
الثمـار بشـكل طـازج إلـى املسـتهلك األوروبـي، والـذي بـدأ يفضـل هـذه النوعية من الثمـار )د. كرمي 

محمـد فـرج ود. محمـد عبـد الغنـي عـوض - اتصال شـخصي(. 
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مصانع التمور في دولة اإلمارات العربية المتحدة
إن إتبـاع األسـاليب احلديثـة يف تعبئـة وتغليـف التمـور مـن قبـل مصانـع متخصصـة سيحسـن من 
نوعيـة الثمـار ويحافـظ عليهـا خـالل فتـرة خزنهـا وتسـويقها. ولقـد اتبعـت دولـة اإلمـارات العربيـة 
املتحـدة هـذه األسـاليب وخاصـة خـالل التسـعينات، وذلـك بعـد ظهـور العديـد مـن مصانـع التمـور 
بطاقـات إنتاجيـة مختلفـة. وتشـمل العديـد مـن مصانـع التمـور يف دولـة اإلمـارات علـى خطـوط 
مختصـة بتعبئـة وتغليـف التمـور نثـراً أو كبسـاً، وخـط إنتـاج عجينـة التمـور، باإلضافـة إلـى خـط 
متـور محشـاة وخـط متـور منزوعـة النـوى )باسـتثناء مصنـع متـور الرفـأ يف مدينـة املرفـأ(. وهنـاك 

بعـض املصانـع ذات اإلنتاجيـة الضئيلـة. ومـن أهـم مصانـع التمـور يف الدولـة:

1- مصنع اإلمارات للتمور بالساد )قطاع حكومي(:

يقـع املصنـع يف منطقـة السـاد قـرب مدينة العن، ويعتبر 
العالـم  يف  نوعـه  مـن  متكامـل  مصنـع  وأحـدث  أكبـر  مـن 
)الشـكل 25( ويتبع حالياً شـركة الفوعة والتي تأسسـت يف 
عـام 2005م، وهـذه الشـركة مـن إحـدى الشـركات التابعـة 
العامـة(. ويسـاهم املصنـع  القابضـة  لصناعـات )الشـركة 
وشـركة الفوعة يف تنمية االقتصاد الوطني بشـكل أساسـي 
ويؤمـن غـذاءاً صحيـاً للمواطـن داخـل الدولـة واملسـتهلكن 
يف اخلـارج. يهـدف املصنـع إلنتـاج متـور ذات نوعية ممتازة 
مـن  الطلـب عليهـا  ويتنامـى  جيـداً  رواجـاً  تلقـى  وصحيـة 
قبـل املسـتهلكن وأصحـاب املصانـع واملخابـز واملصدريـن. 
وتؤمـن الفوعـة بـأن جناحهـا ال يكتمـل دون توفـر نخبـة من 

أفضـل املزارعـن تضـم 18.000 مـزارع يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، فهـم العمـود الفقـري 
للشـركة منـذ تأسيسـها.  

متتلـك الفوعـة ثمانيـة مـن أفضـل مراكـز اسـتقبال التمـور يف الدولـة )الشـكل 26(، وفيهـا 68 
تقييـم  فيهـا  أسـبوعياً، ويجـرى  ُمحملـة  ألـف شـاحنة توصيـل   60 مـع  وتتعامـل  إسـتالم  رصيـف 

وتسـعير حلوالـي 113 ألـف طـن مـن التمـور. واملراكـز هـي:
- مركـز الفـوع: يسـتلم مـن مـزارع مسـاكن، مناطـق اإلمـارات الشـمالية، سـيح بـن عمـار، أفـالج 

منطقـة العـن، أم غافـة، اجليمـي، القطـارة، زاخـر.
- مركـز السـاد: يسـتلم مـن مـزارع أصحـاب سـمو الشـيوخ، السـاد، اخلزنـة، بـو سـمرا، رمـاح، 
اليحر، السـالمات شـرق، السـالمات غرب، بدع فارس، صراع، جنوب الشـاحنات، سـويحان، سـيح 

حـرز، العجبـان، اخلتـم، النهضـة، الرحبـة، السـميح، الفاظيـة.
الرحيـل،  الصحـراء،  واحـة  العويـا،  الوقـن،  كريـة،  أبـو  مـزارع  مـن  يسـتلم  كريـة:  أبـو  مركـز   -

العـراد. الظاهـرة،  الرقيعـات، 
- مركز غمض: يستلم من مزارع غمض، الهير، ناهل، الفقع، الشويب، محيير.

- مركز سـيح اخلير: يسـتلم من مزارع سـيح اخلير، مدينة زايد، مزيرعة، حصان، أم احلصن، 
الثروانيـة وحتى حميم.

الشـكل )25(. مصنع اإلمارات للتمور بالسـاد من 
أكبـر وأحـدث مصانـع التمـور يف دولـة اإلمـارات 

العربيـة املتحـدة )عـن مصنـع السـاد 2003(
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- مركز املرفأ: يستلم من مزارع املرفأ.
- مركز غياثي: يستلم من مزارع غياثي، السلع، دملا.

- مركز إستالم الذيد: يستلم من مزارع الذيد، الشارقة.
بـدأ إنتـاج املصنـع يف نوفمبـر 1998م، ومـزود بخطـوط متطـورة لتجهيـز وتعبئـة وتغليـف التمـور 
)الشـكل 27(، ويبلـغ اإلنتـاج السـنوي مـن أهـم األصنـاف حوالـي 113 ألـف طـن )الشـكل 28(. ومـن 
أهـم منتجـات املصنـع املتميـزة هـي: عجينـة التمـر والتمـور احملشـوة واملغلفـة بالشـوكوالته والدبس 
ومربـى التمـر واحللويـات واخلـل ومسـحوق نـوى التمـر لعمـل القهـوة وغيرها من املنتجات )الشـكل 
29(. املصنـع حاصـل علـى شـهادة الهاسـب )HACCP( وكذلـك علـى شـهادة ISO 9001، كمـا أن 

 .)IFT( املصنـع عضـو يف معهـد تكنولوجيـا األغذيـة األمريكـي
يقـوم املصنـع بتصديـر 90 % مـن منتجاتـه إلـى 48 دولـة متثـل جميـع القـارات يف العالـم، مبـا 
يف ذلـك أفضـل عشـر أسـواق عامليـة للتمـور والتـي تشـمل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، الهنـد، 
ُعمـان، بنغـالدش، املغـرب، أندونيسـيا، األردن، سـوريا، سـريالنكا، والصومـال. وقـد بلغـت حجـم 

اسـتثماراته 160 مليـون درهـم. 

الشكل )26(. استالم التمور وتصنيفها بالساد )تصوير املؤلف(.
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الشكل )27(. خطوات تعبئة التمور يف مصنع اإلمارات للتمور بالساد، وتتضمن عملية التصنيف بعد االستالم )أ، ب(،
عملية التعقيم )ت(، عملية التنقية )ث(، عملية استخراج النواة )ج(، وعملية صف التمور )ح( )عن مصنع الساد 2001(.

)ح( عملية صف التمور

)ج( عملية استخراج النواة

)ث( عملية التنقية

)ت( عملية التعقيم

)ب( عملية التصنيف

)أ( عملية االستالم
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الشكل )28(. أصناف التمور يف مصنع التمور بالساد 
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الشكل )29(. تنوع منتجات التمور يف مصنع اإلمارات للتمور بالساد )حتضير من منشورات مختلفة عن مصنع الساد 2004( 

متور بعبوات فاخرة متور معبئة بعبوات فارغة الهواء

متور مصفوفة

متور مكبسة آليا

عجينة مترمدبسمربى متردبس
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2- مصنع المرفأ لتعليب الخضراوات وتغليف التمور:

تأسـس املصنـع عـام 1994م ويقـع املصنـع يف مدينـة املرفـأ )خـاص بتمور املنطقـة الغربية؛ قطاع 
أبوظبـي واململوكـة  إمـارة  الوطنيـة يف  31( ويعتبـر مـن أهـم املصانـع  30 و  حكومـي( )الشـكالن 
للدولـة. تبلـغ الطاقـة اإلنتاجيـة حوالـي 50 ألف طن سـنوياً، ويتميز بجودتـه ومطابقته للمواصفات 

العامليـة وأنظمـة اجلـودة اآليـزو والهاسـب. 

الشـكل )31(. مصنـع املرفـأ لتعليـب اخلضـراوات وتغليـف 
التمـور ومنتجاتـه )عـن مصنـع املرفـأ 2004(.

الشكل )30(. مصنع املرفأ لتعليب اخلضراوات وتغليف التمور )العدد 19 من مجلة املرشد 2003(.
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3- مصنع تمور العين )قطاع خاص(:

أول مصنـــع متخصـــص يف مجـــال تصنيـــع التمـــور ويقـــع يف مدينـــة العـــن، وقـــد مت إنشـــاء املصنـــع 
يف عـــام 1986 لالســـتفادة مـــن فائـــض التمـــور عاليـــة اجلـــودة والتـــي يتـــم احلصـــول عليهـــا مـــن 
مـــزارع حديثـــة ومنوذجيـــة )الشـــكل 32(. يحتـــوي املصنـــع علـــى أحـــدث خطـــوط اإلنتـــاج امليكانيكيـــة 
ــة  ــع ذو طاقـ ــة. املصنـ ــروط الصحيـ ــدث الشـ ــق أحـ ــأة وفـ ــولة ومعبـ ــة ومغسـ ــور معقمـ ــداد متـ إلعـ
إنتاجيـــة قدرهـــا 500 طـــن ســـنوياً ويشـــمل أيضـــاً خـــط العلـــف احليوانـــي والدبـــس وعجينـــة التمـــر 

ـــذور التمـــر. وطـــن ب
4- تمور ليوا للصناعات الغذائية )قطاع خاص(:

تأســـس مصنـــع متـــور ليـــوا للصناعـــات الغذائيـــة يف عـــام 2006 حتـــت اســـم )مركـــز ليـــوا 
لتعبئـــة وتغليـــف التمـــور( مبشـــاركة بـــن مجموعـــة مـــن املواطنـــن يف منطقـــة الظفـــرة )إمـــارة 
ـــة التمـــور للمواطنـــن مـــن أصحـــاب املـــزارع  ـــل تعبئ ـــي( ليقـــدم عـــدد مـــن اخلدمـــات مث أبوظب
بأســـمائهم اخلاصـــة. ويف عـــام 2008م. دخـــل املصنـــع يف برنامـــج )زيـــادة( أحـــد برامـــج 
صنـــدوق خليفـــة لتطويـــر املشـــاريع، وأحـــدث نقلـــة نوعيـــة وأصبـــح عالمـــة فارقـــة يف صناعـــة 
التمـــور علـــى مســـتوى اإلمـــارات بـــل واملنطقـــة العربيـــة، ركـــز فيهـــا علـــى املنتجـــات االبتكاريـــة 
غيـــر التقليديـــة باســـم العالمـــة التجاريـــة »متـــور ليـــوا« حيـــث اســـتثمر املصنـــع يف تطويـــر 
ـــن  ـــو وتنوعـــت ب ـــة مراحـــل النم ـــج غطـــت املنتجـــات كاف ـــن 35 منت ـــر م ـــت ألكث منتجـــات وصل
منتـــج تقليـــدي )مثـــل متـــور معلبـــة، أو مفرغـــة مـــن الهـــواء، أو مغطـــاة بالشـــوكوالتة، دبـــس 
التمـــر، عجينـــة التمـــر، مربـــى التمـــر...( إلـــى منتجـــات عصريـــة مـــن متـــور محشـــوة باملكســـرات 
والفواكـــه املجففـــة )مثـــل: بـــودرة حبـــوب اللقـــاح، مـــاء اللقـــاح، مخلـــل اخلـــالل، أشـــار، عصيـــر 
ـــة فاخـــرة، والتمـــور الطازجـــة، ومتـــور باملكســـرات،  الرطـــب، آيـــس كـــرمي الرطـــب، متـــور كامل
خـــل التمـــر، بســـكويت ومعمـــول بالتمـــر، وأول مـــن أنتـــج العالمـــة التجاريـــة »متريـــال« وغيرهـــا 

ـــر(.  الكثي
تبلـغ الطاقـة اإلنتاجيـة للمصنـع حوالـي 5000 طـن سـنوياً )الشـكل 33( تـوزع يف األسـواق احملليـة 
ومطـارات الدولـة والعالـم، وعـدد مـن األسـواق الدوليـة يف الصـن ودول االحتـاد األوروبـي وأمريـكا 

الشـمالية ودول شـرق آسـيا والصـن وغيرهـا. 

الشكل )32(. مصنع متور العن )عن بوتس 2002(.
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الشكل )33(. منتجات متور ليوا )أحد املشاريع املدعومة من قبل صندوق خليفة لدعم وتطوير املشاريع( )متور ليوا، 2011م(
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5- مصنع الشارقة للتمور )قطاع خاص(:

متخصـص يف جتهيـز  املصنـع  1996م.  عـام  إنشـاؤه يف  ومت  الشـارقة  مدينـة  املصنـع يف  يقـع 
وتعبئـة.  املصنـع ذو طاقـة إنتاجيـة تبلـغ 3000 طـن سـنوياً. ويتـم توزيـع املنتجـات محليـاً ودوليـاً. 
باعتبارهـا ضروريـة لضمـان سـالمة  حصـل الشـركة علـى شـهادة HACCP املعتـرف بهـا دوليـاً 
األغذيـة ومـدى مالءمتهـا لالسـتهالك البشـري، يقـدم املصنـع أكثـر مـن 25 نوعـاً مـن التمـور ، مبـا 
يف ذلـك التمـور السـعودية واحملليـة لدولـة اإلمـارات العربية املتحدة ملختلف أسـاليب وطرق التعبئة 

والتغليـف، باإلضافـة إلـى بعـض املنتجـات اخلاصـة مثـل معجـون التمـور.

6- مصنع تمور خت )قطاع خاص(:

تأسـس املصنـع عـام 2000م. بتوجيهـات مـن صاحـب السـمو حاكم رأس اخليمة الشـيخ صقر بن 
محمـد القاسـمي رحمـه اهلل، ويضـم املصنـع عـدة خطـوط إنتـاج مت إنشـاؤها علـى أعلـى مسـتوى 
مـن التكنولوجيـا املتقدمـة إلنتـاج متـور ذات جـودة عاليـة. تبلـغ الطاقـة اإلنتاجيـة للمصنـع حوالـي 

500 طـن سـنوياً.

7- مصنع تمور اإلمارات )قطاع خاص(:

يف العـام 1988م أنشـأ أول مصنـع لتعليـب وتغليـف الرطـب والتمـور الفائضـة عـن حاجـة النـاس يف 
السـوق احملليـة، القـت حينهـا رواجـاً فـاق كل التوقعـات. وقـام بترخيصـه يف العـام 1992م باسـم متـور 
اإلمـارات، بطاقـة إنتاجيـة وقدرهـا 470 طـن بالسـنة. ويتـم تزويد املصنع بالتمور مـن املزارع اخلاصة 
ملالـك املصنـع التـي أسسـها عـام 2002م تضـم أجـود األصنـاف مثـل )خـالص، برحـي، شيشـي، نوادر، 
لولـو، فـرض، خنيـزي، مجـدول، عنبـرة...(. يقـع املصنـع يف رأس اخليمـة، وتلبية للطلـب املتنامي على 
متـور اإلمـارات قـام بإنشـاء مصنـع جديـد لتعليـب وتغليـف التمـور بأحـدث املواصفـات الدوليـة بطاقة 
إنتاجيـة 1500 - 2000 طـن بالسـنة، حيـث يتـم تسـويق التمـور داخـل الدولـة ويف بعـض األسـواق 

اآلسـيوية واألوروبية.

8- شركة كونسبت للتمور )قطاع خاص(:

مـن  ليصبـح  1998م  عـام  بدبـي،  بالشـركة يف جبـل علـي  التمـور اخلـاص  تأسـيس مصنـع  مت 
أكبـر منصـات إلنتـاج دبـس التمـر يف العالـم. منـذ اإلنشـاء متركـزت الشـركة يف سـاحات األسـواق 
الدوليـة كمنتـج كفـوء قـادر علـى تلبيـة أقصـى متطلبـات اجلـودة وعلـى املسـتوى العاملـي. ومع تطور 
األسـواق العامليـة وانتشـار التمـور ومنتجـات مشـتقة عـن التمـور يف األسـواق الغربيـة باألخـص، 
مت إعـداد دراسـات ميدانيـة بينـت لنـا مـدى أهميـة التمـور يف هـذه األسـواق وعلـى ذلـك طـوروا 
خطـة عمـل متركـزت علـى ادخـال التمـور كمكـون صحـي داخـل منتجـات ذات اسـتهالك عالـي مثل 
احللـوى القابلـة للدهـن ومربيـات الفواكـة التـي حتتـوي علـى كميـات عاليـة مـن السـكر وغيرهـا. 
وعلـى ضـوء ذلـك مت تصميـم وإنتـاج مـا يلـي مـن منتجـات مشـتقة عـن التمـور وال يحتـوي أي منهـا 
علـى سـكر مضـاف مثـل: متـر قابـل للدهـن بنكهـات مختلفـة كالتفـاح، البرتقـال، الفراولـة، الهيـل، 
القرفـة وغيرهـا. وشـوكوالته قابلـة للدهـن ممزوجـة بدبس التمر، خل التمر، كاتشـب محلى بدبس 
التمـر، حلـوى السمسـم بالتمـر، وكرميـا الفـول السـوداني بحبيبـات التمـر. باالضافـة إلـى األسـواق 

اإلقليميـة، بـدأت الشـركة بتسـويق هـذه املنتجـات يف األسـواق أوروبيـة ويف أمريـكا.
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9- مصنع الزاد للتمور )قطاع خاص(:

تأسس مصنع زايد للتمور عام 2009م يف منطقة أبو سمرة قرب العن ومتخصص يف تعبئة وتغليف 
وتسـويق التمـور. مـن أهـداف إنشـاء املصنـع هـو حفـظ إنتـاج املنطقـة مـن التمـور علـى مـدار العـام، رفع 
القيمـة التسـويقية لتمـور املنطقـة، وتأسـيس سـوق إقليمـي للتمـور يقـوم علـى قـوة العـرض والطلـب. 
وتتمثـل أنشـطة املصنـع بشـراء التمـور وتصنيعهـا للسـوق احمللـي والتصديـر، تقـدمي خدمـات التعبئـة 
والتغليـف لتمـور العمـالء، وتقـدمي خدمـات إداريـة متنوعـة )نقـل، تخزيـن، تزويـد، جتهيـز( للمنتجـن 
واملتعهديـن واملصدريـن واملصنعـن للتمـور. مـن منتجات املصنع: عبوات متر مكنوز، عبوات متور سـائبة 
)فـرادى(، عبـوات متـور فاخـرة ومصفوفـة، عبـوات متـور مبـردة، عجينـة متـور، عبـوات دبـس، وأعالف. 

10- مصنع البركة للتمور )قطاع خاص(:

تأسـس املصنـع عـام 2010م ويقـدم مجموعـة واسـعة مـن املكونـات ألكثـر مـن 50 دولـة علـى 
املسـتوى الدولـي. يضمـن نظـام إدارة اجلـودة احلفـاظ علـى معاييـر اجلـودة العاليـة للمكونات التي 
نقـوم بتسـويقها. تتميـز مكونـات التمـر التـي يتـم تسـويقها بأعلـى معايير اجلودة وتتوافـق مع لوائح 
األغذيـة الدوليـة. بـدأ املصنـع عـام 1988م كمرفـق السـتيراد / تصديـر املـواد الغذائيـة، أمـا اليـوم 
فيعتبر من املصانع الرائدة يف السـوق يف تعبئة وجتهيز التمور. تقع منشـآت املصنع ذات املسـتوى 
العاملـي يف مدينـة دبـي الصناعيـة، وهـي تعريـف للتقـدم التكنولوجـي واألمتتـة. وقـد مت تخصيـص 
خطـوط فـرز وغسـل وتعبئـة التمـور وخطـوط إنتـاج شـراب التمـر والتمـور احلديثـة. تتمثـل إحـدى 
نقـاط القـوة الرئيسـية يف متـور البركـة يف القـدرة علـى تخزيـن أكثـر مـن 40،000 طـن متـري مـن 

التمـور يف مخـازن مبـردة، ممـا ميكـن مـن احلفـاظ علـى نضـارة التمـور علـى مـدار املوسـم.

11- مصنع طيبات اإلمارات للتمور )قطاع خاص(:

تأسـس املصنع عام 2004م ويقع يف مدينة العن. يعتبر مصنع متور طيبات اإلمارات واحد من 
املصانع الرائدة املتخصصة يف جتارة النخيل. كونها تقع يف مدينة العن ، وسـط واحات النخيل. 
يحـرص املصنـع علـى تطبيـق معاييـر اجلـودة املعتمـدة يف دولـة اإلمارات، ويقدم أجـود أنواع التمور 
إلى جميع أنحاء العالم ضمن تنافسـية عالية يف اجلودة والسـعر. ولديه أفضل األنواع من أصول 
التمور )السـعودية، العراقية واإليرانية واملصرية والتونسـية واإلماراتية واألردنية(، ضمن تشـكيلة 

واسـعة من املنتجات الفاخرة تلبي ذوق املسـتهلك على املسـتوى احمللي والدولي.

12- مصنع التمور الملكية )قطاع خاص(: 

تأسـس املصنـع عـام 2007م ويقـع يف مدينـة عجمـان. يوفـر املصنـع جميـع أنـواع التمـور مـن: 
أنـواع املكسـرات والتمـور اململـوءة بالشـوكوالتة.  التمـور الطازجـة واملعاجلـة والتمـور مـع جميـع 
البيـع بالتجزئـة واجلملـة. يتـم اسـتيراد التمـور مـن اململكة العربية السـعودية احلاصلة على شـهادة 

األيـزو، وشـهادة منظمـة التعـاون االقتصـادي، وشـهادة نظـام حتليـل املخاطـر. 

13- مصنع تمور المقطع )قطاع خاص(: 

تأســس املصنــع عــام 2001م ويقــع علــى طريــق العــن دبــي. يتــم إنتــاج التمــور يف املصنــع يف بيئــة 
خاليــة مــن أي مــواد حافظــة أو إضافــات صناعيــة أو مــواد معدلــة وراثيــاً، كمــا تفخــر مــزارع متــور 
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املقطــع باتبــاع أفضــل املمارســات خــالل عمليــة االنتــاج بــدءاً مــن العنايــة األوليــة بأشــجار النخيــل 
مــروراً مبرحلــة احلصــاد وانتهــاء بعمليــة التعبئــة والتغليــف، لتصــل إلــى أيــدي املســتهلكن بأجــود 

أنــواع التمــور. الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع 5000 طــن بالســنة.

14- مصنع الزاد للتمور )قطاع خاص(: 

تأسس عام 2007م ويقع يف منطقة أبو سمرة بالعن. يعمل املصنع على شراء التمور وتصنيعها 
للسـوق احمللـي والتصديـر، وتقـدمي خدمـات التعبئـة والتغليـف، وتقـدمي خدمـات إداريـة متنوعـة 
)نقـل، تخزيـن، تزويـد، جتهيـز( للمنتجـن واملتعهديـن واملصدريـن واملصنعـن للتمـور، وحفـظ إنتـاج 
املنطقـة مـن التمـور علـى مـدار العـام، ورفـع القيمـة التسـويقية لتمـور املنطقـة، ضمـن عبـوات متـر 
مكنـوز، وعبـوات متـور سـائبة )فـرادى(، وعبـوات متـور فاخـرة ومصفوفـة، وعبـوات متـور مبـردة، 

وعجينـة متـور، وعبـوات دبـس واألعـالف.

15- شركة زاد للصناعات الغذائية

تأسست شركة زاد للصناعات الغذائية عام 2004م، وتقع يف دبي.

وتتمثـل خطـوات تعبئـة التمـور يف مجمـل هـذه املصانـع احلديثة بدولة اإلمـارات )العكيدي وعبد 
املنعـم 1985، اجلبـوري 1993، شـبانة والشـريقي 2000، مصنـع السـاد 2004، مصنـع العـن 2004، 

مصنـع املرفـأ 2004( )الشـكالن 24 و 25( مبـا يلي: 
- فحص التمور بعد استالمها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

- وضـع التمـور داخـل غرفـة التبخيـر ملكافحـة احلشـرات. وميكـن أن يبخـر التمر الـوارد مرتن: 
األولـى عنـد االسـتالم وقبـل دخـول سـاحة املصنـع، والثانيـة بعـد إعـداد العبـوات وقبـل إخراجهـا 

مـن املكبس. 
- نقل التمور إلى مخازن املادة اخلام املبردة.

- تنقية وتصنيف التمور: تتم عملية التنقية والتصنيف الستبعاد التمر املتضرر وغير املتجانس 
وتفريـق الثمـار إلـى بسـر ورطـب ومتـر لـن ومتـر نصـف لن ومتر جـاف. أما التنقية فتكون حسـب 

الشـكل واحلجـم واللـون. ويتم تصنيـف الثمار إلى درجات مختلفة. 
- غسـل التمـور وجتفيفهـا: ينظـف التمـر بواسـطة عـدة أجهـزة إلزالـة األتربـة العالقـة علـى 
سـطح الثمـار )الصوانـي املتحركـة، تسـليط تيـار هوائـي قـوي، طريقـة الغسـل باملـاء(. وتتـم عملية 
التجفيف إلزالة نسـبة الرطوبة العالية قبل أن تسـوق يف حالة عدم اسـتهالكها مباشـرة أو خزنها 

يف مخـازن مبـردة.  
- نقل التمور إلى خطوط التعبئة )كبساً أو نثراً(.

- عمليــة تلميــع التمــور: قــد جتــرى هــذه العمليــة لتحســن مظهــر التمــور ممــا ينعكــس علــى 
زيــادة جودتهــا وإقبــال املســتهلك عليهــا، باإلضافــة إلــى تقليــل فقــد املــاء منهــا لتصبــح ذات قوامــا 
مرغوبــا )Achour وآخــرون 1998(. وتســتخدم يف عمليــة تلميــع التمــور طــرق فيزيائيــة وكيميائيــة 
مثــل احلــرارة العاليــة أو الترطيــب بالبخــار أو اســتخدام الســكر الســائل أو الدبــس أو مشــتقات 
النشــا أو مشــتقات الســيليلوز. ويجــب أال تؤثــر احلــرارة العاليــة علــى نكهــة التمــور )شــبانة 

والشــريقي 2000(.



80

استخدامات التمور في الصناعات الغذائية
تختلـف اسـتخدامات التمـور العديـدة واملتنوعـة حسـب النمـط الغذائـي والعـادات املتوارثـة يف 
العديـد مـن املناطـق يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وميكـن تقسـيم هـذه االسـتخدامات حسـب 
طبيعـة اسـتهالكها )اجلبـوري 1993، الشـاكر 2000(. فهنـاك التمـور التـي تسـتهلك كمـادة غذائيـة 
مباشـرة يف مرحلـة البسـر ) اخلـالل( أو الرطـب املبـرد لالسـتهالك املباشـر محليـاً أو ألغـراض 
التصديـر، وهنـاك التمـور منزوعـة النـوى واحملشـوة باملكسـرات، والتمـور املغطـاة بالشـوكوالته، 

والتمـور املكبوسـة بـاألوزان واألحجـام املختلفـة )الشـكل 24(.

من أهم الصناعات القائمة على منتجات التمر:

1- عجينة التمر:

مـن أهـم منتجـات التمـر وحتتـوي علـى كامـل اجلزء اللحمي مـن التمور الناضجـة. ويختلف قوام 
العجينة حسـب الصنف ودرجة النضج وتوقيت التصنيع وفترة اخلزن ونسـبة الرطوبة قبل وأثناء 
التصنيع وبعد التخزين )الشـاكر 2000(. وميكن اسـتعمال كامل العجينة العادية من أصناف متور 
الدرجـة الثانيـة، وإنتـاج لفايـف العجينـة )متـر الديـن(، ومكعبـات حلـوى، والبسـكويت، واحللـوى 

اجليالتينيـة، ومرمـالد التمـر، والعجوة.

2- صناعة الدبس ) السح - الرب - عسل التمر - شيرا(:

وهو العصير أو السائل السكري املستخرج من التمور بعد فصل النوى واأللياف واملواد الصلبة 
غيـر الذائبـة )األشـكال 27، 29، 31(. ويختلـف دبـس التمـر املنتج حسـب نوعية التمور املسـتخدمة 
ودرجـة تكونهـا وطريقـة التصنيـع. ويسـتخدم الدبـس لالسـتهالك البشـري أو الصناعـات وكذلـك 

األعـالف احليوانية.

3- صناعة السكر السائل:

وهـو عصيـر التمـر املركـز اخلالـي مـن أي مـادة ذائبـة )علـي وآخـرون 1987، الشـاكر 2000(، 
ويسـتخرج مـن متـور الدرجـة الثالثـة واملرفوضـة ويعتبـر احمللـول املائي احملتوي على املاء والسـكر. 

4- صناعة كحول االيثيل:

وينتـج كحـول اإليثيـل مـن تقطيـرات احمللول املتخمر لعصيـر التمر من الدرجة الثالثة واملرفوضة 
وأحيانـا مـن الدبـس مـن الدرجـة الثانيـة )الشـاكر 2000( ومـن اسـتخداماته املشـروبات الكحوليـة 
بتركيـز 45 %، كحـول طبـي وصيدالنـي ألغـراض التعقيـم 75 %، كحـول صناعـي لصناعة األصباغ 

والورنيـش وكمذيـب بتركيـز 87  - 93 %، وكحـول مختبـري 99-98 %.

5- صناعة حامض الخليك )الخل(:

يتـم إنتاجـه بأكسـدة الكحـول املتكـون بتخميـر عصيـر التمر ويسـتخدم يف صناعة اخلل الطبيعي 
ويف األغذية املنزلية )املخلالت( وصناعة األسـيتون والريون لالسـتخدامات الصناعية.
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6- صناعة األدوية:

ميكن إنتاج البنسلن واألرومايسن وبعض املضادات احليوية وفيتامن B12 وحامض الستريك 
والترتريك من التمور )اجلبوري 1993(.

من أهم استخدامات مخلفات التمور الثانوية:
املكابـس  الفـرز يف  وبقايـا  البشـري  الصاحلـة لالسـتهالك  التمـور غيـر  مـن  االسـتفادة  ميكـن 
ومصانـع الدبـس والسـكر السـائل والكحـول واخلـل، وميكـن تصنيعهـا يف مجـاالت عديـدة مـن أهـم 
املخلفـات: التمـور املرفوضـة، ونـوى وأقمـاع التمـور، وبثـل التمـر) مخلفـات صناعة الدبس والسـكر 

السـائل(. أمـا مـن ناحيـة االسـتخدامات فهـي:

- التمور المرفوضة:
يتـم تصنيـع عالئـق التغذيـة للدواجـن واألغنـام واألبقـار واألسـماك واجلمـال، علـى أن ال تكـون 

متخمـرة ومتحمضـة.

- النوى:
ويطحـن  يسـحق  أو   )2000 )الشـاكر  العربيـة  القهـوة  ويسـتخدم يف صناعـة  ويطحـن  يحمـص 

احللـوب. لألبقـار  كعلـف  ويسـتخدم 

بقايا مصانع الدبس والكحول الخلي:
تخلـط مـع مـواد سـيليوزية وتعامـل مبـواد كيماويـة وتسـتخدم بعـد جتفيفهـا يف صناعـة املكعبـات 

العلفيـة لألغنـام )تغذية مسـاعدة(.

التوصيات والمقترحات لتطوير منتجات التمور
 يعتمـد ازدهـار قطـاع النخيـل والتمـور يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى حجـم تسـويق 
التمـور وازدهـاره يف سـاحة التجـارة العامليـة وعلـى ضـوء املعطيـات اجلديـدة حلركـة االقتصـاد 
الدولـي والتنافـس. ويؤثـر يف نشـاط التسـويق عوامـل أهمهـا نوعيـة املنتجـات وكمياتهـا وأسـعارها 
وتنـوع قنـوات تسـويقها. والبـد لقطـاع زراعة وإكثار النخيل وإنتـاج التمور من إتباع الطرق احلديثة 

يف تعبئـة وتغليـف وتخزيـن التمـور.
بالرغـم مـن وفـرة األبحـاث والدراسـات حـول تطويـر املنتجـات واالسـتخدامات فـال يزال السـوق 
العاملـي يفتقـر إلـى العديـد مـن هـذه املنتجـات وال تـزال الطـرق ممهـدة لالرتقـاء مبسـتوى املنتـوج 
واملسـاهمة بإنتـاج مسـتحضرات غذائيـة تدخـل فيهـا التمـور أو منتجاتهـا بشـكل أساسـي أو جزئي 
)الشـاكر 2000(. وقـد تركـزت اجلهـود يف العقـود الثالثـة األخيـرة علـى إيجـاد وتطويـر منافـذ 
تسـويقية واسـتخدامات متعـددة يف العديـد مـن الـدول. وقـد بادرت دولة اإلمـارات العربية املتحدة 

بالسـير يف هـذا االجتـاه.
وأود أن أذكـر بعـض التوصيـات واملقترحـات لتطويـر منتجـات التمـور يف دولـة اإلمـارات العربيـة 

املتحدة:
إنتـاج وجبـات غذائيـة  التمـور ومحاولـة  ملنتجـات  الشـعبية  االسـتمرار يف تطويـر األغذيـة   -1
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جاهـزة تدخـل بهـا التمـور.
2- إجـراء األبحـاث اخلاصـة باألسـواق احملليـة والعامليـة ومعرفـة رغبـات املسـتهلكن لطبيعـة 

املنتجـة واملسـتهلكة. األغذيـة 
3- التنسـيق والتعـاون بـن مصانـع التمـور ومراكـز األبحـاث واجلامعـة إليجـاد احللـول املتعلقـة 

مبشـاكل التمـور وذلـك لتحسـن النوعيـة واإلنتـاج.
4- محاولـة حتديـد وتثبيـت مواصفـات ومقاييـس وطنية موحدة للتمور املنتجة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، سـواء للبلح املنتج محلياً أو املسـتورد.
5- تنميـة التقنيـات التسـويقية وتقويـة القدرات التصديريـة للتمور ومنتجاتها وذلك بزيادة جودة 

اإلنتـاج ووفرتـه من األصناف املتميزة.
6- العمـل علـى تسـويق التمـور الطازجـة مـن األصنـاف الرطبـة ونصـف اجلافة على مدار السـنة 

وذلك باسـتخدام وسـائل التبريد والتجميد.
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الفصل الرابع
مكانة دولـة اإلمـارات العـربية المتحدة

عربيًا وعالميًا في زراعة النخيل وإنتاج التمور

عدسة: إمساعيل الفارسي
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الفصل الرابع: مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة عربيًا 
وعالميًا في زراعة النخيل وإنتاج التمور

عدد أشجار النخيل في الدولة
يلخـص اجلـدول )6(، مـع الشـكل )34(، تطـور العـدد الكلـي واملثمر ألشـجار النخيـل يف اإلمارات 
عـام  بعـد  بيانـات منشـورة معتمـدة  توجـد  )ال  م   2003  -  1980 الفتـرة  املتحـدة خـال  العربيـة 
2003م(. ففـي عـام 1980م كان عـدد أشـجار النخيـل الكلـي 1.82 مليـون شـجرة منهـا حوالـي 

1.21 مليون شـجرة مثمرة، وتطور العدد الكلي لألشـجار يف عام 1990م ليصل إلى 13.1 مليون 

شـجرة منهـا حوالـي 6 مليـون شـجرة مثمـرة. وتبعـاً إلحصائيـات عـام 2003 م فقد بلـغ العدد الكلي 
لألشـجار 40.7 مليـون شـجرة )منهـا 16.3 مليـون شـجرة مثمـرة(. وميثـل عـدد األشـجار املثمـرة 

حوالـي 40.1 % مـن العـدد الكلـي ألشـجار النخيـل.
مـن ناحيـة أعـداد أشـجار النخيـل يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة حسـب املناطـق لعـام 2008 م 
فإننـا ناحـظ مـن اجلـدول )7( أن إمـارة أبوظبـي حتتـل املرتبـة األولـى بـن املناطـق مـن حيـث 
العـدد الكلـي ألشـجار النخيـل، فقـد بلـغ هـذا العـدد حوالـي 33.5 مليـون شـجرة أي مـا يعـادل 
82.3 % مـن إجمالـي أعـداد أشـجار النخيـل يف الدولـة. وتلـي إمـارة أبوظبـي يف أعـداد النخيـل 

املنطقة الوسـطى ثم الشـرقية ثم الشـمالية. أما من ناحية عدد أشـجار النخيل املثمر فناحظ 
أيضـا سـجات مشـابهة للسـجات املتعلقـة باألعـداد الكليـة، حيـث قـدر عـدد النخيـل املثمـر 
يف إمـارة أبوظبـي بحوالـي 13.8 مليـون شـجرة وهـذا ميثـل 84.7 % مـن مجمـوع عـدد أشـجار 
النخيـل املثمـر يف الدولـة. وتلـي إمـارة أبوظبـي يف عـدد النخيـل املثمـر املنطقـة الوسـطى ثـم 

الشـرقية ثـم الشـمالية.  

2002م   -  1980 الفتـرة  املتحـدة خـال  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  النخيـل يف  واملثمـر ألشـجار  الكلـي  العـدد   .)34( الشـكل 
2002م(. لعـام  مشـابهة  اآلن  إلـى  2004م  األعـوام  )إحصائيـات 
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اجلدول )6(. العدد الكلي واملثمر ألشجار النخيل يف اإلمارات العربية املتحدة
خال الفترة 1980 - 1991 م.

العدد الكليالسنة
)مليون شجرة(

العدد املثمر
العدد الكليالسنة)مليون شجرة(

)مليون شجرة(
العدد املثمر

)مليون شجرة(

19801.8235131.214295199218.0000008.138855

19814.3989172.929282199320.8353418.168349

19824.4118573.267273199420.8353418.168349

19834.6442063.439343199520.9520748.185440

19844.7742853.535675199621.2226718.608406

19854.9169113.641299199725.00000010.140578

19864.9809693.688738199825.21835110.145382

198710.7000004.715463199935.83114015.371413

198810.7000004.715463200040.70000016.342185

198910.7000004.715463200140.70000016.342185

199013.0936005.957640200240.70000016.342185

199113.0936005.957640200340.70000016.342185

املصـدر: الكتـب السـنوية اإلحصائيـة لـوزارة الزراعة والثروة السـمكية مـن 1980-2003م )حالياً 
وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة(، اإلمـارات العربيـة املتحـدة - بيانـات األعـوام 2014م إلـى اآلن هـي 

نفـس بيانـات عـام 2003م. ال توجـد بيانـات عـن األعـوام قبـل 1980م.
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اجلدول )7(. أعداد أشجار النخيل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حسب املناطق لعام 2008م.

عدد األشجار الكلي املنطقة
)مليون(*

عدد األشجار املثمر
)مليون(*

13.8 )84.7 %(33.5 )82.3 %(أبو ظبي**

0.9 (5.5 %)2.8 )6.9 %(الوسطى

0.9 (5.5 %)2.5 )6.1 %(الشرقية

0.7 (4.3 %)1.9 )4.7 %(الشمالية

40.716.3مجموع املناطق

* متثل األرقام بن األقواس النسبة املئوية لعدد أشجار النخيل الكلي أو املثمر يف كل منطقة باملقارنة 
مع األعداد ملجموع املناطق يف الدولة )املصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة البيئة واملياه(.

** املصـدر: دائـرة بلديـة أبوظبـي وتخطيـط املـدن، ودائـرة الزراعـة والثـروة احليوانيـة )قطـاع 
للزراعـة  أبوظبـي  هيئـة  باسـم  والحقـاً  الغذائيـة،  للرقابـة  أبوظبـي  جهـاز  الزراعيـة يف  الشـؤون 

بالعـن. الغذائيـة(  والسـامة 
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

مساحة مزارع النخيل واإلنتاج الكلي واستخدامات التمور
يوضـح اجلـدول )8( مسـاحة األراضـي املزروعـة بالنخيـل وإنتـاج التمـور يف دولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة واالسـتخدامات الفعليـة ملجمـوع اإلنتـاج خـال الفتـرة 1961 - 2009 م. ففـي 
عـام 1961م كان إجمالـي مسـاحة األراضـي املزروعـة بالنخيـل 500 هكتـار وبإنتـاج قـدره 6.0 
ألـف طـن مـن التمـور، وزادت املسـاحة عـام 1971م لتصـل إلـى 660 هكتـار وبإنتـاج قـدره 8.4 
ألـف طـن. ويف عـام 1981م بلغـت املسـاحة 6.3 ألـف هكتـار وبإنتـاج قـدره 49.1 ألـف طـن. 
وناحـظ أن املسـاحة قـد زادت بشـكل كبيـر يف عـام 1991م حيـث بلغـت 22.3 ألـف هكتـار 
وبإنتـاج قـدره 173.1 ألـف طـن. وتبعـا إلحصائيـات عـام 2009م فقـد بلغـت املسـاحة 185.3 

ألـف هكتـار وبإنتـاج قـدره 755.0 ألـف طـن.
تقدر نسـبة التمور املسـتخدمة كغذاء لإلنسـان يف العام 2013 بحوالي 4.38 % من مجموع 
اإلنتـاج احمللـي واملسـتورد )بعـد إعـادة تصديـر كميـة منـه( )اجلـدول 8(. وتقـدر نسـبة التمـور 
املسـتخدمة كأعـاف للحيوانـات بحوالـي 4.49 %. أمـا نسـبة التمـور التـي تعتبـر كنفايـات أو 
تسـتخدم ألغـراض أخـرى فتقـدر بحوالـي 1.7 % و 1.5 %، علـى التوالـي. وال بـد من اإلشـارة 
إلـى أنـه مت حسـاب هـذه النسـب مـن الصيغـة احلسـابية التاليـة: اسـتخدامات التمـور )علـف + 
نفايـات + غـذاء + اسـتخدامات أخـرى( = العـرض احمللـي = )كميـة التمـور املنتجـة محليـا + 
كميـة التمـور املسـتوردة( - كميـة التمـور املصـدرة )موقـع املنظمـة العامليـة لألغذيـة والزراعة - 

الفـاو 2008(. 

عدسة: أسامة منازع
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اجلدول )8(: مساحة وإنتاج التمور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة واالستخدامات الفعلية 
ملجموع اإلنتاج )1961 - 2014 م(.

السنة
املساحة

)ألف هكتار(
اإلنتاج

الكلي )طن(
العرض 
احمللي 
)طن(

استخدامات التمور* )طن(

نفاياتعلفغذاء
استخدامات

أخرى

19615006.0006.0001.400-3004.300

19625506.5006.5006.500-3254.675

19635707.0007.0007.000-3504.950

19646107.5007.5002.000-3755.125

19656107.5007.0002.200-3754.925

19666207.6007.9002.300-3955.205

19676107.5007.8952.300-3955.200

19685807.2007.4382.400-3724.666

19696007.6008.0732.600-4045.069

19706408.000 9.4793.000-4746.005

19716608.40011.9643.500-5987.866

19726808.80011.8094.300-5906.919

197370810.61213.9685.500-6987.770

19741.50018.00020.7136.200-1.03613.477

19752.20022.00018.7407.000-1.18710.553

19762.60026.00020.1268.500-1.35610.270

19774.03230.15921.09810.000-1.5559.543

19785.73938.99015.97311.000-3.2591.714



89

نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

السنة
املساحة

)ألف هكتار(
اإلنتاج

الكلي )طن(
العرض 
احمللي 
)طن(

استخدامات التمور* )طن(

نفاياتعلفغذاء
استخدامات

أخرى

19795.60040.21932.57413.000 5.0002.32912.245

19805.56451.15751.55115.00010.0002.71223.839

19816.31349.06840.68817.00016.0002.7104.978

19827.14658.30064.15718.00025.0003.23817.919

19837.13861.62968.35720.00025.0003.46819.889

19845.86452.12268.61222.00025.0003.50618.106

19856.12559.71887.19325.00035.0004.44522.748

19866.12378.449114.16326.50053.0006.74827.916

19876.64979.471189.26028.00060.00010.29290.968

198822.156141.463184.02530.00065.00011.46277.563

198922.156141.463194.05832.00065.00012.18584.873

199022.156141.463149.46335.00067.00010.32337.140

199122.368173.110208.21438.00070.00011.74888.466

199227.926230.400260.32740.00080.00014.205126.122

199328.860236.135268.46843.00080.00015.923129.545

199428.860236.100288.54545.00090.00017.896135.649

199530.215236.965262.71247.00090.00016.366109.346

199631.005244.644175.45548.00090.00018.232191.223

199736.531288.190208.19048.00095.00017.91047.280

199859.179290.448114.44845.00030.00016.17223.276
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السنة
املساحة

)ألف هكتار(
اإلنتاج

الكلي )طن(
العرض 
احمللي 
)طن(

استخدامات التمور* )طن(

نفاياتعلفغذاء
استخدامات

أخرى

1999170.330535.964328.96450.00090.00028.948160.016

2000185.330757.601569.57155.00095.00040.080379.491

2001185.330757.601585.57563.000110.00040.380372.195

2002185.329757.601534.78460.00095.00039.707340.077

2003185.330757.601551.80453.000110.00040.419348.385

2004186.000760.000727.12263.000100.00039.343524.779

2005185.000750.000670.49185.000115.00047.403423.088

2006219.300757.600747.99663.000100.00039.545545.451

2007185.330755.000752.04075.00090.00049.293537.747

 2008185.330757.600747.42855.00090.00049.266553.162

2009186.000757.600707.21755.00090.00038.173524.044

2010197.400825.300800.65360.00090.00042.536608.117

201141.159239.164192.81660.00090.00012.20230.614

201238.233221.529169.66665.00090.000112.993.367

201330.148237.864182.17070.00090.00012.9429.228

201428.485**225.182-----

* اسـتخدامات التمـور )علـف + نفايـات + غـذاء + اسـتخدامات أخـرى( = العـرض أو االحتيـاج 
احمللـي = )كميـة التمـور املنتجـة محليـا + كميـة التمـور املسـتوردة( - كميـة التمـور املصـدرة. لـم 

تتوفـر معلومـات عـن بخصـوص اسـتخدامات التمـور لعـام 2014م.
** بيانات مت تقديرها باستخدام بيانات الشركاء التجارين )بيانات رسمية مؤقتة(.

املصدر: الكتب السنوية لإلحصاءات الزراعية الصادرة عن املنظمة العاملية لألغذية والزراعة. 
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

مـن ناحيـة مسـاحة األراضـي املزروعـة بالنخيـل يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة على مسـتوى 
املناطـق لعـام 2009م فإننـا ناحـظ مـن اجلـدول )9( أن أعلـى سـجل يف املسـاحة هـو يف إمـارة 
أبوظبـي حيـث وصـل إلـى 172.1 ألـف هكتـار وهـذا ميثـل 92.9 % مـن مجمـوع املسـاحة املزروعـة 
بالنخيـل يف الدولـة. وتلـي إمـارة أبوظبـي يف مسـاحة النخيـل املنطقـة الوسـطى ثـم الشـمالية ثـم 
الشـرقية مبسـاحة قدرهـا 3.2، 2.0 و 1.9 % مـن املسـاحة الكليـة علـى التوالـي. وناحـظ أن 
املسـاحة قـد انخفضـت بشـكل كبيـر يف عـام 2014م حيـث بلغـت 28.5 ألـف هكتـار وبإنتـاج قـدره 
225.2 ألـف طـن )اجلـدول 8(. أمـا مـن ناحيـة كميـة اإلنتـاج لعـام 2009م فناحـظ أيضـاً سـجات 

مشـابهة للسـجات املتعلقـة باملسـاحة )اجلـدول 9(، حيـث قـدرت كميـة اإلنتـاج يف إمـارة أبوظبـي 
بحوالـي 594.4 ألـف طـن وهـذا ميثـل 78.5 % مـن الكميـة الكليـة لإلنتـاج. وتلـي إمـارة أبوظبـي يف 
كميـة اإلنتـاج املنطقـة الوسـطى ثـم الشـرقية ثـم الشـمالية بكميـة إنتـاج قدرهـا 9.5، 6.1، و5.9 % 
مـن اإلنتـاج الكلـي علـى التوالـي. وناحـظ أن اإلنتـاج قد انخفضت بشـكل كبيـر يف عام 2014م حيث 

بلـغ 225.2 ألـف طـن )اجلـدول 8(. 
اجلدول )9(. مساحة األراضي املزروعة بأشجار النخيل وكمية إنتاج وقيمة التمور

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حسب املناطق لعام 2009م.

املساحةاملنطقة
)ألف هكتار(*

كمية اإلنتاج
)ألف طن(*

القيمة
)مليون درهم(

594.41423.9 )78.5 %(172.1 )92.9 %(أبوظبي**

72.2249.4 )9.5 %(5.9 )3.2 %(الوسطى

46.0154.8 )6.1 %(3.7 )1.9 %(الشرقية

45.0155.0 )5.9 %(3.6 )2.0 %(الشمالية

185.3757.61983.1مجموع املناطق

* متثل األرقام بن األقواس النسبة املئوية للمساحة املزروعة بالنخيل وكمية اإلنتاج يف كل منطقة 
باملقارنة مع املسـاحة واإلنتاج ملجموع املناطق يف الدولة )املصدر: الكتاب اإلحصائي السـنوي لوزارة 

الزراعة والثروة السـمكية لعام2003م، حالياً تسـمى بوزارة التغير املناخي والبيئة(.
** املصـدر: دائـرة بلديـة أبوظبـي وتخطيـط املـدن، ودائـرة الزراعـة والثـروة احليوانيـة )قطـاع 
للزراعـة  أيوظبـي  هيئـة  باسـم  والحقـاً  الغذائيـة،  للرقابـة  أبوظبـي  جهـاز  الزراعيـة يف  الشـؤون 

بالعـن. الغذائيـة(  والسـامة 

استيراد وتصدير التمور
بـدأ اسـتيراد التمـور يف بدايـة السـتينات بكميـات قليلـة كافيـة لعـدد السـكان املنخفـض يف ذلـك 
العقـد مـن الزمـن. وقـد اسـتوردت اإلمـارات املتصاحلـة 300 طـن يف عـام 1966م بتكلفـة إجماليـة 
املعبـأة وغيرهـا مـن األصنـاف  )التمـور  التمـور املسـتوردة  ألـف دوالر. وبلغـت كميـة   33 قدرهـا 
األخـرى( حوالـي 55.0 ألـف طـن يف عـام 2001م والتـي بلـغ قيمتهـا 9 مليـون دوالر. وقـد زادت 
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الكميـة املسـتوردة بشـكل كبيـر يف عـام 2008م، حيـث بلغـت 227.7 ألـف طـن والتـي بلـغ قيمتها 63 
مليـون دوالر )اجلـدول 10(. وتشـير البيانـات إلـى انخفـاض شـديد يف كميـة التمـور املسـتوردة بعـد 

عـام 2008م لتبلـغ 20.975 ألـف طـن يف عـام 2013م والتـي بلـغ قيمتهـا 26 مليـون دوالر.
مـن ناحيـة تصديـر التمـور مـن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة فقـد بـدأ يف عـام 1978م )حسـب 
اإلحصائيـات املتوفـرة( بكميـة قدرهـا 49.2 ألـف طـن وبقيمـة إجماليـة قدرهـا 12.1 مليـون دوالر. 
وقـد بلغـت كميـة التمـور املصـدرة )وخاصـة التمـور املعبـأة( حوالـي 222 ألف طن يف عـام 2001م والتي 
بلـغ قيمتهـا أكثـر مـن 42 مليـون دوالر. أمـا يف عـام 2008م، فقـد زادت كميـة التمـور املصـدرة قليـا 
لتصـل إلـى 238 ألـف طـن وبلـغ قيمتهـا أكثـر مـن 69 مليـون دوالر )اجلـدول 10(. وتشـير البيانـات إلـى 
انخفـاض شـديد يف كميـة التمـور املصـدرة بعـد عـام 2008م لتبلـغ 76.669 ألـف طـن يف عـام 2013م 
والتـي بلـغ قيمتهـا 48 مليـون دوالر. وال بـد مـن الذكـر أن جزء كبير من التمور املسـتوردة يعاد تصديره. 

اجلدول )10(. كمية التمور املستوردة خال الفترة 1966 - 2013 م
واملصدرة خال الفترة 1978 - 2013 م مع تبيان التكلفة الكلية.

السنة
 التمور املصدرة*   التمور املستوردة*

الكمية
)طن(

التكلفة
)ألف دوالر(

الكمية
)طن(

التكلفة
)ألف دوالر(

1966F 300  33  --

1967395  32  --

1968238  55  --

1969473  65  --

19701.479 144 --

19713.564 320 --

19723.009 236 --

19733.356 338 --

19742.713 414 --

19751.740 536 --

19761.126 573 --

1977939  415 --
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

السنة
 التمور املصدرة*   التمور املستوردة*

الكمية
)طن(

التكلفة
)ألف دوالر(

الكمية
)طن(

التكلفة
)ألف دوالر(

19784.190 1.485 49.207 12.169

19796.355 801 U 14.000 U 5.200 

19803.091 610 2.697 774 

19815.139 906 13.519 3.780 

19826.457 1.046 U 600  F 240 

19837.728 951 F 1.000 F 400 

198417.990 6.432 U 1.500 F 600 

198529.175 9.691 U 1.700 F 800 

198656.501 16.60020.787 7.181 

1987126.36334.38916.574 4.508 

198887.777 25.54145.215 14.364

1989102.24443.24349.649 14.577

1990F 65.000 F 21.600U 57.000 U 15.400

199161.854 17.29526.750 9.642 
199253.701 14.10323.774 8.611 
199382.333 23.461F 50.000 F 16.300

1994121.81434.39169.369 23.109

199590.363  28.42464.616 23.912

1996F 120.000F 25.000189.18957.973

1997F 75.000 F 17.750F 150.000F 15.000
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السنة
 التمور املصدرة*   التمور املستوردة*

الكمية
)طن(

التكلفة
)ألف دوالر(

الكمية
)طن(

التكلفة
)ألف دوالر(

1998F 33.000 F 9.200 F 184.000F 48.000

1999F 43.000 F 8.000 F 250.000F 80.000

2000F 44.000 F 7.900 U 222.030U 60.000

2001F 50.000 F 9.050 222.02642.000

2002U 36.543 F 4.800 259.36045.526

2003 50.773U  7.596 R 256.570R 46.304

2004R 26.866 R 8.452 R 59.744 R 13.127

2005190.45526.197277.56549.196

2006R 33.294 R 23.313R 42.898 R 17.080

2007228.25956.932233.81963.359

2008227.72662.999237.89869.055

2009R 4.457 R 5.836 R 56.240 R 32.330

2010R 25.421 R 27.490 R 50.058 R 33.282

2011R 4.866 R 7.657 R 51.214 R 31.001

2012R 4.453 R 8.112 R 56.316 R 41.507

2013R 20.975 R 26.249 R 76.669 R 58.524

* أغلب التمور املصدرة ناجتة عن إعادة تصدير التمور املسـتوردة إلى املوانىء. ويتم اسـتهاك 
الباقي من املسـتورد يف األسـواق احمللية.

االختصارات: F = تقدير املنظمة العاملية لألغذية والزراعة، R = بيانات مت تقديرها باستخدام 
بيانات الشركاء التجارين )بيانات رسمية مؤقتة(، U = رقم غير رسمي.

املصـدر: الكتـب السـنوية لإلحصـاءات الزراعيـة الصادرة عن املنظمـة العاملية لألغذية والزراعة 
FAO Agriculture & Food Trade )www.fao.org(. لم تتوفر بيانات بعد العام 2013م.
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اإلنتاج العربي والعالمي للتمور
يبـن اجلـدول )11( تطـور إنتـاج التمـور يف العالـم والـدول العربيـة للفتـرة 2012 - 2014 م، 
وياحـظ أن هـذا اإلنتـاج قـد منـا بشـكل متزايـد يف معظم الدول املنتجة للتمور، حيث بلغ متوسـط 
إنتـاج التمـور العربيـة خـال هـذه الفتـرة حوالـي 5569 ألف طن وهـذا ميثل 74.1 % من اإلجمالي 
العاملـي للتمـور والتـي بلغـت حوالـي 7519 ألـف طـن. وحتتـل مصـر والسـعودية واجلزائـر املراتـب 
الثـاث األولـى مـن ناحيـة نسـبة اإلنتـاج العربـي. وقـد بلـغ متوسـط إنتـاج التمـور يف دولـة اإلمارات 
العربيـة املتحـدة يف هـذه الفتـرة 228.2 ألـف طـن واحتلـت بذلـك املرتبـة السـابعة عربيـاً )1.4 % 
مـن جملـة إنتـاج الـدول العربيـة( والتاسـعة عامليـاً )0.3 % مـن جملة إنتـاج دول العالم( خال نفس 

الفترة. 
اجلدول )11(. اإلنتاج العربي والعاملي للتمور خال الفترة 2010 - 2014 م )الكمية: باأللف طن(.

% جلملة 
 اإلنتاج
العاملي

% جلملة 
 اإلنتاج
العربي

متوسط 
 الفترة
-2012
2014

2014 2013 2012 الدولة

18.6 25.1 1.399 1467.0 1328.5 1400.0 مصر 1

12.8 17.3 964.7 R 766.8 1096.2 1031.1 السعودية 2

11.4 15.4 857.3 934.4 848.2 789.4 اجلزائر 3

8.8 11.9 664.7 662.5 676.1 655.5 العراق 4

5.8 7.8 436.8 439.0 437.8 433.5 السودان 5

4.1 5.5 305.9 R 328.4 308.4 281.0 عمان 6

3.0 4.1 228.2 R 255.2 237.9 221.5 اإلمارات  7

2.6 3.5 195.7 199.0 195.0 193.0 تونس 8

2.3 3.1 170.2 R 172.3 R 170.2 R 168.2 ليبيا 9

1.4 1.9 105.3 102.2 111.9 101.9 املغرب 10

0.75 1.0 56.1 115.2 31.2 21.9 الكويت 11

0.72 0.97 53.9 52.3 54.2 55.2 اليمن 12

0.57 0.77 43.0 40.8 45.2 42.9 فلسطن  13
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% جلملة 
 اإلنتاج
العاملي

% جلملة 
 اإلنتاج
العربي

متوسط 
 الفترة
-2012
2014

2014 2013 2012 الدولة

0.30 0.40 22.5 R 22.7 R 22.5 R 22.3 موريتانيا 15

0.17 0.24 13.1 R 13.2 F 13.0 F 13.0 الصومال 16

0.15 0.20 11.5 R 11.2 R 11.5 R 11.7 البحرين 17

0.14 0.19 10.7 9.8 12.0 10.4 األردن 18

0.05 0.07 3.7 3.0 4.0 4.0 سوريا 19

0.001 0.002 0.1 R 0.1 R 0.1 R 0.1 جيبوتي 20

74.1 100 5569.2 5860.1 5635.1 5478.4
الباد العربية 

األخرى

15.0 - 1130.7 U 1157.0 U 1148.5 U 1086.6 إيران

7.0 - 529.5 537.2 526.7 524.6 باكستان

3.9 - 289.8 312.0 279.7 277.7
بقية الدول 
الغير عربية

100 - 7519.2 7600.3 7590.0 7367.3 مجموع العالم
املصـدر: الكتـب السـنوية لإلحصـاءات الزراعيـة الصادرة عن املنظمـة العاملية لألغذية والزراعة 
FAO Production Statistical Data )www.fao.org(. بيانـات عـام 2013م ومـا بعـد عـام 2014م 

غيـر متوفـرة جلميع الـدول املذكورة.
االختصارات: F = تقدير املنظمة العاملية لألغذية والزراعة، R = بيانات مت تقديرها باستخدام 

بيانات الشركاء التجارين )بيانات رسمية مؤقتة(، U = رقم غير رسمي.

إن التطور االقتصادي واالجتماعي الذي شهدته دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ عام 1971م 
قـد انعكـس إيجابيـاً علـى زراعـة النخيـل وإنتـاج التمور. وقد أكدت اإلحصائيـات الزراعية أن هناك 
تزايـد مسـتمر يف عـدد أشـجار النخيـل الكلـي واملثمـر يف كل مناطـق الدولـة، وزيـادة املسـاحات التي 
حتتلها أشـجار نخيل التمر، باإلضافة إلى زيادة اإلنتاج الكلي يف السـنوات القليلة املاضية. وسـبب 
هـذا التزايـد هـو تطبيـق التقنيـات املتطـورة، وإدخـال امليكنة الزراعية، ونقل نتائج أبحاث ودراسـات 

الهيئـات احملليـة واالحتاديـة إلـى املرشـد واملـزارع، باإلضافة إلى توفر األيـدي العاملة املدربة.
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وعلـى الرغـم مـن أن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة حتظى بثروة هائلة من أشـجار النخيل يزيد 
عددها عن 40 مليون شـجرة إال أن هناك خسـارة يف كمية التمور بشـكل طبيعي يف كل موسـم أو 
نتيجـة أسـباب متعـددة والتـي قـد حتـدث يف مراحـل النمـو املبكرة للثمـار أو أثنـاء التخزين، وبذلك 
تتكـدس كميـات ضخمـة مـن التمـور ذات النوعيات الرديئة والتي ال ميكن تسـويقها، مما ينتج عنها 

خسـارة اقتصاديـة نتيجـة الفقـد يف احملصـول، ولذلك ال بد من:
1- إيجاد حلول ناجحة الستغال الكميات الضخمة من التمور ومخلفاتها بكفاءة.

2- ابتـكار الطـرق الكفيلـة لاسـتفادة مـن التمـور يف صـورة منتجـات غذائيـة. وميكن أن يتم ذلك 
عـن طريـق إقامـة املزيـد مـن الصناعـات الغذائيـة التـي سـيكون لهـا دور واضـح يف امتصـاص كل 
اإلنتـاج مـن التمـور ممـا يشـجع املزارعـن علـى االهتمـام بقطـاع النخيـل كثـروة قوميـة لهـا تاريـخ، 

وميكـن اتبـاع مـا يلي:
- محاولـة احلصـول علـى محصـول متـور مـن أصنـاف عاليـة اجلـودة والتـي حتقـق عائـداً أعلـى 
سـواء يف السـوق احمللـي أو التصديـر وذلـك باالهتمـام بجميـع العمليات الزراعيـة والتقنيات الفنية 

اعتبـارا مـن العقـد مـرورا مبراحـل منـو الثمـار حتـى ميكـن حتديـد درجـة الصاحيـة للقطف.
- إتبـاع عمليـات جنـي الثمـار يف املوعـد املناسـب والتـي تؤثـر علـى احملصـول وجـودة الثمـار 

التسـويقية. ورتبتهـا 
3- تنسـيق وتكامـل اجلهـود العربيـة يف مضمـار نقـل أو تسـويق متـور دولـة اإلمـارات العربيـة 
املتحـدة إلـى اخلـارج والـذي يضمـن حتقيـق عوائـد مجزيـة وإيصـال التمـور بشـكل جيـد ولفتـرات 

زمنيـة مائمـة إلـى املسـتهلك. 
أعتقـد أن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة متتلـك زمـام األمـور يف إنتاجهـا العالـي للتمـور وهـذا 
يفـرض علـى املنتجـن اسـتخدام كافـة السـبل التـي متكنهـم مـن حتقيـق التقـدم املنشـود يف صناعـة 

التمـور علـى املسـتوى العربـي والعاملـي.
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الفصل الخامس: دور المؤسسات الحكومية 
ومراكز األبحاث والمؤسسات التعليمية

العليا في تطوير زراعة النخيل

عدسة: بندر فهد عبد العزيز اجللعود
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الفصل الخامس: دور المؤسسات الحكومية ومراكز األبحاث 
والمؤسسات التعليمية العليا في تطوير زراعة النخيل

نظـراً ألهميـة اخلدمـات الزراعيـة والبحـوث العلميـة ودورهـا يف تطويـر وتنميـة الزراعـة بشـكل 
عـام وتطـور زراعـة النخيـل بشـكل خـاص، فقد أولـت دولة اإلمارات العربية املتحـدة اهتماماً كبيراً 
بالبحـوث والتجـارب الزراعيـة يف مختلـف مناطق الدولة وقد اتسـعت مسـاحات ونشـاطات العديد 
مـن مراكـز ومحطـات البحـوث. ومـن أهـم الهيئـات احلكوميـة ومراكـز األبحـاث، باإلضافـة إلـى 

شـركات القطـاع اخلـاص، التـي كان والزال لهـا دوراً يف التقـدم العلمـي يف املجـال الزراعـي:
1- وزارة األمن الغذائي.

2- وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة )سـابقاً وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية، وزارة البيئـة وامليـاه( 

وذلـك مـن خـال عـدة محطـات مثـل محطـة األبحـاث الزراعيـة يف احلمرانيـة )املنطقـة الشـمالية 
بـرأس اخليمـة(، محطـة دبـا ألبحـاث الفاكهة )املنطقة الشـرقية(، محطة الذيد )املنطقة الوسـطى 

بالشـارقة(، باإلضافـة إلـى املختبـرات املركزيـة بالفوعـة )مدينـة العني(. 
3- دائرة الزراعة والثروة احليوانية يف العني.

4- هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسـامة الغذائيـة، جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة، مركـز خدمـات 

املزارعـني ومركـز الزراعـة العضوية.
5- البلديات يف جميع اإلمارات.

6- الدوائر اخلاصة.

7- جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.

8- مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.

9- نادي تراث اإلمارات.

10- هيئة أبوظبي للثقافة والتراث.

11- شركة الفوعة لتطوير وتنمية زراعة النخيل.

12- مركز خليفة للتقانات احليوية والهندسة الوراثية.

13- املركز الدولي للزراعة امللحية.

14- الهيئة الوطنية للمواصفات واملقاييس.

15- جامعة اإلمارات العربية املتحدة وذلك من خال مختبراتها ضمن كلية األغذية والزراعة، 

واملزرعة التجريبية بالفوعة )مزرعة الكلية(، مختبر زارعة األنسجة النباتية )الفوعة(.
16- جمعية أصدقاء النخلة.

17- القطـاع اخلـاص: مشـاتل السـاحل األخضـر، الوثبـة ماريونيـة، مصنـع اإلمـارات الألسـمدة 

البيولوجية، شـركة الظاهرة الزراعية، شـركة طيبة للصناعات الهندسـية، وشـركة الواحة، وغيرها.

وزارة األمن الغذائي:  
التحتيـة  البنيـة  تطويـر  علـى  اإلشـراف  بهـدف  2017م  أكتوبـر  الغذائـي يف  األمـن  وزارة  أنشـأت 
واللوجسـتية ذات اجلودة العالية لتحقيق األمن الغذائي باإلمارات، ومبا يدعم أولويات ومسـتهدفات 

مئوية اإلمارات 2017م.
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وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة )ســابقًا وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية، 
وزارة البيئــة والميــاه(  

شـهدت مسـيرة العمـل الزراعـي والبيئـي طـوال أربعـة عقـود  
وزارة  تأسـيس  مـن  بـدءا  املؤسسـي،  الصعيـد  علـى  تطـورات 
الزراعـة والثـروة السـمكية يف عـام 1971م، وتغيـر اسـمها إلـى 
املناخـي  التغيـر  ووزارة  2002م،  عـام  يف  وامليـاه  البيئـة  وزارة 
املرحلـة  يف  العمـل  الـوزارة  وتواصـل  2016م.  عـام  يف  والبيئـة 
القادمـة علـى تطويـر اجلهـود الوطنيـة يف كافـة املجـاالت ذات 
املنشـودة  املسـتدامة  التنميـة  لتحقيـق  باختصاصاتهـا  الصلـة 
واالرتقـاء باملكانـة املرموقـة لدولـة اإلمارات العربيـة املتحدة على 
الصعيديـن اإلقليمـي والدولـي، وذلك من خال تعزيز الشـراكات 
القائمـة وبنـاء شـراكات جديـدة مـع كافـة أصحـاب املصلحـة يف 
القطاعـني احلكومـي واخلـاص، مسـتندة يف ذلـك رؤيـة وفلسـفة 
قيادتنـا الرشـيدة، والـى املكتسـبات التـي حتققت طوال السـنوات 

2017أ(. والبيئـة  املناخـي  التغيـر  )وزارة  املاضيـة 

مراكز تطوير النخيل
يقـوم قسـم النخيـل يف الـوزارة باإلشـراف علـى الدراسـات والتجـارب اخلاصـة التـي جتـرى يف 
مراكـز تطويـر النخيـل لزيـادة إنتاجيتـه وحتسـني صفاتـه وذلـك بتطبيـق التقنيـات اخلاصة باجلمع 
والتعبئـة والتخزيـن واحلفـظ. ويبـني اجلـدول )12( ثمانيـة مراكـز متواجـدة يف دولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة والتـي تشـرف عليهـا الـوزارة. وتختلـف النشـاطات املوجـودة يف كل مركـز، ويعتبـر 
مركـز تطويـر النخيـل باحلمرانيـة باملنطقـة الشـمالية ومركز تطوير النخيل بدبا باملنطقة الشـرقية 
مـن أهـم هـذه املراكـز نظـراً لتنـوع النشـاطات املوجـودة والتـي تتركـز ضمـن مناطق زراعـة النخيل.
اجلـدول )12(. مراكـز الدراسـات والتجـارب اخلاصـة بإنتـاج النخيـل والتقنيـات اخلاصـة بالتمـور 

يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 
أهم النشاطات املوجودة اسم املركز رقم 

مركز تطوير النخيل باحلمرانية 1 
باملنطقة الشمالية 

وحدة تنبيت آلي   -
وحدة خزن الرطب بالتبريد -
مصنع جتريبي للتمور  -
حقول خاصة ببحوث النخيل  -
مجمع وراثي لألصناف -
مجمع أصناف الزراعة النسيجية -
حقل استنباط وانتخاب أفحل النخيل -
وحدة جتفيف التمور -
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أهم النشاطات املوجودة اسم املركز رقم 

مركز تطوير النخيل بدبا 2 
باملنطقة الشرقية 

مصنع جتريبي للتمور -
وحدة تنبيت آلي -
وحدة خزن مبرد للرطب -
مجمع وراثي لألصناف -
حقول خاصة ببحوث النخيل -
حقل انتخاب واستنباط األفحل -
حقل الدراسات الوراثية -
وحدة جتفيف التمور -

مركز تطوير النخيل بالعوير 3 
باملنطقة الوسطى 

وحدة التنبيت اآللي -
وحدة خزن مبرد للرطب -
وحدة جتفيف التمور -

مركز تطوير النخيل بالذيد 4 
باملنطقة الوسطى 

وحدة خزن مبرد للرطب -
حقل املجمع الوراثي -
حقل جتارب النخيل -
حقل الدراسات الوراثية -

مركز النخيل مبصفوت5 
)املنطقة الوسطى(

وحدة خزن مبرد للرطب -
وحدة التنبيت اآللي -

مركز تطوير النخيل بفلج املعا 6 
وحدة خزن مبرد للرطب -)املنطقة الوسطى(

 7
مركز تطوير النخيل بالعوهة 

باملنطقة الغربية )تسمى حالياً 
مبنطقة الظفرة(

وحدة خزن مبرد للرطب -
وحدة التنبيت اآللي للنخيل -

 8
مركز تطوير النخيل بغياثي 

باملنطقة الغربية )تسمى حالياً 
مبنطقة الظفرة(

وحدة خزن مبرد للرطب -
وحدة التنبيت اآللي -

.http://www.moew.ae - املصدر: وزارة البيئة واملياه 2011م

وقـد تولـت الـوزارة القيـام مبختلـف اجلهـود نحـو تطويـر زراعـة النخيـل يف الدولـة منـذ قيامهـا، 
وخاصـة خـال العقـد املاضـي، سـواء مـا كانـت تتعلـق بالبحـوث التـي أجريـت يف مراكـز تطويـر 

النخيـل أو اخلدمـات الزراعيـة للمزارعـني. ومـن أهـم تلـك البحـوث واجلهـود:
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اجليـدة  - األصنـاف  ودراسـة  حصـر 
واملنتشـرة يف الدولـة وحتديـد اجليد منها 

مـن الرديئـة. وإحالهـا بـدالً 
الوراثيـة  - املجمعـات  مـزارع  إنشـاء 

النخيـل. ألصنـاف 
جديـدة  - أصنـاف  واسـتنباط  انتخـاب 

عـن طريـق زراعـة البـذور وانتخـاب أفحل 
نقيـة )ذات مواصفـات عاليـة اجلودة( عن 

طريـق التهجـني الرجعـي. 
غـرس  - يف  للمزارعـني  الدعـم  تقـدمي 

يف  والتوسـع  النخيـل(  )فسـائل  الصـرم 
زراعتهـا.

ذات  - اجلهـات  مـع  عاقـات  إقامـة 
واخلـارج. الداخـل  يف  والتمـور  بالنخيـل  االهتمـام 

دراسة طرق إنتاج وحفظ التمور وإدخال التقنيات احلديثة على خزن التمور الطازجة. -
تشجيع الصناعات احلرفية املرتبطة بشجرة النخيل. -
تدريب الكادر الفني احمللي وطلبة كلية األغذية والزراعة بجامعة اإلمارات العربية املتحدة. -
إصدار النشرات الفنية واإلرشادية والكتب الزراعية. -
زيـادة الوحـدات اخلاصـة بإعـداد وتخزيـن التمـور بالتبريـد والتجميـد وتسـويقها علـى مـدار  -

السـنة.
تبنى ودعم قيام مؤسسة غير حكومية تهتم بشؤون النخيل والتمور. -
ــات  - ــن اآلفـ ــل مـ ــة النخيـ ــي( حلمايـ ــر الزراعـ ــراءات احلجـ ــة )إجـ ــريعات قانونيـ ــدار تشـ إصـ

الزراعيـــة وخاصـــة منـــع دخـــول سوســـة النخيـــل احلمـــراء مـــن بـــاد أجنبيـــة وحتـــد مـــن انتشـــارها 
مـــن مناطـــق مصابـــة باآلفـــة إلـــى مناطـــق خاليـــة منهـــا. وقـــد شـــملت هـــذه التشـــريعات منـــع دخـــول 
ــق  ــا( وذلـــك بفحـــص صناديـ ــارات واملوانـــئ وغيرهـ ــول )املطـ ــاط الدخـ ــق نقـ ــات عـــن طريـ اآلفـ

النخيـــل  فســـائل  أو  شـــتات  شـــحن 
وإرجـــاع   ،)35 )الشـــكل  املســـتوردة 
موطنهـــا  إلـــى  والفســـائل  الشـــتات 
األصلـــي أو إتافهـــا عنـــد احتوائهـــا علـــى 
سوســـة النخيـــل، وحظـــر كامـــل لدخـــول 
فســـائل النخيـــل إلـــى دولـــة اإلمـــارات 
ـــك مبوجـــب القـــرار  ـــة املتحـــدة وذل العربي
ـــذي  ـــوزاري رقـــم )39( لســـنة 1991 وال ال
حظـــر اســـتيراد نخيـــل وفســـائل متـــور 
ــن  ــد( مـ ــوز الهنـ ــل )جـ ــجار النارجيـ وأشـ
سوســـة  فيهـــا  تنتشـــر  التـــي  البلـــدان 

النخيـــل )الشـــكل 36(.

والبيئـة  املناخـي  التغيـر  وزارة  مـن  املختصـني  فحـص   .)35( الشـكل 
وبلديـة دبـي يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة لعبـوات شـحن شـتات 

نخيـل الزينـة يف قريـة الشـحن يف مطـار دبـي.

الشـكل )36(. نقـل فسـائل نخيـل التمـر مـن منطقـة إلـى أخـرى ومـن 
دولـة إلـى أخـرى عـن طريـق البـر.
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تبنى البحوث والدراسات يف مجال إنتاج النخيل. ومن أهم األبحاث التي أجريت هي: -
دراسة تقزم وتشوه فسائل نخيل صنف سكري مكثرة بالزراعة النسيجية )البلداوي، 2009(.  
دراسة استخدام الطاقة الشمسية لتجفيف التمور )العاني وآخرون 2009(.  
دور أشجار النخيل يف احلد من التلوث البيئي )العاني وآخرون 2010(.  
دولـة    التمـر يف  نخيـل  مـن  لعشـرين صنـف  وامليكانيكـي  اليـدوي  التلقيـح  مقارنـة  دراســـــــة 

املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات 
دراسة لتحديد حشرات التمور املخزونة ومكافحتها.   
دراسـة إمكانيـة جنـاح زراعـة شـتات النخيـل املكثـرة نسـيجياً يف املـكان الدائـم بعـد تقسـيمها   

مباشرة. 
العـذوق بأكيــاس ورقيـة مثقبـة علــى عقـد ومواصفـات ثمـار النخيـل    دراســة تأثيـر تكميـم 

النضـج.  يف  واملتأخـرة  املبكـرة  لألصنـاف 
دراسة تأثير منظم النمو N.A.A على موعد نضج وصفات ثمارالنخيل صنف خنيزي.  
دراسة مدى مصادقة مواصفات ثمار النخيل املكثرة نسيجياً للصنف األم هالي.   
تلقيح نخيل التمر بلقاح السكر والتأثير امليتازيني لها.   
تقييـم اسـتخدام مخلفـات النخيـل املطحونـة كغطـاء )Mulch( علـى سـطح التربـة وأثـر ذلـك   

علـى التقليـل مـن منـو احلشـائش واالحتياجـات املائيـة للنخلـة. 
توصيات يف حالة اكتشاف حالة إصابة بسوسة النخيل.   
إرشادات حول زراعة نخيل األنسجة.   
دراسة تلميع التمور.   
دراسة تأثير خف عدد العذوق و مدى تأثيرها على حتسني مواصفات ثمار النخيل.   
دراسة طرق مختلفة خلف ثمار النخيل صنف شهله لتحسني مواصفاته.   
مكافحة اآلفات الزراعية يف نخيل التمر واألشجار املثمرة.   

المختبرات المركزية
وتلعـب املختبـرات املركزيـة التابعـة للـوزارة، منـذ تأسيسـها عـام 1979 إلـى وقتنـا احلاضـر، دوراً 
هاماً يف تنمية وخدمة زراعة النخيل يف الدولة. وقد بدأت الوزارة يف مشـروع تأسـيس املختبرات 
املركزيـة بتكلفـة كليـة قدرهـا 28 مليـون درهم )مجلة غرس زايد 2002(، وتضم املختبرات املركزية 

عـدة مختبرات علمية رئيسـية وهي: 
مختبر التنبيت اآللي للنخيل،  -
مختبر املبيدات،  -
مختبر حتاليل املياه والتربة والنبات واألسمدة،  -
مختبر الفيروسات وأمراض النبات،  -
مختبر صحة احليوان.  -

الهـدف األساسـي مـن املختبـرات هـو اإلعـداد للقيـام بعمليـة حصـر وتصنيـف شـامل ملختلـف 
عناصـر اإلنتـاج الزراعـي يف الدولـة والتـي تعتبـر األسـاس لوضـع برامـج البحث العلمي املسـتقبلية 
والتـي سـوف يـؤدي تطبيـق نتائجهـا إلـى زيادة اإلنتاج الزراعي املنشـود. أمـا من ناحية عمل مختبر 
التنبيـت اآللـي للنخيـل )إحـدى مواضيـع هـذا الكتـاب(، فيتمثـل بعمليـات جتميـع الطلـع الذكـري 
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اللقـاح  بعمليـة اسـتخاصها بجهـاز اسـتخاص حبـوب  القيـام  ثـم  التجفيـف،  بغرفـة  وجتفيفهـا 
املوجـود باملختبـر. ويقـوم املختبـر أيضـاً بتخزيـن الرطـب والتمـور يف ثاجـات خاصـة علـى درجـة 

حـرارة -º18م بحيـث يتـم تخزيـن كميـات مـن الرطـب والتمـور للدراسـة. 

إصدارات الوزارة:
انطاقـا مـن اهتمـام الـوزارة يف تطويـر أشـجار النخيـل يف الدولـة فقـد نشـرت كتـب ومقـاالت 

إرشـادية عديـدة منـذ بدايـة الثمانينـات مـن القـرن املاضـي، وأذكـر أحدثهـا:
كتـاب إرشـادي بعنـوان »اآلفـات الزراعيـة يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة: اجلـزء األول - آفـات  -

الفاكهـة«. ويتضمـن الكتـاب التعريـف بآفـات النخيـل واملاجنـو واحلمضيـات.
كتاب إرشادي متخصص بعنوان »النخيل وإنتاج التمور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة«.  -

ويتضمـن الكتـاب مواضيـع فنيـة تتعلـق بالعوامـل البيئيـة وتأثيرهـا علـى انتشـار نخيـل التمـر، 
وطـرق إكثـار النخيـل، وكيفيـة إنشـاء مـزارع نخيـل التمـر، وعمليـات اخلدمـة الزراعيـة البسـتانية، 

وعمليـات جنـي التمـور والعنايـة بهـا، باإلضافـة إلـى التطـرق إلـى آفـات نخيـل التمـر.
كتـاب إرشـادي متخصـص بعنـوان »أصنـاف نخيل التمر ومواصفاتهـا يف دولة اإلمارات العربية  -

املتحـدة«. ويتضمـن الكتـاب مواضيـع تتعلـق باألسـس العلميـة التي يبنى عليهـا التمييز بني أصناف 
النخيـل، مواصفـات الهيـكل العـام للنخلـة، مواصفـات وخصائـص الثمـار بشـكل مفصـل، نبـذة عـن 
تسـمية األصنـاف، املواصفـات اإلنتاجيـة واالسـتهاكية والطبيعيـة ألصنـاف النخيـل يف الدولـة، 

وانتقـاء أصنـاف النخيـل التـي جتـود زراعتهـا وإنتاجهـا وتوزيعهـا حسـب إمـارات الدولة.
املتحـدة«.  - العربيـة  اإلمـارات  دولـة  يف  النخيـل  »أمـراض  بعنـوان  متخصـص  إرشـادي  كتـاب 

ويسـتعرض الكتـاب جميـع األمـراض التـي مت تسـجيلها ومشـاهدتها يف الدولـة سـواء كانت أمراض 
متسـببة عـن كائنـات جرثوميـة أو عـن عوامـل فسـيولوجية أز ظـروف بيئيـة أو أي عوامـل أخـرى. 
وقـد مت توضيـح مـدى انتشـار يف هـذه الدولـة وأهميتهـا االقتصاديـة وكيفية تشـخيصها يف املزرعة 

والطـرق الواجـب اتباعهـا للوقايـة منهـا أو مكافحتهـا لتقليـل أضرارهـا قـدر اإلمـكان.
كتيـب تعريفـي بعنـوان »أصنـاف نخيـل التمـور يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة« ويتضمـن  -

الكتيـب مجموعـة مـن الصـور التوضيحيـة اجلميلـة التـي تعبـر كل واحـدة منهـا عـن مزايـا الصنـف 
قياسـا بغيـره. وقـد غطـى الكتيـب 56 صنفـاً مـن أهـم األصنـاف املزروعـة بدولـة اإلمـارات.

كتيبـات إرشـادية حـول سوسـة النخيـل احلمـراء، يتضمـن تعريـف باآلفـة وانتشـارها ودورة حياتهـا  -
واألضـرار التـي تسـببها وطريقـة مكافحتهـا، باإلضافـة إلـى نشـرات إرشـادية حول بعض آفـات النخيل. 

الدراسات واألبحاث:
أمـا يف مجـال أبحـاث وقايـة النخيـل مـن اآلفـات الرئيسـية يف الدولـة، فقـد مت التنسـيق، يف 
عـام 1997م، بـني الـوزارة )وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية آنـذاك( مـع املنظمـة العربيـة للتنميـة 
الزراعيـة وصنـدوق النقـد الدولـي والبنـك اإلسـامي للتنميـة لتمويـل مشـروع مكافحـة سوسـة 
النخيـل احلمـراء وحفـارات سـاق النخيـل، وذلـك باسـتخدام املكافحـة احليويـة للسـيطرة على هذه 
اآلفـات واحملافظـة علـى البيئـة. وعلـى أن يكـون للمشـروع مركزيـن رئيسـيني أحدهمـا يف دولـة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة )محطـة األبحـاث الزراعيـة يف احلمرانيـة - املنطقـة الشـمالية( ويخـدم 
دولة اإلمارات العربية املتحدة وسـلطنة عمان، واملركز الثاني يف اململكة العربية السـعودية مبدينة 
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القطيـف ويخـدم اململكـة ومملكـة البحريـن ودولـة الكويت. وقد مت إنشـاء وجتهيز مختبرات حديثة 
وتأسـيس فريـق وطنـي مـدرب علـى اسـتخدام التقنيـات التطبيقيـة احلديثـة للمكافحـة احليويـة 
النخيـل احلمـراء فقـد  باحثـي مشـروع سوسـة  نتائـج  إلـى  واسـتناداً  النخيـل احلمـراء.  لسوسـة 
توصلـوا إلـى ثـاث تقنيـات متطـورة أثبتت فعاليتها على النطاق التجريبي يف السـيطرة على اآلفة:

مـن  - واحلـد  أعدادهـا  وتقليـل  لصيـد احلشـرات  الكيرمونيـة  الفيرمونيـة  املصائـد  اسـتخدام 
انتشـارها.

اسـتخدام النيماتـودا املمرضـة للحشـرات رشـاً علـى قاعـدة جـذع أشـجار النخيـل أو مـن خال  -
شـبكات الـري فتصـل إلـى التربـة، حيـث تامس بعض احلشـرات الكاملة التـي قد تتواجد يف آباط 

الكـرب السـفلي النامـي حتت سـطح التربة. 
اسـتخدام الفطريـات املمرضـة لسوسـة النخيـل احلمـراء، حيـث يتـم تلويـث الذكـور منهـا ويعـاد  -

إطاقهـا مبـزارع النخيـل فتنتقـل العـدوى إلـى اإلنـاث أثناء عمليـة التزاوج بتلويثهـا والقضاء عليها، 
أو اسـتخدام طـرق أخـرى لتوصيـل السـاالت الفطريـة املختلفـة إلـى احلشـرة )الشـكل 37(. وقـد 
تبنت الوزارة حينها هذه التقنيات، منذ انتهاء املرحلة األولى والثانية من املشروع يف عام 2002م، 
وتعمـل علـى تدريـب الكـوادر البشـرية ضمـن احلملـة القوميـة ملكافحـة سوسـة النخيـل احلمـراء. 

وتسـتمر الـوزارة يف إتبـاع سياسـة التوعيـة وإقنـاع املزارعـني ملواصلـة برنامـج هـذه احلملة. 

الشـكل )37(. دور املعاملـة بسـاالت مختلفـة مـن الفطـر Beauveria bassiana حتـت الظـروف املخبريـة والظـروف شـبه 
احلقليـة للقضـاء علـى اليرقـات )أ ، ب( واحلشـرات الكاملـة لسوسـة النخيـل احلمـراء )ت ، ث( )عـن حنونيـك 1999(.

أ

ت

ب

ث
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اإلرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية:
وقد خطت دولة اإلمارات العربية املتحدة خطوات حثيثة يف مجال التكنولوجيا واالستفادة 
منهـا وال سـيما فيمـا يتعلـق بنظـم املعلومـات ومكانتهـا )مركـز اإلمـارات للمعلومـات الزراعيـة، 
2004(. وقد جاءت توجيهات معالي الوزير، يف 29 مايو عام 2002م، بإنشاء مركزاً متخصصاً 
يف املعلومات الزراعية باسـم مركز اإلمارات للمعلومات الزراعية، وذلك وبالتعاون الوثيق مع 
املركـز العاملـي للمعلومـات الزراعيـة )WAICENT(  التابـع ملنظمـة األغذيـة والزراعـة الدوليـة 
الزراعيـة.  التنميـة  املعلومـات يف  تقنيـة  مـن  االسـتفادة  تكريسـا ألهميـة وضـرورة   ،)FAO(
ويتضمـن مركـز املعلومـات للمعلومـات الزراعيـة موضوعـات تتعلـق بأبحـاث النخيـل وأصنافه، 
السـمكية  والثـروة  الدولـة  يف  والسـدود  والتربـة  امليـاه  عـن  قيمـة  معلومـات  إلـى  باإلضافـة 

وأبحاثها.
وتتلخـص الرؤيـة العامـة للمركـز يف جعلـه واحـداً من أهم مصادر املعلومـات الزراعية يف املنطقة 
)مركـز اإلمـارات للمعلومـات البيئيـة والزراعيـة، 2004(، وتسـعى الوزارة إلى حتقيق ثاثة أهداف:

إدارة وتطوير أنظمة املعلومات الزراعية يف الدولة وفق املعايير الدولية. -
خلق الكوادر الوظيفية املتميزة يف مجال نشر املعلومات الزراعية إلكترونياً. -
العمل على جعل املركز مرجعا للمعلومات. -

ويعتبر املركز مبثابة املرجع العلمي لكافة املعلومات الزراعية، ومن أهم مهامه:

  أواًل: المعلومات والتوثيق والنشر:
التطـورات  - مـع  يتائـم  مبـا  لانترنـت  العامليـة  الشـبكة  علـى  املركـز  موقـع  وتطويـر  تصميـم 

الزراعيـة. املعلومـات  إدارة  يف  املسـتقبلية 
التنسيق مع قطاعات الوزارة املختلفة يف توثيق وحتديث املعلومات الزراعية. -
تبادل املعلومات الزراعية مع املراكز العاملية للمعلومات. -
العاملـي  - املركـز  مـع  والتنسـيق  بالتعـاون  املركـز  العاملـني يف  قـدرات  وتنميـة  وتطويـر  تدريـب 

)الفـاو(. الدوليـة  والزراعـة  األغذيـة  ملنظمـة  التابـع  )تيسـنت(  الزراعيـة  للمعلومـات 
التنسـيق والتعـاون مـع اجلهـات الرسـمية يف الدولـة بشـأن جمـع املعلومـات الزراعيـة ووضعهـا  -

ضمـن وثائـق املركـز.
العمـل علـى نشـر وتـداول املعلومـات الزراعيـة املوثقـة بالتعـاون مـع اجلهـات ذات االختصـاص  -

محليـا ودوليـا جلعـل املركـز مرجعـاً معلوماتيـاً للزراعـة يف الدولـة. 

  ثانيًا: النواحي اإلحصائية واالقتصادية:
التنسـيق مـع املناطـق الزراعيـة حـول أنـواع البيانـات اإلحصائيـة التـي يتـم جمعهـا وكيفيـة جمع  -

هـذه البيانات.
علـى  - العاملـني  وتدريـب  اإلحصائيـة  البيانـات  لتبويـب  الزراعيـة  باملناطـق  آلـي  نظـام  وضـع 

التنفيـذ. ومتابعـة  النظـام  اسـتخدام 
البيانـات اإلحصائيـة وجتهيزهـا السـتخراج جـداول النشـر واملؤشـرات اإلحصائيـة  - معاجلـة 

لعمـل النشـرة اإلحصائيـة السـنوية لوضعهـا علـى صفحـة مركـز املعلومـات.
اسـتخدام األسـاليب العلميـة والبرامـج اإلحصائيـة وتبويـب بيانـات التعـداد الزراعـي وتقييـم  -
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العينـات لإلنتـاج والتكاليـف.
 تنفيذ التعداد الزراعي العام بالتنسيق مع اجلهات الرسمية ذات العاقــــة الدولة. -
 التنسـيق والتعـاون مـع اجلهـات الرسـمية احملليـة فيمـا يتعلـق بالبيانـات اإلحصائيـة الزراعيـة  -

املختلفـة.
 عمل الدراسات التحليلية حول القطاع الزراعي بالدولة. -

موقع المرشد الزراعي:
تؤمـن الـوزارة بأهميـة املرشـد الزراعـي، حيـث تعتبـره مـن أهـم عناصـر اإلرشـاد الـذي يسـاعد 
املزارعـني واملرشـدين والفنيـني اإلطـاع علـى أحـدث املعلومـات العلميـة والزراعيـة مـن أساسـيات 
و تطبيقـات كنـواجت األبحـاث العلميـة ممـا يـؤدي الـى إكسـابهم املهـارات واخلبـرات الازمـة لفهـم 
وتطبيـق التقنيـات احلديثـة )وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة، 2017(. وهـذا يف النهايـة يسـاعد علـى 
إسـتدامة اإلنتاج الزراعي و تنمية تنافسـية واسـتدامة مجال االعمال الزراعية االقتصادية وتنمية 
مجتمـع املزارعـني . ومـن هـذا املنطلـق بـادرت وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة الـى وضع هذا املرشـد 
اإللكترونـي علـى موقـع الـوزارة بهـدف دعـم و تطويـر العمـل الزراعـي و نشـاطاته بشـقيه النباتـي 

واحليوانـي يف الدولـة . ومـن أهـم املواضيـع املطروحـة حاليـاً يف املوقـع هـي:
الزراعـة العضويـة: مبـادئ الزراعـة العضوية، إجراءات التحـول إلى اإلنتاج العضوي، إجراءات  -

الرقابـة علـى املنتجـات العضوية، والقوانني والتشـريعات اخلاصة باإلنتاج العضوي.
الزراعة املائية واحملمية: تقنيات الزراعة بدون تربة، واإلدارة املتكاملة لإلنتاج واآلفات. -
التسويق الزراعي: اإلرشاد لتسويق املنتجات، ورسائل إرشادية تسويقية. -
نحل العسل: تأسيس املناحل، وأمراض النحل. -

إنجازات ونشاطات الوزارة:
عام 2003:

عقـدت املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة، وبرعايـة وزير الزراعة والثروة السـمكية، ورشـة عمل 
إقليميـة يف ينايـر 2003م حـول مشـروع املكافحـة احليويـة لسوسـة النخيل احلمـراء، وذلك بحضور 
املديـر العـام للمنظمـة وممثلـو الـدول املسـتفيدة مـن املشـروع وهـي اململكـة العربيـة السـعودية، 
اإلمارات العربية املتحدة، مملكة البحرين، الكويت، وسلطنة عمان، باإلضافة إلى اخلبراء العرب 
واألجانـب )املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة، 2003(. وقـد هدفـت الورشـة إلـى توثيـق منجـزات 
1997-2002م، واسـتخاص  الفتـرة  املشـروع يف املرحلـة األولـى والثانيـة، واللتـني نفذتـا خـال 
الـدروس والعبـر مـن مسـيرة املشـروع املاضيـة ومبـا ينعكـس إيجابيـاً علـى تنفيـذ املرحلـة الثالثـة، 
إضافـة إلـى تبـادل اخلبـرات والتجـارب يف مجـال املكافحـة احليويـة لسوسـة النخيـل احلمـراء بـني 
الدول املشـمولة باملشـروع وتنسـيق اجلهود القطرية واإلقليمية، وزيادة التعاون ملزيد من السـيطرة 
علـى سوسـة النخيـل احلمـراء، ومناقشـة وإجـازة وثيقـة املشـروع يف مرحلتـه الثالثـة. وقـد أجـازت 
الورشـة، يف ختـام أعمالهـا، الوثيقـة النهائيـة للمرحلـة الثالثـة مـن املشـروع بعنـوان »نقـل تقانـة 
املكافحـة احليويـة كعنصـر أساسـي يف اإلدارة املتكاملـة لآلفـات ملكافحـة حشـرة سوسـة النخيـل 

احلمـراء يف الشـرق األوسـط«.  
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وعقـدت الـوزارة، يف مـارس 2003م، النـدوة العلميـة ملكافحـة سوسـة النخيـل احلمـراء وذلـك يف 
املنطقـة الزراعيـة الغربيـة. وقـد مت اسـتعراض فيلـم وثائقـي عـن طـرق مكافحـة سوسـة النخيـل 
احلمـراء، باإلضافـة إلـى تقـدمي العديـد مـن األوراق العلميـة التـي تتعلـق باسـتخدام الفيرمونـات 
احلمـراء،  النخيـل  سوسـة  ملكافحـة  الوطنيـة  احلملـة  وبرنامـج  املمرضـة،  والفطريـات  اجلاذبـة، 
والتقنيـات احلديثـة املسـتخدمة يف مجـال املكافحـة احليويـة. وقـد حتدثـت خـال املؤمتـر حـول 

واقـع ومسـتقبل مكافحـة اآلفـات يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 

عام 2004:
عقـدت الـوزارة، يف ينايـر 2004م، ورشـة بعنـوان »اسـتراتيجيات إدارة املعلومـات الزراعيـة«، حيـث 
استعرضت خالها اإلجنازات التي متت يف مجال إدارة املعلومات الزراعية بدولة اإلمارات العربية 
املتحـدة. ومـن املواضيـع األخـرى التـي قدمـت يف الورشـة مـا يتعلـق دور املركـز العاملـي للمعلومـات 
املسـتدامة،  الريفيـة  والتنميـة  الغذائـي  األمـن  دعـم  يف  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  يف  الزراعيـة 
واسـتعراض الدعـم املقـدم مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة إلـى إقليـم الشـرق األدنـى يف مجـال إدارة 
املعلومـات الزراعيـة، وعـروض بشـأن التطـورات اجلاريـة يف مجـال إدارة املعلومـات الزراعيـة علـى 

املسـتويني القطـري والدولـي، ومناقشـة األولويـات اإلقليميـة يف إدارة املعلومـات الزراعيـة. 
ويف مـارس 2004م، نظمـت الـوزارة دورة تدريبيـة حـول »حصـر النخيل وتسـويق التمور« باملنطقة 
الزراعيـة الوسـطى، وذلـك بهـدف تطويـر وحتسـني أداء العاملـني مبـا يتواكـب مـع سـعيها لتحقيـق 
رؤيـة الـوزارة وأهدافهـا واالرتقـاء بالعمـل وفـق التوجـه االلكترونـي لهـا. وقـد مت خـال الـدورة 
التدريبيـة اسـتعراض البرنامـج االلكترونـي املصمـم واملعمـول بـه يف املنطقـة بعـد إجـراء عمليـات 
التطويـر عليـه بالتنسـيق مـع قسـمي النخيـل واحلاسـب اآللـي بالـوزارة متهيـداً لتعميمـه علـى باقـي 
املناطـق الزراعيـة للعمـل بـه خـال املوسـم القـادم ممـا يسـهل احلصـول علـى التقاريـر املطلوبة عن 
املزارعـني ومتابعـة أمورهـم التسـويقية. والـذي سـيحقق نقلـة نوعيـة يف تأديـة اخلدمـة االلكترونية 
املتميـزة للمزارعـني بسـهولة ويسـر. ويف نفـس الوقـت يعتبـر حلقـة وصـل بـني املناطـق الزراعيـة 
وجلـان تسـويق التمـور مـن جهـة وبـني دائـرة الزراعـة والثـروة احليوانيـة )حاليـاً قطـاع الشـؤون 

الزراعيـة يف جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة( بالعـني واملناطـق الزراعيـة مـن جهـة أخـرى. 
وقـد أعلنـت الـوزارة عـن انطـاق احلملـة الثانيـة ملكافحـة آفـات النخيـل باملشـاركة مـع القطـاع 
اخلاص يف شـهر مارس 2004م يف املناطق الشـرقية والوسـطى والشـمالية من الدولة. وسـتتضمن 
هـذه احلملـة مكافحـة آفـات دوبـاس النخيـل واحلميـرة كآفـات رئيسـية، وحشـرة عنكبـوت الغبـار 
كآفـة ثانويـة علـى اشـجار النخيـل، وذلـك علـى العكـس مـن احلملـة األولـى التـي اسـتهدفت فقـط 
القضـاء علـى هـذه احلشـرة،  إطـار  كبيـرة يف  نتائـج  النخيـل، وحققـت  دوبـاس  مكافحـة حشـرة 

وستشـمل اخلطـة 400 ألـف شـجرة نخيـل يف جميـع هـذه املواقـع. 

عام 2005:
افتتحـت وزارة مؤمتـر »زراعـة النخيـل يف دول مجلـس التعـاون اخلليجي« والذي نظمته مجموعة 
مواصفـات  هـي: وضـع  املؤمتـر  توصيـات  أهـم  مـن  دبـي.  2005م يف  ديسـمبر   5 داتامتكـس يف 
قياسـية للتمـور للسـوقني احمللـي والعاملـي، عمـل الدعايـة واإلعـان للتمور ومنتجاتهـا، عمل قاعدة 
معلومـات عـن الزراعـة والتسـويق والتصنيـع، فتـح قنـوات تسـويقية جديـدة لاسـتهاك، تقليـل 
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تكلفـة اإلنتـاج وحتسـني الصـادرات، تطويـر املصانـع املوجـودة ، إنشـاء جمعيـات تعاونيـة للقيـام 
مبتطلبـات إجـراءات مـا بعـد احلصـاد، اسـتعمال التمـور قليلـة اجلـودة يف الصناعـات التحوسـلية 
وتطبيـق برامـج اجلـودة الشـاملة، دعـم األبحـاث لتطويـر منتـج التمـور، وغيرهـا مـن التوصيـات.

عام 2009:
وضمـن إطـار احلملـة الوطنيـة ملكافحـة سوسـة النخيـل احلمـراء علـى مسـتوى دولـة اإلمـارات 
العربية املتحدة، صدر عن الوزارة مجموعة من النشـرات اإلرشـادية )ورقية والكترونية( مسـاهمة 
منهـا يف نشـر الوعـي وتعريـف األخـوة املزارعـني بخطـورة هـذه اآلفـة وكيفيـة التعـاون مـع الـوزارة 
واجلهـات املختصـة ملكافحـة هـذه احلشـرة. وقـد اسـتمرت هـذه احلملـة ملـدة 3 سـنوات )2009-
2011م( وتغطـي مختلـف إمـارات الدولـة تنفـذ حتـت إشـراف فنيني متخصصني وفـرق فنية مدربة 

مـن قبل الـوزارة. 

عام 1010:
وقـد شـجعت الـوزارة علـى التوسـع يف زراعـة أصنـاف النخيـل اجليـدة ذات املـردود االقتصـادي 
اجليـد وإحـال زراعتهـا محـل األصنـاف ذات املردود االقتصادي املتدني وحتسـني مواصفات التمور 
التـي حتقـق للمـزارع أسـعاراً تسـويقية جيـدة، وذلـك خـال افتتـاح مهرجـان الرطـب مبركـز اخلالدية 
مـول بأبوظبـي يف 9 أغسـطس 2010م، والـذي يأتـي ضمـن مبـادرة الـوزارة لتسـويق رطـب املزارعني. 

عام 2011:
نظمـت الـوزارة ورشـة يف 2-6 أكتوبـر 2011م، ورشـة عمـل بعنـوان »التحليـل اإلحصائـي وتصميم 
التجـارب« لتطويـر القـدرات اخلاصـة باإلحصـاء للباحثني يف مجال النخيل والتمور وذلك بالتعاون 
مـع املركـز الدولـي للبحـوث الزراعيـة يف املناطـق اجلافـة »ايـكاردا«. وقـد شـارك يف الورشـة أكثـر 
مـن عشــرين بــاحثاً وباحثـة مـن دول مجلـس التعـاون يتـم تأهيلهـم علـى تطبيـق أحـدث البرامـج 
اإلحصائيـة واسـتخدام التقنيـات احلديثـة يف مجـال أبحـاث النخيـل والتمـور وتصميـم التجـارب 
وحتليـل النتائـج بإشـراف خبـراء عامليـني. وتأتـي الورشـة ضمـن نشـاطات مشـروع تطويـر نخيـل 
التمـر يف مجلـس التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة لتطويـر القـدرات يف مجـال التنميـة الزراعيـة 
بهـدف متكـني الباحثـني مـن اسـتخدام البرامـج اإلحصائيـة بكفـاءة ممـا يسـاهم يف حتليـل النتائـج 
البحثيـة وجعلهـا قابلـة للنشـر إلـى جانـب مناقشـة التجـارب البحثيـة للموسـم القـادم. وقـد هدفـت 
الورشـة إلـى الوصـول بالبحـوث اجلاريـة إلـى مسـتوى يجعلهـا مؤهلـة للنشـر يف املجـات العلميـة 
العامليـة واحملافـل الدوليـة املتخصصـة وتكـون ذات تأثيـر فاعـل ومباشـر علـى محصـول التمـر. 
ولتحقيـق هـذا الهـدف البـد مـن متكـني الباحثـني والعاملـني يف هـذا القطـاع مـن اإلملـام مبتطلبـات 
التصـورات  الواقـع احلالـي ووضـع  وواقعيـة بحيـث تسـهم يف دراسـة  توفيـر إحصائيـات دقيقـة 
والنظريـات واحللـول وإعطـاء املؤشـرات التـي تخـدم الدراسـات والتقاريـر والبحـوث التـي تعـد يف 
هـذا املجـال وتبنـي إطـار متكامـل إلدارة اخلطـط اإلسـتراتيجية ورفـع كفـاءة اسـتخدام البيانـات 
اإلحصائيـة املتوفـرة بالتنسـيق والتعـاون بـني اجلهـات املعنيـة يف املنطقـة. وقـد أكـدت الـوزارة علـى 
أنهـا دأبـت علـى تقـدمي الدعـم ملثـل هـذه األنشـطة التي من شـأنها تطوير ما يتعلـق بالنخيل والتمر 

ملـا لـه مـن قيمـة اقتصاديـة ومسـاهمته يف حتقيـق األمـن الغذائـي. 
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

عام 2012:
ــد  ــة املصائـ ــا صيانـ ــاور، أولهـ ــدة محـ ــى عـ ــوم علـ ــي تقـ ــا« والتـ ــادرة »نخيلنـ ــوزارة مبـ ــت الـ أطلقـ
ــل  ــة النخيـ ــة بسوسـ ــي لإلصابـ ــاج املوضعـ ــق بالعـ ــي يتعلـ ــور الثانـ ــة، واحملـ ــة والضوئيـ الفيرمونيـ
احلمـــراء، والثالـــث يســـتهدف مكافحـــة آفـــة الدوبـــاس، يف حـــني يركـــّز احملـــور الرابـــع علـــى أهميـــة 
اســـتخدام التقنيـــات احلديثـــة يف تنفيـــذ أعمـــال املشـــروع وتدريـــب الكـــوادر البشـــرية، ويف هـــذا 
ـــات  ـــات وبيان ـــن معلوم ـــا« يتضم ـــادرة »نخيلن ـــا خاصـــا مبب ـــا إلكتروني ـــوزارة موقع ـــت ال االطـــار أطلق
ـــى نشـــرات إرشـــادية، ويســـتفيد مـــن املوقـــع املزارعـــون  ـــج احملققـــة، إضافـــة إل ـــة والنتائ عـــن احلمل
ـــة ملكافحـــة  ـــادرة حمل ـــن هـــذه املب ـــوزارة ضم ـــت ال ـــد أطلق ـــاً. وق ـــاً مهم ـــاره مرجع ـــون، باعتب والباحث
ــدأت  ــث بـ ــة، حيـ ــن الدولـ ــطى مـ ــرقية والوسـ ــمالية والشـ ــة الشـ ــل باملنطقـ ــاس النخيـ ــرة دوبـ حشـ
احلملـــة يف نوفمبـــر 2011م واســـتمرت حتـــى نهايـــة ديســـمبر 201م. وقـــد مت تشـــكيل  18 فريـــق 
عمـــل، تضـــم أفضـــل املختصـــني لتنفيـــذ برامـــج احلملـــة، حيـــث تســـعى الـــوزارة إلـــى احملافظـــة علـــى 

أشـــجار النخيـــل، ومنـــع تدهـــور إنتاجيتهـــا.

عام 2013:
شـــرعت وزارة البيئـــة وامليـــاه يف تنفيـــذ أول قاعـــدة بيانـــات احتاديـــة موثقـــة عـــن األصـــول 
الوراثيـــة ألصنـــاف النخيـــل يف الدولـــة، بغـــرض احملافظـــة علـــى األنـــواع احملليـــة، التـــي تناهـــز  120 
ـــر  ـــل التم ـــف أشـــجار نخي ـــارات بشـــأن مشـــروع تعري ـــة اإلم ـــع جامع ـــة م ـــت اتفاقي ـــا وقع ـــاً، فيم نوع
عـــن طريـــق حتليـــل األصـــل الوراثـــي »DNA« للنخلـــة، حيـــث مـــن املهـــم جـــداً وجـــود قاعـــدة بيانـــات 
وطنيـــة حتتـــوي علـــى البصمـــة الوراثيـــة يف ظـــل دخـــول أنـــواع جديـــدة مـــن النخيـــل علـــى البيئـــة 
احملليـــة. وتســـهم تقنيـــة البصمـــة الوراثيـــة يف التأكـــد مـــن الثبـــات الوراثـــي للنباتـــات، كـــون البصمـــة 
ــات  ــزم الثبـ ــي جتـ ــرق التـ ــن أدق الطـ ــاً مـ ــر أيضـ ــووي، وتعتبـ ــض النـ ــى احلمـ ــد علـ ــة تعتمـ الوراثيـ
ـــة يف  ـــة الوراثي ـــن القراب ـــد م ـــي للتأك ـــت احلال ـــا يف الوق ـــة عاملي ـــة املتبع ـــا الطريق ـــا أنه ـــي، كم الوراث

كل الكائنـــات احليـــة.

عام 2014:
شـاركت الـوزارة يف »مهرجـان النخلـة« والتـي نظمتـه بلديـة مدينـة دبـا احلصـن خـال الفتـرة من 
19-21 يونيـو 2014م، ويعتبـر هـذا املهرجـان األول مـن نوعـه يف املنطقـة حيـث يهـدف إلـى نشـر 
الوعـي وتكـرمي شـجرة النخلـة ملـا لهـا مـن أثـر وتاريـخ يف مدينـة دبـا احلصـن، وكذلـك يسـعى مـن 

خالـه إلـى نشـر الشـفافية وتوعويـة اجلمهـور بأهميـة زراعـة النخلـة واحملافظـة عليهـا.
اســتخدمت الــوزارة الوســائل والتقنيــات احلديثــة يف مبــادرة »نخيلنــا« ولــك لتتبــع وحتديــد 
مواقــع املــزارع املســتهدفة وأشــجار النخيــل املصابــة، ورفــع إحداثياتهــا باســتخدام أجهــزة )جــي 
بــي إس(، وقــد مت تزويــد جميــع الســيارات واملشــرفني واملراقبــني بهــذه األجهــزة، لزيــادة قدرتهــم 
علــى متابعــة ومراقبــة ســير العمــل. وقــد اســتخدمت الــوزارة أيضــاً أجهــزة متطــورة ذات تقنيــة 
حديثــة تعتمــد علــى تســجيل البصمــة الوراثيــة لسوســة النخيــل احلمــراء، مــن أجــل الكشــف 
ــة،  ــا ضوئي ــر مــن 4200 مصيــدة بخاي ــد أكث ــه مت تزوي ــى أن املبكــر عنهــا ومكافحتهــا، مشــيرا إل
وتغييــر نظــام تشــغيلها مــن اليــدوي إلــى األوتوماتيكــي لرفــع كفــاءة التشــغيل للمصيــدة، إلــى جانــب 

ترشــيد إســتهاك الطاقــة.
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عام 2015:
بـدأت الـوزارة يف تطبيـق خطـة احتاديـة ملكافحـة آفـات النخيـل، ضمـن برنامـج وطنـي متكامـل 
للمكافحـة، وبنـاء قـدرات املزارعـني والعمـال، يشـمل 7678 مزرعـة يف الدولـة. كمـا شـملت اخلطـة 

عمليـات رش وقائـي لألشـجار باسـتخدام املبيـدات، وتضمنـت خدمـات إرشـاد زراعـي متنوعـة.
وشــاركت الــوزارة يف »معــرض أجــرا الشــرق األوســط 2015م« خــال الفتــرة مــن 16 - 18 
مــارس يف مركــز دبــي التجــاري العاملــي وذلــك يف إطــار حتقيــق هدفهــا االســتراتيجي املتمّثــل يف 
تعزيــز ســامة الغــذاء واســتدامة االنتــاج احمللــي. وأصــدر معالــي الوزيــر، يف 23 ديســمبر، القــرار 
الــوزاري رقــم 714 لســنة 2015م بشــأن التخلــص الســليم مــن املبيــدات التالفــة وعبــوات املبيــدات 
ــر  ــات اســتيراد وتســجيل وتصدي ــع عملي ــط جمي ــى ضب ــوزارة عل ــن ال ــك حرصــاً م ــة، وذل الفارغ
الكيماويــات والنفايــات اخلطــرة باعتبارهــا إحــدى املســؤوليات املناطــة بالــوزارة، اســتكماالً للهــدف 
االســتراتيجي الــذي يعنــى بتحســني األداء البيئــي عبــر احلفــاظ علــى البيئــة وتعزيــز االســتدامة 

البيئيــة.

عام 2016:
نظمـت وزارة البيئـة وامليـاه، يف 27 ينايـر، ملتقـى اليـوم احلقلـي مبزرعـة السـيد يوسـف أحمـد 
مـزارع  وعمـال  مزارعـي  اخليمـة مبشـاركة  بـرأس  باحلمرانيـة  حرامـل  منطقـة  املنصـوري يف 
املنطقـة الشـمالية وذلـك بهـدف االطـاع علـى خطـوات تكريـب النخيـل للكشـف عـن وجـود أي 
آفـات وطريقـة الوقايـة مـن اآلفـات. وقـد قدمـت الـوزارة خـال امللتقـى شـرحاً عـن رؤيـة الـوزارة 
االسـتراتيجية  ترتكـز  إذ  2016م،   -  2014 الثاثـة  االسـتراتيجية لألعـوام  ورسـالتها وخطتهـا 
علـى خمسـة أهـداف منهـا الوقايـة مـن اآلفـات الزراعيـة واألمـراض احليوانيـة املعديـة. كمـا 
وناقـش امللتقـى املواضيـع املتعلقـة مبسـتلزمات االنتـاج التـي تقدمهـا الـوزارة للمزارعـني بنصـف 
القيمـة وباملجـان والتعـرف علـى العوائـق التـي يواجههـا املزارعـني، باإلضافـة إلـى التعـرف علـى 
حملـة مكافحـة آفـات النخيـل التـي تنفذهـا الـوزارة بالتعـاون مع الشـركات احملليـة وطريقة عاج 
أشـجار النخيـل مـن آفـة سوسـة النخيـل احلمـراء، والطريقـة املثلـى لتسـميد أشـجار النخيـل 
والوقـت املناسـب لتسـميدها، وكذلـك التعـرف علـى طريقـة رش أشـجار النخيـل باملبيـدات التـي 

تقضـي علـى اآلفـات التـي قـد تصيبهـا.

عام 2017:
يف إطـار مبـادرة »عـام اخليـر« التـي أطلقهـا صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان 
رئيـس الدولـة، حفظـه اهلل، أطلقـت وزارة التغيـر املناخي والبيئة سلسـلة مـن املبادرات بالتعاون مع 
القطـاع اخلـاص وآخرهـا يف 18 يوليـو، وهـي مبـادرة رش مبيـد عضـوي لــ 26.000 نخلـة متأثـرة 
بعنكبـوت الغبـار يف املناطـق الشـمالية والوسـطى والشـرقية يف الدولـة وتوفيـر 1000 لتـر مـن مبيد 

عناكبـي عضـوي وذلـك بالتعـاون مـع شـركة سـويدان التجاريـة.
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دائرة الزرعة والثروة الحيوانية
عـام  العـني  مدينـة  احليوانيـة يف  والثـروة  الزراعـة  دائـرة  إنشـاء  منـذ 
1966م وحتـى عـام 2004م )سـميت بقطـاع الزراعـة بـني 2004-2009م، 

وسـميت بعـد ذلـك بقطـاع الشـؤون الزراعيـة يف جهـاز أبوظبـي للرقابـة 
الغذائيـة( بـدأت يف االنتقـال مـن مرحلـة الزراعـة التقليديـة واسـتخدام 
األسـاليب الزراعيـة البدائيـة إلـى مرحلـة الزراعـة احلديثـة، حيـث قامـت 

الدائـرة بإنشـاء محطـة التجـارب الزراعيـة يف العـني عـام 1968م لتكـون خطـط التطويـر مبنيـة 
علـى تطويـر البرامـج البحثيـة للدائـرة علـى أسـس علميـة وعمليـة. وتعمـل هـذه احملطـة علـى 
مسـاحة 60 هكتـاراً ليـس فقـط علـى إنتـاج أصنـاف مختلفة من النخيل، مـن خال وحدة جتارب 
الفاكهـة، بـل األنـواع األخـرى مـن الفاكهـة واختيـار أفضـل أنـواع احملاصيـل املناسـبة للزراعـة 
واالهتمـام بتربيـة النخيـل وإنتـاج شـتات الزينـة وتقـدمي اخلدمـات واالستشـارات للمزارعـني. 
وقـد قامـت وحـدة جتـارب الفاكهـة منـذ إنشـائها بالعمـل علـى إدخـال وتقييـم األصنـاف اجليـدة 
مـن أشـجار النخيـل والفاكهـة التـي تناسـب الظروف البيئيـة احمللية والعناية املسـتمرة بالعمليات 
الزراعيـة املختلفـة )ري تسـميد تقليـم تلقيـح ( للحصـول علـى افضـل نـاجت محصولـي مـن هـذه 
األشـجار، باإلضافـة إلـى إجـراء التجـارب املختلفـة. وقـد بلغـت إجمالـي املسـاحة املخصصـة 
لوحـدة جتـارب الفاكهـة باحملطـة إلـى حوالـي 197 دومن منهـا 80 دومنـاً لنخيـل التمـر. وتشـمل 
بعـض األصنـاف غيـر املشـهورة جتاريـاً مثـل زادة، حمري، شـحام، مسـلى، صبـاع ملوك أو أصابع 

العـروس، بقـل، غرابـة، وغيرهـا(. 

عدسة: نزار بلوط
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ومـن األصنـاف التـي مت جلبهـا مـن اخلـارج )برحـي وخضراوي وزهدي من العـراق وصنف رزيز 
من السعودية(.

ويف عـام 1975م، بـدأت الدائـرة مبشـروع النخيـل بالفوعـة )تبعـد 25 كـم عـن مدينـة العـني( 
وذلـك حتـت رعايـة صاحـب السـمو رئيـس الدولـة، ويعتبـر هـذا  علـى مسـاحة 260 دومنـاً 
الدائـرة  أنشـأت  1976م،  عـام  املنطقـة. ويف  الرائـدة يف  النموذجيـة  املشـاريع  مـن  املشـروع 
محطـة جتـارب بالسـليمات ثـم تبعـه تطـور البرامـج البحثيـة للدائـرة يف مجـال امليـاه والتربـة 
عـام 1980م. وقـد عملـت الدائـرة، منـذ ذلـك الوقـت وحتـى يومنـا هـذا، علـى توفيـر الكـوادر 
الفنيـة املتخصصـة واملختبـرات الازمـة السـتنتاج التوصيـات وأفضل أسـاليب العمل الزراعي 
التـي تناسـب كل منطقـة حسـب طبيعـة األرض وملوحـة امليـاه مـن أجل تطويـر اإلنتاج الزراعي 

كمـاً ونوعـاً.
بــدأ العمــل يف الدائــرة يف مجــال التشــجير منــذ عــام 1970م، وخاصــة األشــجار احلرجيــة 
)أشــجار الغابــات(، ثــم يف مجــال تشــجير الطــرق بأشــجار النخيــل يف عــام 1978م )الشــكان 
38 و39( )دائــرة الزراعــة والثــروة احليوانيــة، 1987(، وذلــك يف مناطــق عديــدة )منطقــة جســر 

املقــام يف العــني، منطقــة اخلزنــة ورمــاح والســاد وغيرهــا(. وتســتمر عمليــات التشــجير إلــى 
وقتنــا احلاضــر. الهــدف مــن التشــجير باألشــجار )احلرجيــة والفاكهــة والزينــة( هــو تشــكيل 
حــزام أخضــر ومصــدات ريــاح واقيــة حلمايــة الطــرق اخلارجيــة واملــزارع مــن زحــف الرمــال. 
ــة  ــة واالجنــراف. أمــا مــن الناحي ــا مــن التعري ــة وحمايته ــت الترب ــى تثبي وتعمــل األشــجار عل
ــة  ــر الظــل واجلمــال وتوســيع الغطــاء األخضــر وحماي ــى توفي ــة فتعمــل األشــجار عل اجلمالي

البيئــة.

الشكل )38(. جهود دوائر الزراعة والبلديات يف عمليات التشجير، بأشجار النخيل،
فوق التال وعلى الكثبان الرملية )عن بوتس 2002(.
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الشـكل )39(. جهـود دائـرة الزراعـة والثـروة احليوانيـة )قطـاع الشـؤون الزراعيـة الحقـاً( يف العني يف عمليات تشـجير الطرق 
اخلارجيـة بأشـجار النخيـل )دائـرة الزراعة والثـروة احليوانية 1987(.

تشجير النخيل على الطرق اخلارجية

استخدام املعدات احلديثة لتمديد شبكات الري

السيارات واملعدات بقسم التشجير بالساد

استخدام امليكنة الزراعية لغرس األشجار

تابع الشكل )38(. جهود دوائر الزراعة والبلديات يف عمليات التشجير، بأشجار النخيل،
فوق التال وعلى الكثبان الرملية )عن بوتس 2002(.
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وقـد تولـت وحـدات اخلدمـات واألقسـام واملختبـرات يف الدائـرة )مسـتمر حتـت قطـاع الشـؤون 
الزراعيـة يف جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة( القيـام مبختلـف اجلهـود نحـو تطويـر زراعـة النخيل 
يف الدولـة، سـواء مـا كانـت تتعلـق بالتوسـع يف زراعـة النخيـل أو نقـل تقانـات زراعتـه أو البحـوث أو 

التدريـب أو تقـدمي اخلدمـات الزراعيـة للمزارعـني. ومـن أهـم تلـك اجلهـود:
إتبـاع األسـاليب العلميـة احلديثـة يف زراعـة النخيـل وإنتـاج التمور ، واسـتحداث أفضل وسـائل  -

العنايـة واملكافحـة لشـتى اآلفـات واألمـراض التـي تصيب أشـجار النخيل.
مـن األصنـاف  - بـدالً  منهـا وإحالهـا  العـني وحتديـد اجليـد  املنتشـرة يف  النخيـل  حصـر أصنـاف 

الرديئـة. 
تقـدمي اإلرشـادات الزراعيـة للمزارعـني يف مجـال زراعـة أو غـرس الصـرم )فسـائل النخيـل(  -

والتوسـع يف زراعتهـا. ويعتبـر اإلرشـاد الزراعـي العمـود الفقـري يف الدائـرة، وذلـك مـن خـال 
أجهـزة اإلرشـاد الزراعـي باملراكـز اإلرشـادية، حيـث أنـه يلعـب دوراً هامـاً يف رفع الكفـاءة اإلنتاجية 
الزراعيـة عـن طريـق التوعيـة والتثقيـف ونقـل نتائـج التجـارب امليدانيـة يف مجـاالت األسـاليب 
احلديثـة للزراعـة وإدارة املـزارع وامليكنـة الزراعيـة وتسـويق املنتجـات الزراعـي. وضمـن برنامـج 
جلنـة تطويـر العمـل اإلرشـادي، أطلـق قطـاع الزراعـة برنامجـه التدريبـي األول للموسـم الزراعـي 
2009-2010م، وكانـت الـدورة األولـى بعنـوان »املكافحـة املتكاملـة بدولة اإلمـارات ضرورة تفرضها 

خصائـص النظـام الصحـراوي حمايـة للبيئـة والصحـة العامـة«.
إقامـة عاقـات مـع املؤسسـات احلكومية احمللية واالحتاديـة ذات االهتمام بالنخيل والتمور يف  -

الداخل واخلارج، والسـعي إليجاد تشـريعات حلماية النخيل.
املشـاركة يف تدريـب طـاب كليـة األغذيـة والزراعـة يف جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف  -

مجـال رعايـة وإنتـاج النخيـل والوقايـة مـن آفاتهـا الزراعيـة الضـارة )الشـكل 40(.

الشكل )40(. دور قطاعات الزراعة والبلديات يف التدريب امليداني لطاب جامعة اإلمارات العربية املتحدة
يف مجال رعاية وإنتاج النخيل والوقاية من آفاتها الزراعية الضارة.
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هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
يف 31 ينايـــر 2019م، أصـــدر صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة 
بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس الدولـــة »حفظـــه اهلل«، بصفتـــه حاكمـــاً 
إلمـــارة أبوظبـــي، القانـــون رقـــم 7 لعـــام 2019م بإنشـــاء هيئـــة 
أبوظبـــي للزراعـــة والســـامة الغذائيـــة.   ونـــص القانـــون علـــى أن 

يكـــون للهيئـــة الشـــخصية االعتباريـــة املســـتقلة وتتمتـــع باألهليـــة القانونيـــة الكاملـــة للتصـــرف وتتبـــع 
ـــة  ـــي للرقاب ـــاز أبوظب ـــة محـــل كل مـــن جه ـــون حتـــل الهيئ ـــذي.  ومبوجـــب هـــذا القان ـــس التنفي املجل
ـــة ومركـــز خدمـــات املزارعـــني بإمـــارة أبوظبـــي وكافـــة املراكـــز التابعـــة لهمـــا كمركـــز األمـــن  الغذائي
ـــم  ـــم وموظفيه ـــم والتزاماته ـــم وحقوقه ـــم وموجوداته ـــع أصوله ـــا جمي ـــؤول إليه ـــره، وت ـــي وغي الغذائ

ـــم.   ـــي له ـــف القانون ـــر اخلل وتعتب
ونـــص القانـــون علـــى أن تكـــون الهيئـــة الســـلطة احملليـــة املختصـــة بالزراعـــة والســـامة الغذائيـــة 
واألمـــن الغذائـــي واألمـــن احليـــوي يف اإلمـــارة، وتهـــدف إلـــى تطويـــر قطـــاع ذو تنميـــة مســـتدامة 
ـــز  ـــوان مبـــا يســـهم يف تعزي ـــات واحلي ـــة صحـــة النب ـــة وحماي يف مجـــال الزراعـــة والســـامة الغذائي
األمـــن احليـــوي وحتقيـــق األمـــن الغذائـــي، ولهـــا يف ســـبيل حتقيـــق أهدافهـــا ممارســـة الصاحيـــات 

ـــة:  واالختصاصـــات اآلتي
ـــس  ـــى املجل ـــا إل ـــة ورفعه ـــل الهيئ ـــة واالســـتراتيجيات يف مجـــاالت عم 1- إعـــداد السياســـة العام

ـــاد. ـــذي لاعتم التنفي
2- إعداد اخلطط والبرامج واألنشطة يف مجال الزراعة والسامة الغذائية واألمن الغذائي.

3- الدخـــول يف شـــراكات واســـتثمارات مـــع صناديـــق االســـتثمار واملســـتثمرين والقطـــاع اخلـــاص 

يف مجـــاالت عمـــل الهيئـــة واإلشـــراف علـــى اخلطـــط والبرامـــج املتعلقـــة بهـــا والتأكـــد مـــن مواءمتهـــا 
مـــع التوجهـــات احلكوميـــة. 

ــة أو الغـــذاء  ــة أي نشـــاط يتعلـــق بالزراعـ ــة ملمارسـ 4- إصـــدار املوافقـــات والتراخيـــص الازمـ

وفـــق التشـــريعات الســـارية.
5- الرقابــة والتفتيــش علــى املنشــآت واملــزارع والعــزب فــي اإلمــارة وعلــى مدخــات اإلنتــاج 

الزراعــي فــي كافــة مراحــل اســتخدامه وعلــى املــواد الغذائية والزراعيــة املســتوردة أو املصــدرة 
أو املنتجــة داخــل الدولــة واملتداولــة فــي اإلمــارة مبــا يتضمــن الرقابــة علــى متبقيــات املبيــدات 

واألدويــة البيطريــة وذلــك وفــق التشــريعات الســارية.   
6- اإلشـــراف علـــى إنشـــاء وإدارة مخـــزون احتياطـــي للطـــوارئ مـــن الغـــذاء بالتعـــاون مـــع اجلهـــات 

املعنيـــة.
7- إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية ذات الصلة مبجاالت عملها.

8- التنســـيق مـــع اجلهـــات املعنيـــة ملراجعـــة اخلطـــط والبرامـــج املتعلقـــة باخلدمـــات الزراعيـــة يف 

اإلمـــارة.
9- إيجاد قنوات تسويقية وترويجية للمنتجات الزراعية احمللية.

10- وضـــــع اخلطـــــط وبرامـــــج األمـــــن احليــوي للمحافظــة علـــــى الصحــة احليوانيــة والنباتيــة، 

واإلشـــــراف والرقابـــــة علـــــى تنفيذهـــــا بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة. 
11- نشـــر الوعـــي وتثقيـــف مختلـــف شـــرائح املجتمـــع فيمـــا يخـــص الزراعـــة والســـامة الغذائيـــة 
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والتعريـــف بالهيئـــة وأهدافهـــا.  
12- تنظيم برامج الدعم الزراعي والغذائي يف اإلمارة. 

13- تنظيـم املؤمتـرات واملعارض واملهرجانات املتعلقة بأعمالها أو املشـاركة فيها. 
14- التعــاون والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة بشــأن إدراج متطلبــات األمــن الغذائــي واحليــوي 
ضمـــــن خططهـــــم، وإعـــــداد وتنفيـــــذ اخلطـــــط الازمـــــة إلدارة احلـــــوادث واألزمـــــات والطـــــوارئ 

املتعلقـــــة باختصاصـــــات الهيئــة.
15- الرقابـــة والتفتيـــش علـــى متطلبـــات الســـامة الغذائيـــة واألمـــن احليـــوي والغذائـــي يف 

املســـالخ بكافـــة أنواعهـــا واألســـواق الزراعيـــة واحليوانيـــة يف اإلمـــارة.
16- تعزيـــز التنميـــة الزراعيـــة املســـتدامة مـــن خـــال حمايـــة املـــوارد الطبيعيـــة ذات العاقـــة 

بأعمـــال الهيئـــة والعمـــل علـــى رفـــع مســـتوى اخلدمـــات اإلرشـــادية. 
17- التعـــاون والتنســـيق مـــع مراكـــز البحـــوث والدراســـات واجلامعـــات واملنظمـــات املعنيـــة 

مبجـــاالت عمـــل الهيئـــة. 
18- عقـــد االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم مـــع اجلهـــات ذات العاقـــة داخـــل اإلمـــارة أو خارجهـــا 

وفـــق النظـــم املتبعـــة. 
19- أية اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الهيئة من املجلس التنفيذي.

وينـــص القـــاون علـــى أن يكـــون ملجلـــس إدارة الهيثـــة الســـلطة املختصـــة بـــإدارة شـــؤون الهيئـــة 
وتصريـــف أمورهـــا ولـــه بصفـــة خاصـــة مـــا يأتـــي: 

1- املوافقـــة علـــى السياســـة العامـــة واســـتراتيجيات الهيئـــة ورفعهـــا للمجلـــس التنفيـــذي لاعتمـــاد 
ومتابعـــة تنفيذهـــا لتحقيـــق أهدافهـــا. 

2- إقرار التشريعات املتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للمجلس التنفيذي وفق التشريعات السارية.
3- إقـــرار الهيـــكل التنظيمـــي للهيئـــة، ورفعـــه إلـــى املجلـــس التنفيـــذي لاعتمـــاد وفـــق النظـــم 

املتبعـــة. 
4- إقـــرار الرســـوم والتعرفـــات واألثمـــان املتعلقـــة باختصاصـــات الهيئـــة ورفعهـــا للمجلـــس 

التنفيـــذي لاعتمـــاد.
5- إقرار مشروع املوازنة السنوية ورفعها إلى املجلس التنفيذي لاعتماد.

6- اعتماد البيانات املالية للهيئة وفقاً للتشريعات السارية.
7- تشـــكيل اللجـــان الدائمـــة واملؤقتـــة مـــن بـــني أعضائـــه أو مـــن الغيـــر للقيـــام باملهـــام املوكلـــة 

إليهـــم.
ـــس  ـــن رئي ـــرار م ـــه ق ـــر عـــام يصـــدر بتعيين ـــة مدي ـــون للهيئ ـــى أن يك ـــون أيضـــاً عل ـــص القان ـــد ن وق

ـــي: ـــا يأت ـــة خاصـــة م ـــة، وميـــارس بصف ـــي للهيئ ـــل اليوم ـــى تســـيير العم ـــذي يتول ـــس التنفي املجل
1- اقتراح اخلطط االستراتيجية والتنفيذية للهيئة وفقاً للتشريعات السارية.

2- إدارة وتطويـــر ومتابعـــة تنفيـــذ كافـــة اخلطـــط واملهـــام االســـتراتيجية والتنفيذيـــة املوكلـــة 
ـــي يعينهـــا أو يعهـــد إليهـــا مبهـــام وذلـــك مبـــا ال  ـــة إمـــا مباشـــرة أو مـــن خـــال فـــرق العمـــل الت للهيئ

يتعـــارض مـــع التشـــريعات الســـارية.
ــا  ــي لهـ ــات التـ ــات والتوصيـ ــات والسياسـ ــاريع والدراسـ ــج واملشـ ــادرات والبرامـ ــراح املبـ 3- اقتـ
ــاً للنظـــم املتبعـــة ومتابعـــة تنفيذهـــا.  عاقـــة بأعمـــال ونشـــاطات الهيئـــة ورفعهـــا لاعتمـــاد وفقـ

4- اقتراح مشروع املوازنة السنوية للهيئة ورفعها لاعتماد وفقاً للتشريعات السارية.
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية )سابقًا(
قـرار صـادر  الغذائيـة مبوجـب  للرقابـة  أبوظبـي  تأسـس جهـاز 
عـن صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس دولـة 
اهلل  -حفظـه  أبوظبـي،  إمـارة  حاكـم  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات 
ورعـاه- ليكـون ذلـك تعزيـزاً لألفـكار السـديدة والـرؤى املسـتنيرة 

التـي تتجسـد علـى الـدوام يف مبـادرات القيـادة الرشـيدة مـن أجـل ضمـان سـامة الغـذاء ورعايـة 
املسـتهلكني يف املجتمـع احمللـي )جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة 2011(. وقـد أصـدر صاحـب 
السـمو رئيـس الدولـة -حفظـه اهلل ورعـاه- القـرار رقـم )2( بشـأن تأسـيس اجلهاز يف شـهر مارس 
لعـام 2005م، وذلـك حلمايـة اإلنسـان مـن مخاطـر األغذيـة وضمان سـامتها وجودتها وصاحيتها 
لاسـتهاك اآلدمـي وإجـراء الدراسـات واألبحـاث الازمـة للمحافظـة علـى سـامة األغذيـة. ويف 
أبريـل عـام 2007م، صدرالقانـون رقـم )5( اخلـاص بتعديـل بعـض أحـكام القانـون السـابق الذي مت 
مبوجبـه إضافـة سـلطة إصـدار اللوائح والتشـريعات والقرارات املنظمة ألصنـاف الغذاء املعروضة 
أو املقدمـة لاسـتهاك اآلدمـي. وقـد صـدر قـرار دمـج قطـاع الزراعـة مـع جهـاز أبوظبـي للرقابـة 
الغذائيـة، عمـًا بالقانـون رقـم )9( للعـام 2007م، ليكـون ضمـن نطـاق عمـل جهـاز أبوظبـي للرقابـة 
الغذائيـة معبـراً عـن مامـح املرحلـة اجلديـدة التـي يكـرس مجلـس اإلدارة كافـة إمكانياتـه وطاقاته 
ومـوارده مـن أجـل حتقيـق مزيـد مـن التطـور، الـذي يعـزز مكانة إمـارة أبوظبي على مسـتوى العالم، 
اكتسـاب  بعـد  الغـذاء  الرقابـة علـى  العامليـة يف مجـاالت  املؤسسـات  وأرقـى  ومضاهاتهـا ألقـوى 
اخلبـرات وتطويـر الكفـاءات واسـتخدام أحـدث اإلمكانيـات واألنظمـة والبرامـج العلميـة والتقنيـة، 
ويأتـي ضـم اختصاصـات قطـاع الزراعـة إلـى صاحيـات جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة ليحقـق 
جملـة مـن األهـداف املرجـوة وأهمهـا إيجـاد قطـاع ثـروة زراعيـة وحيوانيـة مسـتدام باسـتخدام 
أفضـل املمارسـات يف مجـال إدارة املـوارد الطبيعيـة والبيئيـة ملنفعـة األجيـال القادمـة، ولتصبـح 
إمـارة أبوظبـي رائـدة يف مجـال اإلنتـاج، باإلضافـة إلـى وضـع اإلمـارة يف مركـز رائـد يف مجـال 
البحـث والتطويـر، وتعزيـز الترابـط بني مؤسسـات البحث يف مجاالت اإلنتـاج الزراعي واحليواني، 

واحلفـاظ علـى القيـم الثقافيـة والبيئيـة واملسـاهمة يف حتقيـق األمـن الغذائـي إلمـارة أبوظبـي.
يتألـف اجلهـاز مـن عـدد مـن القطاعـات احليويـة والهامـة وهـي قطـاع التخطيـط االسـتراتيجي 
وإدارة األداء، قطـاع السـامة الغذائيـة والصحـة احليوانيـة، قطـاع اخلدمـات املؤسسـية، قطـاع 

السياسـات واألنظمـة، قطـاع الشـؤون الزراعيـة، قطـاع التطويـر، قطـاع البيطـرة(.

الرؤية المؤسسية للجهاز
وكانـت الرؤيـة املؤسسـية للجهـاز مـع إنشـائه عـام 2005 م تتمثـل يف بدء العمل علـى إعادة هيكلة 
الغـذاء بغيـة  األنظمـة الرقابيـة ملواكبـة أحـدث املمارسـات الدوليـة يف مجـال الزراعـة وسـامة 
تطويـر احليـاة النوعيـة للجمهـور ممـا يسـاهم يف رفاهيـة املجتمـع، وإحـداث التـوازن بـني حمايـة 
مـن رسـالة اجلهـاز بضمـان غـذاء آمـن وصحـي،  التجـارة، وانطاقـاً  املسـتهلك وتسـهيل حركـة 
وتطويـر بنيـة حتتيـة تشـريعية تهـدف إلـى وضـع السياسـات العامـة والتشـريعات الهادفـة حلمايـة 
صحـة املسـتهلك، بآليـات عمـل تعتمـد الشـفافية والنزاهـة يف تنظيـم العمـل املؤسسـي، وتوضيـح 
الـدور الرقابـي ومسـؤولية القطـاع اخلـاص، جـاء وضـع التشـريع األول واألهـم وهـو قانـون الغـذاء 
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إلمـارة أبوظبـي والـذي صـدر رسـمياً يف 20 ينايـر2008 م، لتكـون بذلـك إمـارة أبوظبـي صاحبـة 
املبـادرة علـى املسـتوى الوطنـي، ومـن األوائـل علـى املسـتوى اإلقليمـي يف وضـع القاعدة التشـريعية 

األساسـية يف مجـال سـامة الغـذاء.

اإلستراتيجية المعتمدة لقطاع الزراعة
تتلخص اإلستراتيجية املعتمدة لقطاع الزراعة يف إمارة أبوظبي مبا يلي:

1- دمج قطاع الزراعة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

2- حتديد أهداف السياسة الزراعية اجلديدة.

3- إعداد اإلطار العام للبرامج التنفيذية املقترحة.

يقـدم قطـاع الشـؤون الزراعيـة باجلهـاز خدماتـه للقطـاع الزراعـي يف إمـارة أبوظبـي مـن خـال 
ثـاث إدارات: إدارة شـؤون املزارعـني، إدارة التنميـة الزراعيـة، وإدارة توزيـع األعـاف. كمـا يتولـى 

القطـاع عـدة مهـام رئيسـية تضـم:
1. التنسيق مع مركز خدمات املزارعني، وذلك من خالل:

التنسـيق مـع مجلـس إدارة املركـز فيمـا يتعلـق بإصـدار اللوائح التنفيذيـة لتنظيم عمل املركز يف  -
إطـار قانون إنشـاء املركز.

املشـاركة يف إعـداد خطـط عمـل املركـز والتأكـد مـن مـدى انسـجامها مـع السياسـة الزراعيـة  -
والتوجيـه باعتمادهـا مـن قبـل اإلدارة العليـا للجهـاز.

متابعة تنفيذ خطط عمل املركز مبا يضمن حتقيق أهداف السياسة الزراعية. -
التنسيق مع املركز يف إعداد وتنفيذ املبادرات واملشاريع التنموية الزراعية اخلاصة باجلهاز. -

2. دعم التنمية الزراعية يف إمارة أبوظيب، وذلك من خالل:
املشاركة يف إعداد السياسات والتشريعات واخلطط اإلستراتيجية يف مجال عمل القطاع. -
املشـاركة يف حتديـد احتياجـات وأولويـات التنميـة الزراعيـة يف اإلمارة مـع األخذ بعني االعتبار  -

النوع االجتماعي من خال عمل الدراسـات واملسـوحات الضرورية لذلك.
إعـداد املبـادرات واملشـاريع التنمويـة لتلبيـة احتياجـات الفئـات املختلفـة مـن املزارعـني ومربـي  -

الثـروة احليوانيـة بالتنسـيق مـع اجلهـات ذات العاقـة.
تنفيذ املبادرات واملشاريع التنموية بالتنسيق مع اجلهات ذات العاقة. -
التعـاون والتنسـيق مـع اإلدارات املختصـة يف اإلعـام الزراعـي لتعزيـز وعـي املزارعـني ونشـر  -

ثقافـة العمـل اجلماعـي مـن خـال البرامـج التدريبيـة واحلمـات اإلعاميـة والنـدوات وغيرهـا.
متكـني املزارعـني مـن تبنـي التقنيـات الزراعيـة احلديثـة واملناسـبة لظـروف اإلمـارة مـن خـال  -

برامـج لإلقـراض الزراعـي امليسـر.
3. خدمات التوعية الزراعية:

تعـد اخلدمـات التوعويـة واإلرشـادية أحـد أهـم محـاور عمـل القطـاع الزراعـي يف جهـاز أبوظبـي 
الزراعيـة، وأهميـة  املمارسـات  بأفضـل  املزارعـني  لزيـادة وعـي  تهـدف  الغذائيـة، حيـث  للرقابـة 
اسـتخدام طـرق حديثـة للـري لترشـيد اسـتهاك امليـاه، باإلضافـة لتنظيـم زيـارات إرشـادية وتوزيع 
مطبوعات متخصصة وعقد ندوات وورش عمل من جانب مهندسـني ومرشـدين مؤهلني، للتعرف 
علـى املشـاكل والصعوبـات التـي تواجـه املزارعـني ووضـع احللـول املناسـبة لهـا. وتشـرف املراكـز 

اإلرشـادية علـى 24.017 مزرعـة يف إمـارة أبوظبـي.
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ويقـوم جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة بتنظيم فعاليات مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمر 
)الدورة الرابعة يف نوفمبر 2011م( حتت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة رئيـس مجلـس إدارة جهـاز أبوظبـي للرقابة الغذائية. وسـيتم 
خـال املهرجـان الـذي تنظمـه شـركة »تـارت ميديـا«، بالتعـاون مـع جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة 
وجامعـة اإلمـارات  العربيـة املتحـدة وجائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر وجمعية أصدقـاء النخلة 
ودعـم مـن هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث، تنظيـم العديـد مـن الفعاليـات االجتماعيـة واألنشـطة 

الثقافيـة والتراثيـة والفنيـة خـال فعاليـات املهرجـان التي تسـتمر سـتة أيام.

معرض سيال الشرق األوسط
يحظـى معـرض »سـيال الشـرق ألوسـط« منـذ تأسيسـه برعايـة اسـتراتيجية مـن جهـاز أبوظبـي 
للرقابـة الغذائيـة، وقـد اشـترك اجلهـاز يف فعاليـات النسـخة التاسـعة مـن املعـرض خـال الفتـرة من 
10 إلـى 12 ديسـمبر 2018م. معـرض سـيال متخصـص يف قطـع األغذيـة واملشـروبات والضيافـة، 

ويعتبر منصة رائدة للمسـتثمرين بهدف االسـتفادة من اإلمكانيات التي توفرها القطاعات املرتبطة 
باألغذيـة محليـاً وعامليـاً، وسـاعد املعـرض أيضـاً يف الترويـج لصغـار املنتجـني احملليـني يف الدولـة. 

البرامج التدريبية 
حـول  2011م،  ينايـر  يف  ملوظفيـه،  تدريبيـة  دورة  الغذائيـة  للرقابـة  أبوظبـي  جهـاز  نظـم  وقـد 
»املمارسـات الزراعيـة اجليـدة«، بإشـراف ممثلـني عـن هيئـة »جلوبـل جـاب« العامليـة، لدعمهـم يف 
تطبيـق املمارسـات الزراعيـة اجليـدة والرقابـة عليهـا واحلد مـن انتهاك القواعـد واملعايير واملبادئ 
التوجيهيـة احملليـة والدوليـة وفـق أفضـل املعاييـر واملمارسـات العامليـة. وقـد ذكـر سـعادة/ راشـد 
محمـد الشـريقي مديـر عـام جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة: »إن إقامـة هـذه الورشـة ويف هـذا 
الوقـت بالـذات يعكـس أهميـة كبيـرة للغايـة، خاصـة يف ظـل جهـود جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة 
والتـي تعتبـر بدورهـا منبثقـة مـن رؤيـة القيـادة احلكيمة إلمارة أبوظبي والراميـة إلى تعزيز القطاع 
الزراعـي وتقـدمي كافـة السـبل الكفيلـة بتحقيـق اسـتدامة هـذا القطـاع احليـوي وتعزيـز دوره املهـم 

علـى الصعيـد االقتصـادي واالجتماعـي والبيئـي«.
وقـد أقيـم علـى هامـش املعـرض الزراعـي الثانـي يف مدينـة العـني، خـال الفتـرة مـن 25-24 
فبرايـر 2012م، عـدد مـن النـدوات الزراعيـة اإلرشـادية قدمتهـا مجموعـة متميـزة مـن أصحـاب 
االختصـاص مـن جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة اجلهة املنظمة للمعرض. وطرحـت الندوات عدة 
مواضيـع مهمـة ترمـي إلـى تطويـر وحتسـني العمليـة الزراعيـة ، ومن هـذه النـدوات: برنامج اإلدارة 
املتكاملة ملزارع النخيل )طرق تنظيف وتسـعيف النخلة وحتسـني خصوبة التربة والتسـميد و طرق 
اسـتخدام امليـاه والـري باإلضافـة إلـى إسـتراتيجية مكافحـة اآلفـات واألمراض على املـدى البعيد( 
)الدكتـور إسـماعيل احلوسـني(، مشـروع مكافحـة آفـات النخيـل يف منـازل وواحـات مدينـة العـني 
وذلـم كـن خـال السـيطرة علـى أي ظهـور وبائـي ألي آفـة مرتبطـة بنخيـل التمـر سـواء كانـت تلـك 
اآلفـة معروفـة حاليـاً أو ميكـن أن تظهـر يف املسـتقبل )م. أحمـد فريـد(، املكافحـة املتكاملـة ألهـم 
احلشـرات التي تصيب أشـجار النخيل )الدكتور أحمد حسـني السـعود(، ومؤشـرات العمل لإلدارة 
املتكاملـة لآلفـات والتـي شـملت البحـوث وتطبيـق النتائـج و إدارة اآلفات واملخاطـر البيئية واملفهوم 

االقتصـادي و إدارة اآلفـات واملخاطـر البيئيـة )الدكتـور عدنـان إبراهيـم السـامرائي(. 
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أبحاث النخيل
يتم تقييم تقنيات ومواد كيميائية ضد آفات النخيل بشكل عام، وسوسة النخيل احلمراء بشكل خاص 
)د. أحمد السعود، د. مروان جدوع، أ.د. وليد عبد الغني كعكه(، يف محطات األبحاث التابعة للجهاز 
)الكويتات والسالمات وبني ياس( من قبل باحثي قطاع التطوير يف اجلهاز. ويتم نقل نتائج األبحاث، 
والتي ميكن أن يستفاد منها، إلى مركز خدمات املزارعني مع التوصية باستخدام تلك التقنيات أو املواد 

الكيميائية القعالة واآلمنة. 

سجل اآلفات الزراعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
انطالقاً من حرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على حتقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام 
والعمل على تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة يف مجال الزراعة وسالمة األغذية وحماية الصحة النباتية 
من خالل الترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث 
وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة وذلك لتعزيز األمن احليوي يف الدولة، مت تقدمي  مبادرة جديدة ومبتكرة 
من قبل األستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكه )أخصائي بيئة زراعية يف قطاع الشؤون الزراعية( إلعداد 
أول سجل لآلفات الزراعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.  وقد مت استكمال هذا السجل يف منتصف 
عام 2018م )كعكه وآخرون 2018(. من منافع التعريف باآلفات الزراعية التي تصيب جميع النباتات 
اخلضراوات،  األخرى،  الفاكهة  املخزونة،  التمور  التمر،  نخيل  أشجار  )وتشمل  الدولة،  يف  املزروعة 

احلبوب، األشجار احلرجية، األعالف، املسطحات اخلضراء، ونباتات وأشجار الزينة( اآلتي:
1- إنشاء قاعدة بيانات حول اآلفات الزراعية يف الدولة.

2- يعتبر هذا السجل عنصراً أساسياً ألي عملية حصر مستقبلية لآلفات الزراعية يف الدولة، حيث 

العلمية جلهاز  اللجنة  توصيات  إلى  استناداً  وذلك  الدولة  عمليات احلصر يف  إجراء  الضروري  من 
أبوظبي للرقابة الغذائية خالل اجتماعها الرابع عشر والذي عقد يف 13 - 14 ديسمبر 2015م.

3- استفادة أصحاب املزارع واملزارعني من السجل مبا يخدم عمليات مكافحة اآلفات الزراعية.

من أهداف إعداد سجل اآلفات الزراعية:
1- تعريـف اآلفـات الزراعيـة املوجـودة علـى النباتـات املزروعـة وتصنيفهـا علميـاً )االسـم العربـي 

الشـائع، االسـم اإلجنليـزي الشـائع، االسـم العلمـي، الفصيلـة والرتبـة(، وتشـمل اآلفـات احلشـرية، 
اآلفـات املمرضـة )الفطريـة والبكتيريـة والنيماتوديـة والفيروسـية، وغيرهـا(، واألعشـاب الضـارة.
2- حصر العائل أو العوائل التي تصيبها كل آفة، مع التركيز على احملاصيل الرئيسية يف الدولة.

3- يعتبـر هـذا السـجل نـواة لدليـل شـامل وموسـوعي حـول اآلفـات الزراعيـة يف الدولـة، ويتـم 

حتضيـره حاليـاً مـن قبـل األسـتاذ الدكتـور وليـد عبـد الغنـي كعكـه ومـن املتوقـع أن يقـع يف حوالـي 
سـتة مجلـدات،  وسـيتم إضافـة املعلومـات التاليـة:

أ- تصنيـف خطـورة اآلفـة علـى كل نبـات، ذلـك مـن ناحية كونها آفة اقتصادية رئيسـية، رئيسـية، 
ثانويـة، نـادرة الظهور، أو آفة موسـمية.

ب- حتديد موعد ظهور اآلفات على النباتات املزروعة.
ت- نشر صور ملونة لألطوار املختلفة بكل آفة مع صور توضيحية ألعراض اإلصابة. 

ث- حتديـد الطـرق املناسـبة للوقايـة أو املكافحـة، اسـتناداً لتصنيـف خطـورة هـذه اآلفـات علـى 
النباتـات املزروعـة.
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مركز خدمات المزارعين )سابقًا(
ـــون رقـــم  ـــى القان ـــاءاً عل مت إنشـــاء مركـــز خدمـــات املزارعـــني بن
4 لســـنة 2009م بهـــدف حتقيـــق السياســـة العامـــة حلكومـــة 
ــق  ــتوى الائـ ــدمي املسـ ــك بتقـ ــي وذلـ ــال الزراعـ ــي يف املجـ أبوظبـ
مـــن اخلدمـــات واحلـــد مـــن اآلثـــار الضـــارة للممارســـات الزراعـــة 
علـــى البيئـــة. و يعتبـــر هـــذا املركـــز يف إمـــارة أبوظبـــي أحـــد 

مبـــادرات جهـــاز أبوظبـــي للرقابـــة الغذائيـــة الهامـــة والفاعلـــة والتـــي ســـتحدث نقلـــة نوعيـــة يف 
مجـــال الزراعـــة، حيـــث يهـــدف املركـــز لتطبيـــق أنظمـــة متطـــورة مـــن أجـــل رفـــع كفـــاءة قطـــاع 
الزراعـــة بإشـــراف جهـــاز أبوظبـــي للرقابـــة الغذائيـــة علـــى أن يحقـــق جملـــة مـــن األهـــداف )جهـــاز 

ــز: ــات املركـ ــداف واختصاصـ ــم أهـ ــن أهـ ــة ، 2009، 2011(. ومـ ــة الغذائيـ ــي للرقابـ أبوظبـ
وضع خطط زراعية تتناسب واحتياجات السوق يف اإلمارة. -
املسـاهمة يف حتويـل قطـاع الزراعـة مـن قطـاع يعتمـد علـى الدعـم احلكومـي إلـى قطـاع قـادر  -

علـى املنافسـة يف السـوق احملليـة.
إيجاد الوسائل واآلليات الكفيلة برفع كفاءة اإلنتاج احليواني والنباتي يف اإلمارة. -
تعزيز األمن الغذائي من خال وسائل حتسني املنتجات احمللية. -
تعزيز اقتصاديات الزراعة بتبني وسائل حديثة لارتقاء مبستوى اإلنتاج. -
العمل على وضع عامات جتارية مميزة ملنتجات أبوظبي الزراعية. -
عقد دورات تدريبية للمزارعني لزيادة اإلنتاج الزراعي واالرتقاء بجودته. -

كمـا يضـع املركـز علـى سـلم أولوياتـه حتسـني صـورة املنتجـات احملليـة وقبولهـا وسـهولة الوصول 
إليهـا ومتثيـل مصالـح جميـع املزارعـني وذلـك عند وضع سياسـة الزراعة االسـتيراتيجية، والتحكم 

باسـتهاك امليـاه بشـكل أفضـل والتقليـل من هدره 
يديـر عمـل املركـز مجلـس إدارة مؤلـف مـن الرئيـس ونائـب الرئيـس وخمسـة أعضـاء، باإلضافـة 
التوجـه  مـع  أبوظبـي  الرئيسـي يف  املكتـب  أنفسـهم، وسـيكون مقـر  املزارعـني  إلـى عضويـن مـن 
نحـو إنشـاء مكاتـب إقليميـة ومحليـة حسـب مـا تقتضيـه املصلحـة، ومـن املتوقـع أن يتـم توظيـف 
حوالـي 400 موظـف يف املركـز. وقـد مت تكليـف شـركة GRM كمطـور إسـتراتيجي للبـدء بإنشـاء 
»مركـز خدمـات املزارعـني بإمـارة أبوظبـي يف املنطقـة الغربيـة كمرحلـة أولـى، حيـث بدأت الشـركة 
العمـل بتاريـخ 17/9/2009م، ويتمتـع املركـز باالسـتقال املالي واإلداري واألهلية القانونية الكاملة 

للتصـرف بحـدود أغراضـه ويعـد شـخصية اعتباريـة.
ويعتبـر إنشـاء »مركـز خدمـات املزارعـني بإمـارة أبوظبـي« باملنطقـة الغربيـة من أهـم مكونات خطة 
إعـادة هيكلـة قطـاع الزراعـة، ليقـوم بـإدارة وتنفيـذ األنشـطة واخلدمات الزراعيـة يف إمارة، يف ضوء 
خطـط العمـل التـي يعتمدهـا جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة بالتنسـيق معـه، حيـث يهـدف املركـز 
بصفـة أساسـية إلـى حتقيـق السياسـة العامـة حلكومـة أبوظبـي يف املجال الزراعـي، من خال تقدمي 
املسـتوى الائـق مـن اخلدمـات الزراعيـة املختلفـة ، واحلـد مـن اآلثـار الضـارة للممارسـات الزراعيـة 
علـى البيئـة باإلمـارة. وبـدأ املركـز يف تقـدمي خدماته للمزارعني يف مدينتي أبوظبي والعني يف أكتوبر 
مـن عـام 2011م، بعـد أن بـدأ بتقـدمي خدماتـه يف املنطقـة الغربيـة مـن أجـل حتقيـق تنميـة زراعيـة 

مسـتدامة وحتسـني املمارسـات الزراعيـة لضمـان احملافظـة علـى املـوارد البيئيـة مـن التربـة واملياه.
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يقـّدم مركـز خدمـات املزارعـني مجموعـة مـن اخلدمـات املجانيـة )مركـز خدمـات املزارعـني 
2017أ( املتعلقـة مبـزارع النخيـل، ومنهـا: خدمـات اإلرشـاد والتدريـب، حتسـني خدمـات رعايـة 

أشـجار النخيـل والتغذيـة واحلصاد، حتديـث شـبكات الـري، تقـدمي املشـورة حـول كيفيـة حتسـني 
اإلنتـاج، االسـتفادة مـن العـروض العمليـة مـن خـال املـزارع اإلرشـادية، واملسـاعدة علـى تطويـر 

التخطيـط الزراعـي وتبنـي التكنولوجيـات احلديثـة وحتسـني إدارة املـزارع.
أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ومركــز خدمــات املزارعــني عــن انطــاق حملــة »زراعتنــا«، 
وذلــك يف مبــادرة تهــدف إلــى تعريــف املزارعــني يف إمــارة أبوظبــي باســترايتجية التنميــة الزراعيــة 
املســتدامة وكيفيــة حتقيقهــا وفقــاً لرؤيــة أبوظبــي 2030م، وطــرق تطويــر السياســة الزراعيــة 
ــا وفــق  ــدة والتعامــل معه ــف مــع التطــورات اجلدي ــزارع التكي ــح ألصحــاب امل ــي تتي التســويقية الت
ــم لإلعــان عــن هــذه  ــان، خــال املؤمتــر الصحــايف الــذي أقي ــات الســوق. وقــد ســلط اجلانب آلي
املبــادرة يف ســبتمبر 2011م، الضــوء علــى أهميــة تفعيــل وتنفيــذ املبــادرات واخلطــط الكفيلة بتنمية 
القطــاع الزراعــي يف إمــارة أبوظبــي واالرتقــاء بــه ليكــون العبــاً حيويــاً يف حتقيــق عمليــة التنــوع 
االقتصــادي املنشــودة وحتقيــق اســتدامة القطــاع الزراعــي مــن خــال صــون املــوارد الطبيعيــة 
املهمــة وتشــجيع املزارعــني علــى اعتمــاد أحــدث التقنيــات الكفيلــة بتعزيــز اإلنتاجيــة ومبــا يســهم 
يف االرتقــاء بواقــع املنتجــات احملليــة. وقــد اســتعرض اجلانبــان املهــام املناطــة بــكل منهمــا خــال 
املرحلــة املقبلــة، حيــث يتمثــل دور قطــاع الشــؤون الزراعيــة يف جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، 
بالتشــريعي الرقابــي، ويعمــل إضافــة لذلــك علــى إدارة وتطويــر برامــج الدعــم احلكومــي يف مجــال 
الزراعــة علــى مســتوى اإلمــارة مبــا يخــدم اســتدامة قطــاع الزراعــة، أمــا مركــز خدمــات املزارعــني 
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بأبوظبــي فيعنــى بتطويــر وتنفيــذ اخلدمــات الزراعيــة واإلرشــاد وتســويق املنتجــات الزراعيــة وفــق 
أفضــل املمارســات وحتــت مظلــة إســتراتيجية اســتدامة القطــاع الزراعــي يف اإلمــارة واملســتمدة 

مــن قطــاع الشــؤون الزراعيــة يف اجلهــاز.
أطلـق مركـز خدمـات املزارعـني يف إمـارة أبوظبـي، يف ديسـمبر 2010م، برنامجـاً تدريبيـاً 
لتوعيـة وإرشـاد مسـؤولي املـزارع يف املنطقـة الغربيـة إلـى الطـرق املثلـى لاسـتخدام اآلمـن 
للمبيـدات يف الزراعـة، وطـرق مكافحـة اآلفـات الزراعيـة، بهـدف حتقيـق أفضـل إنتـاج مـن 
احملاصيـل الزراعيـة، وتأكيـد الثقـة يف املنتـج احمللـي مـن اخلضـراوات والفاكهـة. وقـد نظـم 
املركـز 4 دورات تدريبيـة حضرهـا 60 مـن مديـري املـزارع يف املنطقـة الغربيـة، تضمنـت شـرحاً 
تفصيليـاً ألسـاليب اسـتخدام املبيـدات بطريقـة آمنـة عنـد الزراعـة، حيـث تعـد هـذه الـدورات 
باكـورة أنشـطة البرنامـج الـذي يهـدف إلـى تثقيـف وتنميـة وعـي القائمـني علـى الزراعـة بشـأن 
وتغطـي  احمللـي.  املنتـج  جـودة  يف  املسـتهلكني  ثقـة  تعزيـز  عـن  فضـًا  املبيـدات،  اسـتخدام 
احملاضـرات مجموعـة مـن احملـاور العامـة التـي متكـن املتعاملـني مـع املبيـدات مـن اسـتخدامها 
بطريقـة آمنـة، وتشـمل التعريفـات األساسـية واملشـاكل املتعلقة باملبيدات وأنواع املسـتحضرات 
إلـى طـرق خـزن  املبيـدات املسـتخدمة يف احلقـل، إضافـة  التجاريـة وطـرق حسـاب كميـات 
املبيـدات يف املزرعـة وقواعـد التعامـل مـع العبـوات الفارغـة واملبيـدات الفاسـدة مبـا يضمـن 

سـامة اإلنسـان والبيئـة.
وقـع مركـز خدمـات املزارعـني يف إمـارة أبوظبـي، يف 15 يونيـو 2010م، مذكـرة تفاهـم مـع 
شـركة »الفوعـة«، التابعـة لشـركة القابضـة العامـة، تهـدف إلـى حتسـني وزيـادة إنتـاج مـزارع 

عدسة: آيا عبد الباسط البطيح
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النخيـل، عبـر رفـع مسـتوى الوعـي لـدى املزارعـني وتعريفهـم بأفضـل املمارسـات الزراعيـة 
التـي تسـهم يف زيـادة جـودة التمـور )االحتـاد، 2010(. وتنـص االتفاقيـة علـى تشـكيل جلنـة 
مشـتركة مـن أربعـة أعضـاء، عضويـن مـن كل طـرف، لوضـع آليـة تنفيـذ واضحـة، وفـق جـدول 
زمنـي محـدد، وتنفيـذ كل مـا يلـزم مـن متطلبـات إسـتراتيجية وعلميـة وعمليـة كل يف مجالـه، 
كمـا يتعـاون الطرفـان يف تصميـم برامـج إعـام وتوعيـة خاصـة مبزارعـي النخيـل بالدولـة، 
وإعـداد النشـرات الفنيـة والتوعويـة الازمـة وتوضيـح معاييـر وإجـراءات االسـتام، ونشـرها 
علـى مراكـز خدمـات املزارعـني. كمـا تنـص علـى أن تتولـى شـركة »الفوعـة« تقـدمي املشـورة 
الفنيـة الازمـة لتحسـني إنتـاج مـزارع النخيـل لرفع إنتاجيتهـا، وتهيئتها ملواكبـة أحدث تقنيات 

التلقيـح واحلصـاد. 
ويؤسـس إنشـاء مركـز خدمـات املزارعـني وانطـاق أعمالـه مؤخـراً بالتـوازي مـع مركـز الزراعـة 
العضويـة ملرحلـة جديـدة ميـر بهـا القطـاع الزراعـي يف اإلمـارة، حيـث يشـجع ذلـك علـى املسـاهمة 
يف تطويـر وحتسـني املمارسـات الزراعيـة العضويـة واملسـتدامة كمـا يقـدم املعـارف والدعـم التقني 

للمزارعـني وجلميـع اجلهـات الفاعليـة يف السلسـلة الغذائيـة.

خدمات اإلرشاد والتدريب
يقـدم العاملـني مبركـز خدمـات املزارعـني بتقـدمي النصـح واإلرشـاد ألصحـاب املزارع حـول عدٍد 
كبيـٍر مـن املواضيـع ذات الصلـة بالزراعـة، وعـاوة علـى تقـدمي املشـورة حسـب ظـروف كل مزرعـة 
ـم مركـز خدمـات املزارعـني دورات تدريبية على مـدار العام لفائدة أصحاب املزارع  علـى حـدة، ينظِّ
وعمـال املزرعـة بهـدف زيـادة معارفهـم وصقـل مهاراتهـم حـول أفضـل املمارسـات الزراعيـة )مركـز 
خدمـات املزارعـني 2017ب(. النـدوات اإلرشـادية والـدورات التدريبيـة املتخصصـة التـي نظمهـا 

املركـز يف عـام 2011م:
1- كيـف تنجـح يف مزاينـة الرطـب )الشـجرة املباركـة 2: 40-41، 2011(. وقـد مت تنظيـم النـدوة 

املـزارع  املعـريف ألصحـاب  لرفـع املسـتوى  العـني وذلـك  السـليمات يف مدينـة  اإلرشـادية مبـزارع 
والعاملـني فيهـا وتعليمهـم اخلدمـات الزراعيـة التـي تـؤدي إلـى احلفـاظ علـى أشـجار نخيلهـم مـن 
اإلصابـات احلشـرية واملرضيـة وكذلـك الطـرق الصحيحـة لعمليـة الـري ممـا لهـا مـن دور كبيـر يف 

احملافظـة علـى املخـزون املائـي )الشـكل 41(.
 ،101-100  :4 املباركـة  )الشـجرة  الدوليـة  األسـواق  لدخـول  اإلمـارات  دولـة  2- جتويـد متـور 

2010(. مـن أهـداف النـدوة توطـني املعرفـة العلميـة املتخصصـة يف خدمـة شـجرة نخيـل التمـر مـع 

حتسـني شـروط إنتـاج وتسـويق متـور دولـة اإلمـارات لكـي تتماشـى مـع احتياجـات السـوق احملليـة 
والدوليـة وسـط منافسـة شـديدة واضحـة، ليكـون املـزارع مؤهـًا لدخـول األسـواق الدوليـة. وقـد 
مت ذكـر فوائـد التسـميد العضـوي وطـرق اسـتخدامها يف خدمـة شـجرة نخيـل التمـر للوصـول إلـى 
التمـور العضويـة التـي ال أثـر فيهـا لبقايـا املبيـدات أو األسـمدة الكيماويـة مبـا يسـاعد يف تطويـر 

متـورن الدولـة وتنافسـها الدولـي مـع متـور العالـم.
2011(. مـن أهـداف   ،70  :1 إنتاجـه )الشـجرة املباركـة  3- عمليـات خدمـة النخيـل وحتسـني 

الـدورة التدريبيـة هـو تدريـب املزارعـني علـى كيفيـة احلفـاظ علـى هذه الثـروة الوطنية من أشـجار 
النخيـل، وأهميتهـا االقتصاديـة ودورهـا يف زيـادة دخـل املـزارع والقيمـة الغذائيـة للتمـور ودورهـا 

الكبيـر يف الصناعـات الغذائيـة املختلفـة.
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الحصول على جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
مت تكـرمي مركـز خدمـات املزارعـني يف احلفـل الـذي أقيـم عـام 2012م، عقـب حصولـه علـى 
املركز األول جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر يف فئـة أفضـل مشـروع تنمـوي عـن برنامـج 
حتسـني تسـميد وتغذية أشـجار النخيل. وقد أعرب راشـد الشـريقي رئيس مجلس إدارة مركز 
خدمـات املزارعـني، عـن تقديـره جلهـود جائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر يف مجـال حتسـني 
إنتاجيـة النخيـل ورفـع قيمـة هـذا املنتـج الـذي يحظـى مبكانـة اجتماعيـة كبيـرة يف املجتمـع 
اإلماراتـي والعربـي، مثمنـاً تقديرهـا جلهـود املركـز مـن خـال فـوزه بجائـزة خليفـة الدوليـة 
لنخيـل التمـر، يف فئـة أفضـل مشـروع تنمـوي عـن برنامـج »حتسـني تغذيـة وتسـميد النخيـل«. 
وأكـد سـعي مركـز خدمـات املزارعـني الدائـم لتحقيـق اسـتراتيجية زراعيـة تتماشـى مـع رؤيـة 
إمـارة أبوظبـي لتحقيـق الزراعـة املسـتدامة، والعمـل الـدؤوب علـى حتفيـض نسـب اسـتهاك 
امليـاه وترشـيد اسـتخدام األسـمدة الكيميائيـة واملبيـدات الزراعيـة، سـعيا نحـو إنتاجيـة ذات 
جـودة عاليـة ومنتجـات محليـة طازجـة وصحيـة. وقـام املركـز بتطبيـق برنامـج تغذيـة النخيـل 
خـال املوسـم األول يف عـام 2010م، والتـي كان عددهـا 20 ألـف نخلـة يف 50 مزرعة اسـتفادت 
مـن تطبيـق البرنامـج للـدورة األولـى، وأتيحـت الفرصـة أمـام مـاك هـذه املـزارع للمشـاركة يف 
مهرجـان ليـوا ملزاينـة الرطـب 2011م، ليحصـدوا كمـاً مـن جوائـز املهرجـان بعـد زيـادة ملحوظة 

الشكل )41(. الندوات والدورات التدريبية التي ينظمها مركز خدمات املزارعني )الشجرة املباركة 3: 41-40، 2011(.
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املتكاملـة خلدمـات  برنامـج اإلدارة  البرنامـج وإطـاق  التوسـع يف هـذا  ثـم  الرطـب،  يف وزن 
النخيـل يف ديسـمبر 2011م، ليشـمل 87 ألفـاً و500 نخلـة يف 175 مزرعـة بإمـارة أبوظبـي، وهـو 

مـا ميثـل مـا يزيـد عـن 3 أضعـاف أعـداد أشـجار النخيـل التـي شـملها البرنامـج يف 2010م.

الخدمات الحالية
منـذ شـهر ديسـمبر 2012م وحتـى وقتنـا احلاضـر، مـا يزال مركز خدمـات املزارعني يقدم حزمة 
كاملـة مـن اإلجـراءات والتدابيـر واخلدمـات ضمـن برنامج اإلدارة املتكاملة آلفـات النخيل. ويهدف 
هـذا إلـى احملافظـة علـى أشـجار النخيـل وحمايتهـا مـن اآلفـات الرئيسـية يف جميـع مـزارع إمـارة 
أبوظبـي )العـني، أبوظبـي، الظفـرة( وذلـك مـن خـال خفـض نسـبة اإلصابـة باآلفـات الرئيسـية 
والسـيطرة عليهـا يف جميـع املـزارع إلـى املسـتوى الـذي مينـع تأثيرها السـلبي على أشـجار النخيل، 
توعية املزارعني وإرشـادهم وتدريبهم على طرق الوقاية من اآلفات ومكافحتها، تدريب املشـرفني 
األداء  ملسـتويات  الـدوري  والتقـومي  للبرنامـج،  التنظيمـي  الهيـكل  الزراعيـني ضمـن  واملهندسـني 
وحتسـينه وإعـداد التقاريـر الدوريـة. وقـد اعتمـد املشـروع منـذ بدايـة تنفيذه على مكافحة سوسـة 
النخيل احلمراء باسـتخدام املصائد الفيرمونية وإزالة األشـجار شـديدة اإلصابة واألشـجار امليتة 
والتخلـص منهـا، ومت تطويـر البرنامـج ليتضمـن أيضـاً عمليـات فحـص املـزارع بالكامـل مـن خـال 
املسـوحات ألهم اآلفات الرئيسـية )سوسـة النخيل، حفار عذوق النخيل، وحفار السـاق ذو القرون 
الطويلة( لتحديد درجة اإلصابة لكل آفة والتعامل معها، معاجلة أشـجار النخيل املصاب باآلفات 
الرئيسـية وفـق طـرق مختلفـة منهـا الرش واحلقن والتعفيـر، برنامج الرش املوقعي ملناطق اإلصابة 
باحلميـرة وحلـم الغبـار، وتقـدمي اخلدمـات اإلرشـادية والتدريبيـة يف مجال مكافحـة آلفات النخيل 
والتقنيـات املسـتخدمة. ومـا يـزال التعـاون بـني جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة ومركـز خدمـات 
املزارعـني مسـتمراً لدعـم وتعزيـز الشـراكة اإلسـتراتيجية وتوحيـد اجلهـود املشـتركة بـني اجلهتـني 
وذلك من خال تقدمي أفضل اخلدمات التي تضمن حتسـني املمارسـات الزراعية، وحتافظ على 
املـوارد الطبيعيـة مـن التربـة وامليـاه لألجيال املقبلة، فضًا عن حتسـني دخل املزارعني وتشـجيعهم 

علـى مواصلـة العمـل الزراعـي يف اإلمارة. 

شهادة الممارسات الزراعية الجيدة 
تُعـَرف املمارسـات الزراعيـة اجليـدة )Good Agricultural Practices( بأنهـا معاييـر لإلنتـاج 
الزراعـي تضمـن سـامة وأمـان الغـذاء والعاملـني على إنتاجه وفق أسـس مسـتدامة للممارسـات 
الزراعيـة. وهـي أيضـا عبـارة عـن شـهادة معتَمـدة عامليـاً، مُتنَـح للَمـزارع التـي تطّبق هـذه املعايير 
املمارسـات  تطويـر  إلـى  يـؤدي  اجليـدة  الزراعيـة  املمارسـات  تطبيـق  إن  والسـليمة.  احلديثـة 
الزراعيـة وتطبيـق معاييـر معتمـدة جلـودة اإلنتـاج الزراعـي مبـا يحقـق سـامة الغـذاء ورفاهيـة 
العّمـال واإلدارة املسـتدامة للبيئـة. وميكـن قيـاس نظـام املمارسـات الزراعيـة اجلّيـدة املطبَّـق يف 
املزرعـة، وتقـدمي أمثلـة ملمارسـات جيـدة وفقـاً ألحـدث املعاييـر العامليـة، حيـث يتيـح تطبيـق هـذه 
خدمـات  )مركـز  العامليـة  اجليـدة  الزراعيـة  املمارسـات  شـهادة  علـى  املزرعـة  املعايير حصـول 

املزارعني 2017ت(.  
يعتبـر تنفيـذ اجللوبـال جـاب ضمـن أولويـات مبـادرات املركز اجلديدة لقطـاع الزراعة. والهدف 
التركيـز  الزراعـة يحقـق أقصـى قـدر مـن االسـتدامة والربحيـة، مـع  التأكـد مـن أن نظـام  هـو 
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أيضـا علـى املسـؤولية االجتماعيـة وحمايـة البيئـة . ويجـري حاليـاً تنفيـذ ممارسـات اجللوبـال 
مـن  ذلـك  ويتـم  الـزراع.  املسـتدامة يف قطـاع  التنميـة  لتحقيـق  العالـم  الـدول يف  جـاب مبعظـم 
خـال اتخـاذ إجـراءات للعنايـة بالسـامة الصحيـة لعمـال املزرعة، ونظافتهم الشـخصية، ونظافة 
احلصـاد، وحتسـني املمارسـات الزراعيـة يف مجـال الـري، وادارة العناصـر املغذيـة، وادارة اآلفـات 
املسـتهلكني  الثقـة يف  تنافسـية وغـرس  أكثـر  املنتجـات احملليـة  والهـدف هـو جعـل  واألمـراض. 
بشـأن نوعيـة املنتجـات احملليـة . وحتتـل إمـارة أبوظبـي الريـادة بني دول مجلـس التعاون اخلليجي 
األخـرى يف عمليـة احلصـول علـى شـهادة اجللوبـال جـاب إذ توجـد لديهـا 771 مزرعـة حاصلـة 

علـى شـهادة اجللوبـال جـاب.
 حقـق مركـز خدمـات املزارعـني بأبوظبـي  ومـاك املـزارع جناحـاً واسـعاً علـى املسـتوى احمللـي 
واخلليجـي، حيـث  تتصـدر مـزارع إمـارة أبوظبـي القائمـة اخلليجيـة يف مجـال تطبيـق املمارسـات 
الزراعيـة اجليـدة، وغيرهـا  يف مجـاالت السـامة الغذائيـة ورفاهيـة العمـال واسـتدامة البيئـة، 
وقـد بلـغ عـدد املـزارع احلاصلـة علـى شـهادة االعتمـاد يف مجـال تطبيـق املمارسـات الزراعيـة 
اجليـدة 270  مزرعـة محليـة، ومـن املتوقـع أن حتصـل أكثـر مـن 30 مزرعـة أخـرى علـى الشـهادة 
نفسـها خـال عـام 2017م، وعلـى وجـه املقارنـة فقـد بلـغ عـدد املـزارع املعتمـدة يف بعـض دول 
اخلليـج 22 مزرعـة يف سـلطنة عمـان و7 مـزارع يف اململكـة العربيـة السـعودية و مزرعـة واحـدة يف 
مملكـة البحريـن، األمـر الـذي يبـرز حجـم اإلجنـاز يف مجـال االسـتدامة الزراعيـة والبيئيـة يف دولة 

اإلمـارات العربيـة املتحـدة )مركـز خدمـات املزارعـني 2017ث(.  
ويدعـم املركـز املـزارع احلاصلـة علـى شـهادة املمارسـات الزراعيـة اجليـدة« جلوبـال جـاب« من 
خـال وضـع خطـط توجيهيـة وحتسـينية للمرافـق والبنـى التحتية لها حيـث مت العمل على تأهيل 
وصيانـة البنيـة التحتيـة لعـدد 45 مزرعـة مـن إجمالـي 270 مزرعـة، إضافـة إلـى برامـج دوريـة 
للعمـال يف املجـال الفنـي ومكافحـة اآلفـات فضـًا عـن طـرق اسـتخدام معـدات وقايـة النبـات 
وإدارة النفايـات الزراعيـة وحفـظ امللفـات والسـجات الزراعيـة والنظافـة الشـخصية واحلصـاد 

وسامة الغذاء.
وقـد مت االنتهـاء مـن املرحلـة التحضيريـة لتصميـم وإعـداد النسـخة اإلماراتيـة املخصصـة مـن 
اجللوبال جاب حتت اسـم »اجللوبال جاب اإلماراتية« اسـتناداً إلى خبرة املركز الواسـعة يف مجال 
اعتمـاد املـزارع. وسـيضمن هـذا النـوع مـن االعتمـاد تطبيـق احلـد األدنى من املعايير مبـزارع إمارة 
أبـو ظبـي بخطـورة أساسـية أقـل تكلفـة يف سـبيل احلصـول علـى االعتمـاد الكامـل للدخـول إلـى 
األسـواق يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، وهـي عبـارة عـن نهـج منتظـم يسـتهدف الوصـول إلـى 
االعتمـاد الدولـي الكامـل للمـزارع التجاريـة ويهـدف إلـى حصـول 1500 مزرعـة يف إمـارة أبـو ظبـي 
ومـن املتوقـع طـرح البرنامـج خـال العـام 2017م بدعـم مـن مجلـس أبـو ظبـي للجـودة واملطابقـة 

ومنظمـة اجللوبـال جـاب« )مركـز خدمـات املزارعـني 2017ث(.

شهادة األيزو 
حصـل املركـز علـى شـهادة األيـزو مـن املعهـد البريطانـي للمعاييـر يف عـام 2014م بفضل حتقيقه 
املعيار القياسي املعترف به دولياً PAS 99 لتحقيق التكامل بني متطلبات ISO 9001 )نظام إدارة 
 BSنظـام إدارة البيئـة(، و( ISO 14001و ،)نظـام إدارة السـامة الغذائيـة( ISO 22000و ،)اجلـودة

OHSAS 18001 )نظام إدارة السـامة والصحة املهنية(. 
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مركز الزراعة العضوية
أصــدر الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
األعلــى للقــوات املســلحة رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي قــراراً يقضــي بإنشــاء مركــز 
»الزراعــة العضويــة« وذلــك يف 19 نوفمبــر 2006م. وحســب القــرار يقــوم املركــز باألعمــال 

التاليــة: 
انشـــاء معاهـــد فنيـــة ومراكـــز تدريـــب يف جميـــع أنحـــاء اإلمـــارة يف تخصـــص الزراعـــة  -

العضويـــة.
إجراء الدراسات واألبحاث واإلشراف عليها. -
عقد الندوات املتعلقة بالزراعة العضوية. -
دراسـة احتياجـات الزراعـة العضويـة القائمـة يف اإلمـارة والعمـل علـى توفيـر التخصصـات  -

الزراعيـة املائمـة لسـد حاجـة هـذه الزراعـة.
اإلشراف على كافة املزارع التي تخصصها احلكومة للزراعة العضوية يف اإلمارة وإدارتها. -
الفنيـة يف  - الكـوادر  لتأهيـل  العضويـة  الزراعـة  تدريبيـة متخصصـة يف مجـال  برامـج  توفيـر 

اإلمـارة.
التنسيق مع اجلهات املختصة فيها لتأهيلهم وظيفياً. -
ــات يف  - ــة اجلهـ ــة لكافـ ــة العضويـ ــاالت الزراعـ ــة مجـ ــة يف كافـ ــارات الفنيـ ــر اإلستشـ توفيـ

ــارة. اإلمـ
إبـرام االتفاقيـات اخلاصـة لتمكـني املركـز مـن حتقيـق أهدافـه ومـا يعهـد إليـه مـن أعمـال مـن  -

املجلـس التنفيـذي.
وقـد مت تأسـيس مركـز الزراعـة العضويـة يف أبوظبـي ضمـن شـراكة بـني جهـاز أبوظبـي للرقابـة 
الزراعـة  )مركـز   )FiBL( السويسـري  العضويـة  الزراعـة  بحـوث  ومعهـد   )ADFCA( الغذائيـة 
العضويـة 2011م(. ويهـدف املركـز إلـى تشـجيع الزراعـة العضويـة يف أبوظبي، وإلـى توفير املعارف 
والدعم الفني للمزارعني وجلميع اجلهات الفاعلة يف السلسلة الغذائية من مهام املركز املساهمة 
يف تطويـر وحتسـني املمارسـات الزراعيـة العضويـة واملسـتدامة يف أبوظبـي ليصبـح مركزاً مختصاً 
يف الزراعـة العضويـة يف املناطـق ذات املنـاخ اجلـاف، وخاصـة منطقـة الشـرق األوسـط، وذلـك مـن 

خال:
بحـوث ميدانيـة ذات ممارسـات موجهـة وتطويـر تكنولوجـي لتوفير احللول ولتحسـني فهم نظم  -

الزراعـة العضوية وآثارها.
نشـر خدمـات ذات جـودة عاليـة جلعـل أحـدث أسـاليب الزراعة العضوية يف متنـاول املزارعني،  -

والعاملـني يف مراكـز التعليـم واإلرشـاد وغيرهـم يف أبوظبـي والبلدان املجاورة.
البحـوث  مؤسسـات  مـع  وبالتعـاون   FIBL العضويـة  للزراعـة  البحـوث  معهـد  مـن  فنـي  بدعـم 
واجلامعـات الوطنيـة والدوليـة يقـوم مركـز الزراعـة العضويـة بتطويـر تقنيـات إنتـاج محلية مائمة 

وذلـك عـن طريـق ممارسـات موجهـة وفقـاً لبحـوث ميدانيـة.
نشـر نتائـج البحـوث والتجـارب وهـذا يشـمل تطويـر التدريـب وخدمات وأسـاليب اإلرشـاد مثل  -

جتـارب ميدانيـة للمزارعني.
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية. -
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البلديات
تولـت وحـدات اخلدمـات واألقسـام واملختبـرات يف البلديـات املختلفـة يف 
الدولـة القيـام مبختلـف اجلهـود نحـو تطويـر زراعة النخيل يف الدولة، سـواء 
ما كانت تتعلق بالتوسـع يف زراعة النخيل أو نقل تقانات زراعته أو البحوث 

أو التدريـب أو تقـدمي اخلدمـات الزراعيـة للمزارعني. 

الخدمات والنشاطات واإلنجازات
أهم خدمات وإجنازات دائرة التخطيط العمراني والبلديات )سابقاً دائرة الشؤون البلدية والنقل، 

دائرة شؤون البلديات، دائرة البلديات والزراعة، دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط املدن( هي: 
التوسـع يف زراعـة مسـاحات شاسـعة مـن األراضـي الزراعيـة بأجـود أصنـاف النخيـل، واتبـاع  -

األسـاليب العلميـة احلديثـة يف زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور ، واسـتحداث أفضـل وسـائل العنايـة 
واملكافحـة لشـتى اآلفـات التـي تصيـب أشـجار النخيـل.

املشـاركة يف تدريـب طـاب كليـة األغذيـة والزراعـة يف جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف  -
مجـال رعايـة وإنتـاج النخيـل والوقايـة مـن آفاتهـا الزراعيـة الضـارة. 

إقامـة عاقـات مـع املؤسسـات احلكومية احمللية واالحتاديـة ذات االهتمام بالنخيل والتمور يف  -
الداخل واخلارج، والسـعي إليجاد تشـريع حلماية النخيل.

عقد الندوات اإلرشـادية والزيارات امليدانية احلقلية واللقاءات املسـتمرة مع املزارعني وعمال  -
املزارع وتوجيههم التوجيه السـليم وتقدمي النصائح اإلرشـادية لهم يف شـكل مبسـط ومقبول.

خلق شعور لدى أصحاب املزارع بأهمية األرض واإلنتاج الزراعي. -
توعية املزارعني بزراعة األصناف املمتازة من النخيل والتي تصلح للتصنيع وتدر عليهم إنتاجاً عالياً. -
توعيـة املزارعـني بجميـع اخلدمـات البسـتانية مـن ري وتسـميد وتلقيـح وخـف وتقليـم وتقويـس  -

وجمـع الثمـار وتخزينهـا بشـكل مناسـب.
االحتفال بيوم النخيل العربي يف 15 سـبتمبر 2003م والذي شـمل مختلف الفعاليات الزراعية  -

والعلميـة والتراثيـة واإلعاميـة وكل ما ينصب يف 
االهتمـام بهـذه الشـجرة املباركـة وإبـراز مكانتها. 
وقـد جـاءت فكـرة اسـتحداث هـذا اليـوم خـال 
والتمـور  للنخيـل  األول  العربـي  املؤمتـر  انعقـاد 
والذي انعقد يف بغداد يف نوفمبر 1981م بتنظيم 
مـن االحتـاد العربـي للصناعـات الغذائيـة ووزارة 
اإلقليمـي  املركـز  ومشـروع  العراقيـة  الزراعـة 

للنخيـل لـدول الشـرق األدنـى وشـمال أفريقيـا.
احلضاري  - املظهر  إظهار  يف  البلديات  جهود 

من  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  واجلمالي 
خال جتميل الشوارع وامليادين واحلدائق بأشجار 
كمنظر  النخيل  زراعة  إلى  باإلضافة  النخيل، 

أمامي للمباني احلديثة )األشكال 45-42(. 
احلضاري  املظهر  إظهار  يف  البلديات  جهود   .)42( الشكل 
من خال جتميل  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  واجلمالي 
املدن والشوارع واحلدائق والطرقات اجلانبية بأشجار النخيل.
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الشـكل )43(. جهود البلديات يف إظهار املظهر احلضاري واجلمالي لدولة اإلمارات العربية املتحدة من خال جتميل املدن 
والشوارع واحلدائق والطرقات اجلانبية بأشجار النخيل )بوتس 2002؛ دائرة الشؤون البلدية(.

تابع الشكل )42(. جهود البلديات يف إظهار املظهر احلضاري واجلمالي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
من خال جتميل املدن والشوارع واحلدائق والطرقات اجلانبية بأشجار النخيل.
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الشـكل )44(. جهـود البلديـات يف إظهـار املظهـر احلضـاري واجلمالـي لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مـن خـال جتميـل 
املدن والشـوارع واحلدائق والطرقات اجلانبية بأشـجار النخيل. وتظهر الصورة السـفلية )عن بوتس 2002( منوذجاً جلزيرة 

النخيـل »بالـم آيانـد« والتـي سـتأخذ شـكل شـجرة نخيـل، وسـتكون مكسـوة بأشـجار النخيـل أيضاً.
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الشـكل )45(. جهـود البلديـات يف إظهـار املظهـر احلضـاري واجلمالـي لدولـة اإلمـارات مـن خـال جتميـل املـدن والشـوارع 
واحلدائـق والطرقـات اجلانبيـة بأشـجار النخيـل. وياحـظ إحاطـة أشـجار النخيـل بفنـدق جميرا بيتش )األعلـى( وفندق برج 

العـرب )اليمـني( وأبـراج اإلمـارات )اليسـار( . )عـن بوتـس 2002(.
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دور بلدية مدينة أبوظبي في زراعة النخيل:
أطلقـت دائـرة الشـؤون البلديـة والنقـل - بلديـة مدينـة أبوظبـي، 
االسـتراتيجيني  شـركائها  مـع  بالتعـاون  2017م،  أغسـطس   3 يف 

ممثلـني بشـرطة أبوظبـي وتدويـر مبـادرة حتـت عنـوان »ابوظبـي اخلضـراء« والتـي تسـتهدف تنفيذ 
حملـة كبيـرة لرعايـة وصيانـة أشـجار النخيـل ومختلـف أنـواع األشـجار واملسـاحات اخلضـراء يف 
أبوظبـي وكذلـك الزراعـات التجميليـة )دائـرة الشـؤون البلديـة والنقـل 2017(. وأشـارت البلديـة أن 
احلملـة بـدأت فعليـاً لتشـمل جزيـرة ابوظبـي بأكملهـا؛ مشـيرة أن األعمال تتضمن صيانة األشـجار 
وتقليمهـا وتهذيبهـا لتعكـس لوحـة جماليـة رائعـة تتناسـب مـع مكانـة العاصمـة ابوظبـي وجمالهـا؛ 
كمـا تقـوم فـرق العمـل علـى تأهيـل وجتديـد املسـطحات اخلضـراء وإكسـابها املظهـر  اجلمالـي 
والبيئـي املناسـبني، وإعـادة تأهيـل األسـيجة النباتيـة، وترحيـل النفايـات، وقـص وتهذيـب مغطيـات 
التربـة، باإلضافـة لتعشـيب الصباريـات وإزالـة وتنظيـف السـعف اجلـاف ألشـجار النخيـل وقـص 
وتشـكيل األسـيجة النباتيـة باإلضافـة إلـى الشـجيرات ومغطيـات التربـة، وصيانـة النخيـل ونظافـة 
األحـواض.  وتأتـي هـذه املبـادرة تأكيـداً حلـرص دائـرة الشـؤون البلديـة والنقـل- بلديـة مدينـة 
أبوظبـي للمحافظـة علـى املظهـر العـام للمدينة واالرتقاء املسـتمر باملرافق العامة ومنظومة املرافق 

الترفيهيـة واحلدائـق واملنتزهـات والشـوارع .

دور بلدية مدينة العين في زراعة النخيل:
نظمـت إدارة خدمـات املناطـق يف قطـاع وسـط املدينـة ببلديـة  -

العـني نـدوة علميـة حتـت عنـوان »واحـات بـا آفـات« مبشـاركة عـدد 
مـن املختصـني مبجـال مكافحـة اآلفـات الزراعيـة، وذلك يوم 14 أكتوبر 2010م. وقد شـملت الندوة 
عـرض تقدميـي عـن جهـود بلديـة العـني يف مكافحـة آفـات النخيـل، وتناولـت النـدوة عـدة محـاور 

تتعلـق جميعهـا مبكافحـة اآلفـات احلشـرية لنخيـل التمـر، خصوصـا سوسـة النخيـل احلمـراء.
لعبـت شـعبة الوقايـة واملختبـر يف بلديـة العـني )الشـكل 46( دوراً هاماً يف تنميـة زراعية النخيل  -

ضمـن املسـاحات الواقعـة حتـت مسـؤوليتها )املهيـري 1997(، واشـتملت إجنـازات الشـعبة علـى 
املجـاالت التاليـة:

عـام،    بشـكل  للمزروعـات  الوقائيـة  الطبيعـة  ذات  الزراعيـة  العمليـات  كل  وتشـمل  الوقايـة: 

الشكل )46(. شعبة الوقاية واملختبر يف بلدية العني )عن املهيري 1997(.
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والنخيل بشكل خاص.
املختبـر: ويشـتمل علـى عـدة مختبـرات مثـل مختبـر احلشـرات ومختبـر األمـراض ومختبـر   

الواقعـة  املسـاحات  التربـة واألسـمدة. وتشـتمل  املبيـدات ومختبـر  امليـاه ومختبـر حتليـل  حتليـل 
حتـت مسـؤولية الشـعبة: واحـات النخيـل بالعـني واملشـاتل واحلدائق العامة واملسـطحات اخلضراء 

والبيـوت احملميـة، باإلضافـة إلـى قصـور أصحـاب السـمو الشـيوخ وبيـوت املواطنـني. 
يف إطـار التنسـيق والتعـاون القائـم بـني دائـرة بلديـة العـني وجامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة  -

قامت الشعبة سنوياً بتدريب طاب كلية األغذية والزراعة على مختلف العمل الوقائي واملكافحة 
والـذي يعتبـر الدعامـة األساسـية لكل عمـل زراعي.

لعبـت بلديـة مدينـة العـني دوراً اسـتراتيجياً يف احلفـاظ علـى واحـات النخيـل يف العـني مـن  -
االندثـار ووقـف الزحـف العمرانـي عليهـا والعمل على إبراز معاملها وإظهارها بشـكل يحفظ للمدينة 
العـني طباعهـا التراثـي املميـز كمدينـة حاضنـة للواحـات القدميـة )الكعبـي 2008( )الشـكل 47(. 
ويف منتصـف التسـعينيات مـن القـرن العشـرين أعطـى صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـــــد آل 
نهيـان حفظـه اهلل )عندمـا كان ولـي عهـد أبوظبـي( أوامـره بتطويـر واحـات مدينة العـني كلها بهدف 
جتميلهـا وحتسـني مسـتواها واحملافظـة عليهـا مـن أي إهمـال، وذلـك اعترافـا بفضـل تلـك الواحات 
علـى أهـل العـني عبـر أجيـال سـابقة حيـث أمدتهـم بالظـل والغـذاء. ولقـد تضمـن مشـروع تطويـر 
واحـات العـني إقامـة أسـوار جميلـة وأبـواب خشـبية علـى الطـراز القـدمي لـكل مزرعـة يف الواحـة، 
ببعـض. وتضمـن  الواحـة بعضهـا  تربـط أجـزاء  الصناعيـة  باألحجـار  وممـرات واسـعة مرصوفـة 
املشـروع أيضـاً إنشـاء مظـات وأماكـن للجلـوس، واسـتراحة متكاملـة اخلدمات ومزودة بكل وسـائل 
الراحة للزائرين والسـائحني الذين يفدون إلى تلك الواحات. وروعي يف هذا املشـروع أن تكون كل 
عناصـر الواحـة، وموادهـا وأشـكالها متناغمـة ومنسـجمة لونـاً وشـكًا وتصميمـاً مـع طابـع الواحـة 
القـدمي. ويف 25 نوفمبـر 2005م وبنـاًء علـى توجيهـات صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل 
نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه اهلل، أصـدر الفريـق أول سـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، ولـي 
عهـد أبوظبـي، نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة، رئيـس املجلس التنفيذي- حفظـه اهلل- قراراً 
منظمـاً وشـامًا للمحافظـة علـى واحـات النخيـل مبدينـة العـني. وقـد حـددت املـادة األولـى مـن 
القـرار واحـات نخيـل العـني القدميـة وهـي: واحـة نخيـل العـني الرئيسـية، وواحـات نخيـل القطـارة، 
واجليمـي وهيلـي واملعتـرض، وتعتبـر حدودهـا وحرمهـا كمـا هـي موضحـة باملخططـات واخلرائـط 
املصدقـة مـن سـمو ولـي عهـد أبوظبـي. ونـص القـرار علـى أنـه ال يجـوز بـأي حـال تغييـر اسـتعمال 

تابع الشكل )46(. شعبة الوقاية واملختبر يف بلدية العني )عن املهيري 1997(.
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الشكل )47(. تطوير واحات النخيل يف العني )الكعبي 2008(.
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أراضـي النخيـل بالواحـات، وال يسـمح بإقامـة أي مبـان أو منشـآت جديـدة داخـل أراضـي النخيـل 
أو يف حـدود الواحـات إال بأوامـر سـامية وبشـروط محـددة، وال يسـمح بتأجيـر أي منشـآت أو مبـان 
قائمـة داخـل حـدود الواحـات أو اسـتخدامها ألي غـرض ال يخـدم الواحـات. وحظـر القرار املسـاس 
باملعالـم التراثيـة أواملبانـي واملنشـآت القائمـة داخـل حـدود الواحـات أو املتاخمـة لهـا، أو إجـراء أي 
تغييـرات أو صيانـة لهـا قبـل احلصـول علـى رخصـة بذلـك مـن دائـرة البلديـات والزراعـة - بلديـة 
العـني - شـريطة أن تكـون هـذه املبانـي واملنشـآت ضروريـة خلدمـة النخيـل ومسـتوفية للشـروط 
التخطيطية والهندسـية واملعايير احملددة للواحات. ومبوجب القرار مينع منعاً باتاً إزالة اي صنف 
مـن أنـواع النخيـل القائمـة داخـل حـدود الواحـات إال بعـد موافقـة اجلهـات الرسـمية بقسـم األفاج 
بدائـرة البلديـات والزراعـة- بلديـة العـني، كمـا مينـع زراعـة أي أشـجار دخيلة علـى الواحات ضمانا 
للحفـاظ النوعـي للواحـات واسـتمراريتها وتأكيـد طابعهـا األصلـي )2/8(. وقـد تضمـن القـرار أنـه 
يجـب علـى أصحـاب النخيـل داخـل الواحـات االهتمـام بنظافـة وصحـة نخيلهـم والعناية بهـا، وإباغ 
دائـرة البلديـات والزراعـة - بلديـة العـني فـوراً عنـد ماحظـة إصابـة نخيلهـم بأيـة آفـة أو مـرض، 
كمـا يجـب عليهـم جتميـع ووضـع مخلفـات بسـاتينهم يف األماكـن املخصـص لذلـك مـن قبـل بلديـة 
العـني، ومينـع منعـاً باتـاً حـرق املخلفـات داخـل حـدود الواحـات أو يف املسـاحات املتاخمـة لهـا. كمـا 
كلـف القـرار بلديـة العـني مبسـؤولية تنظيـم ومراقبـة وإدارة وسـقي النخيـل بالواحـات وفـق األسـس 
املتعـارف عليهـا يف تقسـيم وتوزيـع ميـاه األفـاج وجـداول امليـاه واجلـدران، ووصـف املمـرات وطـرق 
اخلدمـة العامـة داخـل الواحـات، وعلـى املراقبـني بدائـرة البلديـات والزراعـة - بلديـة العـني متابعـة 

تنفيـذ هـذا القـرار. ويظهـر اجلـدول )13( واحـات النخيـل السـبع املوجـودة يف مدينـة العـني. 
اجلدول )13(. واحات مدينة العني، مرتبة حسب عدد أشجار النخيل.

املساحة بالهكتارعدد أشجار النخيلعدد القسائمالواحةالرقم

55470.896118.6442العني1

25218.40960.8066هيلي2

21615.14738.5711القطارة3

18513.86481.5717اجليمي4

1419.27128.2621املعترض5

95.35141.4842املويجعي6

557320.9379اجلاهلي7

املصدر: بلدية مدينة العني )سنة النشر غير معروفة(.

فـازت بلديـة العـني بــ »جائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر« يف دورتهـا الرابعـة 2012م، لفئـة  -
أفضـل مشـروع تنمـوي يف مجـال زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور، حيـث عملـت البلديـة علـى دعـم 
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مجـال الواحـات واألفـاج والعنايـة بهـا، مـن خـال تضافـر جهـود خمسـة قطاعات تسـعى للحفاظ 
علـى املـوروث الزراعـي للمدينـة. وقـد أكـد الدكتـور هـال الكعبي مديـر إدارة احلدائـق واملتنزهات 
الترفيهيـة يف بلديـة مدينـة العـني آنـذاك بـأن البلديـة تعمـل علـى تقـدمي كافـة الوسـائل والتقنيـات 
احلديثة واخلدمات التي تسـاهم يف تنمية واسـتدامة واحات النخيل يف املدينة وأفاجها السـبعة، 
والتـي تضـم يف بسـاتينها أكثـر مـن 374 ألـف نخلـة تنتشـر علـى مسـاحة زراعيـة قدرهـا 5 مايـني 
متـر مربـع. وإدراكاً مـن بلديـة مدينـة العـني ألهميـة الثـروات الطبيعيـة التي تضمها هـذه الواحات، 
فقـد أفـردت لهـا قسـماً خاصـاً يسـمى »قسـم األفـاج« يضـم مجموعـة مـن ذوي االختصـاص، 
وشـكلت جلنـة مـن مواطنـي مدينـة العـني مـن مـاك املـزارع بالواحـات املختلفـة مـن ذوي اخلبـرة 
باألفـاج والواحـات، مهمتهـا اإلشـراف علـى جميـع واحـات وأفـاج املدينـة ومتابعـة مـا تتطلبـه من 

صيانـة وخدمات. 

دور بلدية الظفرة )المنطقة الغربية سابقا( في زراعة النخيل:
زراعـة  - يف  االسـتمرار  يف  إنشـائها  منـذ  الظفـرة  بلديـة  تؤكـد 

النخيـل يف منطقـة الظفـرة، وتدعـم رؤيـة النظـام البلـدي الراميـة 
إلـى توفيـر نظـام بلـدي ذي كفـاءة عامليـة يحقـق التنميـة املسـتدامة 

اإلمـارة.  ويعـزز معاييـر جـودة احليـاة يف  املنشـودة 
شـاركت البلديـة يف جميـع مهرجانـات ليـوا للرطـب، وآخرهـا مشـاركتها يف املهرجـان بدورتـه  -

الثالثـة عشـر يف مدينـة ليـوا )19-29 يوليـو 2017م(، حيـث تعتبـر املهرجـان منصـة إلحيـاء التـراث 
اإلماراتـي. ويأتـي هـذا املهرجـان ضمـن جهـود ومشـاريع تطويـر منطقـة الظفـرة.

تلعـب البلديـة دوراً رئيسـياً يف ظهـار املظهـر احلضـاري واجلمالـي ملنطقـة الظفـرة، وذلـك مـن  -
خـال جتميـل الشـوارع واملياديـن واحلدائـق بأشـجار النخيـل، باإلضافة إلى زراعـة النخيل كمنظر 

أمامـي للمبانـي احلديثـة )األشـكال 48-45(. 

عدسة: فيصل علي خلف
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دور بلدية دبي في زراعة النخيل:
تعتبـر بلديـة دبـي أن الزيـادة املطـردة يف عـدد أشـجار النخيـل  -

االسـتراتيجية  دعـم  مجـال  دبـي يف  بلديـة  مسـاعي  أركان  أحـد 
الزراعـة  مشـاريع  يف  أولـى  كشـجرة  النخيـل  شـجرة  علـى  معتمـدة  التصحـر  ملكافحـة  الوطنيـة 
التجميليـة ومشـاريع إنشـاء احلدائـق يف املدينـة. وقـد مت زراعـة أكثـر مـن 20 نوعـاً مختلفـاً مـن 

أشـجار النخيـل وأشـباه النخيـل يف حدائـق دبـي.
يف 13 مـارس 2017م، شـاركت بلديـة دبـي بقيـة بلديـات الدولـة احتفاالتهـا بأسـبوع التشـجير  -

السـابع والثاثـني الـذي أقيـم حتـت شـعار »معـاً فلنـزرع اإلمـارات« بافتتـاح حديقـة الورقـاء الثالثة. 
وقـد دأبـت بلديـة دبـي علـى االحتفـال بهـذه املناسـبة التـي تعكـس اجلهـود املتميـزة يف مجـال نشـر 
الرقعـة اخلضـراء وذلـك ملواكبـة التوسـع والتطـور العمرانـي. وتتطلـع البلديـة بـدور حيـوي وكبيـر 
لتوفيـر املتنفسـات الطبيعيـة واحلدائـق وجتميـل شـوارع املدينـة وحترص على إيجـاد بدائل متعددة 
وخيـارات كثيـرة أمـام السـكان الرتيـاد احلدائق واملتنزهات الترفيهية وفقـاً ألحدث النظم واملعايير 
العامليـة للخدمـات بشـكل مسـتمر مـن خـال العديـد مـن املشـاريع احليويـة يف هذا املجـال. وضمن 
فعاليات أسـبوع التشـجير 37 ومبادرة عام اخلير 2017م، مت توزيع أكثر من 500 ألف شـتلة زهور 
و50 ألف شـجرة وشـجيرة على اجلمهور وزوار احلدائق بهدف توعيتهم بأهمية التشـجير وبسـط 

الرقعـة اخلضـراء وأثرهـا اجلمالـي والصحـي واحلفـاظ عليهـا ومراعاتها.
يف 20 يونيـو 2017م، مت االتفـاق بـني بلديـة دبـي ومركـز محمـد بـن راشـد العاملـي الستشـارات  -

الوقـف والهبـة علـى إطـاق مشـروع إنشـاء أول حديقـة خيريـة للوقـف اجلماعـي يف العالـم والتـي 
حتمـل اسـم »حديقـة اإلحسـان للوقـف اجلماعـي«. حيـث سـتتم زراعـة احلديقـة مبنهجيـة مبتكـرة 
مبنيـة علـى التعهيـد اجلماعـي وسـتتاح الفرصـة ألفـراد املجتمـع وألول مـرة املشـاركة يف إنشـاء 
احلديقـة اجلديـدة مـن خـال أشـجار النخيـل التـي يتبرعون بهـا من بيوتهم ومزارعهـم لتكون وقفاً 

خيريـاً باسـم مجتمـع اإلمـارات يعـود ريع ثمـاره للمحتاجني.  
وتعتبـر احلديقـة الوقفيـة يف دبـي إحـدى املبادرات التي تلبي توجيهات صاحب السـمو الشـيخ خليفة 
بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة بإعـان عـام 2017م عاماً للخير، كما تتبنـى احلديقة اجلديدة مفهوم 
الوقف املبتكر الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي والـذي يهـدف إلـى إعـادة إحيـاء الوقـف كأداة تنموية للمجتمعات.  ويشـمل 
لتعبئـة التمـور سـيخصص إنتاجـه  مشـروع أول حديقـة للوقـف اجلماعـي يف العالـم مصنعـاً خيريـاً 
بالكامـل للمحتاجـني.  حيـث يعمـل هـذا املصنـع علـى اسـتقبال منتجـات احلديقـة مـن النخيـل الـذي 
تبـرع بـه أفـراد املجتمـع وحتويلهـا إلـى منتجـات خيرية يتم توزيعها على احملتاجني كوقف باسـم مجتمع 
اإلمـارات. وسـتحمل منتجـات املصنـع الوقفـي عامـة دبـي للوقـف للداللـة على الوقـف اجلماعي الذي 
قدمـه مجتمـع اإلمـارات، مـع اإلشـارة إلـى عـادة وقـف النخيـل الراسـخة يف مجتمـع اإلمـارات منذ أكثر 
مـن مائـة عـام. تقـع حديقـة اإلحسـان علـى مسـاحة تزيـد عـن 15 هكتـاراً بجانـب حديقـة مشـرف يف 
دبي، ومن املتوقع أن يصل إنتاجها إلى 150 طناً من التمور سـنوياً. وسـتعلن بلدية دبي خال النصف 
الثانـي مـن عـم 2007م عـن فتـح بـاب تلقـي تبرعـات وقـف النخيـل للحديقـة وذلـك فـور االنتهـاء مـن 
البنيـة التحتيـة لهـا خـال الفتـرة القادمـة، كما سـيتم اإلعان عن االشـتراطات الواجـب توفرها يف كل 

نخلـة وقفيـة وذلـك لضمـان جـودة اإلنتـاج الوقفـي حلديقة اإلحسـان للوقـف اجلماعي.
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دور بلدية مدينة الشارقة في زراعة النخيل:
تسـعى إدارة الزراعـة واحلدائـق يف بلديـة الشـارقة، منـذ تأسيسـها، إلـى  -

بسـط اخلضـرة مبـا فيهـا مـن املسـطحات اخلضـراء واألشـجار والشـجيرات 
والنخيل والزهور فى جميع أنحاء مدينة الشـارقة ملا لها من أثر بيئي وصحي 
وحضـاري وإضفـاء اللمسـة اجلماليـة علـى املـكان. وتتضمـن اإلدارة قسـمني 
همـا: )1( قسـم الزراعـة والـذي يشـمل شـعبة األشـجار وشـعبة النخيـل وشـعبة 

املرافـق واملـدارس احلكوميـة، إضافـة الـى قطاعـات الزراعـة التـي تعمـل علـى الصيانـة الدوريـة 
للمياديـن والشـوارع ملدينـة الشـارقة، )2( قسـم احلدائـق واملتنزهـات، والـذي يشـمل شـعبة حدائـق 
األحيـاء السـكنية وشـعبة املتنزهـات وشـعبة صيانـة احلدائـق والتـي تعمـل علـى الصيانـة الدوريـة 
حلدائق مدينة الشـارقة، )3( قسـم املشـاريع، ويشـمل شـعبة املشـاريع وشـعبة الري وشـعبة الورش، 
)4( قسـم أبحاث الزينة واملشـاتل، ويشـمل شـعبة املشـاتل وشـعبة اإلشـراف على الشـركات، و )5( 

قسـم فعاليـات احلدائـق. 
مـن أهـم اإلجنـازات احلديثـة لبلديـة الشـارقة، هـي االنتهـاء مـن مشـروع تخضيـر وتشـجير  -

مسـاحات شاسـعة يف منطقـة الزبيـر، وذلـك ضمـن املسـاعي إلـى حتقيـق بيئـة مسـتدامة وتطبيـق 
التنميـة اخلضـراء واحملافظـة علـى املـوارد املائية وزيـادة االعتماد على الطاقة النظيفة يف اإلمارة. 
وقـد أجنـزت البلديـة، حتـى تاريـخ 2 مايـو 2017م، املرحلتـني األولـى والثانيـة مـن املشـروع وذلـك 
بتخضيـر مـا يقـارب 42 ألـف متـر مربـع على مسـتوى األماكن املقرر تخضيرهـا، إضافة إلى زراعة 

4170 شـجرة ونخلـة موزعـة يف املناطـق التجميليـة احملـددة ضمـن املشـروع.

مطبوعات دائرة التخطيط العمراني والبلديات
لعبـت بلديـة أبوظبـي دوراً فعـاالً يف نشـر املطبوعـات اإلرشـادية وعقـد الـدورات التدريبيـة اخلاصـة 
بزراعـة النخيـل يف إمـارة أبوظبـي )قسـم اإلرشـاد الزراعـي يف دائرة اإلرشـاد الزراعي والتسـويق والثروة 
احليوانيـة التابعـة لدائـرة بلديـة أبوظبـي وجلنـة تطويـر العمـل اإلرشـادي يف دائـرة البلديـات والزراعـة 
- قطـاع الزراعـة آنـذاك وإدارة اإلرشـاد والتسـويق الزراعـي والثـروة احليوانيـة يف دائـرة بلديـة أبوظبـي 
وتخطيـط املـدن(. ويهـدف اإلرشـاد الزراعـي إلـى رفـع مسـتوى املزارعـني مـن حيـث املعلومـات والوسـائل 
اإلنتاجيـة احلديثـة، ونشـر الطـرق الفنيـة احلديثـة لإلنتـاج وتعريـف املـزارع بهـا وتطبيقهـا يف مزرعتـه، 
توجيـه املـزارع إلدارة مزرعتـه ذاتيـاً واالعتمـاد علـى نفسـه وتنفيـذ توصيـات اإلرشـاد الزراعـي، وكسـب 
ثقـة املـزارع حتـى يكـون متجاوبـاً لـكل توصيـة إرشـادية تقـدم إليـه. وقـد أصـدرت بلديـة أبوظبـي مـا يلي:
1- العديد من الكتب والكتيبات والنشـرات اإلرشـادية، منها: الزراعة العضوية للنخيل )مبناسـبة 

مشـاركة قطـاع الزراعـة حينهـا يف مهرجـان ليـوا للرطـب عـام 2009م، أشـجار نخيـل التمـر مـن واقـع 
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. التصنيـف النباتـي والوصـف املورفولوجـي والتركيـب التشـريحي 

لنخلـة التمـر، التقـومي السـنوي لزراعـة وخدمـة أشـجار نخيـل التمـر، وعمليـات خدمـة النخيـل(. 
2- إجنـازات دائـرة الشـؤون البلديـة )البلديـات الثـاث: العـني، أبوظبـي، الظفـرة( يف حتقيـق 

الزراعيـة. مسـتقبل واحـد لاسـتدامة 
3- بوسترات أو ملصقات حائط حول أصناف نخيل التمر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

4- مجلـة املرشـد والتـي تعتبـر مـن أرقـى املجـات اإلرشـادية يف املجـال الزراعـي يف الوطـن 
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العربـي، وذلـك مبـا حتتويـه مـن مقـاالت علميـة مت حتضيرهـا مـن قبـل أشـهر العلمـاء والباجثـني. 
وقـد صـدر أول عـدد مـن املجلـة يف أغسـطس 1998م وآخـر عـدد يف ديسـمبر 2009م.

وقـد مت نشـر كتيـب بعنـوان »أفـاج العـني وواحاتهـا« مـن قبـل قسـم الوقايـة واملختبـر يف إدارة احلدائـق 
العامـة يف بلديـة العـني، باإلضافـة إلـى كتيـب عـن واحـات مدينة العني يتضمن معلومـات عن واحات العني 

وذلـك مـن ناحيـة عـدد القسـائم يف كل واحـة وعـدد أشـجار النخيـل واملسـاحة اإلجماليـة )اجلدول 13(. 

أبحاث النخيل
أهـم أبحـاث النخيـل املنشـورة، والتـي أجريـت يف محطـة بنـي يـاس، هي تلك املتعلقة مبكافحة سوسـة 

النخيـل احلمـراء باسـتخدام الفيرمونـات التجميعيـة والتي أجراها الدكتور أحمد حسـني السـعود:
مكافحة سوسة النخيل احلمراء باستخدام الفيرمونات التجميعية. )السعود 2006أ(. -
العوامل املؤثرة على كفاءة املصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل احلمراء )السعود، 2006ب(. -
دور العمليات الزراعية يف إنتاج النخيل العضوي )السعود، 2009أ(. -
تأثيـر مكونـات املصائـد الفيرمونيـة لسوسـة النخيـل احلمـراء علـى أعـداد احلشـرات التـي  -

2009ب(. )السـعود،  تلتقطهـا 
دور املكافحـة الزراعيـة وامليكانيكيـة يف احلـد مـن أضـرار اآلفـات التـي تصيـب أشـجار النخيـل  -

)السـعود، 2009ج(.
دور بعض العمليات الزراعية يف احلد من أضرار أهم احلشـرات التي تصيب أشـجار النخيل  -

)السعود، 2013أ(.
دور املبيدات احلشرية يف املصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل احلمراء )السعود، 2013ب(. -
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الدائرة الخاصة
لعبـت كل مـن الدائـرة اخلاصـة لصاحـب السـمو املغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن 
سـلطان آل نهيـان طيـب اهلل ثـراه، والدائـرة اخلاصـة لصاحـب السـمو الشـيخ 
خليفـة بـن زايـد بـن آل نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه اهلل، وديـوان ولـي عهـد 
أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة دوراً فعـاالً يف تنميـة النخيـل 
والتوسـع يف زراعتـه وتطويـره. وقـد أصبحـت دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة، 
بفضـل قائـد املسـيرة رئيـس الدولـة حفظـه اهلل مـن إحدى الـدول املتقدمة يف 

زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور. ومـن أهـم املجـاالت التـي تعنـى بهـا الدوائـر اخلاصـة:
التوسـع يف زراعـة مسـاحات شاسـعة مـن األراضـي الزراعيـة بأجـود أصنـاف النخيـل، وإتبـاع  -

األسـاليب العلميـة احلديثـة يف زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور، واسـتحداث أفضـل وسـائل العنايـة 
واملكافحـة لشـتى اآلفـات واألمـراض التـي تصيـب أشـجار النخيـل.

مـن  - بـدالً  وإحاللهـا  منهـا  اجليـد  الدولـة وحتديـد  النخيـل يف  أصنـاف  املسـاعدة يف حصـر 
الرديئـة.  األصنـاف 

إقامـة عالقـات مـع املؤسسـات احلكومية احمللية واالحتاديـة ذات االهتمام بالنخيل والتمور يف  -
داخـل الدولـة والـدول العربيـة املجاورة التـي تعتني بزراعة النخيل.

وضـع املـزارع التابعـة للدائـرة اخلاصـة يف العـن حتـت تصـرف الدراسـة املوسـعة التـي أجرتهـا  -
وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة يف الدولـة )وزارة البيئـة وامليـاه آنـذاك(، واخلاصـة بتحديـد أصنـاف 
نخيـل التمـر ومواصفاتهـا يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، حيـث تعتبـر هـذه املـزارع مجمعـاً 
وراثيـاً ملجموعـة واسـعة مـن األصنـاف العامليـة، وتتصـف أصنـاف النخيـل فيها بقـوة منوها وغزارة 
إنتاجهـا وجـودة ثمارهـا وذلـك نتيجـة ملـا يطبـق فيهـا من برامج علميـة يف الري والتسـميد والوقاية 

مـن اآلفـات وغيرها.
رعايـة املؤمتـرات وورش العمـل احملليـة واإلقليميـة، وكان آخرهـا ورشـة العمـل اإلقليميـة التـي  -

اسـتضافتها جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف مدينـة العـن، برعايـة الدائـرة اخلاصـة لصاحب 
السـمو املغفور له الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه، وبعنوان »النظام البيئي القائم 

علـى املكافحـة املتكاملـة آلفـات نخيـل التمـر يف دول اخلليـج« يف العـن يف مـارس 2004م. 
ويف إجنـاز علمـي وعاملـي غيـر مسـبوق، حتقـق بفضـل دعـم ومتابعـة من صاحب السـمو الشـيخ  -

خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه اهلل، تطويـر ونشـر األصنـاف اجليـدة مـن نخيـل 
التمـر يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. وقـد مت التوصـل إلـى فحـل جديد، والـذي يتميز بحيوية 
حبـوب اللقـاح وغزارتهـا، وأطلـق عليـه سـموه اسـم »فحـل مدينـة العـن«، وهـو األول مـن نوعـه يف 
العالم حيث مت التعرف عليه يف البستان امللحق بقصر سموه يف مدينة العن )أنظر إلى إجنازات 

مختبـر زراعـة األنسـجة النباتيـة التابـع جلامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف نهايـة الفصل(. 
طباعة الكتب املرجعية املتخصصة على نفقة كل من: -

الدائرة الخاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان رئيس الدولة طيب الله ثراه:
 كتـاب بعنـوان »أسـس وتقنيـات ري األراضـي الزراعيـة« )النفشـيندي، 2000(. يتضمـن أسـس   

الـري والتقنيـات احلديثـة املسـتخدمة يف املجـال الزراعـي. 
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 كتـاب نخيـل التمـر يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة: غـرس زايـد )كعكـه، 2003(. ويتميـز   
هـذا الكتـاب بإظهـار النهضـة الزراعيـة الرائـدة يف مجـال زراعـة النخيـل خـالل فتـرة 3 عقـود مـن 

قيـام االحتـاد حتـت قيـادة رائـد انهضـة املغفـور لـه الشـيخ زايـد رحمـه اهلل.

ديوان ولي العهد:
 طبـع كتـاب »النخيـل وإنتـاج التمـور يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة« )شـبانة والشـريقي،   

2000( علـى نفقـة ديـوان صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه 

اهلل )ولـي عهـد أبوظبـي آنـذاك(. وقـد جـاء هـذا الكتـاب ثمـرة جهـود مشـتركة للعاملـن يف قطـاع 
النخيـل الكتـاب، حيـث كان للدراسـات والبحـوث التـي أجريـت يف محطـات األبحـاث التابعـة لوزارة 
البيئـة وامليـاه والتـي تضمـن الكتـاب معظـم نتائجهـا وكان لهـا دوراً بارزاً يف حـل الكثير من معوقات 

تقـدم وازدهـار زراعـة النخيـل يف الدولـة.
 طبـع كتـاب »عبقريـة زايـد يف مجـال الزراعـة والبيئـة« )الكعبـي، 2008( علـى نفقـة ديـوان ولي   

العهـد الفريـق أول سـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى 
للقـوات املسـلحة. ويـؤرخ هـذا الكتـاب مـا حققـه املغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان مـن 
اجنـازات زراعيـة وبيئيـة علـى أرض دولـة اإلمـارات علـى مدى أكثر من ثالثة عقود ويجسـد جهوده 
وعبقريتـه الفـذة يف حتويـل أرض اإلمـارات مـن صحـراء إلـى ريـاض خضـراء تنتشـر يف كل مـكان. 

مـن أهـم سـمات هـذا الكتاب:
يعتبر مرجعاً متخصصاً روعي فيه التسلسل التاريخي لألحداث على مر السنن. -
يسـتعرض ويناقـش اإلجنـازات الزراعيـة والبيئيـة الكبيـرة التـي حققهـا الشـيخ زايـد على أرض  -

اإلمارات.
يناقش الرؤية والفكر الزراعي والبيئي عند الشيخ زايد تغمده اله برحمته. -
يرصد التحديات التي واجهها الشيخ زايد يف مسيرته اخلضراء وكيف تغلب عليها. -
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
تأسســـت »جائـــزة خليفـــة الدوليـــة لنخيـــل التمـــر« برعايـــة كرميـــة 
مـــن صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس 
 2007  /  15 رقـــم  باملرســـوم االحتـــادي  الدولـــة »حفظـــه اهلل« 
بتاريـــخ 20 مـــارس 2007م وبالقـــرار االحتـــادي رقـــم 2007/2 
بتاريـــخ 7 يوليـــو 2007م بشـــأن حتديـــد أعضـــاء مجلـــس أمنـــاء 

اجلائـــزة. وقـــد صممـــت اجلائـــزة تقديـــراً مـــن صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة »حفظـــه اهلل« للشـــجرة املباركـــة والعاملـــن يف قطـــاع 
نخيـــل التمـــر ســـواء يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وأي دولـــة أخـــرى حـــول العالـــم وذلـــك 

احتفـــاءاً باجلهـــود املتميـــزة التـــي تبـــذل لتطويـــر قطـــاع النخيـــل مـــن أجـــل تنميـــة مســـتدامة.
ـــل  ـــة لنخي ـــزة خليفـــة الدولي ـــد »جائ ـــزة باســـمها اجلدي  ويف 15 مـــارس 2016م، مت إشـــهار اجلائ
التمـــر واالبتـــكار الزراعـــي«، وذلـــك مبوجـــب املرســـوم االحتـــادي رقـــم 97 بتاريـــخ 05 أكتوبـــر 
ـــة »حفظـــه  ـــس الدول ـــان رئي ـــد آل نهي ـــن زاي ـــة ب ـــاً مـــن صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليف 2015م، إميان

ــمو رئيـــس  ــب السـ ــدر صاحـ ــا أصـ ــي، كمـ ــكار الزراعـ ــر واالبتـ ــل التمـ ــجرة نخيـ ــة شـ اهلل« بأهميـ
ـــاء  ـــس أمن ـــر 2015م القاضـــي بتشـــكيل مجل ـــخ 05 أكتوب ـــم 05 بتاري ـــرار رق ـــة حفظـــه اهلل، ق الدول
جائـــزة خليفـــة الدوليـــة لنخيـــل التمـــر واالبتـــكار الزراعـــي. برئاســـة معالـــي الشـــيخ نهيـــان مبـــارك 
آل نهيـــان وزيـــر الثقافـــة وتنميـــة املعرفـــة، ونـــص القـــرار علـــى أن يســـمي املجلـــس مـــن بـــن 
ـــزة  ـــاً عامـــاً للجائ ـــه، ويســـمي رئيـــس املجلـــس أمين ـــه عنـــد غياب ـــا للرئيـــس يحـــل محل ـــه نائب أعضائ
ومقـــرراً لهـــا، وألمـــن عـــام اجلائـــزة أن يســـتعن مبـــن يـــرى اإلســـتعانة بهـــم ســـواء مـــن داخـــل 

الدولـــة أو مـــن خارجهـــا.

أعضاء مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان / وزير التسامح رئيس مجلس األمناء. -
معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي / وزير التغير املناخي والبيئة بدولة اإلمارات. -
معالي الدكتور جوزيه دا سيلفيا / املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. -
معالي الدكتور إبراهيم آدم الدخيري / مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية. -
معالي الدكتور علي أبو السبع / مدير عام املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة. -
سعادة سعيد البحري العامري / مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية. -
سعادة الدكتور هالل حميد الكعبي / مدير عام مجلس أبوظبي للجودة واملطابقة. -
سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد / املستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة، األمن العام. -

ويُخـول مجلـس األمنـاء بالتخطيـط للسياسـة العامـة للجائـزة واإلشـراف عليهـا ووضـع الشـروط 
النظـام  التـي تتوافـق مـع سياسـة اجلائـزة وحتقيـق أهدافهـا، وحتديـد فئاتهـا ووضـع  واآلليـات 
األساسـي وشـروط الترشـيح لـكل مجاالتهـا، ووضـع معاييـر تقييـم األعمـال والترشـيحات، كمـا 
يخـول مجلـس األمنـاء بتشـكيل جلنـة علميـة ملنح اجلائزة، بقرار من رئيـس مجلس األمناء وتختص 

بتنفيـذ السياسـة العامـة للجائـزة واملعتمـد مـن مجلـس األمنـاء.
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رؤيـة الجائزة: 
دعم وتطوير قطاع نخيل التمر واإلبتكار الزراعي لتحقيق التنمية املستدامة 2030م.

رسالة الجائزة: 
االحتفـاء باجلهـود املتميـزة التـي تبـذل لتطويـر القطـاع الزراعـي مـن أجـل تنميـة مسـتدامة لنـا  -

ولألجيـال القادمة.
إقامـة تعـاون وطنـي وإقليمـي ودولـي بن اجلهـات ذات الصلة باالبتكار الزراعي وصناعة نخيل  -

التمر.
نشـر ثقافـة نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي بـن مختلـف الفئـات املسـتهدفة علـى املسـتوى  -

والدولـي. واإلقليمـي  احمللـي 

مهمة الجائزة: 
- خلق بيئة إيجابية محفزة على اإلبداع واالبتكار يف املجال الزراعي ونخيل التمر.

- تكـرمي الفائزيـن وتقديـر جهودهـم التي تسـاهم بتعزيز األمـن الغذائي وحتقيق أهداف التنمية 
املستدامة بالعالم.

أهداف الجائزة:
1- تعريـف العالـم باهتمـام صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة 

واملجـاالت  األنشـطة  الكرميـة يف  ومبادراتـه  الزراعـي  واالبتـكار  النخيـل  بزراعـة  »حفظـه اهلل« 
اخلاصـة. والدراسـات  البحـوث  بدعـم  املتعلقـة 

اإلبـداع  املتحـدة يف دفـع مسـيرة  العربيـة  اإلمـارات  لدولـة  املسـؤول  الريـادي  الـدور  إبـراز   -2

واالبتـكار يف مجـال نخيـل التمـر والقطـاع الزراعـي، واالهتمـام بقضايـا حمايـة البيئـة ومحاربـة 
التنميـة املسـتدامة. الرقعـة اخلضـراء لتحقيـق  الفقـر وزيـادة 

3- دعـم البحـث العلمـي وتشـجيع وتقديـر العاملـن يف تطويـر القطـاع الزراعـي وقطـاع نخيـل 

التمـر باإلمـارات والعالـم، واالسـتفادة مـن مختلـف اخلبـرات لالرتقـاء بالواقـع الزراعـي ونخيـل 
التمـر وفـق أفضـل املمارسـات الدوليـة.

ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أن اإلجنـازات التـي حققتهـا اجلائـزة القدميـة )جائـزة خليفـة الدوليـة 
لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي( علـى مـدى اثنـا عشـرة سـنة )أبريـل 2008 - مـارس 2019م(، 
كانـت كبيـرة بعـد أن اسـتقطبت أهـم الباحثـن واخلبـراء واملزارعـن واملهتمـن بقطـاع نخيـل التمـر 
واالبتـكار الزراعـي، وعملـت علـى تطويـر هـذا القطـاع واسـتطاعت أن تتبـوأ مكانـة عامليـة مرموقـة 
باعتبارهـا اجلائـزة العلميـة األولـى املتخصصـة بنخيـل التمـر وصناعاته على مسـتوى العالم، فإنها 
حتققـت بفضـل الرعايـة الكرميـة مـن قبـل صاحـب اجلائـزة وراعيها صاحب السـمو الشـيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه اهلل«، واهتمام صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل 
نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة، ومتابعـة سـمو الشـيخ منصـور بـن 
زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة. وتوجيهـات معالي الشـيخ نهيان 

مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح رئيـس مجلـس أمنـاء اجلائـزة. 
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نشاطات وفعاليات ومشاركات الجائزة )2008 – 2019(
تنوعـت نشـاطات وفعاليـات األمانـة العامـة للجائـزة، ومـن أهـم هـذه النشـاطات فتـح بـاب الترشـيح 
لفئـات اجلائـزة املختلفـة اعتبـارا مـن1 يونيـو إلـى 30 أكتوبـر مـن كل عـام، أمـا فـرز وتصنيـف الطلبـات 
املسـتوية للشـروط الفنيـة وتقييـم طلبـات الترشـيح مـن قبـل اللجنـة العلميـة للجائـزة يتـم خـالل الفتـرة 
مـن 1 نوفمبـر إلـى 31 ينايـر، ثـم اعتمـاد النتائـج يف 1 فبرايـر مـن كل عـام مـن قبـل سـمو الشـيخ نهيـان 
مبارك آل نهيان وزير التسـامح رئيس مجلس أمناء اجلائزة. ويتم إعالن أسـماء الفائزين بكل دورة يف 
منتصـف شـهر فبرايـر مـن خـالل مؤمتـر صحفـي يعقـد يف قصـر اإلمـارات بأبوظبـي. وخـالل األسـبوع 
الثانـي مـن شـهر مـارس يجـري تنظيـم حفـل تكـرمي الفائزيـن باجلائـزة يف كل دورة، كما ينعقـد االجتماع 
الـدوري ألعضـاء مجلـس أمنـاء اجلائـزة واجتمـاع آخـر ألعضـاء اللجنـة العلمية. ويتم إعداد ونشـر عدد 
كبيـر مـن األخبـار الصحفيـة التـي ترافـق أنشـطة وفعاليـات اجلائـزة خـالل كل دورة، وذلـك يف مختلـف 
الصحـف احملليـة والدوليـة ومواقـع االنترنـت املتخصصـة، مـا كان لـه كبيـر األثـر يف التعريـف بأنشـطة 

اجلائـزة وتشـجيع النـاس علـى التواصـل مـع فئـات اجلائـزة مـا رفـع مـن نسـبة املشـاركة يف اجلائـزة.  
تتمثل أهم النشاطات والفعاليات األخرى مبا يلي:

حفل•التكرمي: •
الدورة األولى 2009م. -
الدورة الثانية 2010م. -
الدورة الثالثة 2011م. -
الدورة الرابعة 2012م. -
الدورة اخلامسة 2013م. -
الدورة السادسة 2014م. -
الدورة السابعة 2015م. -
الدورة الثامنة 2016م. -
الدورة التاسعة 2017م. -
الدورة العاشرة 2018م. -
الدورة احلادية عشرة 2019م. -
مسابقة•النخلة•يف•عيون•العامل: •
الدورة األولى 2010 م. -
الدورة الثانية 2011 م. -
الدورة الثالثة 2012 م. -
الدورة الرابعة 2013 م. -
الدورة اخلامسة 2014م. -
الدورة السادسة 2015م. -
الدورة السابعة 2016م. -
الدورة الثامنة 2017م. -
الدورة التاسعة 2018م. -
الدورة العاشرة 2019م. -
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مسابقة•النخلة•بألسنة•الشعراء: •
الدورة األولى: 2017م. -
الدورة الثانية 2018م. -
الدورة الثالثة 2019م. -
جملة•الشجرة•املباركة: •
املجلد األول 2009م صدر عنه 4 أعداد. -
املجل الثاني 2010م صدر عنه 4 أعداد. -
املجلد الثالث 2011م صدر عنه 4 أعداد. -
املجلد الرابع 2012م صدر عنه 2 عدد. -
املجلس اخلامس 2013م صدر عنه 2 عدد. -
املجلد السادس 2014م صدر عنه 2 عدد. -
املجلد السابع 2015م صدر عنه 2 عدد. -
املجلد الثامن 2016م صدر عنه 2 عدد. -
املجلد التاسع 2017م صدر عنه 3 أعداد. -
املجلد العاشر 2018م صدر عنه 2 أعداد. -
املجلد احلادي عشر 2019م صدر عنه 3 أعداد. -
اجتماعات•جملس•األمناء •

يعقــد مجلــس أمنــاء اجلائــزة اجتماعــه الســنوي وبشــكل دوري برئاســة معالــي الشــيخ نهيــان 
ــس، عقــب  ــاء وبحضــور كامــل أعضــاء املجل ــس األمن ــر التســامح رئيــس مجل ــان وزي ــارك آل نهي مب
حفــل التكــرمي الرئيســي الــذي تنظمــه األمانــة العامــة للجائــزة يف منتصــف شــهر مــارس مــن كل عــام.

إصدارات الجائزة
حتـرص عـن األمانـة العامـة للجائـزة علـى إصـدار مجموعـة مـن الكتـب املتخصصة التي تسـاهم 
يف التعريـف بأهـداف اجلائـزة وأنشـطتها وتلبـي احتياجـات الفئـات املسـتهدفة باللغتـن العربيـة 

واالجنليزية.
1- الكتاب السنوي: يصدر بشكل دوري يوثق إجنازات اجلائزة بطريقة مهنية يف كل دورة.

2- كتاب الفائزين: صدر منه حلد اآلن ثالثة أجزاء، كل جزء يضم الفائزين واملكرمن باجلائزة 

خـالل ثـالث سـنوات متتاليـة )2011-2010-2009( )2014-2013-2012( )2017-2016-2015( 
كمـا يضـم الكتـاب ملخـص عـن البحـوث واألعمـال الفائـزة ضمن فئـات اجلائزة باإلضافـة إلى نبذة 
عـن الشـخصيات املكرمـة بـكل دورة، وذلـك للتعريـف بالبحـوث الفائـزة واإلنتـاج املتميـز واألعمـال 
واملشـاريع التنمويـة الرائـدة وأفضـل التقنيـات والشـخصيات املؤثـرة  يف مجال زراعـة النخيل وإنتاج 
التمـر علـى  بنخيـل  ثقافـة االهتمـام  يأتـي ذلـك ترجمـة ألهـداف اجلائـزة يف نشـر  التمـور. كمـا 

املسـتوى احمللـي واإلقليمـي والدولـي ودعـم وتطويـر البحـث العلمـي اخلـاص بالنخيـل.  
3- كتـاب التصويـر: يصـدر كل ثـالث سـنوات )2012-2011-2010( )2015-2014-2013( )2016-

2017-2018( يضـم الصـور الفائـزة واملتميـزة مبسـابقة »النخلـة يف عيـون العالم«.

4- كتاب رد اجلميل: يصدر سنويا بشكل دوري للتعريف باجلائزة وفئاتها ومعايير الترشيح.

5- كتاب »العريش« متخصص بعمارة بناء البيوت من سعف النخيل للكاتبة البريطانية ساندرا بييسك.
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6- كتيب عنوان »النمط االسـتهاللكي والعادات الغذائية املرتبطة بتناول التمور عند اإلمارتين 

يف مدينـة العـن - بحـث اسـتطالعي«، وذلـك مبناسـبة املهرجـان الدولـي الرابـع للنخيـل والتمـر، 
والـذي انعقـد يف أبوظبـي هـالل الفتـرة مـن 22-27 نوفمبـر 2010م. 

7- نشـرة أخبـار اجلائـزة: صـدر منهـا ثالثـة أعداد يف عام 2016م )أغسـطس، أكتوبر، ديسـمبر( 

وعـدد واحـد يف شـهر مايو 2017م. 
8- كتـاب »زايـد ... النخيـل والزراعـة« 268 صفحـة مـن القطـع الكبيـر، يضـم تاريـخ املغفـور لـه الشـيخ 

زايـد بـن سـلطان آل نهيـان طيـب اهلل ثـراه يف مجـال زراعـة النخيل وإنتاج التمـور بدولة االمارات العربية 
املتحـدة، صـدر يف ديسـمبر 2018 مبناسـبة عـام زايد.

9- كتـاب »زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور يف األردن )الواقـع، التحديـات، اآلفـاق(« 189 صفحـة، 

صـدر مبناسـبة افتتـاح املهرجـان الدولـي األول للتمـور األردنيـة 21 - 23 أكتوبـر 2018م.
10- كتاب »عبقرية زايد يف الزراعة والبيئة« ، صدر يف مارس 2018 مبناسبة عام زايد. 

11- كتاب »زراعة النخيل وجودة التمور«، صدر يف مايو 2019 مبناسبة عام التسامح.

واإلجنليزيـة،  العربيـة  باللغتـن  املجلـة  املباركـة، مجلـة فصليـة تصـدر  الشـجرة  12- مجلـة 

وقـد أسسـت لقاعـدة بيانـات علميـة ضخمـة خاصـة بالنخيـل والتمـر مـن خـالل مئـات األبحـاث 
والدراسـات التـي نشـرت علـى صفحاتهـا، لعـدد مـن أهـم الباحثـن واخلبـراء واألكادمييـن على 
مسـتوى الوطـن العربـي والعالـم منـذ صـدور العـدد األول مـن املجلـد األول يف مـارس 2009م. 
وتعتبر مجلة الشـجرة املباركة إضافة للمكتبة العربية التي تفتقر بشـكل عام للمجالت العلمية 
املزارعـن  لتلبيـة حاجـة  إصدارهـا  جـاء  التمـر، حيـث  نخيـل  قطـاع  وخاصـة يف  املتخصصـة 
والباحثـن يف قطـاع نخيـل التمـر ورفدهـم باملعلومـات وأحـدث الدراسـات والطـرق والوسـائل 
اخلاصـة بتطويـر هـذا القطـاع يف كافـة جوانبه وقـد حرصت األمانة العامة للجائزة على تطوير 

املجلـة والنهـوض بهـا لتكـون املجلـة العلميـة األولـى املتخصصـة يف النخيـل والتمـر.

إنجازات األمانة العامة للجائزة
الدورة•األوىل•2009م )16 مارس 2008 - 15 مارس 2009(.

1- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا الرابع ملزاينة الرطب )17 يوليو - 2 أغسطس 2008م(.

2- شـاركت اجلائـزة مبعـرض اإلمـارات الدولـي الثالـث للنخيـل والتمـور يف مدينـة العـن 26-22 

أكتوبـر 2008م، كـراٍع رئيسـي للمعـرض بالتعـاون مـع جمعيـة أصدقـاء النخلـة وجامعـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة.

3- حفل اشهار جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، قصر اإلمارات بأبوظبي )7 أبريل 2008م(.

4- شـاركت اجلائـزة باملعـرض الدولـي األول للنخيـل والزيتـون مبدينـة طرابلـس بليبيـا )12-8 

2008م(. نوفمبـر 
5- مت تسـجيل شـعار اجلائـزة كعالمـة جتاريـة دوليـة خاصـة بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 

بالتنسـيق مـع شـركة طـالل أبـو غزالـة.

الدورة•الثانية 2010م )16 مارس 2009 - 15 مارس 2010(:
1- قامـت األمانـة العامـة للجائـزة بجولـة للتعريـف باجلائـزة يف الدول العربيـة وتوضيح أهدافها 

وشـروطها وتشـجيع املختصـن ومحبـي النخلـة علـى املشـاركة بفئاتها وذلك علـى النحو التالي: 
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جولة تعريفية بدول مجلس التعاون اخلليجي خالل الفترة من 6-14 يونيو 2010م(. -
جولة تعريفية يف اجلمهورية العربية السورية بتاريخ )12 يوليو 2010م(. -
جولة تعريفية يف اململكة األردنية الهاشمية بتاريخ )8 أغسطس 2010م(. -
جولة تعريفية يف اململكة املغربية بتاريخ 30 /9 /2010م. -

2- شاركت اجلائزة يف الدورة األولى للملتقى الدولي للتمر يف اململكة املغربية )30 سبتمبر- 4 
أكتوبر 2010م(.

3- شـاركت اجلائـزة يف معـرض ليـوا الزراعـي األوملدينـة زايـد باملنطقـة الغربيـة )تسـمى حاليـاً 
مبنطقـة الظفـرة( )8-10 أبريـل 2010م(.

4- شاركت اجلائزة يف مهرجان مزاينة ليوا اخلامس ملزاينة الرطب )17-26 يوليو 2010م(.
5- شـاركت اجلائـزة بتنظيـم مهرجـان اإلمـارات الدولـي الرابـع للنخيـل والتمـر )22-27 نوفمبـر 

2010م(.
6- اطلقت اجلائزة أو مسابقة دولية لتصوير النخلة بعنوان »النخلة يف عيون العالم«.

الدورة•الثالثة 2011م )16 مارس 2010 - 15 مارس 2011(
1- شـاركت اجلائـزة يف القوافـل الثقافيـة )مجتمعنـا أمانـة( يف إمـارة الفجيـرة )14-15 أبريـل 

2011م(.
2- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا السادس للرطب )12-27 ديسمبر 2011م(.
3- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا - عجمان للرطب )27-29 يوليو 2011م(.

4- شاركت اجلائزة يف معرض يوم النخلة )15 سبتمبر 2011م(.
5- شاركت اجلائزة يف البرنامج التوعوي للنخيل والتمور )10 أكتوبر 2011م(.

6- إطـالق حملـة وطنيـة للتعريـف باجلائـزة علـى مسـتوى اإلمـارات بالتعـاون مـع مركـز أبوظبـي 
خلدمـات املزارعـن.

7- شاركت اجلائزة بأعمال امللتقى الدولي الثاني للتمر يف اململكة املغربية )نوفمبر 2011م(.
العاصمـة اجلزائـر  النخيـل يف  لبحـوث  الدولـي  املؤمتـر  بورقـة عمـل يف  8- شـاركت اجلائـزة 

2011م(. )نوفمبـر 
9- شـاركت اجلائـزة يف مهرجـان اإلمـارات الدولـي للنخيـل والتمـور بأبوظبـي )21-26 نوفمبـر 

2011م(. 
10- إصـدار مسـكوكة فضيـة رسـمية بقيمـة )50 درهـم( حتمـل شـعار اجلائـزة وصـورة صاحـب 
السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة، راعـي اجلائـزة، وذلـك مبناسـبة مـرور 5 
سـنوات علـى تأسـيس اجلائـزة، صـدرت املسـكوكة بالتعـاون مـع املصـرف املركزي بدولـة اإلمارات. 

الدورة•الرابعة 2012م )16 مارس 2011 - 12 مارس 2012(:
أبريـل  القيويـن )21-18  أم  التراثـي )النخلـة( يف  1- شـاركت اجلائـزة يف مهرجـان اإلمـارات 

2012م(.
2- شـاركت اجلائـزة يف القوافـل الثقافيـة )مجتمعنـا أمانـة( يف مدينـة حتـا بدبـي )24-25 مايـو 

2012م(.
3- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا السابع ملزاينة الرطب )12-18 يوليو 2012م(.
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4- شاركت اجلائزة يف املؤمتر اإلقليمي األول حول إدارة آفات النخيل، مدينة العن.
5- قامت اجلائزة بحملة وطنية للتعريف باجلائزة )11 ،15، 17 ، 20 أكتوبر 2012م(.

6- شاركت اجلائزة يف القوافل الثقافية، وادي احللو، يف الشارقة )18-19 أكتوبر 2012م(.
7- شاركت اجلائزة يف امللتقى الدولي للتمر باململكة املغربية )10 نوفمبر 2012م(. 

8- املشاركة يف مهرجان االمارات الدولي للنخيل والتمور )26 نوفمبر - 01 ديسمبر 2012م(. 

الدورة•اخلامسة 2013م )16 مارس 2012 - 15 مارس 2013(: 
1- شـاركت اجلائـزة يف القوافـل الثقافيـة يف فلـج املعـال - إمـارة أم القويـن 18-19 أبريـل 2013 

م.
2- شـاركت اجلائزة يف القوافل الثقافية يف مدينة الطوين - إمارة الفجيرة 23-24 مايو 2013 

م.
3- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا الثامن ملزاينة الرطب 18-25 يوليو 2013م.

4- شارك اجلائزة يف مهرجان االمارات الدولي للنخيل والتمور 21 26- نوفمبر 2013 م.

الدورة•السادسة 2014م )16 مارس 2013 - 15 مارس 2014(: 
1- تنظيم فعاليات املؤمتر الدولي اخلامس لنخيل التمر )16-18 مارس 2014م(.

2- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا التاسع ملزاينة الرطب )12-18 يوليو 2014م(.
3- شاركت اجلائزة يف املهرجان األول للنخيل، كلباء، الفجيرة )11-13 سبتمبر 2014م(.

4- شـاركت اجلائزة يف فعاليات يوم النخيل العربي، مدرسـة دبي للتربية احلديثة )16 سـبتمبر 
2014م(.

5- شاركت اجلائزة يف يوم الغذاء العاملي )16 أكتوبر 2014م(.
6- شاركت اجلائزة ضمن القافلة الثقافية يف منطقة اليحر )23-24 أكتوبر 2014م(.

7- شـاركت اجلائـزة يف امللتقـى الدولـي للتمـر يف اململكـة املغربيـة )30 أكتوبـر - 02 نوفمبـر 
2014م(. 

8- شـاركت اجلائـزة بورشـة عمـل )نظـم التـراث الزراعـي( يف مقـر منظمـة األغذيـة والزراعـة 
برومـا )4-5 نوفمبـر 2014م(.

9- شاركت اجلائزة يف مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمور )24-29 نوفمبر 2014م(.

الدورة•السابعة 2015م )16 مارس 2014 - 15 مارس 2015(:
1- اإلعالن عن تنظيم املهرجان األول للتمور املصرية بسـيوة، جمهورية مصر العربية )5 يوليو 

2015م(.
2- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا العاشر ملزاينة للرطب )30-22 يوليو 2015م(.

3- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا عجمان للرطب )5-7 أغسطس 2015م(.
)13-21 سـبتمبر  مـن  الفتـرة  ايطاليـا خـالل  ميـالن  أكسـبو  4- شـاركت اجلائـزة يف معـرض 

2015م(.
5- شاركت اجلائزة يف فعاليات يوم النخلة، دبا احلصن )07-10 أكتوبر 2015م(.

6- شاركت اجلائزة يف تنظيم املهرجان األول للتمور املصرية بسيوة )8-10 أكتوبر 2015م(.
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7- شاركت اجلائزة يف امللتقى الدولي للتمر باململكة املغربية )29 أكتوبر- 01 نوفمبر 2015م(.

8- شـاركت اجلائـزة يف مهرجـان اإلمـارات للتمـور ضمـن فعاليـات مهرجـان الشـيخ زايد التراثي 

)19 نوفمبـر 2015م(. 

الدورة•الثامنة 2016م )16 مارس 2015 - 15 مارس 2016(:
1- شاركت اجلائزة يف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 27 أبريل - 03 مايو 2016م.

2- شـاركت اجلائـزة يف املؤمتـر الدولـي لإلسـتثمار يف قطاعـي النخيـل والتمور يف سـلطنة عمان 

23-25 مايـو 2016 م.

3- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا العاشر ملزاينة الرطب 20-30 يوليو 2016 م.

4- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا عجمان للرطب )29-27 يوليو 2016م(.

5- شاركت اجلائزة يف معرض النخلة مبدينة دبا احلصن )12-15 أكتوبر 2016م(.

6- نظمت اجلائزة املهرجان الثاني للتمور املصرية بسيوة )23 أكتوبر 2016م(.

عدسة:•باسل•حسني•أبو•طالب
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7- تنظيم الدورة األولى ملسابقة التمور املصرية املرافقة ملهرجات التمور املصرية بسيوة. 
8- قامت اجلائزة بتأهيل وتطوير مصنع سيوة احلكومي للتمور بعد توقف دام 10 سنوات.

9- شاركت اجلائزة يف مهرجان النخيل والتمور التاسع يف السودان )18-25 أكتوبر 2016م(.
أكتوبـر   30-27( املغربيـة  اململكـة  للتمـر يف  السـابع  الدولـي  امللتقـى  10- شـاركت اجلائـزة يف 

2016م(.
11- شاركت اجلائزة يف مؤمتر االمم املتحدة للتغيير املناخي،

 مؤمتر االطراف COP22 )17-18 نوفمبر 2015م(.
12- شاركت اجلائزة يف معرض ابوظبي الدولي للتمور، سيال )5-7 ديسمبر 2016م(.

13- اشهار اجلائزة باالسم اجلديد »جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي«.
14- اطلقت اجلائزة أول مسابقة يف الشعر النبطي بعنوان »النخلة بألسنة الشعراء«.

الدورة•التاسعة 2017م )16 مارس 2016 - 15 مارس 2017(:
1- شـاركت اجلائـزة مبلتقـى »زاكـورة« حـول التدابيـر الواحاتيـة باململكـة املغربيـة )12-15 أبريـل 

2016م(.
2- شاركت اجلائزة يف معرض أبوظبي الدولي للكتاب )27 أبريل - 3 مايو 2016م(. 

3- شـاركت اجلائـزة كضيـف شـرف بكلمـة افتتـاح مؤمتـر األمـن الغذائـي بالفجيـرة )3 - 4 مايـو 
2016م(.

4- شـاركت اجلائـزة باملؤمتـر الدولـي لالسـتثمار بقطـاع النخيـل سـلطنة عمـان )23-25 مايـو 
2016م(.

5- فتح باب املشاركة يف مسابقة التصوير الدولية »النخلة بعيون العالم« )1 يونيو 2016م(.
6- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا احلادي عشر ملزاينة الرطب )20-30 يوليو 2016م(.

7- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا عجمان للرطب )27-29 يوليو 2016م(.
8- افتتاح املقر الرئيسي للجائزة يف العاصمة أبوظبي )2 أغسطس 2016م(.

9- شاركت اجلائزة يف معرض النخلة مبدينة دبا احلصن )12-15 أكتوبر 2016م(.
10- نظمت اجلائزة املهرجان الثاني للتمور املصرية بسيوة )أكتوبر 2016م(.

11- افتتاح مصنع سيوة احلكومي بدعم األمانة العامة للجائزة )أكتوبر 2016م(.
12- افتتاح الندوة العلمية الثانية املرافقة ملهرجان التمور املصرية )أكتوبر 2016م(. 

13- مصر تنال شهادة جياس الدولية بدعم األمانة العامة للجائزة. 
14- تنظيم الدورة الثانية ملسابقة التمور املصرية املرافقة ملهرجات التمور املصرية بسيوة. 

15- افتتاح مسجد ومكتبة قرية تازيري بواحة سيوة .
16- شاركت اجلائزة يف مهرجان النخيل والتمور التاسع بالسودان )18-25 أكتوبر 2016م(.

للتمـر يف اململكـة املغربيـة )27-30 أكتوبـر  17- شـاركت اجلائـزة بامللتقـى الدولـي السـابع 
.)2016

18- ادراج واحة سيوة ضمن النظام التراثي بدعم األمانة العامة للجائزة )أكتوبر 2016م(.
19- شاركت اجلائزة يف مؤمتر التغيير املناخي COP22 )07-18 نوفمبر 2016م(.

ديسـمبر   7-5( أبوظبـي  سـيال  للتمـور،  الدولـي  ابوظبـي  معـرض  اجلائـزة يف  شـاركت   -20
2016م(. 
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21- شـاركت اجلائـزة بورشـة عمـل حـول »تطويـر سلسـلة القيمـة للتمـور املصريـة« بالتعـاون مـع 

»الفـاو« )ينايـر 2017م(.

الدورة العاشرة 2018م )15 مارس 2017 - 15 مارس 2018(:
1- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا للرطب )19-29 يوليو 2017م(.

2- أعلنـت األمانـة العامـة للجائـزة عـن تنظيـم مهرجان التمور السـودانية بدورته العاشـرة خالل 

الفتـرة مـن 5-9 ديسـمبر 2017م )16 يوليـو 2017م(. ومت التوقيـع علـى مذكـرة تفاهم بني اإلمارات 
والسـودان لتنظيم هذا املهرجان يف موعده احملدد )9 أغسـطس 2017م(.

3- شـاركت اجلائـزة يف مهرجـان ليـوا عجمـان للرطـب يف دورتـه الرابعـة الـذي نظمتـه دائـرة 

2017م(. السـياحية بعجمـان )2-4 أغسـطس  التنميـة 
4- نظمــت اجلائــزة املهرجــان الثالــث للتمــور املصريــة يف مدينــة ســيوة مبحافظــة مطــروح 

)8-10 نوفمبــر 2017م(، وذلــك مــن خــالل تخصيــص 8 ماليــني درهــم إماراتــي لدعــم وتطويــر 
قطــاع نخيــل التمــر يف مصــر. 

الدورة احلادية عاشر 2019م )15 مارس 2018 - 15 مارس 2019(:
1- شاركت اجلائزة يف مهرجان ليوا للرطب )8 يوليو 2018م(.

2- نظمـت اجلائـزة املهرجـان الدولـي الثانـي للتمـور السـودانية خـالل الفتـرة مـن 9 - 11 أكتوبـر 

2018م. 

3- شـاركت اجلائـزة يف يف امللتقـى الدولـي للتمـر يف دورتـه التاسـعة مبدينـة أرفـود جنوب اململكة 

الكغربيـة بـني 25-27 أكتوبر 2018م.
4- نظمـت اجلائـزة املهرجـان الدولـي األول للتمـور األردنيـة يف مدينـة عمـان )21-23 أكتوبـر 

.)2018

5- نظمـت اجلائـزة املهرجـان الرابـع للتمـور املصريـة يف مدينـة سـيوة مبحافظـة مطـروح )9-7 

نوفمبـر 2018م(. 

إحصائيات الجائزة:
تشــير إحصائيــات اجلائــزة مــن 2009-2019م )اجلــدول 14( بــأن الــدورة الســابعة قــد 
ــادة يف عــدد املتقدمــني قياســاً بالــدورة  متيــزت مبجموعــة مــن النقــاط األساســية أبرزهــا زي
األولــى )مــن 39 مرشــحاً إلــى 134 مرشــحاً(، وعلــى صعيــد الفئــات فقــد ســجلت فئــة البحــوث 
ــاج التمــور عــن غيرهــا ارتفاعــاً ملحوظــاً  ــل وإنت ــزة يف مجــال زراعــة النخي والدراســات املتمي
ــة أفضــل مشــروع تنمــوي يف مجــال  ــى 66 مرشــحاً( يف حــني ســجلت فئ )مــن 26 مرشــحاً إل
ــى  ــادة واعــدة وقدرهــا 47 % )مــن 12 مرشــحاً إل ــاج التمــور مشــاركة زي ــل وإنت زراعــة النخي
ــاج التمــور فقــد  ــة أفضــل تقنيــة متميــزة يف مجــال زراعــة النخيــل وإنت 23 مرشــحاً( وعــن فئ

ســجلت زيــادة ملحوظــة )مــن 7 مرشــحني إلــى 17 مرشــحاً(. أمــا عــن فئــة أفضــل إنتــاج متميــز 
ــى 8  ــادة أيضــاً )مــن 5 مرشــحني إل ــاج التمــور فقــد ســجلت زي يف مجــال زراعــة النخيــل وإنت
مرشــحني(. ومــن ناحيــة عــدد الــدول املشــاركة، فقــد زاد العــدد مــن 18 دولــة يف الــدورة األولــى 

إلــى 23 دولــة يف الــدورة الســابعة(. 
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اجلدول )14(. إحصائيات عدد املشاركن يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
حسب فئات اجلائزة )الكتاب السنوي جلائزة خليفة - الدورة احلادية عشرة 2019(.

الدورة
إجمالي 
عدد 

املرشحن

إجمالي 
عدد 
الدول

عدد 
الفئات

فئة 
البحوث 
والدراسات

فئة
أفضل 
إنتاج

فئة
أفضل 
تقنية

فئة
أفضل 
مشروع

فئة
أفضل 
شخصية

حفل اإلشهار األول2008

200939183 265--8

2010672554017127

20111312456810172214

20121942559312273725

20131422456214242121

201410222558881414

2015134235668172122

809541358100127111املجموع

حفل اإلشهار الثاني2016

الدورة
إجمالي 
عدد 

املرشحن

إجمالي 
عدد 
الدول

عدد 
الفئات

فئة 
البحوث 
والدراسات

فئة
املنتجون 
املتميزون

فئة
االبتكارات 

الرائدة

فئة
املشاريع 
التنموية

فئة 
الشخصية 

املتميزة

2017201375946453323

2018169255794372326

2019175295816352528

135448566774217208188املجموع
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اجلدول )15(. إحصائيات عدد املشاركني يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
حسب جنسيتهم، وعدد املكرمني والفائزين من 2009م إلى 2019م.

فاز منهممجموع20092010201120122013201420152016201720182019تفاصيل املشاركة

إجمالي عدد 
134 102 142 194 131 67 39 املشاركني

االشهار 
الثاني

 169 142 175 1354 68

38 1169 144 142 169 120 91 133 170 118 51 31 مشاركة العرب

12 185 31 27 32 14 11 9 24 13 17 7 مشاركة األجانب

18 102 10 9 12 7 10 12 22 7 7 6 مشاركة اإلماراتيني

50 28 25 37 23 22 24 25 24 25 18 إجمالي عدد الدول

20 16 16 18 16 15 17 16 16 15 12 عدد الدول العربية

30 12 9 19 7 7 7 9 8 10 6 عدد الدول األجنبية

48 48 4 1 6 7 4 5 3 4 3 3 4 عدد املكرمني

68 68 7 5 5 - 7 8 8 8 8 8 4 عدد الفائزين
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مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية 
يف سياق حرص القيادة احلكيمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
على ترسيخ دعائم الدولة العصرية ذات املؤسسات املواكبة للتطورات 
للدراسات  اإلمارات  مركز  تأسس  العالم،  يف  والبحثية  العلمية 

1994م مبوجب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة  آذار عام  14 مارس/  والبحوث االستراتيجية يف 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل )ولي عهد أبوظبي ونائب للقائد األعلى للقوات املسلحة 
آنذاك(. ووفقا لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان )ولي عهد أبو ظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة حالياً( رئيس مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أصبح 
املركز مؤسسة مستقلة متخصصة يف البحوث العلمية والدراسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
ذات األهمية بالنسبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج والعالم العربي بأسره )مركز 
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 2011(. ويف يونيو/حزيران من عام 2005م، انتقل املركز 
إلى مقره اجلديد، الذي روعي يف تصميمه تلبية احتياجات املركز، وتعزيز دوره الرائد يف املجاالت 
األكادميية والبحوث. وقد اجتذب املركز منذ تأسيسه اهتمام املعنين كونه مؤسسة أكادميية ملتزمة 
ذات توجه تنموي، فكان لهذه املكانة املعرفية دورها يف استضافته أعداد غفيرة من كبار الشخصيات 

التي تزور الدولة، من بينهم زعماء سياسين ومفكرين ومسؤولن رفيعي املستوى وعلماء وباحثن.
تتلخص مهمة مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية األساسية يف األهداف التالية:

إجـراء الدراسـات والبحـوث حـول املوضوعـات املتعلقـة باألمـن القومـي والرفاهـة االجتماعيـة  -
والقضايـا  العربـي خصوصـاً،  اخلليـج  ومنطقـة  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  لدولـة  واالقتصاديـة 

احليويـة الراهنـة علـى السـاحة الدوليـة عمومـاً.
تقدمي برامج خاصة خلدمة املجتمع، من خالل تنظيم عدد من الفعاليات العلمية والثقافية، مثل  -

الندوات واحملاضرات واملؤمترات وورش العمل املتخصصة واحللقات الدراسية واحملاضرات العامة، 
والتي تبحث يف املوضوعات املتصلة بعمل املركز واهتماماته البحثية. كما يساهم املركز بفعالية يف 

تطوير املهارات الوظيفية للكوادر البحثية من مواطني الدولة من خالل البرامج التدريبية.
تقـدمي الدعـم لدوائـر صنـع القـرار احلكوميـة مـن خـالل إعـداد التقارير بشـأن أفضـل البدائل  -

السياسـية ذات الصلـة، وكـذا توفيـر البحـوث والتوصيـات املتنوعة لصنـاع القرار.
ونظـرا المتـداد وجـود نخيـل التمـر منـذ التاريـخ القدمي حتى عاملنا احلديث، والستكشـاف إمكانات 
نخيل التمر وجميع جوانب صناعته، قام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية باستضافة 
املنتـدى العاملـي لنخيـل التمـر يف أبوظبـي يف الفتـرة مـن 15 إلـى 17 سـبتمبر 2002م بعنـوان »نخيـل 
التمـر يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة«. وقـد اسـتضافت وزارة اإلعـالم والثقافـة هـذا املؤمتـر الدولـي. 
وقـد تضمـن املؤمتـر موضوعـات تتعلـق بشـكل أساسـي باسـتراتيجيات إنتـاج النخيـل يف اإلمـارات، 
والطـرق احلديثـة املتبعـة يف زراعـة ووقايـة أشـجار النخيـل، واقتصاديات زراعة النخيل واسـتراتيجية 
تسـويق التمـور، ومعلومـات عـن الشـبكة العامليـة لنخيـل التمـر. وقام املركز بنشـر مجموعـة من أبحاث 
اخلبـراء حـول جميـع املوضوعـات املتعلقـة بنخيـل التمـر بـدءاً مـن علـم آثـاره وزراعتـه واسـتخداماته 
التقليديـة حتـى التسـويق الدولـي وتطبيقـات األسـاليب احليويـة يف طـرق التكاثـر احلديثـة ومكافحـة 
األمـراض. ويقـدم الكتـاب بلغتيـه اإلنكليزيـة والعربيـة نظـرة شـاملة ألي قـارئ يريـد التعـرف علـى 

زراعـة نخيـل التمـر وصناعتـه منـذ نشـأتها القدميـة وحتـى ممارسـاتها احلديثـة.
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نادي تراث اإلمارات
تأسـس نـادي تـراث اإلمـارات يف أبوظبـي يف 5 سـبتمبر 1993م بنـاًء علـى 
توجيهـات صاحـب  السـمو الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان »رحمـه اهلل« ومت 
إشـهاره يف 3 يونيـو 1997م مبوجـب املرسـوم األميـري رقـم   )14( لسـنة 1997م، 
كهيئـة مسـتقلة تابعـة حلكومـة أبوظبـي، برئاسـة سـمو الشـيخ سـلطان بـن زايـد 
آل نهّيـان حفظـه اهلل. رؤيـة النـادي أن يكـون أفضـل منظمـة وطنيـة مجتمعيـة 
عصرية ذات أبعاد حضارية وإشـعاع عاملي تسـاهم يف بناء الشـخصية الوطنية 

املتوازنـة املؤهلـة للقيـادة يف األلفيـة الثالثـة. وتركـز رسـالة النـادي علـى نشـر وترسـيخ التـراث، 
وتأهيـل قطـاع الشـباب والناشـئة ليكونـوا أعضـاء فاعلـن يف املجتمـع، يف إطـار مـن ثقافة وتراث 
أهـداف  مـن  ومتطلباتـه.  العصـر  طبيعـة  مـع  يتواكـب  ومبـا  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 
النـادي: احملافظـة علـى تـراث دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وتعليـم وتثقيـف األجيـال بتـراث 
اآلبـاء واألجـداد، تنظيـم وتطويـر األنشـطة املتعلقـة بتـراث الدولـة، إجـراء الدراسـات والبحـوث 
املتعلقـة بتـراث دولـة اإلمـارات واألدب الشـعبي، نشـر الوعـي الفكـري والثقـايف لتعميـق احلـس 
الوطنـي لـدى األبنـاء، تأكيـد االلتـزام بتـراث اآلبـاء واألجـداد وإثراء النفس بـكل معطيات الثقافة 
واملعرفـة والعلـوم املتعلقـة بذلـك، وتنظيـم املعـارض املتعلقـة باجلانـب التراثـي. وقـد لعـب نـادي 
تـراث اإلمـارات مـن خـالل العديـد مـن املرافـق التابعة له دوراً كبيـراً يف كل ما يخص نخيل التمر 
كعلـم وثقافـة وتـراث. ومـن املرافـق التـي تخـص موضـوع هـذه الدراسـة هـي مركـز زايـد للتـراث 

والتاريـخ والقريـة التراثيـة: 

- مركز زايد للتراث والتاريخ: 
مت إنشاء مركز زايد للتراث والتاريخ عام 1998م )مقره مدينة العن(، وبدأ يف ممارسة نشاطه 
بالبرامـج واملشـاريع والنشـاطات والفعاليـات والدراسـات  املركـز  يعنـى  1999م.  الفعلـي يف عـام 
واإلصدارات التي يعدها باحثو املركز أو  املتعاونون معه من داخل الدولة أو خارجها. ويعمل على 
تأهيـل الكـوادر البشـرية املواطنـة وتنميـة املهـارات وتطويرهـا مـن خـالل إجراء الـدورات التدريبية 
 للمواطنـن، ويعمـل املركـز أيضـاً علـى توثيـق الروابـط الثقافيـة والعلميـة مـع الهيئـات واملؤسسـات 
واملختصـن واألكادمييـن واملسـؤولن  علـى الصعيـد احمللـي واإلقليمـي أو الدولـي. مـن أهـداف 
املركـز:  توجيـه العنايـة إلـى البحـث العلمـي يف مجـال التاريـخ والتـراث الوطنـي لدولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة  خاصـة والتـراث اخلليجـي والعربـي عامـة، إعـداد الدراسـات والبحـوث اخلاصـة 
بالتـراث الشـعبي يف الدولـة وتوثيقهـا، إعـداد دورات تدريبيـة لتخريـج جيل مـن الباحثن املواطنن 
خلدمـة أغـراض البحـث التراثـي والتاريخـي، وضـع خطـة سـنوية لتنفيـذ مشـاريع بحثيـة مشـتركة 
بالتعاون مع املؤسسـات العلمية واألكادميية ذات االهتمام  املشـترك داخل الدولة وخارجها، تعزيز 
عالقـات التعـاون الثقـايف وتبـادل اخلبـرات مـع املنظمـات الدوليـة، واملؤسسـات العلميـة، واملراكـز، 
 والهيئـات وتبـادل اخلبـرات التراثيـة معهـا، واملشـاركة يف مؤمتراتهـا وندواتهـا مبـا يعـزز أهـداف 
املركـز، إقامـة النـدوات واملؤمتـرات واملنتديـات الفكريـة واحللقـات الدراسـية والبحثيـة واملعـارض 
ضمـن خطـة سـنوية  دوريـة، وإصـدار الكتـب واملطبوعـات والنشـرات، وحتقيـق املخطوطـات. ومـن 

أهـم اإلصـدارات احلديثـة:   
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طبـع كتـاب عـن نخيـل التمـر حتـت عنـوان »نخيـل التمـر كعلـم وثقافـة وتـراث« يف عـام 2004م.  -
يشـرح الكتـاب النواحـي العلميـة للنخلـة بطريقـة سـهلة، ويتعـرض للـدور التراثـي لنخيـل التمـر يف 
حيـاة دولـة اإلمـارات. ويعتبـر الكتـاب مرجعـاً للمختصـن وغيـر املختصـن ولـكل مـن يرعى شـجرة 
نخيل التمر يف مسكنه أو مزرعته )فرج 2005(. يتعرض الكتاب يف فصله األول عن شجرة اخلير 
مـن غـرس زايـد اخليـر ثـم تتوالـى الفصـول حـول وصـف النخلـة والتمييـز اخلضـري لألصنـاف، 
العمليـات الزراعيـة وجـودة التمـور، مشـاكل نضـج الثمـار، القيمـة الغذائيـة والطبيـة للتمـور، دليـل 

أصنـاف التمـور التجاريـة، مشـاكل اإلنتـاج، طـرق اجلمـع والتخزيـن، والقيمـة التراثيـة للنخيـل. 
طباعـة أول قاعـدة بيانـات علميـة عمليـة عـن نخيـل التمر بدولة اإلمارات حتـت عنوان »أطلس  -

أصنـاف نخيـل التمـر يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة« يف عـام 2008م، مـن تأليـف الدكتـور 
حسـام غالـب. ويعتبـر هـذا الكتـاب األول مـن نوعـه علـى السـاحة العلميـة يهـدف إلـى التعريـف 
بأصنـاف نخيـل التمـر يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مـن خـالل الصفات اخلضريـة والزهرية 
والثمريـة، ويتنـاول مواصفـات الصفـات الطبيعيـة وفـق األسـس العلميـة املعتمدة عامليـاً يف تصنيف 
أصنـاف نخيـل التمـر مبـا يسـمى مفتـاح تشـخيص األصنـاف. وقد ذكر املؤلـف يف مقدمة األطلس: 
إن هـذا األطلـس لـم يـأت مـن فـراغ فالبنيـة التحتيـة واملنـاخ اإليجابـي املشـجع يف مجـال االهتمـام 
بالشـجرة املباركـة نخيـل التمـر بدولـة اإلمـارات يف ظـل القيـادة الرشـيدة لصاحـب السـمو الشـيخ 
خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه اهلل، راعـي النخلة وصاحب رؤيـة حضارية متميزة 
يف دعـم املسـيرة الزراعيـة عبـر دعـم وتطويـر كافـة املراكـز البحثيـة العلميـة واإلنتاجيـة املعنيـة 
بنخيـل التمـر ممـا كان لـه كبيـر األثـر يف نفسـي ودفعنـي للمبـادرة إلـى إعـداد هـذا األطلـس العلمي 

عدسة:•أمحد•مصبح•النعيمي
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ألصنـاف نخيـل التمـر بدولـة اإلمـارات وهـو الفريـد مـن نوعـه علـى مسـتوى الدولة والعالـم العربي 
لتميـزه يف عـدة نقـاط أهمهـا )غالـب 2008(:

1- أول عمل موسوعي لنخيل التمر على مستوى العالم العربي.

2- أوسع قاعدة بيانات علمية ألصناف نخيل التمر على مستوى الدول والعالم العربي.

3- يتضمن مفتاح تشخيص ألكثر من 150 صنفاً.

4- حصر وتصنيف أصناف نخيل التمر بدولة اإلمارات حسب التوزيع اجلغرايف.

5- التصنيف النباتي لشجرة نخيل التمر.

6- حتديـد الصفـات الطبيعيـة للخصائـص اخلضريـة والزهريـة والثمريـة ألصنـاف نخيـل التمر 

يف الدولة.
7- وضع مفتاح تشخيص عام ألكثر من 20 صنف من أصناف نخيل الذكور )األفحل(.

8- حصر وتصنيف 70 صنفاً من أصناف النخيل بذرية األصل )اجلشـوش(، باإلضافة إلى 42 

جـدوالً بيانيـاً علميـاً تتضمـن املواصفـات الفنيـة ألصنـاف نخيـل التمـر بدولة اإلمـارات، ومعلومات 
إضافيـة عـن أصنـاف نخيل التمر.

- القرية التراثية
تعتبـر مـن أهـم مرافـق النـادي، وهـي حتتـل مسـاحة تزيـد عـن )16000( متـر مربـع يف منطقـة 
كاسـر األمواج املطل على  العاصمة أبوظبي، وقد أنشـئت إلبراز اجلانب التراثي يف الدولة أمام 
الزائريـن، إذ تضـم منـاذج حيـة ملبـان تراثيـة تربـط زائرهـا  بتفاصيـل احليـاة اليومية التي عاشـها 
أبنـاء الدولـة قبـل ظهـور النفـط وقـد مت تشـييدها بأسـلوب هندسـي يناسـب عراقـة املاضـي 
 بحيـث بحيـث تعـد مـزاراً لـكل مهتـم وباحـث عـن التـراث، ولذلـك تعتبـر القريـة التراثيـة صـورة 
طبـق األصـل عـن حيـاة األجـداد. وحتتـوي القريـة علـى: البيئـة البريـة، بيـت البحـر )مـن ضمنهـا 
البيـوت املغطـاة بــ »اليزايـا« املصنوعـة مـن سـعف النخيـل(، البيئـة الزراعيـة )وتركـز علـى أنظمة 
ـية التي  الري واألفالج(،  املشـغل اليدوي النسـائي  )إبداع النسـاء لقطع النسـيجية واألدوات القشِّ
تتـوزع يف مختلـف أركان البيـت باسـتخدام الصـوف  وسـعف النخيـل(،     السـوق الشـعبي )احملتـوي 
علـى الصناعـات احلرفيـة واليدويـة والتقليديـة(،   معـرض السـوق الشـعبي  )يتضمـن املنتجـات 
اليدويـة(، املتحـف )عـرض لواقـع وتفاصيـل احليـاة اليوميـة(، املسـجد، ا ملنطقـة األثريـة )تضـم 
منـاذج مصغـرة لآلثـار املكتشـفة(، منطقـة األلعـاب واالسـتراحة ، و املهرجـان التراثـي األسـبوعي 

)منـارة للسـياحة التراثيـة(. 
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لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي
تأسسـت جلنة إدارة املهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بقـرار صـادر عـن األمانـة العامـة للمجلـس التنفيـذي إلمـارة 
أبوظبـي بتاريـخ 3 فبرايـر 2013م. تهـدف رؤيـة واسـتراتيجية 
اللجنـة إلـى تعزيـز قيـم الـوالء واالنتمـاء مـن خـالل ممارسـة 

التـراث اإلماراتـي األصيـل.، كمـا تعمـل علـى ترسـيخ قيـم املـوروث اإلماراتـي يف الوفـاء والـوالء 
للقيـادة والوطـن كمثـل أصيـل يحتـذى بـه وضمـان اسـتدامته. 

تنظـم اللجنـة سـنوياً مهرجـان ليـوا للرطـب يف منطقـة الظفـرة حتـت رعايـة سـمو الشـيخ منصور 
بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة والتـي عـادة مـا تسـتمر إلـى 

حوالـي 10 أيـام.  
ــة  ــن لزراعـ ــن املزارعـ ــة بـ ــرات الفنيـ ــادل اخلبـ ــى لتبـ ــة األولـ ــان يف الدرجـ ــدف املهرجـ يهـ
ـــة احلاجـــات  ـــراً يف تلبي ـــي لعبـــت دورا كبي ـــل الت ـــواع الرطـــب. فشـــجرة النخي أفضـــل وأجـــود أن
الغذائيـــة واحلياتّيـــة للجماعـــات البشـــرية يف الصحـــراء هـــي مصـــدر الثمـــرة احملببـــة التـــي 
يحتفـــي بهـــا ابنـــاء االمـــارات يف مهرجـــان ليـــوا للرطـــب. واحـــة ليـــوا الواقعـــة علـــى أطـــراف 
صحـــراء الربـــع اخلالـــي، هـــي واحـــدة مـــن اهـــم مناطـــق زراعـــة النخيـــل يف العالـــم، وإقامـــة 
املهرجـــان فيهـــا يهـــدف لالرتقـــاء بأصنـــاف متـــور اإلمـــارات وتعزيـــز تنافســـيتها محليـــاً ودوليـــاً. 
يشـــمل املهرجـــان فعاليـــات بـــارزة مـــن مســـابقات ومـــزادات رطـــب، والتـــي تهـــدف إلـــى التوعيـــة 
ــيات  ــة وأمسـ ــة النخلـ ــة رعايـ ــول كيفيـ ــال حـ ــم األطفـ ــة لتعليـ ــة، ودورات خاصـ ــة النخلـ بأهميـ

شـــعرية وألعـــاب شـــعبية وغيرهـــا.
ــد  ــب القائ ــي نائ ــي عهــد أبوظب ــان ول ــد آل نهي ــن زاي دعــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
األعلــى للقــوات املســلحة مبناســبة زيارتــه التفقديــة ملهرجــان ليــوا الرابع ملزاينــة الرطب 2008م 
باملنطقــة الغربيــة إلــى أن تكــون املســابقة يف عــام 2009م علــى مســتوى دولــة اإلمــارات وفتــح 
البــاب أمــام املزارعــن مــن كافــة أنحــاء اإلمــارات ســوف يحقــق قفــزة نوعيــة للمســابقة نحــو 
االرتقــاء والتنــوع والتجديــد. وأكــد ســموه أن دعــم القطــاع الزراعــي بشــكل عــام والزراعــات 
ــة بالبــالد. وقــد  ــاً يف اســتراتيجية التنمي ــدوام خطــاً ثابت ــى ال املثمــرة بشــكل خــاص شــكل عل
ــم باســم اإلمــارات وذلــك يف موســوعة جينيــس خــالل  ــر طبــق رطــب يف العال مت تســجيل أكب
فعاليــات املهرجــان يف عــام 2008م. وخــالل فعاليــات املهرجــان الســادس يف عــام 2010م، كمــا 
أمــر ســموه مبنــح املهرجــان 35 ألــف فســيلة نخيــل لتوزيعهــا علــى الفائزيــن واملشــاركن بشــكل 
عــام يف املهرجــان، وذلــك تقديــراً مــن ســموه الهتمامهــم باحلفــاظ علــى هــذا التــراث األصيــل. 
كمــا تنظــم اللجنــة مســابقة لتغليــف وتعبئــة التمــور ضمــن فعاليــات مهرجــان الظفــرة لإلبــل، 
حيــث بلــغ عــدد املشــاركن مــن املزارعــن منتجــي التمــور احملليــة أكثــر مــن 500 مشــارك عــام 
2009م، وأهــم األصنــاف هــي اخلــالص والشيشــي واملجــدول والدبــاس. الهــدف مــن تنظيــم 

هــذه الفعاليــة اجلديــدة هــو نشــر الوعــي بأهميــة جــودة التعبئــة والتغليــف يف تســويق التمــور، 
ــن املزارعــن  ــق روح املنافســة ب ــي، وخل ــج احملل ــزارع واملنت ــدى امل ورفــع املســتوى التســويقي ل
لتقــدمي األفضــل، وتنميــة القــدرات والتســويقية لــدى املنتجــن، إلــى جانــب االرتقــاء مبســتوى 

التمــور احملليــة.
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شركة الفوعة لتطوير وتنمية زراعة النخيل
لتحقيـق االسـتغالل األمثـل للثـروة االقتصاديـة )شـجرة النخيـل املباركـة( 
التـي حتظـى برعايـة سـامية مـن رئيـس الدولة صاحب السـمو الشـيخ خليفة 
بـن زايـد آل نهيـان حفظـه اهلل، خيـر خلـف خليـر سـلف، والذي كـرس جهوده 
لالهتمـام بأشـجار النخيـل وإكثارهـا يف ربـوع دولـة اإلمـارات كافـة، انطلقـت 
شـركة الفوعـة لتؤكـد دورهـا يف تطويـر هـذا القطـاع احليـوي ليكـون أحـد 
الدعائـم االقتصاديـة الناجحـة بالدولـة )الشـكل 48(. وقـد تأسسـت شـركة 
الفوعـة لتطويـر وتنميـة قطـاع النخيـل تنفيذا لقرار املجلـس التنفيذي إلمارة 

الشـركة  شـركات  إحـدى  وأصبحـت  2005/5/23م،  بتاريـخ   2005/19 جلسـة   15 رقـم  أبوظبـي 
القابضـة العامـة - أبوظبـي، واتخـذت العـن مقـرا رئيسـيا لهـا. 

تتمثل رؤية شركة الفوعة يف نشر التمور عاملياً وجعلها جزء من احلياة اليومية لكل فرد يف كل 
أنحاء العالم، أما رسالتها فهي إنشاء عالمة جتارية عاملية لتمور دولة اإلمارات تؤكد على مكانة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة كمركز لالبتكار العربي وقيادتها للنهضة العربية. من أهم أهداف 

الشركة هي:
املشاركة يف تطوير سياسة الدعم الزراعي احلكومي ملنتجي التمور بالدولة. -
الفاخـرة  - اإلماراتيـة  التمـور  ملنتجـات  وجذابـة  بعبـوات حديثـة  عامليـة  إنشـاء عالمـة جتاريـة 

العامليـة. األسـواق  إلـى  بهـا  للوصـول 
إجـراء األبحـاث والدراسـات يف اليابـان، هولنـدا وبريطانيـا لتطويـر املنتجات اجلديـدة القائمة  -

علـى التمـور كاملشـروبات واحللويات.
تطوير املصانع وتبني إستراتيجيات التسويق احلديثة. -
اسـتثمار املـوارد البشـرية وتسـخير إمكانياتهـا يف االرتقـاء مبسـتوى قطـاع النخيـل والعمل على  -

انتشـار التمـور محليـاً وعاملياً.
تفعيل دور القطاع اخلاص يف زراعة النخيل وإنتاج التمور. -

الشكل )48(. مزرعة الفوعة إلنتاج التمور العضوية )تصوير املؤلف(.
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يتبع•الشركة•ما•يلي:
مصنـع اإلمـارات للتمـور بالسـاد: أنشـئ املصنـع يف عـام 1998م لتعبئـة التمـور، وتبلـغ الطاقـة  -

للمواصفـات القياسـية العامليـة وأنظمـة اآليـزو  اإلنتاجيـة 113.000 طـن مـن التمـور سـنوياً، وفقـاً 
والهاسـب، كمـا يحمـل املصنـع صفـة العضـو يف املعهـد األمريكـي لتكنولوجيـا األغذيـة.

مصنـع املرفـأ للتمـور: تأسـس املصنـع عـام 1994م، وتبلـغ الطاقـة اإلنتاجيـة 50.000 طـن مـن  -
التمـور سـنوياً، وتتميـز اإلنتاجيـة باجلـودة وفقـاً للمواصفات العاملية وأنظمة اجلودة اآليزو والهاسـب.

مكاتـب اإلدارة العامـة: وتشـمل إدارة اإلمـداد، إدارة العالقـات اخلارجيـة و التنسـيق، إدارة املالية،  -
إدارة املوارد البشـرية وإدارة املبيعات والتسـويق.

مراكــز تســليم واســتالم التمــور بإمــارة أبوظبــي: تهــدف مراكــز االســتالم إتبــاع األســاليب املتطــورة  -
الســتالم وتــداول وتخزيــن التمــور مــن جميــع املزارعــن املواطنــن يف مختلــف مناطــق الدولــة.

مزرعـة الفوعـة بالعـن )أكبـر مزرعـة نخيـل عضويـة بالعالـم(: تبلـغ املسـاحة اإلجماليـة للمزرعـة  -
1321 هكتـار وتعتمـد علـى أحـدث األسـاليب الزراعيـة لزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور، وتطبـق أنظمـة 

للمواصفـات العامليـة للمسـاهمة يف احلفـاظ علـى سـالمة البيئـة وصحـة  الزراعـة العضويـة وفقـاً 
املجتمع. وقد نالت املزرعة شهادة اإليكوسيرت للزراعة العضوية وفق النظامن األوروبي واألمريكي 

خـالل عـام 2008م.
شـركة الفوعة الهند: شـركة الفوعة الهند هي شـركة فرعية مملوكة بالكامل لشـركة الفوعة ذ م  -

م.، اإلمـارات. منتـج تـاج التمـور متوفـر يف الهنـد. وقـد وصـل عـدد املسـتهلكن إلـى 3 مليـون مسـتهلك 
حـول الهنـد. مكتـب الشـركة الرئيسـي موجـود يف مدينـة جورجـاون وتوجـد مكاتـب إقليميـة أخـرى يف 

جميـع أنحـاء املـدن الكبـرى مثـل مومبـاي وحيدر أباد وكوتشـن وتشـيناي.

تتمثل•أهم•إجنازات•شركة•الفوعة•)الفوعة•2009،•الفوعة•2011(:
1- االهتمـام مبصلحـة املـزارع: حيـث حرصـت الشـركة منـذ تأسيسـها علـى األخـذ بيـد املزارعـن 

وإرشـادهم وتوعيتهـم وتسـخير كافـة اإلمكانيـات خلدمتهـم، علمـاً بأنـه مت تطبيـق سياسـة جديـدة لدعم 
املزارعن منذ موسـم عام 2007م، وقد بلغت نسـبة املزارعن املسـتفيدين من هذه السياسـة 75 % من 
إجمالـي املزارعـن، كل ذلـك إميانـاً مـن الفوعـة بـأن جنـاح هـذا القطـاع االقتصـادي قائـم علـى املـزارع 
الناجـح الـذي يوفـر متـوراً عاليـة اجلـودة مبـا يضمـن ظهوراً مشـرفاً لإلمارات على مسـتوى العالم. وقد 
نشـرت الشـركة دلياًل لتسـويق التمور يف عام 2009ب )الشـكل 49(. ويحتوي هذا الدليل على معلومات 
هامـة عـن كيفيـة إجـراءات اسـتالم التمـور مبراكـز االسـتالم املختلفـة، ومعلومـات حـول نظـام وفئـات 
املـزارع، جـدول أسـعار التمـور حسـب سياسـة الدعـم، مواقـع مراكـز االسـتالم، الوصـف العـام ملعاييـر 
االسـتالم، تفاصيـل املعاييـر، صـور وشـروط املعاييـر، جـدول املعيـار اخلـاص وإجـراءات التدقيـق. وقـد 

حـددت الشـركة ثمانيـة مراكـز السـتالم التمـور مـن مـزارع املواطنـن يف جميـع مناطـق الدولـة. 
2- االسـتغالل األمثـل للتمـور علـى أسـس اقتصاديـة: مت حتقيـق االسـتغالل األمثـل للتمـور بزيـادة 

االسـتفادة مـن التمـور املسـتلمة مـن مـزارع املواطنن وتصنيعها وفق أحـدث مواصفات اجلودة العاملية 
والعمـل علـى تقليـل الفاقـد منهـا كعلـف حيوانـي، وقـد سـاهم ذلـك يف حتويـل مصانـع التمـور مـن 
اخلسـائر إلـى ربحيـة مـن خـالل رفـع الطاقـة اإلنتاجيـة للمصانـع من 30 الف طن يف عـام 2005م إلى 
113 ألـف طـن يف عـام 2016م، كمـا مت العمـل علـى حتسـن جـودة التصنيع ملواكبـة العالمات التجارية 

اجلديـدة عبـر إدخـال عمليـات الفـرز وإعـادة تصميـم عمليـات اإلنتـاج واجلـودة. 
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للعامليـة:  اإلماراتيـة  التمـور  أخـذ   -3
لالنطـالق  الفوعـة  شـركة  تسـعى  حيـث 
العمـل علـى  للعامليـة مـن خـالل  بتمورهـا 
متثـل  التـي  النخلـة  بثقافـة  الوعـي  زيـادة 
وأصالتـه،  اإلماراتـي  املجتمـع  عراقـة 
وحتقيـق انتشـار واسـع للتمـور اإلماراتيـة 
فتـح  عبـر  العالـم  دول  مسـتوى  علـى 
األسـواق اجلديـدة، ليصـل إجمالـي الـدول 

دولـة.  28 إليهـا  التصديـر  يتـم  التـي 
4-جعل الهوية الوطنية جسراً لإلجناز: 
حيث أبرزت شركة الفوعة الهوية الوطنية 
ليترك  اإلماراتي  الشباب  وتوظيف 
التمور  انتشار  بصمة واضحة يف حتقيق 
األجداد  ماضي  تعكس  التي  اإلماراتية 
شركة  وتتبنى  اإلماراتي.  املجتمع  وتراث 
التدريبية  البرامج  خطتها  ضمن  الفوعة 

للموظفن. 
5- البحث والتطوير: تنفيذاً لرؤية سمو 
نهيـان رئيـس  آل  زايـد  بـن  الشـيخ حامـد 
إدارة  مجلـس  ورئيـس  العهـد  ولـي  ديـوان 
التمـور  أهميـة  بإبـراز  القابضـة  الشـركة 
يف حيـاة كل شـخص يف أنحـاء العالـم، مت 
إجـراء األبحـاث يف أهـم األسـواق لدراسـة 
مت  حيـث  بالتمـور،  املسـتهلكن  معرفـة 
إجـراء األبحـاث يف كل مـن دولـة اإلمـارات 
املتحـدة،  اململكـة  املتحـدة،  العربيـة 
اليابـان،  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات 

والهنـد.  الصـن 
6- تطويـر املنتجـات اجلديـدة: تخطـط الفوعـة إلطـالق منتجـات جديـدة خـالل األعـوام القادمـة، 

ودعـم ذلـك مـع حملـة توعيـة لتشـجيع النـاس علـى اسـتهالك التمـور علـى أسـاس يومـي. 
أهم•نشاطات•ومشاركات•وفعاليات•الشركة:

- تنظـم شـركة الفوعـة سـنوياً مسـابقة النخبـة للتمـور ضمـن فعاليات مهرجان الشـيخ زايد التراثي 
خـالل الفتـرة )نوفمبـر - ينايـر( مـن كل عـام، وجـاء تنظيـم شـركة الفوعـة للمسـابقة الختيـار أجـود 
أصنـاف التمـور، وذلـك بهـدف تشـجيع أصحـاب املـزارع علـى التنافـس يف تقـدمي أفضـل أصنـاف 
التمـور مـن حيـث اجلـودة واملـذاق. وتسـاهد هـذه املسـابقة يف ترشـيخ مكانـة النخلـة املباركـة التـي 
تعكـس عرقـة املجتمـع اإلماراتـي وأصالتـه، حيـث ارتبطت النخلـة بتاريخ أبناء اإلمـارات الذين توارثوا 

حبهـا جيـاًل بعـد جيـل، وأدركـوا أهميتهـا وتعلمـوا كيفيـة التعامـل بهـا. 

الشـكل )49(. منتجـات ومنشـورات إرشـادية خاصـة بشـركة الفوعـة 
لتطويـر وتنميـة زراعـة النخيـل )الفوعـة 2009أ(.
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية 
يف أعقـاب اعتمـاد مشـروع مركـز خليفـة للتقانـات احليوية والهندسـة الوراثية مـن جانب الفريق 
أول سـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وبناًء على توصية من سـمو الشـيخ 
منصـور بـن زايـد آل نهيـان، وزيـر شـؤون الرئاسـة، وسـمو الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان، وزيـر 
التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، الرئيـس األعلـى جلامعة اإلمـارات العربية املتحدة، فقد مت يف 29 
مـارس 2007م التوقيـع علـى اتفاقيـة إنشـاء املركـز اإلقليمـي للتقانـات احليويـة والهندسـة الوراثيـة 
مـن طـرف كل مـن وزارة شـؤون الرئاسـة، وجامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. مـن أهداف املشـروع 

حتقيـق مـا يلي:

أواًل: األهداف العامة:
نقل وتوطن التقنيات احليوية التطبيقية واالستفادة منها يف تطوير الزراعة العربية. -
إجراء البحوث والدراسات التطبيقية حلل املشكالت التي تواجه القطاع الزراعي وحتسينه. -
تدريـب وتأهيـل الكـوادر العربيـة علميـاً وفنيـاً يف مجـال التقنيـات احليويـة املختلفـة والسـالمة  -

احليوية.
اإلكثـار النسـيجي للمحاصيـل الزراعيـة املهمـة للمسـاهمة يف تلبيـة احتياجـات الـدول العربيـة  -

مـن الشـتالت والتقـاوي.
االسـتفادة مـن تقنيـات البصمـة الوراثيـة يف التعـرف علـى األصناف واألنـواع النباتية واملطابقة  -

الوراثيـة للنباتـات املنتجـة نسـيجياً والكشـف عـن مسـببات األمـراض واملنتجـات احملسـنة وراثيـاً 
وحتديـد املوروثـات واخلرائـط الوراثيـة يف التحسـن الوراثـي لبعـض احملاصيـل وإنتـاج أصنـاف 

جديـدة تتناسـب مـع حاجـة البيئـة واألسـواق العربيـة.
املساعدة يف وضع التشريعات والقوانن اخلاصة بحماية البيئة وصحة اإلنسان. -
تقدمي الدراسات واالستشارات يف مجال التقنيات احليوية. -
االستثمار يف التقنيات احليوية. -

ثانيًا: األهداف التخصصية:
اإلكثار السريع للنباتات االقتصادية املهمة باستخدام طرق زراعة األنسجة املختلفة. -
احلصـول علـى مؤشـرات وراثيـة ألصنـاف النخيـل املهمة يف املنطقة العربية باسـتخدام تقنيات  -

البصمـة الوراثي املختلفة.
التأكد من املطابقة الوراثية ملنتجات الزراعة النسيجية ملختلف أصناف النخيل. -
وضع اخلريطة اجلينية لنخيل التمر. -
التوصيل إلنتاج نباتات محسنة وراثياً ذات صفات مهمة ومرغوبة يف املنطقة. -
مسـاعدة الـدول األعضـاء يف الهيئـة العربيـة لوضـع وتطبيـق قوانـن احملافظـة علـى البيئـة  -

العامـة. والسـالمة 
تدريـب الكـوادر الفنيـة مـن الـدول العربيـة يف املجـاالت السـابقة الذكـر وتوفيـر فـرص لطلبـة  -

الدراسـات العليـا إلجـراء بحوثهـم يف تخصصـات املركـز.
توفير الفرص االستثمارية جلذب القطاع اخلاص واملؤسسات العربية واألجنبية. -
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المركز الدولي للزراعة الملحية 
مت إنشــاء املركــز الدولــي للزراعــة امللحيــة يف عــام 1999م مبنطقــة 
ــارات  ــة اإلم ــة دول ــن حكوم ــاون ب ــي )الشــكل 50( بالتع ــة يف دب الروي
العربيــة املتحــدة ومجموعــة البنــك اإلســالمي للتنميــة، والصنــدوق 

العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي وصنــدوق األوبــك للتنميــة الدوليــة، والصنــدوق الدولــي 
للتنميــة الزراعيــة وبلديــة دبــي، بتكلفــة قدرهــا 38 مليــون دوالر أميركــي شــاملة االستشــارات 
ــة  ــة املركــز لدول ــؤول بعدهــا ملكي وتكاليــف التشــغيل ملــدة عشــر ســنوات انتهــت يف عــام 2009م وت
اإلمــارات حســب االتفاقيــة املوقعــة مــع البنــك. وقــد مت تعديــل االتفاقيــة املوقعــة بــن حكومــة دولــة 
اإلمــارات ومجموعــة البنــك اإلســالمي للتنميــة بشــأن املركــز الدولــي للزراعــة امللحيــة يف أبريــل 
2010، ومبوجــب االتفــاق تتولــى الدولــة تشــغيل املركــز واإلشــراف عليــه، وفقــاً للقــرارات واللوائــح 

التــي تصدرهــا احلكومــة يف هــذا الشــأن. ويذكــر أن ميزانيــة املركــز تشــمل الدعــم الســنوي املقــدم 
مــن دولــة اإلمــارات وقــدره خمســة ماليــن دوالر يقــدم مناصفــة بــن وزارة البيئــة وامليــاه )وزارة 
ــى الدعــم املقــدم ســنوياً مــن  ــة يف أبوظبــي، إضافــة إل ــة البيئ ــاً( وهيئ ــة حالي ــر املناخــي والبيئ التغي
البنــك اإلســالمي للتنميــة مببلــغ مليونــي دوالر أميركــي، بجانــب اإليــرادات الذاتيــة للمركــز والهبــات 
التــي تقدمهــا املؤسســات الدوليــة. ويســري االتفــاق ملــدة خمــس ســنوات اعتبــاراَ مــن 1 ينايــر 2010م، 

مــع احتفــاظ املركــز بوضعــه الدولــي احملــدد يف االتفاقيــة األساســية وأهدافــه، والتــي تشــمل: 
حتسـن اإلنتاجيـة الزراعيـة وخاصـة النباتـات املتحملة للملوحة، واملسـاهمة يف حتقيق التنمية  -

البيئيـة املسـتدامة يف الـدول التـي تعانـي من شـح يف مصادر املياه.
التركيز على استخدام املياه املاحلة وغيرها من مصادر املياه غير التقليدية. -
تنمية القدرات البشرية يف مجال الزراعة امللحية. -
نقل نتائج األبحاث ذات اجلدوى االقتصادية واالستفادة منها يف مراكز األبحاث ذات الصلة. -
امللحيـة  - الزراعـة  مجـال  يف  اجلديـدة  العلميـة  التطبيقـات  علـى  التدريبيـة  البرامـج  تنظيـم 

امليـاه.  واسـتخدامات 
ويتميـز املركـز ببحوثـه الزراعيـة التطبيقيـة التـي تهـدف إلى حتقيق التنميـة الزراعية يف البيئات 
ذات املـوارد الهامشـية مـن التربـة وامليـاه، باسـتخدام امليـاه املاحلة وشـبه املاحلة. وقـد تطور املركز 
اسـتراتيجياً خـالل السـنوات العشـر املاضيـة بإتبـاع منهـج شـامل لتحسـن اإلنتاجيـة الزراعيـة 

تعتمـد علـى اإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة. 
وقـد تقـدم املركـز الدولـي للزراعـة امللحيـة ملعاجلـة مشـكالت امللوحـة وزراعة النخيـل يف املنطقة 

مبقترحـات لتنفيـذ املشـروعات البحثيـة والتطويريـة اآلتيـة )دخيل 2005(:
تقومي ميداني لتحمل نخبة من أصناف نخيل التمر للملوحة على املدى الطويل. -
انتقاء أصناف نخيل متجانسة مختارة. -
إحـداث حتمـل امللوحـة و/أو حتسـينه يف أصنـاف مختـارة مـن أشـجار النخيـل عنـد مراحـل  -

مبكـرة مـن اإلنتـاج عـن طريـق زراعـة األنسـجة النباتيـة
تقـومي تأثيـر مسـتويات امللوحـة املرتفعـة واملمارسـات الزراعيـة السـائدة يف إنتـاج التمـور يف  -

مـزارع منتقـاة يف أنحـاء متفرقـة مـن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
النخيـل يف شـبه اجلزيـرة  - مـن أشـجار  امللوحـة يف أصنـاف فاخـرة  لتحمـل  دراسـة مسـحية 
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العربية وتأسيس بنك ميداني للجينات.
اإلكثـار اخلضـري وتقـومي حتمـل امللوحـة لبعـض النباتـات الفريـدة التي تعيـش يف بيئات ماحلة  -

باسـتخدام زراعـة األنسـجة. حيـث توجـد يف مواقـع عديـدة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة ويف 
املنطقـة عمومـاً، نباتـات مـن أصنـاف أشـجار النخيـل ذات القيمـة التجاريـة والقـادرة على احلفاظ 

علـى مسـتويات مقبولـة مـن النمـو واإلنتاج يف مناطـق متملحة.
حتديـد املورثـات املسـؤولة عـن حتمـل امللوحـة يف األمنـاط الوراثيـة املقاومـة للملوحـة، ومـن ثـم  -

نقلهـا إلـى األصنـاف املرغـوب فيهـا جتارياً.

الشكل )50(. املركز الدولي للزراعة امللحية )املوقع االلكتروني للمركز، 2011(.
بنك اجلينات

البيوت البالستيكية

أجهزة قياس الطقس

طرق الري احلديثة

املصادر املائية

منظر جوي للمركز
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الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس
مـن أجـل االرتقـاء مبعاييـر منتجـات دولـة اإلمـارات العربيـة 
منـح مصنـع متـور  التمـور،  تصديـر  فـرص  ولتحسـن  املتحـدة، 
اإلمـارات شـهادة األيـزو 9001 )2000(، كمـا مت منحـه شـهادات 

)حتليـل املخاطـر لنقطـة التحكـم احلرجـة(. وتطبـق دولة اإلمـارات العربية املتحـدة إجراءات صارمة 
للتحكـم يف اجلـودة، واملراقبـة البيئيـة، مـن خـالل مختبـرات التحكـم يف اجلـودة، واملراكـز البيئيـة 
املنتجـات  بتحليـل مسـتوى مطابقـة  املختبـرات  تلـك  وتقـوم  والشـارقة.  ودبـي  وأبوظبـي  العـن،  يف 
مـع متطلبـات االسـتهالك اآلدمـي، وتصـدر شـهادات الصالحيـة ملنتجـات التمـور املسـتهلكة محليـاً، 
واملصـدرة للخـارج. وعـالوة علـى ذلـك تقـوم وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة، مـن خـالل مختبـرات 
التحكم يف اجلودة التي تشـرف عليها، بإصدار شـهادات الصحة النباتية للشـحنات املعدة للتصدير 

وفحصهـا.
وقد أصدرت هيئة للمواصفات واملقاييس املواصفة القياسية رقم )656( للتمور الكاملة املعبأة منزوعة 
النوى و/أو غير منزوعة النوى، واملعدة لالستهالك اآلدمي املباشر، وال تختص باألشكال األخرى، مثل 
التمور املجزأة أو املهروسة أو متور األغراض الصناعية أو املستخدمة كعلف. وجتدر اإلشارة إلى أن هذه 
املواصفة هي نفسها املعمول بها يف جميع دول مجلس التعاون األخرى كمواصفة إلزامية. كما أصدرت 

الهيئة مواصفة طرق اختبارها حتت رقم )657(. ويتم تصنيف التمور طبقا ملا يلي:
1- تبعـا لنـوع السـكر )ثنائيـة السـكر مثـل دجلـة نـور، دجلـة بيدهـا، ومسـاكني، وعنبـرة؛ وأحاديـة 

السـكر مثـل برنـي، وخصـاب، وفـرض، ومبسـلي، ونغـال، وهمـزال، وبرحـي، وخـالص(.
2- تبعا ألشكال التجهيز )متور غير منزوعة النوى، ومتور منزوعة وغير محشوة أو محشوة(.

3- تبعـا حلجـم الثمـرة )تقسـم إلـى ثـالث فئـات هـي: صغيـر، ومتوسـط، وكبير بحيـث يكون عدد 

الثمـرات منزوعـة وغيـر منزوعـة النـوى ألي مـن هذه الفئـات يف 500 غرام(.
وقد اشترطت املواصفة اإلماراتية أن تكتب البيانات اإليضاحية التالية على بطاقة كل عبوة:

1- اسـم املنتـج: )متـور أو متـور مغطـاة بشـراب اجللوكـوز أو متـور محشـوة؛ عبـارة: غيـر منـزوع 

النـوى أو منـزوع النـوع، باإلضافـة إلـى حجـم الثمـرة: صغيـر أو متوسـط أو كبيـر؛ نـوع املنتج: ثنائية 
السـكر أو محـول السـكر؛ يجـوز بيـان اسـم الصنـف مثـل: دجلـة نـور، وسـكري، وبرنـي، وخصـاب، 

وفـرض، إلـخ؛ مـا إذا كانـت مكبوسـة أو مفككـة شـماريخ(.
2- اسم املواد املضافة )يف حالة استخدامها(.

3- نوع احلشوة أو مادة التغطية )إن وجدت(.

4- تاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية بالشهر والسنة.

5- كتابـة أي بيانـات تغذويـة علـى البطاقـة، علـى أن تكـون مطابقـة ملا تصـدره هيئة اإلمارات من 

مواصفات قياسية.
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جامعة اإلمارات العربية المتحدة
تعتبـر جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة أول مؤسسـة 
يف  مشـاركة  جامعـة  لتكـون  بالدولـة  العالـي  للتعليـم 
كافـة جوانـب املجتمـع ونشـاطاته، ومسـاهمة يف العمـل 
خـالل  مـن  اجلامعـة  وتلعـب  وازدهـاره.  تطـوره  علـى 
كليـة األغذيـة والزراعـة دوراً فاعـاًل يف تطويـر القطـاع 

الزراعـي يف الدولـة بشـكل عـام وتطويـر زراعـة النخيـل بشـكل خـاص، وترتكـز مسـاهمتها منـذ 
تأسيسـها يف العـام الدراسـي 1980-1981م بثـالث وظائـف رئيسـية هـي التعليـم والبحـث العلمـي 

املجتمـع. وخدمـة 

التعليم:
وضعـت اجلامعـة منـذ تأسيسـها برامـج فعالـة تعتمـد بشـكل أساسـي علـى احتياجـات دولـة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة مـن الكـوادر البشـرية املدربـة والالزمـة لتطويـر وتنميـة القطـاع 
الزراعـي. وقـد قدمـت الكليـة لطالبهـا نتائـج أبحـاث تطبيقيـة يف مختلـف العلـوم الزراعيـة 
والغذائيـة حتـى يسـاهموا يف تطويـر هـذا القطـاع وزيـادة إنتاجـه. ويعمـل خريجـي الكليـة يف 
جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة، وزارة التغيـر املناخي والبيئة، مركز خدمات املزارعن، دوائر 
الزراعـة والبلديـات يف اإلمـارات املختلفـة، وزارة الدفـاع، املؤسسـات اخلاصـة، ويف جامعـة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة. وتعمـل اخلريجـات كأخصائيـات تغذيـة يف املستشـفيات العامـة 
ووزارة الصحـة، ومختبـرات الرقابـة علـى األغذيـة بالبلديـات، الهيئـة الوطنيـة للمواصفـات 

واملقاييـس، وغيرهـا.

البحث العلمي:
يعتبـــر البحـــث العلمـــي مـــن أكثـــر الطـــرق املعبـــرة عـــن حيويـــة اجلامعـــة ومكانتهـــا وذلـــك 
ــة  ــاعد اجلامعـ ــة. وتسـ ــي يف الدولـ ــع الزراعـ ــبة للمجتمـ ــات املناسـ ــه يف أداء اخلدمـ لضرورتـ
مؤسســـات املجتمـــع علـــى ترجمـــة مـــا توصـــل إليـــه أعضـــاء هيئـــة التدريـــس مـــن نتائـــج إلـــى 

تطبيقـــات عمليـــة. 

كلية األغذية والزراعة:
بـــدأت كليـــة األغذيـــة والزراعـــة يف عـــام 1987م باســـم كليـــة العلـــوم الزراعيـــة، يف إصـــدار 
ــة  ــر املجلـ ــة« تنشـ ــوم الزراعيـ ــارات للعلـ ــة اإلمـ ــمى »مجلـ ــت مسـ ــة حتـ ــنوية محكمـ ــة سـ مجلـ
ـــة  ـــة للموضوعـــات املتعلق ـــة وتعطـــي األهمي ـــة املختلف ـــة يف املجـــاالت الزراعي األبحـــاث األصيل
بالزراعـــة يف املناطـــق القاحلـــة. وبـــدأت املجلـــة تلقـــى اعترافـــاً عامليـــاً كمجلـــة علميـــة. وتصـــدر 
الكليـــة أيضـــاً ســـنوياً كتيبـــاً مللخصـــات البحـــوث التـــي نشـــرها أعضـــاء هيئـــة التدريـــس خـــالل 

كل عـــام جامعـــي. 
وأنشـــأت اجلامعـــة محطـــة التجـــارب الزراعيـــة بالفوعـــة يف عـــام 1987م لتوفـــر ألعضـــاء 
هيئـــة التدريـــس بالكليـــة مركـــزا للتعليـــم والبحـــث العلمـــي واإلرشـــاد. وقـــد مت اســـتكمال 
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ــا  ــة ومنهـ ــول متخصصـ ــى حقـ ــمة إلـ ــاراً مقسـ ــاحتها 40 هكتـ ــغ مسـ ــة يف 1990م، وتبلـ احملطـ
مـــزارع النخيـــل. ومت إنشـــاء بســـتان النخيـــل املقتصـــر علـــى زراعـــة فســـائل النخيـــل مـــن 
األصنـــاف اجليـــدة عاليـــة اإلنتـــاج باإلضافـــة إلـــى تلـــك الناجتـــة مـــن مختبـــر زراعـــة األنســـجة 

مـــن صنفـــي ســـلطانة ونبتـــة ســـيف.
ــة  ــة احملليـ ــات البحثيـ ــات واجلهـ ــع اجلامعـ ــتركة مـ ــج املشـ ــاً البرامـ ــة دائمـ ــجع اجلامعـ وتشـ
ــة  ــع جامعـ ــة، مـ ــم األغذيـ ــة نظـ ــة بكليـ ــة، ممثلـ ــت اجلامعـ ــد تعاونـ ــة. فقـ ــة والعامليـ واإلقليميـ
الســـلطان قابـــوس ووزارة الزراعـــة العمانيـــة، ودائـــرة الزراعـــة والثـــروة احليوانيـــة يف العـــن 
يف برنامـــج مكافحـــة سوســـة النخيـــل احلمـــراء ... أخطـــر اآلفـــات الزراعيـــة يف الدولـــة ... 
واســـتمر املشـــروع 4 ســـنوات مـــن 1997 - 2001م. وقـــد تضمـــن املشـــروع الدراســـات البحثيـــة 

التاليـــة: 
إجـراء حصـر ميدانـي ملـزارع النخيـل وعمل قاعـدة بيانات خاصة بالنخيـل واألصناف املختلفة  -

ودرجة إصابتها باحلشـرة وطرق مقاومتها )جميع الباحثن يف املشـروع(.
احلمـراء  - النخيـل  املكافحـة سوسـة  احلديثـة  التقنيـات  كإحـدى  اجلاذبـة  الفيرمونـات  تقييـم 

2001أ(. وآخـرون   Kaakeh(  )51 )الشـكل 

الشـكل )51(. املكافحـة السـلوكية لسوسـة النخيـل احلمـراء. )أ( مكونـات املصيـدة الفيرمونيـة: السـطل أو الوعـاء، متر أو أي 
مادة جاذبة، موزع الفيرمون، وماء، )ب( إضافة املبيد على الطعم اجلاذب املوضوع يف أسـفل السـطل، )ج( وضعية املصيدة 

الفيرمونيـة يف حقـل النخيـل، و )د( الفحـص األسـبوعي للمصيـدة الفيرمونيـة لتقدير أعداد سوسـة النخيل
.)Kaakeh et al. 2001A ،2001 عن: كعكه وآخرون(

أ

ج

ب

د
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-  Kaakeh 1998، Kaakeh et( )52 دراسـة بيولوجيـة وسـلوكية تـزاوج سوسـة النخيـل )الشـكل
.)al. 2001

-  Kaakeh et al.( )53 تربيـة سوسـة النخيـل يف املختبـر وعمـل بيئـات غذائيـة صناعيـة )الشـكل
.)2001C

الشكل )52(. دراسة دورة حياة سوسة النخيل احلمراء. )أ( وضع األنثى للبيض، )ب( البيض على آباط سعف النخيل،
)ج( أطوار اليرقات املختلفة، )د( الشرانق الليفية املتماسكة، )ه( احلشرات البالغة، و )د( التزاوج

.)Kaakeh et al. 2001A ،2001 عن: كعكه وآخرون(

ج

هـ

أ

د

و

ب
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حصـر األعـداء احليويـة )وخاصـة الفطريـات املمرضـة( وإجـراء تقييم حيـوي لتحديد فعاليتها  -
.)Deadman et al. 2001( وإظهـار دور املكافحـة احليويـة يف القضـاء علـى هـذه اآلفـة

تقييم املبيدات الكيماوية وحتديد فعاليتها ضد احلشرة )د. وليد عبد الغني كعكه ومحمود أبو النور(. -
تقييم بعض املستحضرات الطبيعية ضد السوسة )د. كرمي فرج(. -

الشـكل )53(. تربيـة سوسـة النخيـل احلمـراء يف مختبـر التربيـة يف كليـة األغذيـة والزراعـة يف جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحدة. 
)أ( مختبر التربية، )ب( تربية احلشـرات البالغة، )ج( تربية اليرقات على قصب السـكر، )د( تكوين الشـرانق الليفية املتماسـكة 
.)Kaakeh et al. 2001C وخروج احلشرات البالغة، )ه( بيئة غذائية مصنعة، و)و( منو اليرقات عل البيئة الغذائية التزاوج )عن

ج

هـ

أ

د

و

ب
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وقد اسـتخدمت نتائج أبحاث الباحثن بواسـطة مؤسسـات وهيئات زراعية مختلفة وسـاهمت تلك 
األبحـاث أيضـاً يف خفـض تكلفـة زراعـة النخيـل وإنتـاج التمور. وستسـاهم كلية األغذيـة والزراعة يف 
لعـب دوراً أكبـر يف السـنوات القادمـة يف تشـكيل قطـاع زراعـة النخيـل يف الدولـة، وليكـون لهـا تأثيـراً 
واضحـاً علـى اإلنتـاج الزراعـي والتصنيـع الغذائـي والتغذيـة يف الدولة، وهذه اإلجنـازات للكلية أمكن 
حتقيقها من خالل العون والتدعيم والتوجيه املسـتمر ملعالي الشـيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

التعليـم العالـي والبحـث العلمي الرئيـس األعلى للجامعة.
ويف عـام 2002م، اسـتضافت جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة االجتمـاع التأسيسـي للشـبكة 
العامليـة لنخيـل التمـر بحضـور ممثلـن عـن الـدول املنتجـة للتمـور وبرنامـج األمم املتحـدة اإلمنائـي 
ومنظمـة األغذيـة والزراعـة )الفـاو( واملنظمة العربية للتنميـة الزراعية والوزارات والهيئات املهتمة 
بالزراعـة والتمـور. وقـد أقـر املشـاركون يف فعاليـات االجتمـاع ضـرورة تشـكيل مجموعـات العمـل 
الفنيـة املنبثقـة عـن الشـبكة علـى الهيئـات واجلهـات املعنيـة، ومـن هـذه املجموعـات: مجموعـة 
واألمـراض،  لآلفـات  املكافحـة  مجموعـة  واقتصادياتـه،  اإلنتـاج  مجموعـة  واإلكثـار،  األصـول 

ومجموعـة تقنيـات مـا بعـد احلصـاد.
وأود هنـا ذكـر عناويـن األبحـاث التـي مت أجريـت خالل السـنوات القليلـة املاضية من قبل أعضاء 
هيئـة التدريـس يف كليـة األغذيـة والزراعـة وكليـة العلـوم، وتلـك األبحـاث اجلاريـة التـي مت متويلهـا 

مـن قبـل اجلامعـة والشـركات املصنعـة للمبيـدات، وقـد نشـرت نتائج معظم هـذه األبحاث:
إرطاب البسر الهاللي، ودراسة مدى حتمل شتالت نخيل التمر )كرمي فرج، 2000(.  -
استخدام نوى التمر كمصدر طاقة ألسماك البلطي النيلي )الدرمكي والسيد، 2003(. -
وطبيعيـة  - صناعيـة  بيئـات  علـى  احلمـراء  النخيـل  سوسـة  وخصوبـة  العمـر، خصوبـة،  طـول 

.)Kaakeh، 2005a(
تقييـم فعاليـة املبيـد إمييداكلوبريـد علـى أطـوار منو سوسـة النخيل احلمراء: جتـارب مختبرية  -

.)Kaakeh، 2006b( وحقلية
الوفـرة النسـبية وكثافـة البحـث عـن الغـذاء للنمـل األبيض حتت األرضي يف مـزارع نخيل التمر  -

.)Kaakeh، 2006a( يف إمارة أبوظبي
رفـع كفـاءة التسـميد وتقليـل الفاقـد مـن األسـمدة الذائبـة يف مياه الري ألشـجار النخيل )عبده  -

عبده سـعود، فريد حسـن درويش(.
حصـر اآلفـات واألعـداء احليويـة علـى النخيـل والتمـور، تطوير برنامج مكافحـة متكامل آلفات  -

النخيـل )وليـد كعكـه، أحمـد عبد السـالم، محمـود أبو النور(.
تأثيـر التمـر ونـوى التمـر علـى التحطـم التأكسـدي ومضـادات األكسـدة داخـل اجلسـم )وسـام  -

إلـى  التمـر  نـوى  أو  التمـر  مـن  كبيـرة  كميـات  اسـتهالك  يـؤدي  أن  املتوقـع  مـن  إبراهيـم(، حيـث 
تخفيـض التحطـم التأكسـدي وزيـادة مضـادات األكسـدة داخـل اجلسـم وبالتالـي إمكانيـة احلمايـة 

مـن األمـراض التـي تنجـم عـن عمليـة التحطـم التأكسـدي خلاليـا اجلسـم.  
بعـد  - الناجتـة  التمـر  أليـاف  باسـتخدام  وظيفيـة(  )أغذيـة  جديـدة  غذائيـة  منتجـات  تطويـر 

اسـتخالص الدبـس أو عسـل التمـر )علـي خليـل، عصـام بشـير، أويـا سـباهيولو، عبـد احلميـد 
لـدوك(.  تشـاركز  أحمـد،  جاسـم  رجائـي،  سـناء  كـركادي، 

الصفات الكهربية ملنتجات التمر اسـتناداً إلى تأثير التركيب ودرجة احلرارة )أويا سـباهيولو،  -
جافيت بيركان، شـيريل بارينجر(. 
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النخيـل  - شـتالت  حتمـل  مقـدرة  لتحسـن  األكسـدة  ومضـادات  املعدنـي  الكبريـت  اسـتخدام 
النسـيجية لإلجهـاد البيئـي وتأثيـر ذلـك علـى منـو وإنتاجيـة وخـواص جـودة الثمـار يف األشـجار 
البالغـة، تقييـم كفـاءة فحـول النخيـل املختلفـة يف عملية التلقيح وتأثيرها على جودة الثمار، دراسـة 
فيزيولوجيـة حـول تنظيـم منـو ونضـج ثمـار متـر الهاللـي والنغـال، تأثيـر طـرق اخلـف املختلفـة 
واخلـف باملـاء علـى إنتاجيـة وخـواص جـودة أصنـاف النخيـل، مشـاكل التلقيـح والعقـد اخلاصـة 
بالصنـف نبتـة سـيف الناجتـة مـن شـتالت نسـيجية، حتسـن حجـم وخـواص وجـودة ثمـار البرحـي 
واخلنيـزي، وحتسـن القـدرة التخزينيـة لثمـار اخلصـاب والبرحـي يف مرحلة البسـر وبدء اإلرطاب 

)محمـد عبـد الغنـي عـوض(.
تصميـم آلـة خلدمـة أشـجار النخيـل )مصطفـى فاضـل، كـرمي محمـد فـرج، محمـد عبـد الغنـي  -

عـوض(. وهـو تصميـم آلـة معلقـة علـى اجلـرار متكـن العامـل مـن الوصـول إلـى أعلى النخلـة للقيام 
بأعمـال اخلدمـة املختلفـة مثـل التلقيـح واخلـف واحلصـاد. وتوفـر اآللـة عـدة أجهزة مسـاعدة مثل 

الرف.

كلية العلوم:
أهـم األبحـاث احلديثـة املتعلقـة بالنخيـل والتـي أجريـت مـن قبـل أعضاء هيئة التدريس يف قسـم 

علـوم احليـاه هي: 
-  Al-Saoud et( تأثيـر اللـون علـى فعاليـة املصائـد الفيرمونيـة ضـد سوسـة النخيـل احلمـراء

 .)al.، 2010

-  Al-Deeb( السـجل األول حللـم علـى حفـار عـذوق النخيـل يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
.)and Enan، 2010

- .)Al-Deeb et al.، 2011( توزيع وتعداد احللم على سوسة النخيل احلمراء
الوقـت القاتـل يف درجـات حـرارة مختلفـة وتفضيـل خنفسـاء احلبـوب ذو الصـدر املنشـاري  -

.)Al-Deeb، 2012a( مخزونـة  متـر  ألصنـاف 
-  .)Al-Deeb، 2012b( حشرات أشجار النخيل وإدارتها
تأثيـر كميـة التمـر ولـون املصيـدة عـل فعاليـة الصيـد يف املصائـد الفيرمونيـة ضـد سوسـة  -

.)Abuagla and Al-Deeb، 2012( احلمـراء  النخيـل 
- .)Al-Deeb et al.، 2012a( التفاعل بن احللم وحفار عذوق النخيل
- Al-( اسـتخدام املصائـد الضوئيـة ومختلـف ألـوان الضـوء لتحديـد تعـداد حفار عـذوق النخيل

.)Deeb et al.، b2012

- GST )Al-Dhaheri and Al- مـوت واسـتجابة خنافـس احلبـوب ذو الصـدر املنشـاري ألنـزمي
.)Deeb، 2012

- .)Al-Deeb and Khalaf، 2015( بيولوجية وإدارة حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة
- .)Bedford et al.، 2015( بيولوجية وإدارة خنافس الديناستيد على أشجار النخيل
املكافحـة الكيميائيـة ملـرض اللفحـة السـوداء على النخيل الناجمـة عن املرض الفطري يف دولة  -

.)Saeed et al.، 2016( اإلمارات العربية املتحدة
الفطر Streptomyces globosus UAE1 كعامل حيوي ضد مرض اللفحة السـوداء يف مزارع  -

.)Saeed et al.، 2017( النخيل
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مختبر زراعة األنسجة النباتية:
وتنفيـذا لتوجيهـات صاحـب السـمو رئيـس الدولة قامت جامعة اإلمارات العربية املتحدة بإنشـاء 
أول مختبـر لزراعـة األنسـجة النباتيـة يف الدولـة عـام 1989م، ومت توسـعه عـام 1993م ودعمـه 
باألجهـزة التقنيـة املتطـورة خلدمـة زراعـة األنسـجة النباتيـة، وذلـك لتوفيـر فسـائل النخيـل مـن 
األصنـاف التـي جتـود زراعـًة وإنتاجـاً حتـت ظـروف الدولـة. وقـد أنتـج املختبـر أعـداداً كبيـرة مـن 
هـذه الفسـائل وثبـت جنـاح زراعتهـا يف مختلـف إمـارات الدولـة )الشـكالن 54 و 55(. ويهـدف 

املختبـر )زايـد والكعبـي 2002( بالدرجـة األولـى إلـى:
إنشاء وحدة للبحوث والتنمية يف مجال إكثار أشجار النخيل داخل املختبر. -
االرتقـاء مبختبـر زراعـة األنسـجة وحتسـن  -

فاعليتـه.
زراعـة  - يف  تسـاعد  كبيـرة  قاعـدة  إنشـاء 

عامليـاً. معروفـة  جيـدة  أصنـاف 
اإلكثـار مـن أشـجار النخيـل التـي تنتـج متـوراً  -

منتقـاة، وذلـك باسـتخدام تقنية زراعة األنسـجة، 
ومتابعـة منوها.

بنـاء قـدرة وطنية قادرة ومؤهلة على مواصلة  -
املشروع. 

مرحلة إكثار البراعم األولية وتضاعفها

مرحلة استطالة البراعم املنقولة من مرحلة اإلكثار

مرحلة جتذير النبات املكثر

الشـكل )54(. إنتاج البراعم األولية لفسـائل النخيل بواسـطة تقنية زراعة األنسـجة النباتية يف وحدة دراسـات وبحوث تنمية 
النخيل والتمور - مختبر زراعة األنسـجة النباتية )عن زايد والكعبي 2002(.
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شكل )55(. وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور ومختبر زراعة األنسجة النباتية يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة
)عن بوتس 2002(.
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ويقوم مختبر زراعة األنسـجة بإجراء بعض الدراسـات التي تتعلق مبدى مطابقة الصنف املكثر 
نسـيجياً مـع النخيـل األم خضريـاً وثمريـاً، ومـدى جنـاح زراعـة شـتالت النخيـل املكثـر نسـيجياً يف 
املـكان املسـتدمي بعـد تقسـيتها مباشـرة. وقـد أكـد زايـد والكعبـي )2002( أن األعمـال حاليـا جارية 
علـى قـدم وسـاق يف جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة متمثلـة يف برنامـج بحـوث وتنميـة أشـجار 
النخيـل والتمـور الـذي مت إنشـاؤه يف عـام 1999م يف مختبـر زراعـة األنسـجة، بالتعـاون مـع برنامـج 
األمم املتحـدة اإلمنائـي، للوصـول إلـى األهـداف املرسـومة يف املسـتقبل القريـب، وإنشـاء واحـات 
جديـدة باسـتخدام الشـتالت ذات اجلـودة العاليـة واخلاليـة مـن األمـراض، كمـا ميكـن تصدير هذه 

الشـتالت إلـى البلـدان العربيـة واألفريقيـة املهتمـة بزراعـة النخيل.
ويف يونيـو 2003م مت اختيـار دولـة اإلمـارات ممثلـة بجامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة )وحـدة 
دراسـات وبحـوث تنميـة النخيـل( كمقـر رئيسـي للشـبكة العامليـة للنخيـل والتمـور، وذلـك عقـب 
االجتمـاع التقنـي للجنـة الرئاسـية للشـبكة العامليـة للنخيـل والتمـور والـذي عقـد يف القاهـرة 
بحضـور ممثلـن مـن 26 دولـة عربيـة وأجنبيـة. وتتضمـن أهـداف املركـز وضـع اسـتراتيجية 
للمـدى القصيـر واملتوسـط والبعيـد لالرتقـاء بزراعـة النخيـل وتسـويق التمور وإدخـال األصناف 
اجليـدة وحتسـن األصنـاف احملليـة ووضـع برامـج للبحـوث واإلشـراف علـى تنفيذهـا. وقـد مت 
حتويـل وحـدة تنميـة النخيـل والتمـور يف اجلامعـة إلـى مركـز دولـي لدراسـات وبحـوث تنميـة 
النخيـل والتمـور. وقـد ذكـر د. عبـد الوهـاب زايـد، مديـر الوحـدة، أن اإلجنـازات والتطـورات 
اإليجابيـة هـي التـي دعـت إلـى التفكيـر يف حتويـل الوحـدة إلـى مركـز دولـي )مجلـة املرشـد 
2003(، فقـد حصلـت الوحـدة علـى شـهادة اجلـودة العامليـة وارتقـت باإلنتـاج إلـى مـا يزيـد علـى 
100 ألـف شـتلة سـنوياً، وأضـاف د. زايـد إلـى أن طبيعـة املنـاخ الصحـراوي ملنطقـة العـن جعلها 

عينـة ممثلـة لطبيعـة مناطـق إنتـاج النخيـل الكبـرى يف العالـم.
وبفضـل التعـاون الوثيـق بـن مختبـر زراعـة األنسـجة النباتيـة التابـع لوحـدة دراسـات وبحـوث 
تنميـة النخيـل والتمـور يف جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة والدائـرة اخلاصـة لصاحـب السـمو 
ولـي العهـد وبرنامـج األمم املتحـدة اإلمنائـي، مت إكثـار فحـل مدينة العن نسـيجياً باسـتخدام تقنية 
زراعـة األزهـار مـن خـالل البراعـم األوليـة القابلـة للتضاعـف واإلكثـار )الشـكل 56(. ويوفـر فحـل 
مدينـة العـن كميـات كبيـرة مـن حبـوب اللقـاح املتميـزة ألشـجار النخيـل والتـي يترتب عليها حتسـن 
ملحـوظ يف إنتـاج التمـور كمـاً ونوعـاً، وبذلـك يكـون قـد شـكل هـذا النجـاح ثـورة يف عالـم النخيـل 

علـى املسـتوى العاملـي )مجلـة املرشـد 2004(. 
يعتبـر فحـل مدينـة العـن أفضـل كثيـراً كمـاً وكيفـاً مما عداه من فحول، حيث وصلت نسـبة حيوية 
حبـوب اللقـاح بـه إلـى حوالـي 98 % بينمـا ال تزيـد عـن 75 % يف الفحـول األخرى، باإلضافة إلى أن 
طـول الطلعـة الواحـدة مـن فحـل مدينـة العـن يصل إلى 120 سـم بينما ال يتجاوز 80 سـم يف األنواع 
األخـرى. ومـن ناحيـة أخـرى فـإن حبـوب اللقـاح لطلعـة واحـدة من فحـل مدينة العن تـزن 72 غراماً 
بينمـا ال يزيـد وزنهـا عـن 30 غرامـاً يف األنـواع األخـرى. وأخيـرا فـإن عـدد الطلـع يف فحـل مدينـة 
العـن قـد وصـل إلـى 22 طلعـة كمـا أن موعـد إزهـاره مبكـر وهـو يتناسـب متامـاً مـع موعـد إزهـار 
النخيـل. وتوقـع الباحثـان أن يترتـب علـى إكثـار فحـل مدينـة العـن نقلـة نوعيـة كبيـرة يف صناعـة 
النخيـل يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة التـي تولـي اهتمامـاً كبيـراً بهـذه الشـجرة املباركـة مـن 
منطلـق احملافظـة علـى التـراث ودعمـاً لالقتصـاد الوطنـي معاً. وال بد من الذكر أن هذا النجاح يعد 

كإجناز شـرف ميثل املسـتوى الذي حققته جامعة اإلمارات يف مجال البحث العلمي. 
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وقعـت جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى هامـش أعمـال املؤمتـر الدولـي الرابـع لنخيـل 
التمـر الـذي انعقـد يف 15 مـارس 2010م ثـالث مذكـرات تفاهـم مـع ثـالث جهـات علميـة وبحثيـة 
وإنتاجيـة عامليـة مختلفـة بوقـت واحـد. وملـا كانـت جامعـة اإلمارات العربية املتــحدة تشــتهر عــاملياً 
بأنــها مركز إشــعاع حضاري ملــشاركة املـعــلومات يف أبــحاث أشجار النخيل وتطوير وتوريد مواد 
الزراعـة وخدمـات زراعـة أنسـجة أشـجار النخيـل، بهـدف توسـيع نطـاق تبادل العلـم واملعرفة ونقل 
التكنولوجيـا املختصـة بزراعـة األنسـجة ذات الصلـة بنخيـل التمـر مـن جامعـة اإلمـارات ممثـاُل 

الشكل )56(. مراحل إكثار فحل مدينة العن بتقنية زراعة األزهار من خالل البراعم األولية القابلة للتضاعف واإلكثار )مجلة املرشد 2004(.
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بوحـدة دراسـات وتنميـة بحـوث النخيـل والتمـور إلـى مختلـف أرجـاء العالـم )الشـجرة املباركـة 2: 
28-29، 2010(. املذكـرة األولـى كانـت مـع شـركة فيونكـس أجروتـك للتقنيـات احليويـة مـن واليـة 

كاليفورنيـا األمريكيـة. وتهـدف هـذه االتفاقيـة إلـى تطويـر التعـاون الفنـي علـى أسـاس املسـاواة 
والتبادل وتعزيز العالقات والتفاهم املشـترك بن املؤسسـتن. وقد جرى توقيع املذكرة الثانية مع 
شـركة ACGT واملعروفـة سـابقاً باملركـز اآلسـيوي للتقنيـة الوراثيـة كشـركة خاصـة محـدودة، حيث 
اتفـق الطرفـان علـى اجلمـع بـن البحـث العلمـي والتطويـر التقنـي ونقـل اخلبـرات الفنيـة املشـتركة 
بـن شـركة أى سـي جـي تـي املاليزيـة وجامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ممثلـة يف وحـدة دراسـات 
وتنميـة أبحـاث النخيـل والتمـور، يف محاولـة لتحسـن إنتاجيـة النخيـل وزيادة التنافسـية الصناعية 
يف هـذا اإلطـار. وجـرى توقيـع املذكـرة الثالثـة مـع مركـز التقنيـة احليويـة يف جمهوريـة جورجيـا 
املتخصـص يف النباتـات الطبيـة والعطريـة ولديـه بنـك جينـات وبالزمـا جرثوميـة. وتهـدف هـذه 
االتفاقيـة إلـى تطويـر التعـاون الفنـي علـى أسـاس املسـاواة والتبـادل وتعزيـز العالقـات والتفاهـم 
املشـترك بـن املؤسسـتن. وبتوجيهـات ودعـم سـمو الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان وزيـر التعليـم 
العالـي والبحـث العلمـي الرئيـس األعلـى جلامعـة اإلمارات العربية املتحدة أضافت وحدة دراسـات 
وبحـوث تنميـة النخيـل والتمـور يف جامعـة اإلمـارات أول مختبـر اجلزيئـات لتحديـد اصنـاف نخيـل 
التمـر باسـتخدام تقنيـة البصمـة الوراثيـة يف عـام 2010م )الشـكل 57( )الشـجرة املباركـة 2: 32-
33، 2010( كخطـوة متقدمـة يف مواكبـة العلـم وبنـاء مجتمـع املعرفـة. ألن تقنيـة البصمـة الوراثيـة 

سـوف تسـاعدنا يف التأكـد مـن الثبـات الوراثـي للنباتـات لكـون الوحـدة تقـوم بإنتـاج مـا يقـارب مـن 
150 ألـف فسـيلة نخيـل نسـيجية يف العـام الواحـد وهـو مـا يسـتدعي أن نحـرص أكثـر علـى جـودة 

اإلنتـاج مبـا يتماشـى مـن متطلبـات سـوق اإلنتـاج احمللـي والعاملـي.

الشكل )57( . مختبر حتديد أصناف نخيل التمر باستخدام البصمة الوراثية يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة )سعد، 2014(.
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مـن األبحـاث التـي اكتملـت حديثـاً أو قيد الدراسـة والتنفيذ يف مختبر زراعة األنسـجة، بالتعاون 
مـع جامعـات أخرى يف الدولة: 

بحـث للدكتـور ألـن ملنصـور بعنـوان »مقارنـة التنـوع الوراثـي لنخيـل التمـر بـن شـمال افريقيـا  -
Tree Genetics & Genomes )2017( 13:75 .2017 وغـرب القـارة األفريقيـة«. حزيـران

عـدة أبحـاث قيـد البحـث مـن قبـل جامعـة اإلمـارات وحـدة دراسـات وبحـوث تنميـة النخيـل )د.  -
ألـن ملنصـور(، مركـز خليفـة للتقنيـة احليويـة )د. خالـد األميـري(، جامعـة نيويـورك أبوظبـي )د. خالد 
حـزوري( واملركـز الفرنسـي لألبحـاث والتطويـر IRD )د. فريدريـك ابرلنـك و د. مـارك لوبران( وهي:

دراسـة حتليليـة ملسـتوى ونـوع السـكريات و األحمـاض الطيـارة ونسـبة الرطوبـة ألكثـر من 200   
صنـف نخيـل متـر مزروعـة يف دولـة اإلمارات.

وكيفية    الطيارة  واألحماض  السكريات  أنواع  على  املسؤولة  اجلينات  على  للتعرف  وراثي  حتليل 
تشكيلها.

دراسـة حتمـل بعـض أصنـاف نخيـل التمـر للملوحـة العاليـة و شـح امليـاه )اكتشـاف الدالئـل   
الوراثيـة املسـؤولة عـن كل ظاهـرة(.

التعرف على أفضل الفحول املستخدمة للتنبيت ودى مالئمتها لكل صنف من أصناف النخيل.  
دراسـة متعمقـة للتعـرف علـى أسـباب الطفـرات الوراثيـة لنحيـل التمر املكاثرة نسـيجياً وكيفية   

التعـرف عليهـا قبـل خروجها مـن املختبر.
دراسـة حتليليـة لطـرق حفـظ وتغليـف التمـور خاصـة يف مرحلـة الرطـب )تعـاون بـن وحـدة   

دراسـات وبحـوث تنميـة النخيـل، املركـز الفرنسـي لألبحـاث و التطويـر IRD، إيـكاردا »د. محمـد 
بـن صالـح«، وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة(.

خدمة المجتمع:
الزراعـة  دائـرة  والبيئـة،  املناخـي  التغيـر  وزارة  مـع  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  تتعـاون جامعـة 
والثـروة احليوانيـة )قطـاع الشـؤون الزراعيـة يف جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة الحقـاً( يف العـن، 
والبلديـات، والعديـد مـن املؤسسـات الزراعيـة العامـة واخلاصـة يف العديـد مـن مجـاالت رعايـة 

وزراعـة وحمايـة النخيـل وإنتـاج التمـور، وذلـك يف النشـاطات املختلفـة منهـا:

الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل واالستشارات العلمية:
املتعلقـة برعايـة  - التدريبيـة واملؤمتـرات احملليـة واإلقليميـة والدوليـة  الـدورات  عقـد وتنظيـم 

وحمايـة النخيـل، والتـي تهـم العاملـن يف القطاعـن العـام واخلـاص.
نشـر الوعـي بأهميـة النخيـل والتمـور مـن خالل االشـتراك يف النـدوات وورش العمل واملعارض  -

وإقامـة احملاضرات العامة.
تقـدمي بعـض األوراق املتعلقـة بالنخيـل يف املؤمتـر األول الـذي نظمتـه الكلية يف عام 1985م عن  -

»الزراعـة واألمـن الغذائـي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة«.
تنظيم كلية الزراعة للمؤمتر العربي الثالث يف وقاية النبات يف عام 1988م. -
تنظيـم كليـة الزراعـة للمؤمتـر الدولـي األول لنخيـل التمـر يف عـام 1998م ، واملؤمتـر الدولـي  -

الثانـي لنخيـل التمـر يف عـام 2001م، وكليهمـا يف مدينـة العـن. وقـد تنوعـت األوراق التـي قدمـت 
وتتعلـق باإلنتـاج والتصنيـع والوقايـة والتسـويق.
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تنظيم كلية األغذية والزراعة )كلية نظم األغذية سابقا( للمؤمتر الدولي األول لنظم األغذية  -
يف مدينة العن يف أكتوبر 2003م.

النسـيجية  - »الزراعـة  بعنـوان  العمـل  2003م، فعاليـات ورشـة  ينايـر  اسـتضافت اجلامعـة، يف 
واإلمنـاء  لالسـتثمار  العربيـة  الهيئـة  نظمتهـا  والتـي  العربيـة«  االسـتثمارات  يف  واسـتخداماتها 
الزراعـي، بالتعـاون مـع وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية )وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة حاليـاً(. 
وقـد تناولـت أوراق الورشـة علـى العديـد مـن املواضيـع مثـل تشـخيص اإليجابيـات والسـلبيات التي 
رافقـت قضيـة الزراعـة النسـيجية، حتديـد املشـاكل التـي تواجـه املسـتثمر واملنتـج، إتاحـة الفـرص 
أمام أصحاب القرار والباحثن لاللتقاء وتطوير سـبل التعاون وخلق مشـاريع اسـتثمارية مشـتركة 
من خالل دور القطاع العام وجتارب القطاع اخلاص وتسـويق املنتجات وحل املشـاكل التسـويقية.

الدائرة  - برعاية  2004م،  مارس  يف  العن  مدينة  يف  اإلقليمية  العمل  لورشة  اجلامعة  تنظيم 
الدولة  يف  والبلديات  الدوائر  مع  بالتعاون  اهلل،  حفظه  الدولة  رئيس  السمو  لصاحب  اخلاصة 
وجمعية أصدقاء النخلة، وذلك حول »النظام البيئي القائم على املكافحة املتكاملة آلفات نخيل 
والتقنيات  اآلفات  لتلك  املتكاملة  املكافحة  استراتيجية  مناقشة  وقد مت  اخلليِج«.  دول  التمر يف 
املستخدمة يف مكافحتها. ومن أهم توصيات هذه الورشة: إنشاء مركز دولي للبحوث يف مجال 
األعداء الطبيعين آلفات نخيل التمر يف منطقة اخلليج العربي، إقامة وحدات للمكافحة البيولوجية 
آلفات النخيل وتوفير املال الالزم لعمليات التقييم احلقلي، دعم إنتاج املواد الطبيعية ملكافحة آفات 
النخيل باستخدام أسلوب املكافحة املتكاملة، دعم مراكز احلجر الزراعي بدول املنطقة ملنع تسرب 
وانتشار اآلفات، تعزيز التعليم واإلرشاد الزراعي يف مجال النخيل بإقامة مدارس ميدانية تركز 
على األبعاد االقتصادية واالجتماعية والفنية إلنتاج نخيل التمر، نقل وتبادل التقنيات بن مختلف 
من  احلد  املتكاملة،  املكافحة  أسلوب  استخدام  يف  التوسع  تكفل  سياسة  وضع  واملناطق،  الدول 
استخدام املبيدات، وقيام شركات خاصة وعامة يف مجال املكافحة. وقد أوصت الورشة بأن تقوم 

املنظمات اإلقليمية والدولية بتنفيذ هذه التوصيات وتوفير الدعم الفني واملادي الالزم لذلك.
تنظيـم اجلامعـة للمؤمتـر الدولـي الثالـث لنخيـل التمـر يف أبريـل 2004م، وللمؤمتـر الدولـي  -

الرابـع يف مـارس 2010م.
اإلقليميـة  - املراكـز  أو  الدولـة  وامليـاه يف  البيئـة  وزارة  النخيـل يف  تطويـر  مراكـز  مـع  التعـاون 

والتمـور. بالنخيـل  العالقـة  ذات  والدوليـة 
تقـدمي االستشـارات التـي يطلبهـا املزارعـون وأصحـاب املـزارع يف محاولـة حلـل املشـكالت  -

املتعلقـة بإنتـاج النخيـل واالسـتخدام اآلمـن والفعال للمبيدات املسـتخدمة يف مجال زراعة النخيل.
تطويـر برنامـج خـاص لنشـر التقنيـات احلديثـة يف مجـال إنتاج التمور مبينـاً أهدافه ومكوناته،  -

والبرامـج البحثيـة يف إطاره، وكذلك البرامج اإلرشـادية.
دعم وإبراز األبحاث البيئية ذات العالقة بالنخيل. -
إصـدار وتوزيـع نشـرات وكتـب إرشـادية تعنـى بشـؤون النخيـل ومكافحـة اآلفـات علـى املسـتوى  -

الوطنـي، سـواًء مـا كان يتعلـق منهـا بزراعـة النخيـل أو أخطـر اآلفـات التـي تهـدد زراعتـه أو سـبل 
املكافحة اآلمنة وخاصة عند اسـتخدام املبيدات الزراعية. ويشـترك بعض أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعـة يف كتابـة العديـد مـن املقـاالت اإلرشـادية املتعلقـة بالنخيل وذلك يف مجلة املرشـد التي 
تصدرهـا إدارة اإلرشـاد الزراعـي والتسـويق والثـروة احليوانيـة يف دائـرة بلديـة أبوظبـي. ومـن أهم 

مـا نشـرته اجلامعة:
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نشرات إرشادية وكتب متخصصة:
طبـع نشـرات إرشـادية تتعلـق بخدمـة ووقايـة النخيـل ونصائـح وإرشـادات حـول غـرس شـتالت  -

النخيل النسـيجية. 
نشر كتب متخصصة بالنخيل وآفاته والسبل اآلمنة والفعالة للمبيدات الزراعية: -

كتـاب بعنـوان »نخيـل التمـر« )اجلبـوري 1993(. ويتضمـن الكتـاب علـى فصـول عـن الوصـف 
النباتـي للنخيـل، وعمليـات التلقيـح والتكاثـر والتقليـم، وخـف الثمـار، واألصنـاف، وجنـي الثمـار، 

وإعـداد وحفـظ التمـور، وآفـات النخيـل. 
2001م(.  كتـاب بعنـوان »سوسـة النخيـل احلمـراء: أخطـر اآلفـات الزراعيـة« )كعكـه وآخـرون 
ويتضمـن الكتـاب شـرحاً آلفـات النخيـل والتمـور، التوزيـع اجلغـرايف، وصـف دورة احليـاة، سـلوكية 
التزاوج، وطرح ومناقشـة أنواع املكافحة املختلفة ضمن برنامج املكافحة املتكاملة لسوسـة النخيل 

احلمـراء، ثـم قدمـت العديـد مـن املقترحـات والتوصيـات للتعامـل مـع هـذه اآلفـة اخلطيـرة. 
كتـاب »االسـتخدام اآلمـن والفعـال للمبيـدات« )كعكـه 2001م(. ويتضمـن الكتـاب معلومـات عـن 
سـمية وتصنيـف ومسـتحضرات املبيـدات، القوانـن والتشـريعات اخلاصـة باملبيـدات، األخطـار 
املرتبطـة باسـتخدام املبيـدات، الطـوارىء اخلاصـة باسـتعمال املبيـدات، طـرق االسـتخدام الفعـال 
للمبيـدات، معـدات تطبيـق املبيـدات والطـرق احلديثـة ملعايرتهـا. ويتضمـن الكتـاب أيضـاً معجمـاً 

باملصطلحـات العلميـة والفنيـة والتقنيـة التـي وردت يف الكتـاب.
ويقـدم هـذا   .)2006 )كعكـه،  لآلفـات  املتكاملـة  واإلدارة  علـوم احلشـرات  معجـم مصطلحـات 
املعجم )إنكليزي - عربي( تغطية شـاملة وأساسـية ملصطلحات علوم احلشـرات واإلدارة املتكاملة 
لآلفـات الزراعيـة والطبيـة والبيطريـة األكثـر اسـتعماالً يف الكتابـات العامـة واألوسـاط العمليـة 
املتخصصـة والسـائدة يف العديـد مـن مسـاقات علـوم وقايـة النبـات وسـموم املبيـدات والبيولوجيـا 

وعلـوم السـالمة الصحيـة وغيرهـا مـن التخصصـات.

برامج تعليمية:
إصـدار أول برنامـج كومبيوتـر علـى املسـتوى العاملـي للتعليـم الذاتـي لنخيـل التمـر وذلـك ضمـن 
مشـاريع االبتـكار يف التدريـس بجامعـة اإلمـارات )فـرج وآخـرون 2000(. ويسـتخدم هـذا البرنامـج 
كمسـاعد تدريـس لعضـو هيئـة التدريـس وكوسـيلة فعالـة لتعلـم املهتمـن بنخيـل التمـر سـواًء مـن 
الطـالب أو العاملـن يف مجـال اإلرشـاد الزراعـي ونقـل التكنولوجيـا وكذلـك مزارعـي ومنتجـي 
نخيـل التمـر. وقـد قـام الدكتـور كـرمي محمـد فـرج بوضـع فكـرة البرنامـج وإعـداد املـادة العلميـة 
واملكسـاج  املونتـاج  وقـد عاونـه يف  البرنامـج.  يتضمنهـا  التـي  الفيديـو  وقطـع  واألسـئلة  والصـور 
والتصميـم وإعـداد النصـوص لتتالئـم مـع شـكل البرنامـج كل مـن عمـاد منصـور وأحمـد خميـس. 
وميكـن للطالـب أو الباحـث، مـن خـالل البرنامـج، التعـرف علـى الشـكل الظاهـري لنخلـة التمـر 
والتغيـرات التـي حتـدث يف تركيبهـا وتأثيـر العوامـل البيئيـة علـى منوهـا. وميكـن أيضـاً احلصـول 
علـى معلومـات عـن املواضيـع التاليـة: عمليـة التلقيـح، العمليـات الزراعية املختلفـة، منظمات النمو 
النباتيـة، طـرق التكاثـر، برامـج التسـميد، أثـر امللوحـة علـى تقليـل احملصـول وعلـى منـو النخلـة، 
طـرق اجلنـي، معامـالت مـا بعـد احلصـاد، باإلضافـة إلـى التعـرف علـى األصنـاف التجاريـة لنخيل 

التمـر ومتييزهـا. 
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

جمعية أصدقاء النخلة
نشـأت فكـرة تكويـن جمعيـة أصدقـاء النخلـة من أهمية شـجرة نخيل 
التمـر بالنسـبة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، حيـث كان املغفـور لـه 
نهيـان - رحمـه  آل  بـن سـلطان  زايـد  الشـيخ  تعالـى سـمو  بـإذن اهلل 
اهلل - يولـي رعايـة خاصـة لشـجرة النخيـل الرتباطهـا الوثيـق مبسـيرة 
اجلهـــود  واإلعجــــاب  بالتقديـر  التاريـخ  وســيذكر  الشـاملة.  التنميـة 
الضخـــمة التـي بذلهـا صـــاحب الســـمو - رحمـه اهلل - لنشـر زراعـة 
النخيـل بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة التـي استشـعرت أهميـة هـذه 

الشـجرة املباركـة، وأهميـة قطـاع النخيـل والتمـور بشـتى جوانبـه اإلنتاجيـة والتصنيعيـة، علمـاً أن 
صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة - حفظـه اهلل هو خيـر خلف خلير 
سـلف، ومسـتمر علـى نفـس النهـج والدعـم لنشـر زراعـة النخيـل، كمـا كان جلهـود سـمو الشـيخ 
/ نهيـان مبـارك آل نهيـان رئيـس جمعيـة أصدقـاء النخلـة، أبلـغ األثـر يف تنميـة قطـاع النخيـل 
والتمـور عبـر احتضـان جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة جلمعيـة أصدقـاء النخلـة التـي تعتبـر 
املرجـع األول ألعضـاء اجلمعيـة وزراع النخلـة ومنتجـي التمـور. وإميانـاً مـن سـموه  مبكانـة النخلـة 
املكانـة املتميـزة التـي تسـتحقها واالهتمـام  املنقطـع النظيـر لزراعتهـا وخدمتها بالشـكل الذي يليق 
مبكانتهـا التاريخيـة بالنسـبة لشـعب دولـة اإلمـارات عبـر تاريخهـا الطويل على هـذه األرض الطيبة 

)جمعيـة أصدقـاء النخلـة 2017(. 
ــذي  ــر 2003م، والـ ــن يف أكتوبـ ــة العـ ــة يف مدينـ ــاء النخلـ ــة أصدقـ ــهار جمعيـ ــل إشـ ــالل حفـ وخـ
نظمـــه جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ممثلـــة بوحـــدة دراســـات وبحـــوث تنميـــة النخيـــل 
والتمـــور، ذكـــر معالـــي الشـــيخ نهيـــان بـــن مبـــارك آل نهيـــان وزيـــر التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي 
الرئيـــس األعلـــى جلامعـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة آنـــذاك يف كلمتـــه أمـــام احلفـــل »إن نظـــرة 
ـــع  ـــرة يف موق ـــة هـــذه الشـــجرة املثم ـــد بوضـــوح مكان ـــا تؤك ـــع الزراعـــي مـــن حولن ـــى الواق ســـريعة إل
القلـــب مـــن حركـــة التنميـــة الزراعيـــة الشـــاملة التـــي يقودهـــا يف ربـــوع الوطـــن صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان رئيـــس الدولـــة حفظـــه اهلل«. وأكـــد معاليـــه أن تأســـيس 
جمعيـــة أصدقـــاء النخلـــة يأتـــي يف إطـــار االعتـــزاز بقيـــادة صاحـــب الســـمو رئيـــس الدولـــة احلكيمـــة 
وااللتـــزام الكامـــل بتوجيهاتـــه والســـعي باســـتمرار لتحقيـــق آمالـــه وطموحاتـــه يف كافـــة مجـــاالت 
ـــر معاليـــه عـــن ســـروره البالـــغ بإنشـــاء هـــذه اجلمعيـــة متمنيـــاً أن  التنميـــة يف هـــذا الوطـــن. وعبَّ
ـــة املرتبطـــة بهـــذه الشـــجرة الهامـــة  ـــة واملجتمعي ـــة والبيئي ـــة لنشـــر الثقافـــة الزراعي تكـــون أداة فاعل

والتعريـــف بخصائصهـــا بصـــورة شـــاملة

تأسيس الجمعية:
املؤسسـن  األعضـاء  عـدد  وكان  2003م،  أكتوبـر   25 يف  النخلـة  أصدقـاء  جمعيـة  تأسسـت 
احلاضريـن الجتمـاع اإلشـهار 69 عضـواً. ومنـذ اإلشـهار وحتـى عـام  2010م، أصبـح عـدد أعضاء 
اجلمعيـة 260 عضـواً، وال يـزال العـدد يف ازديـاد لكثـرة محبـي النخلـة يف هـذا البلـد الكـرمي. ومت 
اإلشـهار الرسـمي للجمعيـة  بقـرار رقـم )165( الصـادر عـن وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة يف 

2004/3/13م.
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رؤية الجمعية:
املرجع األول ألعضاء اجلمعية وزراع النخلة ومنتجي التمور.

رسالة الجمعية:
نشـر املعرفـة ذات العالقـة بنخلـة التمـر والعمـل نحـو حتقيـق تنميـة مسـتدامة للشـجرة الطيبـة 
)املباركـة( وذلـك مـن خـالل وضـع برامـج وأنشـطة تخـدم صناعـة النخيـل والتمـور بالتعـاون مـع 

اجلهـات  املختصـة )جمعيـة أصدقـاء النخلـة 2017(. 

أهداف الجمعيــة:
1- جمع ونشر املعلومات ذات العالقة بأشجار النخيل وصناعات التمور ألعضاء اجلمعية.

2- توعية وتثقيف أفراد املجتمع بأهمية النخيل والتمور.
3- حصـر املعوقـات والتحديـات التـي تعانـي منها زراعـة وصناعة التمور بالدولة واقتراح احللول 

املناسـبة بالتنسـيق والتعاون مع اجلهات املختصة.
4- املساهمة يف تطوير زراعة النخيل وصناعة  وتسويق التمور بالدولة.

5- تعزيـز التواصـل مـع صنـاع القـرار يف الشـؤون التـي تخـدم نخلـة التمـر وصناعـة وتسـويق 
بالدولـة. التمـور 

إنجازات وفعاليات ونشاطات الجمعيـة :
حققـت جمعيـة أصدقـاء النخلـة العديـد مـن االجنـازات والنجاحـات احملليـة واإلقليميـة علـى  -

أكثـر مـن صعيـد فاملسـيرة طويلـة بـدأت يف 25 أكتوبـر 2003م برعايـة خاصـة مـن سـمو الشـيخ 
نهيـان مبـارك آل نهيـان وزيـر التعليـم العالـي والبحـث العلمـي رئيـس مجلـس اإلدارة. مـن أهـم هذه 

اإلجنـازات: 
دراسـة ونشـر املعلومـات املتعلقـة بأجـود أصنـاف النخيـل بدولـة اإلمـارات، وحصـر للمشـاكل  -

الرئيسـية واقتـراح احللـول املناسـبة لهـا بالتعـاون مـع اجلهـات املعنيـة علـى مسـتوى الدولـة. 
تبادل ونشر املعلومات مع اجلهات العلمية والبحثية داخل وخارج الدولة.  -
العمل على إطالق مختبر علمي خاص باجلمعية كبنك وراثي إلنتاج أجود أصناف التمور. -
تنظيـم املعـارض واملؤمتـرات ذات الصلـة بنخيـل التمـر، حيـث قامـت اجلمعيـة بالتعـاون مـع  -

جامعـة اإلمـارات وجائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر ووحـدة دراسـات وبحوث تنميـة نخيل التمر 
بتنظيـم معـرض اإلمـارات الدولـي للنخيـل والتمـور يف العـام 2004 و 2006 و 2008 و 2010م علـى 

التوالـي مبشـاركة عربيـة ودوليـة كبيـرة.
املشـاركة يف مهرجـان ليـوا للرطـب بدوراتهـا الثالثـة عشـر )1995-2017(، والـذي يقـام حتـت  -

رعاية سـمو الشـيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة. 
توزيـع العديـد مـن شـتول نخيـل التمـر من أجـود األصناف )خالص، برحي، سـكري، نوادر....(  -

علـى أعضـاء اجلمعيـة يف دولـة اإلمارات باإلضافة إلى األشـقاء يف سـلطنة عمان.
املشـاركة يف معـرض اخلضـراوات والفواكـه الـذي نظمتـه إدارة التغذيـة مبنطقـة العـن الطبيـة  -

حتـت شـعار » حتـى ال نتجـرع الكثيـر مـن السـم » وذلـك يف 24 أبريـل 2005م مبقـر املبنى الرئيسـي 
ملستشـفى تـوام يف مدينـة العـن. ويهـدف املعـرض إلـى: التأكيـد علـى أهميـة اخلضـروات والفواكـه 
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مـن الناحيـة الغذائيـة، نشـر الوعـي الغذائـي حـول حقيقـة اخلضـروات امللوثة باملبيدات احلشـرية، 
الغذائـي،  التلـوث  التـي تقـوم بهـا اجلهـات املعنيـة للسـيطرة علـى  الناجحـة  البرامـج  اسـتعراض 

والتعريـف مبفهـوم الزراعـة العضويـة.
تنفيذ العديد من الزيارات اخلارجية: -
زيـارة وفـد اجلمعيـة إلـى وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية يف سـلطنة عمـان يف 14-15 يونيـو   

2005م: الهـدف الرئيسـي مـن الزيـارة هـو التطـرق الـى العالقـات الثنائية بـن البلدين يف املجاالت 

الزراعية واجلهود الكبيرة املبذولة يف البلدين لالهتمام بأشـجار النخيل والسـبل الكفيلة بتنميتها 
وتطويرهـا. وقـد قـام وفـد اجلمعيـة بزيـارة إلـى مركز وقايـة املزروعات واإلنتـاج الزراعي بالرميس 
لالطـالع علـى التجـارب البحثيـة  اجلاريـة يف هـذا املركـز السـيما جتربـة املكافحـة احليويـة ، كمـا 
اطلـع الوفـد علـى قسـم مراقبـة األغذيـة، قسـم فحـص متبقيـات املبيـدات، وجتـارب البصمـات 
الوراثيـة. باإلضافـة إلـى ذلـك فقـد اطلـع الوفـد علـى نشـاطات املديرية العامة للزراعـة يف املنطقة 
الداخليـة، ومنهـا مختبـر زراعـة األنسـجة بجمـاح، ومت االطـالع علـى عـدد مـن أصنـاف النخيـل 

املشـهورة يف املنطقـة.
زيـارة وفـد اجلمعيـة إلـى اململكـة العربيـة السـعودية: لبـت جمعيـة أصدقـاء النخلـة وبتوجيهات   

مـن سـمو الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان رئيـس جمعيـة أصدقـاء النخلـة حفظـة اهلل، الدعـوة 
الكرميـة لزيـارة اململكـة العربيـة السـعودية، خـالل الفتـرة مـن 14-17 أغسـطس 2005م، والتـي 
وجهتهـا اجلمعيـة التعاونيـة ملنتجـي ومصنعـي التمـور يف اململكـة، وذلـك لالطـالع علـى النشـاطات 

عدسة:•خالد•بن•علي•املكتوم
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الزراعيـة القائمـة يف اململكـة وخاصـة يف مجـال زراعـة وصناعة النخيـل املختلفة، وتبادل اخلبرات 
والتجـارب بـن اجلمعيتـن. وقـد قتـم الوفـد بزيـارة عـدة مشـاريع منها: مؤسسـة الوطنيـة الزراعية 
)مشـروع القصيـم(، اجلمعيـة التعاونيـة الزراعيـة يف البطـن، املشـروع الزراعـي التابـع لـإلدارة 
الزراعيـة بأوقـاف الشـيخ صالـح الراجحـي جنوب بريدة، مشـروع املهنـدس عبد الرحمن بن صالح 

الطريـر ومصنـع متـور عنيـزة، باإلضافـة إلـى سـوق التمـور يف القصيـم.
مشاركة اجلمعية يف فعالية »النخلة يف حياتنا« مبنطقة الهير مبدينة العن، يف يونيو 2009م،  -

بدعـوة مـن دائـرة الشـؤون البلديـة مبنطقـة الهيـر. وتركزت أهداف هذه الفعاليـة على إلقاء الضوء 
علـى أهميـة النخلـة يف حياتنـا، أمـراض النخيـل وطـرق عالجهـا، منتجـات النخلـة وأنـواع التمـور، 

البحـوث والدراسـات العلميـة حـول النخلـة، وطـرق تنبيت النخلـة والعناية بها.
بالتعاون مع جمعية أصدقاء النخلة، نظمت دائرة الثقافة واإلعالم باملنطقة الشـرقية معرضا  -

للنخلـة حتـت عنوان »شـجرة احليـاة« يف 28 أكتوبـر 2009م بقاعـة غرفـة التجـارة والصناعـة بدبـا 
واملؤسسـات  احملليـة  املصانـع  بعـض  مشـاركات  املتعـددة  أقسـامه  املعـرض يف  تضمـن  احلصـن. 
واجلمعيـات احلكوميـة ومنهـا جمعيـة أصدقـاء النخلـة بالعـن. وقـد احتـوى املعـرض علـى عـدة 
أقسـام لطـرق تسـويق التمـور وعمليـة جنـي وفـرز وجتفيـف وتعبئـة وتخزيـن التمـور، وعلـى وحدات 
ومختبـرات خاصـة بالنخيـل والتمـور، باإلضافـة لبعـض املعروضـات التراثيـة التـي تتعلـق بالنخلـة، 

كمـا صاحـب املعـرض عـرض لسـت صـور تعبيريـة لشـجرة النخيـل.
افتتـاح اجلمعيـة لــ »مركـز النخلة للمعرفـة« والـذي يهـدف إلـى نشـر التوعيـة والتثقيـف بجانب  -

النخيـل والتمـور ومـدى أهميـة هـذه الشـجرة املباركـة يف مجتمعنـا احمللـي، باإلضافـة إلـى بيـع 
الطلبـة  املدارس مـن  زيـارات  مـن  العديـد  املركـز  علـى  توالـت  وقـد  والتمـور.  النخيـل  منتجـات 

والطالبـات مـن مختلـف االعمـار.
تنظيـم ورشـة عمـل عـن طـرق تنبيـت نخيـل التمـر، يف 16 فبرايـر 2010م، بالتعـاون مـع إدارة  -

التثقيـف والتوعيـة بـوزارة البيئـة وامليـاه يف مقـر جمعيـة أصدقـاء النخلـة مبزرعـة كليـة األغذيـة 
والزراعـة يف جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مبنطقـة الفوعـة بالعـن.

اللولـو هايبـر ماركـت  - نظمـت اجلمعيـة وبالتعـاون مـع منطقـة العـن التعليميـة وبرعايـة مـن 
مسـابقة طالبيـة توعويـة بعنـوان »متورنـا كنزنـا الثمـن« يف فبرايـر 2010م، حيـث شـارك فيهـا مـا 
يقـارب مـن 400 طالـب مـن مختلـف مـدارس املنطقـة، ومت تكرمي الفائزيـن. وتهـدف املسـابقة إلـى 
تعزيـز التواصـل بـن اجلمعيـة واملؤسسـات التربويـة والتعليمية يف الدولة، وإلى توعية ونشـر ثقافة 

النخيـل والتمـور بـن أفـراد املجتمـع عامـة وبـن الطـالب خاصة. 
املشـاركة بيـوم التـراث العاملـي والـذي اقيـم يف جامعـة اإلمـارات - كليـات الطالبـات باملقـام  -

بتاريـخ 18 أبريـل 2010م، وتوافـد اجلمهـور علـى جنـاح اجلمعيـة الـذي امتاز بالطابـع التراثي. وقد 
مت توزيـع منشـورات ومطويـات عـن تأسـيس اجلمعيـة وأنشـطتها.

اسـتقبال الوفـد العمانـي يف مقـر جمعيـة أصدقـاء النخلـة يف 22 يونيـو 2010م، بالتعـاون مـع  -
وزارة البيئـة وامليـاه، لالطـالع علـى نشـاطات وفعاليـات اجلمعيـة وكذلـك خطـة عمـل اجلمعيـة 
لعامـي 2010 و 2011م، حيـث كان مـن أهـداف هـذه الزيـارة االطـالع علـى أهم التطورات يف مجال 
النخيـل والتمـور مـن جميـع اجلوانـب، علـى أمـل التعـاون بـن الطرفـن مسـتقبال، كما جتـول الوفد 

يف مركـز النخلـة للمعرفـة داخـل اجلمعيـة. 
توجيـه خطـاب إلـى مديـر منطقـة العـن التعليميـة لدعـم اجلمعيـة يف توعيـة وتثقيـف أفـراد  -
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املجتمـع بأهميـة النخيـل والتمـور كثـروة وطنيـة ال بـد مـن احملافظـة عليهـا،  وذلـك مـن خالل دعوة 
املـدارس لزيـارة مركـز النخلـة للمعرفـة والكائـن مبقـر اجلمعيـة بالفوعـة مـن أجـل تقـدمي املعرفـة 
والثقافـة بأهميـة النخلـة والتمـور وذلـك اعتبـاراً مـن 1 ديسـمبر 2010م، يذكـر أن عـدد الطـالب 
الذيـن زاروا املركـز العـام الدراسـي املاضـي بلـغ أكثـر مـن 500 طالـب مـن 40 مدرسـة ملختلـف 

املراحـل الدراسـية بـدءا مـن ريـاض األطفـال ولغايـة املرحلـة الثانويـة.
تنظيـم محاضـرة يـوم 26 أبريـل 2010م مبقـر جمعيـة أصدقـاء النخلـة مبدينة العـن حول )دور  -

املكافحـة الزراعيـة وامليكانيكيـة يف احلـد مـن أضـرار آفـات النخيـل( بالتعـاون مـع قطـاع الشـؤون 
الزراعيـة بجهـاز أبوظبـي للزراعـة وسـالمة األغذيـة. وقـد قـدم احملاضـرة الدكتور أحمد السـعود، 
عـرض فيهـا بعـض الصـور عـن سـوء التخطيـط يف اإلدارة الزراعيـة واإلهمـال يف إجـراء العمليـات 

الزراعيـة املختلفـة علـى أشـجار النخيل.
زيـارة مدرسـة التفـوق النموذجيـة ملركـز النخلـة للمعرفـة مبقـر جمعيـة أصدقـاء النخلـة وذلـك  -

يف 23 يناير 2011م.
تنظيـم محاضـرة حـول تقنيـات مـا بعـد اجلنـي لثمار نخيـل التمر يف 21 فبرايـر 2011م، قدمها  -

الدكتـور عبـد اهلل العبـودي رئيـس قسـم صحـة النبـات مبحطـة أبحـاث احلمرانيـة بـوزارة البيئـة 
وامليـاه وذلـك يف مقـر اجلمعيـة مبزرعـة كليـة األغذيـة والزراعـة مبنطقـة الفوعة مبدينـة يف العن. 
وقـد تطرقـت الورشـة إلـى تقنيـات مـا بعـد اجلنـي وهـو العلـم الـذي يهتـم باحلفـاظ علـى الثمـرة 
بحيـث تصـل إلـى يـد املسـتهلك بحالـة سـليمة. وتهـدف هـذه التقنيـة إلـى احلفـاظ علـى النوعيـة 

والتقليـل مـن تلـف الثمـار بعـد جنيهـا.
املشـاركة باملعـرض البيئـي الـذي نظمتـه كل مـن كليـة العلـوم وكليـة األغذيـة والزراعـة حتـت  -

عنـوان »املعـرض البيئـي« يـوم 22 فبرايـر 2011م بكليـات طالبـات جامعـة اإلمـارات العربية املتحدة 
مبدينـة العـن . 

املشـاركة بفعاليـات أسـبوع التشـجير الواحـد والثالثـن والذي نظمته بلديـة املنطقة الغربية يف  -
مدينـة ليـوا بتاريـخ 7 مـارس 2011م. وهدفـت فعاليـات هـذا العـام إلـى نشـر املعرفـة والوعـي بـن 
مختلـف شـرائح املجتمـع لبيـان أهميـة احلفـاظ علـى البيئـة وضـرورة زيـادة املسـاحات اخلضراء. 

القـرآن  - لتحفيـظ  اخليـر  دار  والتمـور مبركـز  النخيـل  بأهميـة  التوعـوي  بالبرنامـج  املشـاركة 
الكـرمي مبنطقـة الفوعـة بالعـن يف 10 أبريـل 2011م، وذلـك بدعـوة مـن إدارة التغذيـة املجتمعيـة. 
وقد شـارك يف هذا البرنامج كل من إدارة التغذية املجتمعية وشـركة الفوعة لتطوير وتنمية قطاع 
النخيـل والتمـور. وتركـزت أهـداف هـذه الفعاليـة علـى إلقـاء الضـوء علـى أهميـة النخلـة يف حياتنا 
والفوائـد الصحيـة للتمـور وإلقـاء الضـوء علـى نشـاطات جمعيـة أصدقـاء النخلـة والتعريـف بهـا . 

املشـاركة يف فعاليـات »القافلـة الثقافيـة السـابعة« والتـي أقيمـت يف منطقـة الطيبـة مبسـايف  -
خـالل الفتـرة مـا بـن 15-16 أبريـل 2011م بدعـوة مـن وزارة الثقافـة والشـباب وتنميـة املجتمـع . 
وتأتـي أهميـة القوافـل الثقافيـة تفاعـاًل مـع دعـوة صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان 
رئيـس الدولـة، حفظـه اهلل، لتعزيـز التالحـم الوطنـي واملجتمعي يف مجتمع اإلمـارات وتنميته وبناء 
اإلنسـان وحتقيـق التكافـل والتكامـل االجتماعـي يف املجتمع، وتوثيق األواصـر وتعزيز التواصل بن 

مختلـف اجلهـات واملؤسسـات احلكوميـة واخلاصـة يف الدولـة.
اسـتقبال مركـز النخلـة للمعرفـة لطالبـات مدرسـة عموريـة للتعليـم األساسـي وذلـك يف مقـر  -

كانـت  أدوات  مـن  النخيـل  الطالبـات على مشـتقات  تعرفـت  2011م، حيـث  مايـو   2 اجلمعيـة يف 
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مـن  بالنخيـل  العنايـة  للطالبـات عن عمليـات  وثائقـي  فيلـم  ثـم مت عـرض  املاضـي،  تسـتخدم يف 
الزراعـة إلـى اإلثمـار. وقـد اسـتقبل املركـز أيضـاً طـالب مدرسـة خليفـة بـن زايـد للتعليـم الثانـوي 

يف 3 مايـو 2011م.
مشـاركات يف البرنامـج التوعـوي عـن أهميـة النخيل والتمور بإشـراف إدارة التغذية املجتمعية،  -

2011م، ويف  16 مايـو  العـن  يف  الكـرمي مبدينـة  القـرآن  البـر لتحفيـظ  حيـث أقيـم مبركـز دار 
مؤسسـة التنميـة األسـرية مبدينـة العـن بتاريـخ 18 مايـو 2011م. وقـد احتـوى جنـاح اجلمعيـة على 
املطويـات التعريفيـة بجمعيـة أصدقـاء النخلـة، ومطويـة اإلرشـادات اخلاصـة بأهم طـرق وعمليات 
والتمـور.  بالنخيـل  العالقـة  ذات  األخـرى  اإلصـدارات  إلـى  بعـض  باإلضافـة  بالنخيـل،  العنايـة 
وتعريف الدارسـات باألنشـطة والفعاليات والندوات واملعارض التي تقيمها اجلمعية. كما  تضمن 

البرنامـج علـى طـرح مسـابقة عـن الفوائـد الصحيـة للتمـور.
مشـاركة جمعيـة أصدقـاء النخلـة مبعـرض »يعطيـك العافيـة« والـذي انعقـد يف مدرسـة الفوعة  -

للتعليـم األساسـي يف 17 فبرايـر 2015م. وقـد جـاءت هـذه املشـاركة لتعريـف املجتمـع بأهـداف 
ورؤى اجلمعيـة يف هـذا املهرجـان التغـذوي، ومتاشـياً مـع اهـداف املهرجـان قامـت اجلمعيـة بتوزيع 
مطويـات تعريفيـة ملأكـوالت شـعبية بالتمـر،  باإلضافـة إلـى توزيـع  العديـد من املطويـات التعريفية 
بجمعيـة أصدقـاء النخلـة، ومطويـة االصنـاف الواعـدة واملسـتنبطة مـن انـواع التمور، كمـا مت توزيع 
مطويـات تعريفيـة للجمعيـة وبعـض اإلصـدارات األخـرى ذات العالقـة بالنخيـل والتمـور، وتعريـف 

الطالبـات باألنشـطة والفعاليـات والنـدوات واملعـارض التـي تقيمهـا اجلمعيـة.
صحتنـا  - »زراعتنـا  شـعار  حتـت  والزراعـة  األغذيـة  كليـة  مهرجـان  يف  اجلمعيـة  مشـاركة 

وحضارتنـا« بدعـوة مـن جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، والـذي انعقـد يف 23 فبرايـر 2015م. 
ويهـدف هـذا املهرجـان إلـى إطـالق حمـالت تعليميـة وتثقيفيـة وتوعويـة وترفيهيـة لكافـة الفئـات 
العمريـة، السـتقطاب الطـالب والطالبـات واألسـر. وجـاءت مشـاركة اجلمعيـة يف هـذا املهرجـان 
بتوزيـع املطويـات ذات العالقـة بالنخيـل والتمور، باإلضافـة إلى إصدارات اجلمعية حول االصناف 

املسـتنبطة واالصنـاف الواعـدة واملأكـوالت الشـعبية بالتمـر.
زيـارة وفـد مـن اجلمعيـة ملختبـر ومشـاتل شـركة الوثبة ماريونيه مبنطقة اخلزنـة يف 23 نوفمبر  -

2016م، وذلـك لالطـالع علـى عمـل الشـركة ونشـاطها وخدمتهـا حملبـي النخلـة يف دولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة. ويتركـز عمـل الشـركة علـى إكثـار النخيـل عـن طريـق زراعـة األنسـجة، وتكثيـر 

األصنـاف الواعـدة واملمتـازة.
زيـارة وفـد مـن اجلمعيـة إلـى مصنـع متور اإلمارات بـرأس اخليمة وذلك يف 23 فبراير 2016م،  -

حيـث يقـوم هـذا املصنـع بتصنيـع التمـور بجميـع أنواعهـا ومشـتقاتها ويعتبـر مـن املصانـع الرائـدة 
والتـي بـدأت أعمالهـا بالدولـة منـذ وقـت مبكـر خلدمـة مجتمـع اإلمـارات وتوفيـر التمـور بصـورة 

راقيـة وحديثـة كما يقـوم املصنـع أيضـاً بتوزيـع منتجاتـه داخـل الدولـة وخارجها.  
مشـاركة اجلمعيـة ملعـرض أبوظبـي الدولـي للتمـور يف 5 ديسـمبر 2016م، وذلـك بالتعـاون مـع  -

شـركة الوثبـة ماريونيـه، حيـث مت عـرض العديـد مـن األصنـاف الواعـدة واملتميـزة. وقـد مت تعريـف 
زوار املعـرض بأنشـطة اجلمعيـة وأهدافهـا كمـا مت توزيـع بعـض منشـورات اجلمعيـة علـى زوار 

املعرض. 
حصـول أعضـاء اجلمعيـة علـى خصومـات خاصـة، مـن قبل شـركة الوثبـة ماريونيه، عند شـراء  -

فسـائل النخيـل النسـيجية خـالل الفتـرة مـن 15 مـارس 2017م إلى 31 ديسـمبر 2017م. 
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مشروع تمور السيجي - الفجيرة 
أولـت حكومـة الفجيـرة اهتماماً كبيراً يف تنمية 
زراعـة النخيـل )الشـكل 58(، حيـث مت البـدء يف 
السـيجي يف  األولـى مـن مشـروع متـور  املرحلـة 
عـام 1996م، وذلـك بزراعـة 1500 نخلـة نسـيجية 
مـن صنـف خـالص ثـم توالـت بعـد ذلـك املرحلـة 
أن  إلـى  العـدد  بنفـس  والرابعـة  والثالثـة  الثانيـة 
وصـل حاليـا إلـى 6000 نخلـة وأكثرهـا من صنف 
يف  الصنـف  هـذا  زراعـة  جتـود  حيـث  خـالص 
ممـا  اجلـاف  باجلـو  املتميـزة  السـيجي  منطقـة 
كان لـه األثـر يف إنتـاج نوعيـة ممتـازة مـن التمـور 

باإلضافـة إلـى أصنـاف أخـرى مثـل البرحـي، العنبـرة، نبتـة سـيف، سـلطانة، ومدجـول. ولـم يغفـل 
املشـروع علـى التركيـز علـى الفحـول لضمـان توفيـر مصـدر جيـد حلبـوب اللقـاح، إضافـة إلـى أن 
املشـروع قـام بجلـب أكثـر مـن 16 صنفـاً مـن النخـل العراقـي للتجربة، وكذلك فحـل غنامي. وحالياً 
جـاري حفـر اجلـور لزراعـة املرحلـة اخلامسـة والتـي خطـط لهـا لزراعـة 4000 نخلة أخـرى بعد أن 

مت االنتهـاء مـن شـبكة الـري لهـا ليـروى املشـروع كامـاًل بالـري احلديـث. 

الشكل )58(. مشروع متور السيجي يف إمارة الفجيرة.
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دائرة الثقافة واإلعالم - عجمان 
حتـت رعايـة صاحـب السـمو الشـيخ حميـد بـن راشـد النعيمـي عضـو 
املجلـس األعلـى حاكـم عجمـان، اسـتضافت إمـارة عجمـان للمـرة األولـى 
مهرجـان ليـوا عجمـان للرطـب، ونظمتـه دائـرة الثقافـة واإلعالم يف أرض 
املهرجـان خـالل الفتـرة مـن 27 إلـى 29 يوليـو/ متـوز 2011م. وقـد هـدف 

املهرجـان إلـى دعـم التـراث، واعتمـدت اللجنـة املنظمـة للمهرجـان برنامجـاً رئيسـياً، وهـو مزاينـة 
الرطـب والتـي شـملت فئـات متنوعـة مـن الرطـب، وكذلـك تضمـن برامج حافلة مـن فعاليات تراثية 
وثقافيـة جتسـد إسـتراتيجية احلفـاظ علـى التـراث الثقـايف العريـق يف دولـة اإلمـارات، كمـا ضـم 

املهرجـان سـوقاً شـعبياً. 
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وقـد اسـتعدت اإلمـارة السـتضافة مهرجـان ليـوا علـى أرضهـا وذلـك باهتمـام كبيـر مـن صاحـب 
السـمو الشـيخ حميد بن راشـد النعيمي وتشـجيعه للمزارعن للمشـاركة يف املهرجان دعماً خلطط 
التنشـيط السـياحي لإلمارة املدعومة من دائرة الثقافة واإلعالم بعجمان بحكم مسـؤوليتها. وقد 
أشـار املسـؤولن بـأن مبـادرة اسـتضافة عجمـان لهـذا احلـدث الـذي تدعمـه باألصل هيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث، تأتـي كذلـك يف إطـار حـرص سـمو الشـيخ عمـار بـن حميـد النعيمـي ولـي عهـد 
عجمـان رئيـس املجلـس التنفيـذي علـى دعـم املهرجـان وأهدافـه يف احلفـاظ علـى زراعـة شـجرة 
النخيـل والتشـجيع علـى اإلكثـار منهـا والتوسـع يف زراعتهـا والعنايـة بجـودة ثمارهـا وجعلهـا زراعـة 
ناجحـة ومتطـورة وفـق أحـدث الطـرق واملعاييـر، صوناً لهـذا التراث اإلماراتي األصيل الذي يشـغل 

حيـزاً كبيـراً يف وجـدان وذاكـرة أفـراد املجتمـع اإلماراتـي.

عدسة:•عادل•حممد•بو•جبارة
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القطاع الخاص
جامعة نيويورك أبوظبي

أعلـن مركـز اجلينـات الوراثيـة واألنظمـة احليويـة بجامعـة نيويـورك أبوظبـي، يف 5 ديسـمبر 
2012م، عـن شـروعه يف إعـداد خارطـة جينـات وراثية للكشـف عن األصـول والصفات الوراثية 

ألشـجار النخيـل، وذلـك مـن خـالل دراسـة 101 نـوع مـن التمـور وبالتعـاون مـع برنامـج تطويـر 
أبحـاث متـور النخيـل يف جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. وقـد مت إعداد اخلارطة املتسلسـلة 
التـي تتضمـن الصفـات الوراثيـة األولـى لنخيـل التمـور. ويوفـر الكشـف عـن اجلينـات الوراثيـة 
املزارعـن  علـى  املنافـع  مـن  بالكثيـر  يعـود  للتمـور، مبـا  أعمـق  فهمـاً  التمـور  نخيـل  ألشـجار 
)اإلمـارات اليـوم 2012(. وهدفـت االدراسـة إلـى توفيـر قاعـدة بيانات شـاملة ترصـد متغيرات 
اجلينـات الوراثيـة يف مختلـف أنـواع التمـور، وتعريـف اجلينـات املتعلقـة بعـدد مـن اخلصائـص، 
التـي تؤثـر يف املـذاق والقـدرة اإلنتاجيـة، إذ يسـتفيد مـن نتائـج األبحـاث واملعلومـات املهمـة 
املنبثقـة عنهـا، املهندسـون الزراعيـون واملزارعـون، وذلـك لالرتقـاء بجـودة محصـول التمـور كماً 
ونوعـاً. باإلضافـة إلـى ذلـك، فإن املشـروع سـيعرف أفضـل أنواع البذور األنثويـة املنتجة للتمور 
مـن البـذور الذكوريـة التـي تعتبـر اللقاحـات املانحـة، إذ إنـه يف الوقت الراهـن ال تتوافر إمكانية 
اخلـروج بتعريـف يقينـي، ألن ذلـك األمـر يتطلب مرور سـت سـنوات أو أكثر مـن تاريخ الزراعة. 
وال بد من اإلشـارة إلى أن مركز اجلينات الوراثية واألنظمة احليوية يف اجلامعة يتبع تسلسـل 
األصنـاف التـي تنتشـر مناطـق زراعتهـا األصليـة عبـر املنطقـة، ورمبـا تتعداهـا إلـى أبعـد مـن 
ذلـك، خصوصـاً مـع عـدم وجـود أحـد يعـرف حتديـداً املكان األصلي الذي انتشـرت منه شـجرة 

النخيـل املثمرة.

مشاتل الساحل األخضر 
تعتبـر مؤسسـة مشـاتل السـاحل األخضـر مـن املؤسسـات الرائـدة يف 
واسـتيراد  إنتـاج  بأكملهـا يف  األوسـط  الشـرق  منطقـة اخلليـج ومنطقـة 

وتصديـر كافـة أنـواع فسـائل النخيـل املنتجـة بطريقـة التقنيـة احليويـة، وهـو مـا يسـمى بنخيـل 
األنسـجة. وتقـع املشـاتل يف منطقـة البديـة بإمـارة الفجيـرة، إحـدى إمـارات دولـة االمـارات 
العربيـة املتحـدة، وتختـص املؤسسـة بإنتـاج أنـواع عاليـة اجلـودة مـن فسـائل نخيـل األنسـجة 
املنتجـة يف مختبراتهـا العلميـة بالتعـاون مـع إحـدى الشـركات البريطانيـة املتخصصـة يف هـذا 
املجـال منـذ ثالثـن عامـاً. وتضمـن املشـاتل النوعيـة بحيث تكون مطابقة لألنـواع املطلوبة 100 
% وذلـك مبوجـب شـهادة منشـأ تؤكـد نوعيـة وجـودة هـذه األصنـاف وخلوهـا مـن األمـراض. 
يشـرف على املشـاتل واملختبرات خبراء ومهندسـون زراعيون متخصصون وذو كفاءة عالية مت 
تدريبهـم علـى أحـدث الوسـائل العلميـة وذلـك ملسـاعدة العمـالء واملزارعـن يف كيفيـة حضانـة 
الفسـائل ورعايتهـا وسـقايتها إلـى غيـر ذلـك مـن التعليمـات واإلرشـادات لضمـان منـو سـليم 
للفسـائل حتـى تكبـر وتنتـج الثمـار املطلوبـة. وميكـن لـكل العمـالء واملهتمـن بزراعـة النخيل من 
األفـراد واملؤسسـات والشـركات اإلطـالع علـى مـا لديهـا مـن حضانـات مجهـزة علميـا لرعايـة 

ومنـو الفسـائل وذلـك مبقـر مشـاتلها )الشـكل 59( )مشـاتل السـاحل األخضـر 2011(.
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الشكل )59(. مشاتل الساحل األخضر إلنتاج أصناف عالية اجلودة من فسائل نخيل األنسجة )مشاتل الساحل األخضر 2004(.
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 الوثبة ماريونية
»الوثبة ماريونيه ذ.م.م« هي شركة رائدة يف مجال التكنولوجيا 
احليوية، تأسست يف أبوظبي عام 1997م ضمن إطار »برنامج 
املبادلة« )U.A.E. Offsets( بن فرنسا و دولة اإلمارات العربية 
نخيل  فسائل  منتجي  أهم  من  ماريونيه  الوثبة  تعتبر  املتحدة. 
العالم،  مستوى  على  النباتية  األنسجة  زراعة  بطريقة  التمر 

ومتتلك مختبراً لزراعة األنسجة يف أبوظبي يقوم بإنتاج فسائل األصناف املمتازة من نخيل التمر 
بكميات تفي بحاجة الطلب املتزايد محلياً و عاملياً. تنتج الوثبة ماريونيه ما يزيد عن أربعة عشر 
صنفاً من أصناف التمور وهي من أصول إماراتية وسعودية وعراقية ومغربية. كذلك تقوم الوثبة 
ماريونيه بالبحث يف أصناف النخيل النادرة وإكثار املتميز منها واألكثر مالءمًة للظروف املناخية 
بأسعار  النادرة  وتوفير فسائل األصناف  النخيل  تنويع أصناف  واملنطقة، مما يساهم يف  للدولة 
يف متناول املزارعن. من األصناف املميزة التي تنتجها الوثبة ماريونيه: مجهول، برحي، خالص، 
شيشي، أم الدهن، أبومعان، صقعي، زاملي، نوادر، عياشة، قندة، فرض أبيض، سلطانة باإلضافة 
إلى الفحل غًنامي. من ناحية أخرى، فإن الوثبة ماريونيه تولي اهتماماً كبيراً ملراقبة جودة الفسائل 
املنتجة ويظهر ذلك من خالل أساليب العمل وتقنياته الدقيقة يف مختلف مراحل اإلنتاج والتي 
التكنولوجيا احليوية. وكجزء  العلمي يف مجال  التطور  لتواكب  يتم حتديثها وتطويرها باستمرار 
من التزامها يف توفير فسائل نخيل سليمة وراثياً ومطابقة لصنف األم، فإن الوثبة ماريونيه تُعنى 
كثيراً بعملية مراقبة الثبات الوراثي طوال مراحل اإلنتاج املختلفة من خالل القيام بتحاليل البصمة 
الوراثية والتي جترى دورياً على عينات عشوائية من الفسائل يف مختلف مراحل اإلنتاج. يقوم بهذه 
متخصص  مركز  وهو   ).G.E.V.E.S( واحلبوب«  األصناف  وفحص  مراقبة  »مجموعة  التحاليل 
ألبحاث البيولوجيا احليوية تابع لوزارة الزراعة الفرنسية. إلى يومنا هذا، للوثبة ماريونيه مالين 
من أشجار النخيل التي تعطي ثمارها من أجود أصناف التمور سنة بعد سنة مزروعة يف أجزاء 

مختلفة من اإلمارات باإلضافة ألكثر من عشرين دولة أخرى حول العالم.

عدسة:•سعد•عبداهلل•سعد•القاسم
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الشكل )60(. مختبرات الوثبة ماريونية إلنتاج أصناف عالية اجلودة من فسائل نخيل األنسجة )الوثبة ماريونية 2011(.
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الشكل )61(. مراحل إكثار شتول النخيل بطريقة زراعة األنسجة، دولة اإلمارات العربية املتحدة
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مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية
تبلـورت فكـرة إنشـاء املصنـع ملواكبـة التطـور الزراعـي يف دولـة 
اإلمارات العربية املتحدة وذلك باملساهمة يف توفير مستلزماتها 
زراعيـة صديقـة  مسـتلزمات  لتوفيـر  متطـورة  محليـة  بصناعـة 
إلـى منتجـات خاصـة تالئـم نباتـات محـددة،  للبيئـة باإلضافـة 

واعتمـاد التطـور العلمـي والتقنـي ومواكبـة التكنولوجيـا العامليـة وأحـدث االختراعـات ومحاولـة 
تطبيقهـا جتاريـاً بحيـث يكـون للمصنـع منتجـاً جديـداً بشـكل دائم. ولهذا، مت إنشـاء املصنع يف عام 
1995م كشـركة وطنيـة رائـدة يف تدويـر جميـع املخلفـات احليوانيـة والنباتيـة وتصنيعهـا يف شـكل 

أسـمدة عضويـة خاليـة مـن امللوثـات البيئيـة ومسـببات األمـراض والنيماتـودا وذلـك للمسـاهمة يف 
احلصـول علـي بيئـة نظيفـة، وقـد بـدأ العمـل التجريبـي يف عـام 1997م بينمـا بـدأ اإلنتـاج التجـاري 
يف العـام 1998م. وقـد شـهد املصنـع منـذ افتتاحـه يف العـام 1997م حركـة تطـور سـريعة ملنتجـات 
املصنع، وقد بدأ املصنع بإنتاج األسـمدة العادية والتي تشـمل أسـمدة الدواجن واألبقار، األسـمدة 
املخلوطـة، أسـمدة البيليـت باإلضافـة إلـى التربـة الزراعيـة واملنتجـات اخلاصـة وبرامـج التسـميد 
اخلاصـة، باإلضافـة إلـى تصنيـع املركبـات احلافظـة مليـاه الـري والتـي توفـر 50 % مـن اسـتهالك 

املزرعـة )مصنـع اإلمـارات لألسـمدة البيولوجيـة 2011؛ الشـكل 62(.
قـام املصنـع بتطويـر سـماد خـاص بالنخلـة بالتعـاون مـع العديـد مـن اجلهـات )جامعـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة، دائـرة البلديـات والزراعـة، قطـاع الزراعـة، وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة، مزرعـة 
الفوعة(. وقد نشأت الفكرة من دراسة االحتياجات الفعلية للنخيل وذلك بدراسة بحثية باالشتراك 
مـع اخلبـراء احملليـن والدوليـن يف ذلـك املجـال وكان مـن ثمرتها الوصول إلى اكتشـاف تركيبة تكون 
جميـع عناصرهـا مـن مـواد طبيعيـة 100 % صديقـة للبيئـة، وعلـى أن حتتـوي هـذه التركيبـة علـى 

الشكل )62(. مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية.
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جميـع احتياجـات النخلـة مـن العناصـر السـمادية وتضـاف مـرة واحـدة يف العام. وقد مت إنتاج سـماد 
النوايـع املتخصـص لتغذيـة أشـجار النخيـل علـى شـكل بـودرة مضـاف إليـه مسـحوق السـمك وحمض 

الهيوميـك، وامليكروبـات الهامـة خلصوبـة التربة.
وقـد جنـح مصنـع اإلمـارات لألسـمدة البيولوجية بالتعاون مـع وزارة البيئة واملياه يف إنتاج التمور 
عضويـاً باسـتعمال األسـمدة البيولوجيـة يف محطـة التجـارب بالذيـد واحلمرانيـة ومزارع السـيجي 
بالفجيـرة، وقـد قـام املصنـع بتطويـر سـماد متخصـص لتسـميد النخيـل علـى املسـتوى التجـاري 
بالتعـاون مزرعـة الفوعـة التـي تعـد مـن أكبـر مـزارع إنتـاج التمـور العضويـة بالدولة والعالـم العربي 
)انظـر املعلومـات اخلاصـة باملزرعـة(، وقـد أدى اسـتعمال املنتـج إلى حتسـن خصائـص التمور كماً 

ونوعاً.
لعب املصنع دوراً رائداً يف حتسن أداء القطاع الزراعي يف دولة اإلمارات املتحدة العربية وذلك 
يف القطاعـن العـام واخلـاص وذلـك مـن خـالل التوعيـة واإلرشـاد مبنافـع الزراعة العضويـة وأثرها 
علـي البيئـة واإلنسـان وذلـك مـن خـالل عقـد املؤمتـرات واملشـاركة يف املعـارض احملليـة واإلقليميـة 
واملؤسسـات  البحـوث  مراكـز  العلميـة يف  التعريفيـة  النـدوات  تنظيـم  خـالل  مـن  وذلـك  والعامليـة 
التعليميـة داخـل الدولـة، تنظيـم النـدوات التعريفيـة للمزارعـن بالزراعة العضوية وبرامج التسـميد 

املختلفـة، والتعـاون مـع الهيئـات واملنظمـات احملليـة والدوليـة وجمعيـات النفـع العـام. 
مـن أهـم إجنـازات املصنـع حصولـه علـى جائـزة خليفة الدولية لنخيل التمر )فئـة اإلنتاج املتميز( 
يف دورتهـا األولـى عـام 2009م، جائـزة الشـيخ خليفـة للصناعـة للسـنوات 1999-2000م، شـهادة 
األيـزو 2000/9001، شـهادات الزراعـة العضويـة مـن كل مـن املركـز املصـري للزراعـة احليويـة  
DAR ،(COAE)األملانيـة للزراعـة العضويـة، و IFOAM )اإلحتـاد األوربـي ملصـدري الزراعـات 

العضويـة(.
مـن ضمـن أهـم األبحـاث التـي أجريـت مـن قبـل أ.د. مجمـد علـي بـدوي، مديـر مصنـع اإلمـارات 
لألسـمدة البيولوجيـة، هـي دراسـة تأثيـر مصـادر األسـمدة العضويـة علـى إنتـاج التمـور العضويـة 
وصفات الثمرة )بدوي 2009(، حيث أنه ال توجد حتى اآلن دراسات بحثية وافية حول اقتصاديات 
اإلنتـاج العضـوي ومـدى تأثـره باألسـمدة العضويـة املضافة حتت ظروف املنطقـة. وألهمية النخيل 
والتمـور واهتمـام الدولـة بانتـاج غـذاء صحـي مـع احملافظـة على البيئـة فقد أجريت هذه الدراسـة 
يف محطـة أبحـاث الذيـد التابعـة للمنطقـة الزراعيـة الوسـطى التابعـة لـوزارة البيئـة وامليـاه خـالل 
املوسـم الزراعـي 2006-2007م. ومت اختيـار مجموعـة متماثلـة مـن النخيـل وبعمـر واحـد هـو 10 
سـنوات. وأجريـت كافـة العمليـات الزراعيـة املطلوبـة مـن حراثـة وتعشـيب وري منتظـم لألحـواض 
احمليطـة بالنخيـل. وقـد اسـتخدمت يف التجربـة ثـالث معامالت هي: سـماد بلـدي وهو منتج داخل 
املزرعـة، وسـماد مصنـع يف معمـل )سـماد النوايـع مـن مصنـع اإلمـارات لألسـمدة البيولوجيـة( ومت 
مقارنـة ذلـك مـع معاملـة أخـرى قياسـية لـم يضـف لهـا أي سـماد عضـوي )بـدون تسـميد(. تهـدف 
الدراسـة ملعرفـة تأثيـر األسـمدة العضويـة مـن مصـادر مختلفـة علـى إنتـاج التمـور لثالثـة أصنـاف 
مـن النخيـل هـي : خـالص وبرحـي ونبتـة سـيف. وقـد أدى التسـميد إلـى حتسـن كبيـر يف نسـب 
العناصـر الغذائيـة للتربـة إضافـة إلـى صفاتهـا الفيزيائيـة وهـذا انعكـس يف زيـادة إنتاجيـة التمور. 
وأثـرت األسـمدة العضويـة علـى اإلنتـاج وذلـك نتيجـة الزيـادة احلاصلـة يف عـدد الثمـار يف العـذق 

الواحد.
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تابع الشكل )62(. مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية.
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شركة الظاهرة الزراعية
 تعتبـر شـركة الظاهـرة الزراعيـة مـن إحدى أكبر شـركات القطاع اخلاص 
الـذي يلعـب دوراً مسـؤوال يف دفـع عجلـة التنميـة املسـتدامة، وهـذا بفضـل 
رأسـها  وعلـى  الرشـيدة  القيـادة  مـن  املقـدم  والدعـم  السـامية  التوجيهـات 
صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة )حفظـه 
اهلل( تواصـل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة جهودهـا يف دعـم كافـة برامـج 

األمـن الغذائـي حـول العالـم بالتعـاون مـع كافـة املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، خصوصـاً يف زراعـة 
النخيـل وإنتـاج التمـور، وهـذا مـا تشـهد عليـه أسـواق الدولـة ومنطقـة اخلليـج العربي مؤخـراً، حيث 
عملت شـركة الظاهرة الزراعية على توفير أجود أصناف الرطب العاملية للمسـتهلك احمللي خالل 
شـهري فبرايـر ومـارس 2010م يف الوقـت التـي تغيـب فيـه رطـب هـذه األصنـاف عـن أسـواق الدولـة 

)الشـجرة املباركـة 2: 34-35، 2010؛ شـركة الظاهـرة الزراعيـة 2011أ و2011ب( )الشـكل 63(.
تأسسـت شـركة الظاهـرة الزراعيـة عـام 1995م كشـركة ذات ملكيـة خاصـة. وخـالل ذلـك الوقـت، 
أصبحت شـركة الظاهرة الزراعية تدير يف الوقت الراهن عمليات تشـغيلية يف أفريقيا، وآسـيا، والشـرق 
األوسـط، وأوروبا، وأمريكا الشـمالية، ويعمل بها ما يزيد عن 1800 موظف من بينهم اخلبراء يف مجال 
الزراعـة واملنتجـات احليوانيـة إلـى جانـب املتخصصـن يف مجـاالت اإلدارة، والتمويـل، واللوجيسـتات 
والعمليـات القانونيـة )الشـجرة املباركـة 1: 58-59، 2011؛ شـركة الظاهـرة الزراعيـة 2011ب(. وتتبـوأ 
شـركة الظاهـرة الزراعيـة يف الوقـت الراهـن موقعـاً متميـزاً حيـث أصبحـت الشـركة واحـدة مـن أكبـر 
الشـركات الزراعيـة الرائـدة التـي تتخـذ مـن دولـة اإلمـارات مقرا لها )شـركة الظاهـرة الزراعية 2011أ(.

الشكل )63(. شركة الظاهرة الزراعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )شركة الظاهرة الزراعية 2011(.
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املمثلـة يف جهـاز  أبوظبـي  لنفسـها رؤيـة مـع رؤيـة حكومـة  الزراعيـة  الظاهـرة  وضعـت شـركة 
أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة وتسـير علـى نفـس خطاهـا يف تأمـن إمـدادات الغـذاء لدولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة واملنطقـة. كمـا أخـذت علـى عاتقهـا االرتقـاء برؤيـة حكومـة أبوظبي خطـوة لألمام 
وجعلهـا مهمتهـا الرئيسـية بـأن تقـود الصناعـة الزراعيـة يف مجـاالت اجلـودة واإلنتـاج والتنفيـذ 
الفعـال وخدمـة العمـالء مـن خـالل تطبيـق خبراتهـا واالسـتفادة مـن االبتـكارات التقنيـة احلديثـة 

)شـركة الظاهـرة الزراعيـة 2011أ(. 
مـن املشـاريع احلديثـة للشـركة هـو مشـروع ناميبيـا )شـركة الظاهـرة الزراعيـة 2011أ؛ الشـكل 
88(، حيـث تأسسـت شـركة الظاهـرة الزراعيـة - ناميبيـا يف فبرايـر عـام 2009م مبوجـب قوانـن 

الشـركة  وتعمـل  و65(.   64 الشـكالن  2011؛   ،59-58  :1 املباركـة  )الشـجرة  ناميبيـا  جمهوريـة 
التمـر  محصولـي  إنتـاج  علـى  رئيسـية  بصـورة 
والعنـب بهـدف التوزيـع التجـاري يف منطقـة تزيد 
مسـاحتها عـن 200 هكتـار. وقـد قدمـت شـركة 
الدوليـة  لألسـواق  الزراعية-ناميبيـا  الظاهـرة 
مختلـف أصنـاف التمـر املعروفـة مثـل املجـدول، 
والهاللـي،  واخلنيـزي،  واخلـالص،  والبرحـي، 
املشـروع احلفـاظ علـى  ويسـتهدف  وأبوفقـوس. 
العـرض املسـتمر مـن التمـر يف املواسـم التـي ال 

يتوفـر فيهـا التمـر يف دولـة اإلمـارات.

الشكل )64(. منتجات شركة الظاهرة الزراعية.
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تابع الشكل )64(. منتجات شركة الظاهرة الزراعية.
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الشكل )65(. مشروع ناميبيا، أحد مشاريع شركة الظاهرة الزراعية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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شركة طيبة للصناعات الهندسية
تأسسـت شـركة طيبـة للصناعـات الهندسـية سـنة 2000م يف دبـي، دولـة االمـارات 
العربيـة املتحـدة، وهـي شـركة ذات مسـؤولة محـدودة حيـث تعمـل يف مجـال تصميـم 
وتصنيـع املكائـن واألعمـال الهندسـية املختلفـة )الشـكالن 66 و 67(. تهتـم الشـركة 

بتصميـم وتصنيـع وتطويـر األجهـزة واملكائـن التـي تختـص النخيـل والتمـور، وبالتعـاون مـع األجهزة 
الزراعيـة املتخصصـة يف الدولـة مبـا يتناسـب ومـع حاجـة املزارعـن، حيـث مت تصنيـع عـدة أحجام 
مـن املصانـع ولعـدة دول عربيـة. وقـد اسـتطاعت الشـركة معاجلـة مشـكلة الرطوبـة العاليـة التـي 
تواجههـا التمـور اثنـاء فتـرة االنضـاج وخصوصـاً املناطـق السـاحلية ممـا يعرضها إلـى التلف، حيث 

جهاز تعقيم التمور سعة 3 طن

جهاز جتفيف حبوب اللقاح احلديثة )التصميم اجلديد( من الداخل تبن طريقة وضع الطلع الذكري داخل العربات

جهاز جتفيف التمور سعة 3000 كغ

جهاز جتفيف حبوب الطلع
أجهـزة السـيطرة املوجـودة يف اجلهـاز لغـرض السـيطرة على 

درجـة احلـرارة والرطوبـة وسـرعة الهواء

الشكل )66(. تصميم وتصنيع املكائن واألعمال الهندسة يف شركة طيبة للصناعات الهندسية )التميمي، 2011(.
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مت تصنيـع أجهـزة انضـاج وجتفيـف التمـور، وأيضـا تطويـر عمليـة التنبيت امليكانيكـي للنخيل حيث 
مت تصنيـع مكائـن اسـتخالص حبـوب اللقـاح ومكائـن تلقيـح النخيـل التـي سـاهمت بشـكل كبيـر يف 
توفيـر الوقـت واجلهـد والعمالـة أثنـاء عمليـة التنبيـت وخصوصـا للمـزارع الكبيرة. مـن أهم املكائن 
التـي يتـم تصنيعهـا: مكائـن السـتخالص حبـوب اللقـاح، انضـاج وجتفيـف وترطيـب التمـور، فـرم 
وطحـن سـعف النخيـل، طحـن نـوى التمـور، تعقيم التمور، خط غسـيل وتنشـيف وفـرز التمور، خط 

انتـاج عجينـة التمـور، انتـاج عجينـة التمـور، تعبئـة عجينـة التمـور، وغسـيل صناديـق التمور.

الشكل )67(. تصميم وتصنيع املكائن واألعمال الهندسة يف شركة طيبة للصناعات الهندسية )التميمي، 2011(.
ماكنة تعبئة عجينة التمور ماكنة إنتاج عجينة التمور بطاقة 300 كغ بالساعة

خط غسيل وتنشيف وفرز التمور بطاقة 1.5 طن بالساعة

مرحلة غسيل التمور باستخدام جهاز الهزاز ومرشات املاء
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»جنان لالستثمار« تعلن عن مشروع زراعة 221 مليون نخلة في السودان
يف شـهر ديسـمبر 2016م كشـفت الشـركة اإلماراتية »جنان لالستثمار« 
عـن إطالقهـا مشـروع ال »221 مليـون نخلـة« والـذي تعتـزم تنفيـذه يف 
شـمال جمهوريـة السـودان، كمـا كشـفت عـن اعتزامهـا إنشـاء مصنـع إلنتـاج 
التصديـر،  بغـرض  التمـور  مـن  السـكر  ومنتجـات  العصائـر  واسـتخالص 

ومعامـل للتصنيـع ومراكـز بحـوث، وفـق أرقـى املعاييـر العامليـة، موضحـة أن من شـأن هذا املشـروع 
أن يتيـح لهـا إنتـاج 15 يف املئـة مـن اإلنتـاج العاملـي للسـكر، وسـتة أضعـاف اإلنتـاج العاملـي للتمـور.
وقـع محمـد العتيبـة رئيـس مجلـس إدارة الشـركة، مـع مصطفـى حولـي وكيـل أول وزارة املاليـة 
نيابـة عـن وزارة املاليـة والتخطيـط االقتصـادي ممثلـة للحكومـة السـودانية، مذكـرة تفاهـم تهـدف 

إلـى العمـل علـى إنشـاء شـركة تقـوم بهـذا املشـروع، الـذي سـيتم علـى مرحلتـن.
وأكـد وكيـل أول وزارة املاليـة السـودانية أهميـة املشـروع الـذي يعـد األكبـر مـن نوعـه يف هـذا 
املجـال، حيـث توفـر بـالده فرصـاً اسـتثمارية طموحـة خاصـة يف القطـاع الزراعـي، يف ظـل توافـر 

املسـاحات الزراعيـة والوفـرة املائيـة.
وأضـاف أن املنـاخ االسـتثماري يف السـودان مهيـأ لتدفـق املزيـد مـن رؤوس األمـوال اخلليجيـة 
عامـة واإلماراتيـة خاصـة، يف ظـل العالقـات املتميـزة التـي تربـط بـن السـودان واإلمـارات، مرحبـا 
بتوسـيع »شـركة جنـان« اسـتثماراتها يف السـودان، مشـيراً إلـى السـمعة الطيبـة التـي حققتهـا يف 
بلـدان كثيـرة، داخـل وخـارج القـارة اإلفريقيـة، مؤكـداً توفيـر كافـة السـبل السـتيعاب املزيـد مـن 

االسـتثمارات يف الفتـرة املقبلـة.
وأكـد محمـد العتيبـة رئيـس مجلـس إدارة شـركة جنان لالسـتثمار، إن هذه الشـراكة تأتي تتويجا 
لعـدد مـن املشـاريع التـي أنشـأتها الشـركة يف جمهوريـة السـودان، التـي توصـف بأنهـا »سـلة غـذاء 

العالـم«، مبـا متتلكـه مـن أراٍض خصبـة وميـاه عذبة.
وحول املشـروع، أوضح أن املشـروع يهدف إلى زراعة 221 مليون نخلة يف شـمال السـودان، على 
مرحلتـن، تتضمـن األولـى منهمـا زراعـة 240 ألـف فـدان، تتخللهـا محاصيـل أخـرى، مثـل القمـح، 

.Floppy Sprinkler والقطـن، والفـول، باسـتخدام نظـام ري بالتنقيـط، ونظـام
وأضـاف سـتتم زراعـة 22,1 مليـون شـجرة نخيـل يف املرحلـة األولـى، متوقعـاً أن ينتـج هـذا العـدد 
4.4 مليـون طـن والـذي ميثـل 60 يف املئـة مـن اإلنتاج العاملي للتمور، مشـيراً إلى تسـهيالت ومرافق 

جللـب وتصنيـع 400 ألـف طـن مـن التمـور مـن السـوق احملليـة. وأفـاد بـأن املسـاحات الواقعـة بـن 
النخيـل والتـي تقـدر ب 80 ألـف فـدان سـيتم اسـتخدامها يف إنتـاج محاصيـل أخـرى، متوقعـاً إنتـاج 

116 ألـف طـن مـن القمـح، و166 ألـف طـن مـن الفـول، و341 ألـف طـن مـن القطـن وبذوره.

منتجات السكر
ولفـت العتيبـة إلـى أن املراحـل املسـتقبلية للمشـروع ستشـهد تدشـن معمـل ضخـم وفـق أرقـى 
املعاييـر العامليـة السـتخالص العصيـر ومنتجـات السـكر مـن التمـور بغـرض التصديـر، مـع التوسـع 
للوصول إلى زراعة 221 مليون شـجرة نخيل على مسـاحة 2,4 مليون فدان، ليصل إنتاج املشـروع 
مـن التمـور إلـى 44,1 مليـون طـن سـنوياً، بعائـدات تقـدر بنحو 25 مليار دوالر مع اسـتكمال املرحلة 

الثانيـة، فيمـا توقـع أن تـدر الزراعـات التـي تتخلـل األشـجار نحـو 3 مليـارات دوالر سـنوياً.
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وكشـف العتيبـة عـن اعتـزام »جنـان لالسـتثمار« إنشـاء معامـل تصنيـع ومراكـز بحـوث وفـق أعلـى 
املسـتويات العاملية.

وأكـد رئيـس مجلـس إدارة »جنـان لالسـتثمار« أن هـذه املعامـل سـتنتج 22 مليـون طـن مـن 
السـكر سـنوياً بحلـول العـام 2030، مـا يعـادل نحـو 15 يف املئـة مـن اإلنتـاج العاملـي للسـكر، 
مشـيراً يف الوقـت نفسـه إلـى أن التمـر يعـد مصـدراً للسـكر السـائل املغـذي وللطاقـة، حيـث 
حتتـوي التمـور الناضجـة علـى 80 يف املئـة من السـكر، إضافة للفيتامينـات واألمالح واأللياف، 
وغيرهـا مـن العناصـر األخـرى، عـالوة علـى أنهـا مصـدر إلنتـاج اإليثانـول والغـذاء احليوانـي 

كمنتـج ثانـوي.

تسمني العجول
ويف سـياق متصـل كشـف املديـر التنفيـذي ل »جنـان« عـن مشـروع آخـر لتسـمن العجـول تعتـزم 
الشـركة تنفيـذه قريبـاً يف شـمال السـودان بتكلفـة إجماليـة تقـدر ب 120 مليـون دوالر، وبطاقـة 

اسـتعابية تصـل إلـى 100 ألـف رأس، وطاقـة تصديريـة تصـل إلـى 20 ألـف رأس شـهرياً.
وقـال إن بنـاء احلظائـر اخلاصـة باملشـروع سـينجز يف نهايـة شـهر مـارس/   آذار 2017، علـى أن 
يبـدأ اإلنتـاج يف نهايـة شـهر يونيـو/   حزيـران مـن نفـس العـام، مشـيراً إلـى أن إنتـاج املزرعـة سـيتم 

تصديـره إلـى األسـواق اخلليجيـة واملصريـة والتركيـة.

تنمية القطاع البحثي في المؤسسات ومراكز األبحاث
يعتبـر القطـاع البحثـي يف العديـد مـن املؤسسـات احملليـة واالحتادية من إحـدى طرق البالغة يف 
التعبيـر عـن حيويـة هـذه املؤسسـات والتـي تركـز فيهـا علـى وضـع مشـكالت الزراعـة بشـكل عـام، 
وزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور بشـكل خـاص، يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. وال بـد لتنميـة 

القطـاع البحثـي يف تلـك املؤسسـات مـن:
1- العمـل علـى توسـيع آفـاق التعـاون والتفاعـل اإليجابـي والتواصـل بـن الباحثـن، يف الهيئـات 

واملؤسسـات احملليـة واالحتاديـة يف الدولـة، مبختلـف تخصصاتهـم ومبختلـف الوسـائل املتاحـة.
2- توفيـر نظـام فعـال لتبـادل اخلبـرات والتجـارب بـن املؤسسـات احمللية واالحتاديـة يف الدولة، 
وعمـل األبحـاث املشـتركة، وتوجيـه البرامـج واألنشـطة البحثيـة لتطويـر أسـاليب وطـرق العمليـات 

الزراعيـة واملكافحـة املتكاملة.
3- دعـم وتعزيـز القـدرات البحثيـة، مـن باحثـن وجتهيزات فنية وكوادر بشـرية مدربة، يف مجال 

زراعـة النخيـل وإنتاج التمور.
4- توفيـر مـوارد ومخصصـات ماليـة كافيـة إلقامـة وحـدات بحثيـة محليـة لالسـتمرار يف عمليـة 

البحـث العلمي.
5- تأهيل وتدريب الكوادر الفنية الالزمة لتنفيذ األبحاث التطبيقية.

6- تطويـر النظـم املعلوماتيـة اخلاصـة برعايـة أشـجار النخيـل وإنتـاج التمـور، علـى أن تتضمـن 
كافـة املعلومـات واإلحصـاءات واملعلومـات األساسـية ذات العالقـة. 

7- حتديـد إمكانيـات ومجـاالت التعـاون والتنسـيق العربـي والدولـي إليجـاد احللـول املناسـبة 
ومواجهـة املشـكالت ذات العالقـة. ومتثـل هـذه اإلمكانيـات مدخـاًل أساسـياً من مدخـالت التطوير 

البحثـي التـي تهـم كل دولـة. 
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الفصل السادس:
برامج تطوير ورعاية نخيل التمر

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مساعيل عدسة: علي حسن إبراهيم آل إ



210

الفصـــل الســـادس: برامـــج تطويـــر ورعايـــة نخيـــل التمـــر فـــي 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

برامج تربية ورعاية وإنتاج النخيل 
الزراعيـة  العمليـات  مـن  العديـد  النخيـل  وإنتـاج  ورعايـة  لتربيـة  املتكامـل  البرنامـج  يتضمـن 
واإلنتاجيـة. وللحصـول علـى برنامـج متكامـل وفعـال البـد مـن تفـادي بعـض املشـاكل وإيجـاد حلـول 
لهـا. ويعتبـر الـري مـن أهـم عمليـات اخلدمـة البسـتانية. وهنـا أخلـص بعـض عمليـات اخلدمـة 
البسـتانية األخـرى والتـي يجـب إتباعهـا ضمـن هـذا البرنامـج، مـع اسـتخدام التقـومي السـنوي 
لعمليـات اخلدمـة املتبـع يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة )اجلـدول 16( )البكـر 1982، إبراهيـم 

1993، اجلبـوري 1993، احلمـودي 2000، شـبانة والشـريقي 2000 و 2003، غالـب 2003 أ(:

الفسائل:
يجـب توخـي احلـذر عنـد اسـتيراد فسـائل نخيـل مـن دول أخـرى خوفـاً مـن تلوثهـا باآلفـات  -

واألمـراض الوبائيـة. وتوجـد تشـريعات خاصـة باحلجـر الزراعـي عـن النخيـل، وحتـاول السـلطات 
املختصـة تنفيذهـا بدقـة.

يجـب معرفـة كيفيـة معاملـة الفسـائل بعـد اجتثاثهـا مـن األم خوفـاً مـن عـدم جنـاح جتذيرهـا  -
عنـد زراعتهـا وخاصـة فيمـا يتعلـق بكثـرة وعمـق اجلـروح التـي حتـدث عنـد فصلهـا عـن النخلـة 
األم وتلوثهـا بأمـراض التربـة، وجفـاف ومـوت الفسـائل املكشـوفة بعـد االجتثـاث، وإحـداث أضـرار 
ميكانيكيـة للجـذور والبراعـم اجلذريـة نتيجـة للخـدش واجلـروح التـي تصيبها لعدم مهـارة العامل، 

وقـد ال يتـم زراعـة الفسـائل يف موعدهـا املفضـل.
االسـتمرار يف العنايـة مبختبـر زراعـة األنسـجة إلكثـار النخيـل واحلصـول علـى فسـائل خاليـة  -

مـن األمـراض.
البـد مـن إنشـاء مـزارع لألمهـات إلمداد املزارعني باألصناف املمتـازة واملمثلة للصنف واخلالية  -

من األمراض واحلشـرات، وميكن االسـتعاضة عن ذلك عن طريق زراعة األنسـجة.

التسميد وخصوبة التربة
تعتبـر التربـة املصـدر الرئيسـي حلصـول النبـات علـى العناصـر الغذائيـة، ومعظم التـرب تفتقد  -

إلـى الكثيـر مـن هـذه العناصـر التـي يحتاجهـا النبـات بشـكل ضـروري )حسـب نـوع التربـة وامليـاه 
متتـص  معمـرة  شـجرة  النخلـة  أن  أيضـاً  واملعـروف  بالنبـات(،  التـي حتيـط  املناخيـة  والظـروف 
العناصـر الغذائيـة مـن التربـة بصـورة مسـتمرة فينجـم عـن ذلك نقص لعنصر أو آلخـر نتيجة لهذا 
االسـتنزاف املسـتمر، لـذا كان ال بـد مـن تعويـض هـذا النقـص لضمـان احلصـول علـى منـو نباتـي 
اقتصـادي جيـد، وذلـك بإضافـة األسـمدة العضويـة واملعدنيـة إلـى التربـة الزراعيـة حسـب حاجـة 

احملصـول مـع األخـذ يف االعتبـار نوعيـة امليـاه والظـروف املناخيـة باملنطقـة.
ال بـد مـن دراسـة نوعيـة التربـة وقوامهـا وعمقهـا والعناصـر املعدنيـة فيهـا. ومبـا أن أراضـي  -

الدولـة ضعيفـة اخلصوبـة، وأن وجـود كاربونـات وبيكاربونـات الكالسـيوم يف التربـة معـاً وزيـادة 
قلويـة التربـة تعيـق امتصـاص الفوسـفور واملنغنيـز والزنـك مـن قبـل أشـجار النخيـل، فإنـه يتطلـب 
القيـام ببعـض العمليـات الزراعيـة مثـل العنايـة بالتسـميد مبواعيـد تتناسـب مـع درجـة احلـرارة 
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اجلدول )16(. التقومي السنوي خلدمة أشجار نخيل التمر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
)عن غالب 2003أ(.
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يف دولـة اإلمـارات، ومعاملـة التربـة مبـواد مثـل 
الكبريـت وذلـك لتقليـل قلويـة التربـة )اجلبـوري 

.)1993

باختـاف  - النخيـل  تسـميد  عمليـات  تختلـف 
األصنـاف وعمرهـا مـع ماحظـة أن تكـون التربـة 
للنخيـل  بالنسـبة  رطبـة  اجلـذور  منطقـة  حـول 
النخيـل حتتـاج  أشـجار  أن  وماحظـة  احلديـث، 
إلى ري وتسميد خصوصاً ما بعد اجلني مباشرة 
حيث أن هاتني العمليتني تسـاعدان على تنشـيط 
وتزهيـره  عـدده  وزيـادة  اجلديـد  الطلـع  تكويـن 

.)2000 والشـريقي  2003أ، شـبانة  )غالـب 
أنواع األسمدة املستخدمة: -
األسـمدة العضويـة )مـن مصـدر نباتـي أو حيوانـي أو كليهمـا(: وحتسـن هـذه األسـمدة مـن   

خـواص التربـة حيـث تزيـد مـن قدرتهـا على حفظ الرطوبة وتعديل حموضة التربة وزيادة النشـاط 
البكتيـري بهـا والتـي تقـوم بتحليـل املـادة العضويـة وإطـاق العناصـر الغذائيـة. وينصـح باسـتخدام 
لعـدم احتوائـه علـى بيـوض ويرقـات احلشـرات )الشـكل 68،  السـماد العضـوي املعامـل حراريـاً 

اجلـدول 17(. 
األسـمدة الكيماويـة: وهـي أسـمدة نيتروجينيـة وفوسـفورية وبوتاسـية. وتسـمى األسـمدة التـي   

متـد النبـات بعنصـر واحـد باألسـمدة األحاديـة، واألسـمدة التـي متـد النبـات بأكثـر مـن عنصـر 
غذائـي تسـمي باألسـمدة املركبـة N.P.K مثـل املركـب )20ـ20ـ20(.

اجلدول )17(. نوع وكميات األسمدة وموعد إضافتها للنخيل احلديث والنخيل البالغ )مقتبس 
عن غالب 2003أ(.

تسميد نخيل حديث )فسائل(الشهر
 حتى عمر عشر سنوات

تسميد نخيل بالغ
 أكثر من عشر سنوات

سـماد يوريـا بواقـع 150غ لـكل سـنة يناير
مـن عمـر الشـجرة

بغـض  كـغ   1.5 بواقـع  يوريـا  سـماد 
النخلـة عمـر  عـن  النظـر 

كما يف شهر ينايركما يف شهر ينايرفبراير

مارس
النيتروجـني  عالـي  مركـب  سـماد 
عمـر  مـن  سـنة  لـكل  150غ  بواقـع 

ة لشـجر ا
سـماد مركب عالـي النيتروجني بواقع 

1.5 كـغ بغـض النظـر عـن عمر النخلة

كما يف شهر مارسكما يف شهر مارسأبريل

الشكل )68(. تسميد نخيل التمر بالسماد العضوي.
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تسميد نخيل حديث )فسائل(الشهر
 حتى عمر عشر سنوات

تسميد نخيل بالغ
 أكثر من عشر سنوات

نوفمبر

سـماد عضـوي بواقـع 5 كـغ لـكل سـنة 
مـن عمـر الشـجرة، مـع إضافـة 150غ 
متـوازن   )N, P, K( مركـب  مـن سـماد 
العناصـر لـكل سـنة مـن عمـر النخلـة، 
األسـمدة يف حـوض  بإضافـة  ويوصـى 
النخلـة أو وضعـه داخـل حفرة ثم يردم. 

مـع  كـغ،   50 بواقـع  عضـوي  سـماد 
 N,( مـن سـماد مركـب  كـغ   1.5 إضافـة 
بنثـر  ويوصـى  العناصـر،  متـوازن   )P, K
شـكل  يف  النخلـة  جـذع  حـول  السـماد 
دائرة يتراوح قطرها من 1.5 إلى 2 متر، 
التربـة. يف  وضعـه  بعـد  جيـدا  ويخلـط 

كما يف شهر نوفمبركما يف شهر نوفمبرديسمبر

التعشيب أو التنظيف حول النخلة 
تتم عمليات تنظيف حوض النخلة من احلشـائش واألعشـاب الضارة احلولية منها أو املعمرة،  -

وذلـك ملنافسـتها ألشـجار النخيـل علـى امتصـاص املـاء والعناصـر الغذائيـة واملتوفـرة يف التربـة، 
باإلضافـة إلـى كونهـا مـأوى للقـوارض واحلشـرات الضـارة.

تتـم معظـم هـذه العمليـات مـن أول ينايـر إلـى منتصـف يونيـو ومـن منتصـف نوفمبـر إلـى نهايـة  -
ديسـمبر )اجلـدول 16(. 

تكافـح األعشـاب يدويـاً بإزالتهـا كلمـا ظهـرت حـول النخلـة، أمـا يف املـزارع الكبيـرة فتسـتخدم  -
مكائـن التعشـيب اليدويـة ذات العجلتـني واحملـور القـاب )الشـكل 69(.

الشكل )69(. انتشار األعشاب يف أحواض النخيل. الصور العلوية: إزالة األعشاب يدوياً )عن كعكه وآخرون 2001(،
والصورة السفلية: استخدام مكائن التعشيب اليدوية ذات العجلتني واحملور القاب )عن شبانة والشريقي 2000(
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التقليم وإزالة الرواكيب وتخفيف عدد الفسائل
إزالـة األشـواك  - والتكريـب )اخلابـة(،  )الشـراطة(  التسـعيف  التقليـم علـى  تشـتمل عمليـات 

والليـف، إزالـة بقايـا عـذوق املوسـم السـابق، إزالـة الرواكيـب، وحتديـد عـدد الفسـائل. 
تتم عمليات التقليم خال فبراير ومارس، ومن منتصف نوفمبر إلى نهاية ديسمبر )اجلدول 16(. -
ال بـد مـن القيـام بعمليـات اخلدمـة التاليـة )البكـر 1982، غالـب 2003أ، شـبانة والشـريقي  -

:)2000

التسـعيف أو قطع السـعف اليابس )الشـكل 70أ(. حيث أن تواجد السـعف اليابس أو األخضر   
الزائـد عـن حاجـة النخلـة يعيـق القيـام بالعديـد مـن العمليـات الزراعيـة األخـرى، مثـل التلقيـح 

واجلنـي والتذليـل ... إلـخ. 
التكريـب أو قطـع الكـرب )قواعـد السـعف القدميـة( بشـكل مائـل إلـى اخلـارج مـع تـرك خطان   

أو أكثـر مـن قواعـد اخلـوص القريـب مـن رأس النخلـة بـدون تكريـب )الشـكل 70ب(، أي عـدم 
االسـتمرار بالتكريـب حتـى بدايـة اخلـوص األخضـر وذلـك لألسـباب التاليـة:

حماية قلب النخلة )اجلمارة( من التقلبات اجلوية احلادة. «
حتى ال تتشقق قواعد اخلوص احلديث. «
الكـرب األخضـر أن تنبعـث رائحـة خاصـة تسـاعد علـى جـذب سوسـة  « ميكـن عنـد قطـع 

النخيـل.
إزالة األشـواك وبقايا العذوق وأغلفة الطلع املتدلية من املوسـم السـابق، وهذا يسـهل حركة  «

العامـل حـول قمـة النخلة أثنـاء عملية التنبيت. 

الشكل )70(. التسعيف أو قطع السعف اليابس )أ(، والتكريب أو قطع الكرب أو قواعد السعف القدمية )ب( )عن غالب 2003أ(.

بأ
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إزالـة الرواكيـب )مفردهـا راكـوب، وتسـمى أيضـاً بالطاعـون، والبعـض يسـميها الكواريـب(:  «
املـواد  بـأول وعـدم تركهـا تسـتنزف  إزالتهـا أوال  النخلـة يجـب  وهـي منـوات جانبيـة علـى جـذع 

الغذائيـة مـن األم فتؤثـر سـلباً علـى كميـة ونـوع التمـر.
تنظيـف الفسـائل حـول النخلـة مـن الكـرب والسـعف اجلـاف وربط السـعف األخضـر وقطعه  «

مـن النصـف. وتسـتخدم العديـد مـن أدوات التكريـب وخدمـة النخيل )الشـكل 71(.
إن إجـراء عمليـة التقليـم يف أغسـطس وسـبتمبر )بعـد جنـي احملصـول( يـؤذي شـجرة النخيـل  -

بسـبب ارتفـاع درجـة احلـرارة وزيـادة نسـبة التبخـر يف هـذا الوقـت مـن السـنة.
يؤثر التقليم اجلائر على تكوين البراعم الزهرية إذا مت يف أغسـطس وسـبتمبر، ولذلك ينصح  -

بإجـراء التقليـم يف الربيع )فبراير ومارس(. 
ــة  - ــائل )الصـــروم( يف شـــهر أبريـــل للزراعـ ــار النخيـــل عـــن طريـــق الفسـ ــم البـــدء يف إكثـ يتـ

الربيعيـــة وذلـــك بفصـــل الفســـائل الكبيـــرة مـــن أمهـــات النخيـــل مـــع إبقـــاء 4-5 فســـائل صغيـــرة 
ــة يف  ــة اخلريفيـ ــم الزراعـ ــكل 72(. وتتـ ــدد )الشـ ــذا العـ ــن هـ ــر مـ ــة ألكثـ ــل النخلـ ــة حمـ يف حالـ

الشكل )72(. قطع الفسائل أو الصروم حتضيرا للزراعة الربيعية أو اخلريفية )عن بوتس 2002(.

الشكل )71(. أدوات تكريب وخدمة النخيل )1- مخرافة، 2- منشار تكريب، 3- مدقة لقطع الكرب، 4- أشكنة )سكني عريضة(، 
5- سكني لقطع الشوك، 6- حابول لتسلق النخلة، 7- منفض أو شبكة جلمع الثمار، 8- قفة أو جفير( )عن احلوسني 2008(.
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أغســـطس، ويفضـــل هـــذا املوســـم مـــن الزراعـــة لوجـــود الثمـــار علـــى نخلـــة األم للتأكـــد مـــن 
الصنـــف مـــع مراعـــاة الشـــروط املبينـــة أعـــاه. ويفضـــل التركيـــز علـــى زراعـــة األصنـــاف اجليـــدة 
)فـــرض، جـــش حبـــش، خضـــراوي، لولـــو، مســـلي، شـــهالة(، واألصنـــاف اجليـــدة جـــداً )خنيـــزي، 
شيشـــي، دبـــاس، مرزبـــان، رزيـــز، حمـــري(، أو األصنـــاف املمتـــازة )برحـــي، خـــاص، ســـكري، 

بومعـــان، هالـــي، جبـــري(.
يشترط إتباع ما يلي أثناء فصل الفسائل للزراعة الربيعية: -
أن ال يقـل عمـر الفسـيلة عـن 3 سـنوات وال يزيـد عـن 5 سـنوات ولهـا مجموعـة جذريـة بيضـاء   

)األصابـع( بعدد مناسـب.
أن ال يقل وزن الفسيلة عن 15 كغ وال يزيد عن 25 كغ.  
تقليـم الفسـيلة قبـل قلعهـا إلـى منطقـة القلـب بثاثـة أدوار، حيـث يقطـع ثلثـا السـعف ويقصـر   

الثلـث املتبقـي مـن األعلـى لتقصيـر طولـه، ويربـط السـعف لتسـهيل قلعـه.
أن تكـــون الفســـائل خاليـــة مـــن اإلصابـــات احلشـــرية أو الفطريـــة وغيرهـــا مـــن اإلصابـــات.   

وينصـــح بـــرش الفســـيلة بعـــد قلعهـــا مببيـــد حشـــري وتغطيـــس قاعدتهـــا مبحلـــول فطـــري كمحلـــول 
ـــوردو. ب

وضـع الفسـيلة يف مـكان مظلـل بعـد قلعهـا وتغطيتهـا بالرمـل الرطـب واخلـوص أو اخليش قبل   
نقلهـا إلـى مـكان زراعتها. 

التلقيح:
إن أي خطـــأ أو خلـــل يف عمليـــات خدمـــة النخيـــل، مثـــل التلقيـــح، ســـينعكس ســـلباً علـــى كميـــة 
ونـــوع اإلنتـــاج، وإلجرائهـــا نحتـــاج إلـــى أيـــدي عاملـــة ماهـــرة ومدربـــة، ولـــذا فـــإن تكاليفهـــا 
عاليـــة مقارنـــة بعمليـــات اخلدمـــة األخـــرى )اجلبـــوري 1993(. ولتفـــادي هـــذه املشـــكلة فقـــد 
تبنـــت وزارة الزراعـــة والثـــروة الســـمكية )وزارة التغيـــر املناخـــي والبيئـــة حاليـــاً( تقنيـــة التنبيـــت 
اآللـــي منـــذ عـــام 1990-1991م، وأنشـــأت ســـبعة مراكـــز لهـــذه التقنيـــة يف مواقـــع مختلفـــة 
ــاح  ــوب اللقـ ــر حبـ ــب توفيـ ــتخدامها. ويجـ ــى اسـ ــني علـ ــب العاملـ ــة وتدريـ ــذه التقنيـ ــر هـ لنشـ

الكافيـــة خـــال موســـم التلقيـــح وخاصـــة لألصنـــاف املبكـــرة واملتأخـــرة جـــداً. 
تتـــم عمليـــة التنبيـــت أو التلقيـــح مـــن منتصـــف فبرايـــر إلـــى منتصـــف أبريـــل )اجلـــدول 16(. 
ويتوجـــب علـــى املـــزارع، يف شـــهر ينايـــر، البـــدء يف الكشـــف عـــن تزهيـــر ونضـــوج النـــورات 
الزهريــــة الذكريـــة )طلـــع األفحـــل( وذلـــك للبـــدء يف اســـتخاص حبـــوب الطلـــع وجمعهـــا 
وخزنهـــا يف أماكـــن مبـــردة وتهيئتهـــا لتلقيـــح النخيـــل األنثـــوي وخاصـــة بالنســـبة لألصنـــاف 

املبكـــرة جـــداً )الشـــكل 73(.
ويفضـــل يف شـــهر فبرايـــر تغطيـــة أو تغليـــف الطلـــع الذكـــري بأكيـــاس ورقيـــة للحفـــاظ علـــى 
طـــراوة مياســـم األزهـــار حلـــني تفتـــح األزهـــار األنثويـــة لتكـــون جاهـــزة للتلقيـــح. وينصـــح بجمـــع 

حبـــوب اللقـــاح مـــن األصنـــاف اجليـــدة واملعروفـــة.
ـــاف  ـــاً الخت ـــاح تبع ـــوب اللق ـــات حب ـــن كمي ـــة م ـــل األنثوي ـــف احتياجـــات أشـــجار النخي وتختل
أصنافهـــا )غالـــب 2003أ(، وتتـــراوح الكميـــة املســــتخدمة مـــن 6-24 شــــمراخاً للطلعــــــة 
األنثويـــة الواحـــدة )مثـــال: نغـــال مـــن 6-8، خنيـــزي وجبـــري وشيشـــي مـــن 15-25، خصـــاب 

26، وهالي 30-25(.
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تتلخص عملية التنبيت اليدوي )الشكل 74( مبا يلي:
جمـع الطلـع الذكـري مـع التأكـد مـن جـودة صنـف الفحـل واحتـواء الطلعـة الذكريـة علـى كميـة  -

كافيـة مـن النبـات.
فتـح الطلـع الذكـري وشـق غافـه وسـحب األغاريـض أو النـورات الزهريـة، وتفـرد إلـى مجاميـع  -

مـن الشـماريخ )العطـول( وتنشـر علـى أطبـاق يف مـكان مظلـل أو تعلـق على حبال داخـل غرفة مهواة.
جتفيف الشماريخ الزهرية لتقليل الرطوبة يف األزهار وذلك لسهولة انتشار حبوب اللقاح. -
أخـذ مجموعـة مـن الشـماريخ الذكريـة بحيـث يكـون العـدد مناسـب للصنـف املـراد تلقيحـه  -

ووضعهـا يف وسـط الطلعـة األنثويـة بشـكل مقلـوب، وذلـك حتـى تسـقط كميـة مـن حبـوب اللقـاح 
مباشـرة علـى مياسـم األزهـار األنثويـة. وبعـد وضـع الشـماريخ الذكريـة يف قلـب الطلـع يتـم ربطهـا 

بربـاط خفيـف لضمـان عـدم سـقوط الشـماريخ الذكريـة.

الشـكل )73(. ظهـور الطلـع الذكـري وتفتـح األزهـار الذكريـة )الصـور العلويـة: عـن غالـب 2003أ(، وطلـع أنثويـة وذكريـة )الصـورة 
السـفلية: عن احلوسـني 2008(. 1- شـماريخ )بيضاء( قابلة للتنبيت، 2- شـماريخ )خضراء( غير قابلة للتنبيت، 3- شـماريخ ذكرية.
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الشـكل )74(. التنبيـت أو التلقيـح اليـدوي لنخلـة التمـر. )أ( إجـراء عمليـة التلقيـح مبجـرد انشـقاق الطلعـة، )ب( خـف جـزء 
مـن الشـماريخ الذكريـة بعـد نـزع غـاف الطلعـة، )ج( خلـط حبـوب اللقـاح اجلافـة مـع الطحـني، )د( عمليـة التنبيـت بواسـطة 
اسـتخدام ملقحـة يدويـة لتعفيـر العـذوق، )هــ( تفريـد الشـماريخ الذكريـة، )و( نفـض الشـماريخ الذكريـة علـى الطلـع األنثـوي 
قبـل عمليـة التنبيـت، )ز( وضـع الشـماريخ الذكريـة بصـورة مقلوبـة يف قلـب الطلـع األنثـوي املفتـوح وربـط الطلـع األنثـوي 
بواسـطة خوصـة مـن سـعف النخيـل، و)ح( تكييـس العـذوق مباشـرة بعـد التنبيـت )عـن مشـاتل السـاحل األخضـر 2004(. 
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أما التنبيت اآللي فهو إيصال النبات )حبوب اللقاح( مع مادة مخففة أو حاملة )مثل الطحني( 
وذلك من األرض إلى الطلع األنثوي املتفتح بواسطة ملقحات آلية أو نصف آلية )الشكل 75 و 76(. 

وتتلخص هذه العملية مبا يلي:
جمع الطلع الذكري الناضج أوالً بأول وإزالة غافه. -
جتفيـف الطلـع الذكـري يف غرفـة خاصـة درجـة حرارتهـا 28-32 درجـة مئويـة وملـدة 72 سـاعة  -

وذات تهويـة جيدة.
اللقـاح  - حبـوب  أو  النبـات  بـودرة  اسـتخاص 

بواسـطة ماكينـة اسـتخاص اللقـاح )الشـكل 75(، 
حيـث يفصـل أجـزاء الزهرة عن بـودرة النبات التي 

تتجمـع يف قنينـة خاصـة.
النبـات )اللقـاح( املسـتخلص  - بـودرة  جتفيـف 

وذلك بنشرها على الورق داخل غرفة التجفيف.
فحـص بـودرة النبـات بواسـطة املجهـر للتأكد  -

مـن حيويتهـا وصاحيتهـا للتنبيت.
اجلـاف  - الناعـم  الطحـني  مـع  البـودرة  خلـط 

بواقـع ملعقـة بـودرة إلى 9 ماعق طحني، وتخلط 
جيـداً حتـى يكـون اخلليـط متجانسـاً.

تنفيذ عملية التلقيح بواسـطة ملقحات نصف  -
ميكانيكيـة أو ملقحـات ميكانيكيـة )الشـكل 76(، 

الشكل )76(. التنبيت اآللي بواسطة ماكينة التنبيت
)عن مجلة املرشد، فبراير 2003(

الشكل )75(. ماكينات استخاص حبوب الطلع )عن مجلة املرشد، فبراير 2003(.
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وكاهمـا عبـارة عـن معفـرة تقـوم بإيصـال خليـط مـن البـودرة مـع الطحني إلـى رأس النخلة بواسـطة 
منفـاخ ومضخـة تتصـل بأنبـوب طويـل وخفيف.

إجـراء عمليـة التنبيـت اآللـي بعـد 3-6 أيـام مـن تفتـح أول طلعـة وتعـاد العمليـة بعـد أسـبوع  -
مـرات. ولثـاث 

تخزيـن البـودرة الفائضـة يف أكيـاس ورقيـة ثـم وضعهـا يف عبـوات باسـتيكية وتغليفهـا جيـداً  -
ووضعهـا يف الثاجـة حتـت درجـة حـرارة -º18م. 

يتميز التنبيت اآللي عن التنبيت اليدوي التقليدي مبا يلي: -
االقتصاد يف كمية حبوب اللقاح ألكثر من 50 %.  
سهولة إجنازها وعدم احلاجة إلى عامل ماهر ومتمرس يف تلقيح النخيل.  
ال حتتاج إلى إزالة السعف واألشواك.  
سـرعة التنفيـذ، حيـث يسـتطيع العامـل الواحـد تنبيـت 300 نخلة يومياً بواسـطة التنبيت اآللي   

ولكـن ال يتجـاوز عـن 20 نخلـة يوميـاً بالتنبيت اليدوي.
االقتصاد يف التكاليف.  

الخف
الغرض الرئيسي من خف الثمار: -
زيـادة يف حجـم الثمـار وحتسـني نوعيتهـا، حيـث أن التأخيـر يف اخلـف يـؤدي إلـى اسـتنزاف   

املـواد الغذائيـة التـي تنتجهـا النخلـة، بينمـا يؤثـر اسـتغال هـذه املـواد يف تغذيـة الثمـار املتبقيـة 
تأثيـرا واضحـاً علـى حتسـني نوعيتهـا.

تبكير نضوج الثمار.  
التغلـب علـى ظاهـرة املعاومـة، وهـي حمـل غزيـر يف سـنة يتبعـه حمـل خفيـف أو انعـدام احلمل   

يف السـنة التالية.
تعتبـر عمليـة خـف الثمـار مـن العمليـات التـي ال متـارس إال مـن قبـل عـدد قليـل مـن املزارعـني  -

يف الدولـة وذلـك لعـد إدراك أهميـة هـذه العمليـة والتـي تكمـن يف زيـادة وزن وحجـم ونوعيـة الثمار 
والتبكيـر يف نضجهـا. 

يفضــل اتبــاع عمليــة اخلــف يف املناطــق الرطبــة والســاحلية مثــل الفجيــرة ورأس اخليمــة  -
وأبوظبــي، بإزالــة بعــض الشــماريخ بــني منتصــف العــذق لتســهيل حركــة الهــواء وتخفيــض نســبة 

ــن. التعف
يجـب إجـراء عمليـة اخلـف مبكـراً ألن تأخيرهـا ال يعطـي نتائـج مرضيـة بـل يـؤدي إلـى قلـة  -

احلاصـل.
تتـم عمليـة خـف الثمـار مبرحايـن األولـى يف شـهر مـارس والثانيـة يف شـهر أبريـل )اجلـدول  -

16(. وجتـرى املرحلـة األولـى مـن خـف الثمـار بعـد انفـاق الطلع األنثوية خال مـدة تتراوح ما بني 

48-72 سـاعة ومـا قبـل عمليـات التلقيـح، وذلـك بإزالة عدد من الشـماريخ مـن منطقة قلب الطلعة 

مبـا يعـادل 30 % مـن عـدد الشـماريخ أو بقطـع نهايـات الشـماريخ مبـا يعـادل 25 % وتـرك حوالـي 
50-60 شـمراخاً يف الطلعـة الواحـدة )الشـكل 77(. أمـا املرحلـة الثانيـة مـن خـف الثمـار فتجـرى 

بإحـدى الطـرق التاليـة )غالـب 2003أ(:
خـف )إزالـة( عـدد العـذوق بعـد التأكـد مـن حمـل النخلـة بحيث يتناسـب اخلف مع منـو النخلة   



221

نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

اخلضـري بواقـع عـذق واحـد لكل 8-10 سـعفات 
بالغـة. أمـا يف النخيـل الفتـي ويف مراحـل إنتاجـه 
األولى، فيفضل قطع العذوق جميعها لتشـجيعها 

علـى تكويـن منـو خضري جيد نشـيط.
خـف )إزالـة( الشـماريخ مـن مواقـع مختلفـة   

الشـماريخ مبقـدار  نهايـات  أو قطـع  العـذق  مـن 
ثلـث طول الشـماريخ بالنسـبة لألصنـاف الطويلة 
كمـا يف صنفـي البرحـي واخلصاب، أو قطع جزء 
صغيـر مـن الشـماريخ أو ال يقطـع منها شـيء كما 
يف األصنـاف قصيـرة الشـماريخ كمـا يف صنـف 

اخلاص.
الشـمراخ    علـى  الثمـار  عـدد  )إزالـة(  خـف 

يف  كمـا  الثمـار  حجـم  لتحسـني  وذلـك  الواحـد 
واملجهـول. والبرحـي  نغـال  أصنـاف 

يجـب األخـذ بعـني االعتبـار النقـاط التاليـة وذلك لتفادي أي مشـاكل قبل اختيار طريقة اخلف   
وحتديـد كمية الثمار املزالة:

تقصيـر الشـماريخ يزيـد مـن حساسـية الثمـار لعاهتـي التشـطيب )الوشـم( واسـوداد الذنـب   
األسـود(. )الطـرف 

يزيـد اخلـف اجلائـر مـن نسـبة الثمار اجلوفـاء املنتفخة والثمار ذات الفقاقيع وانفصال قشـرة   
الثمـرة عن اللحم.

تعطي الشماريخ اخلارجية للعذق ثماراً أكبر بقليل من الثمار النامية على شماريخ داخلية.  
يحصـل ذبـول للتمـر الناضـج يف األصنـاف اللينـة عنـد تقصيـر الشـماريخ أكثـر ممـا لـو أزيلـت   

الشـماريخ كاملـة. 

الشـكل )77(. خـف الثمـار بعـد انفـاق الطلـع األنثويـة وذلك 
بإزالـة عـدد مـن الشـماريخ مـن منطقـة قلب الطلعـة )أعلى(

أو قطع نهايات الشماريخ )أسفل(.
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التغطية أو التلبيس
يفضـــل تغطيـــة أو تلبيـــس  -

ــع(  ــة )الطلـ ــورات الزهريـ النـ
ورقيـــة  بأكيـــاس  األنثويـــة 
أو  التلقيـــح  بعـــد  مثقبـــة 
التنبيـــت مباشـــرة )الشـــكل 

.)78

التغطيـة  - عمليـة  جتـرى 
مـن منتصـف يوليو إلى نهاية 

 .)16 )اجلـدول  سـبتمبر 
تؤدي هذه العملية إلى: -
زيـادة نسـبة عقـد الثمار   

وبالتالـي اإلنتاج.
احلد من إصابة الثمار بحشرة احلميرة.  
زيادة معدل وزن وحجم الثمار.  
اإلسـراع يف نضـج ثمـار األصنـاف املبكـرة لتحسـني تسـويقها وثمـار األصناف املتأخـرة لتفادي   

موسـم الشـتاء مـع حتسـني نوعيـة الثمـار يف كل منها.

التدلية أو التفريد
التدليـة أو التفريـد عبـارة عـن عمليـة سـحب أو تخليـص العـذوق الثمريـة مـن بـني السـعف  -

)اخلـوص واألشـواك(، وتوزيعهـا بانتظـام وبشـكل دائـري حـول رأس النخلـة حيـث يوضـع كل عـذق 
علـى سـعفة )الشـكل 79(.

جتـرى عمليـة التدليـة عـادة بعـد التلقيـح بفتـرة تتـراوح مـا بـني 3-4 أسـابيع )مـن بدايـة مـارس  -
إلـى نهايـة أبريـل( )اجلـدول 16(. 

الــــغــــــرض مــــــن هـــــذه  -
العملية:

ـــة    ـــل النخـلـــ ـــع حمـــ توزيــ
وعـــــدم تركيـــــزه يف جـــهــــــة 

ـــة. معينـ
التخلـــص مـــن العــــذوق   

الضعيفة ذات العقد القليلة.
إزالـــــة بقــــايـــا العــــذوق   

وأغلفتهـا املتبقيـة من املوسـم 
السابق.

تنظــيــــف العـــذوق مــــن   
الثمـار اجلافـة واألثرية.

الشـكل )78(. تغطيـة أو تلبيـس النـورات الزهريـة )الطلـع( األنثويـة بأكيـاس ورقيـة 
مثقبـة بعـد التلقيـح )التنبيـت( مباشـرة )عـن شـبانة وآخـرون 2003(

الشكل )79(. تدلية أو تفريد العذوق )عن غالب 2003أ(.
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التحدير أو التقويس أو 
التركيس

أو  - )التقويـس  التحديـر 
التركيـس( عبـارة عـن عمليـة 
رفع العذوق من السعف الذي 
إلـى  وتدليتهـا  يحملهـا  كان 
األسـفل، وربـط حامـل العـذق 
الشـماريخ  تفـرع  بدايـة  عنـد 

خوصتـني. أو  بخوصـة 
تســــتخـــدم يف عمــلـــيــــة  -

الربـــط حبـــال تصنــــع مـــن 
ألياف النخيل أو الباستيك )الشكل 80(.

جتـرى عمليـة التحديـر يف نهايـة مرحلـة اخلـال وحتـى بدايـة مرحلة الرطب )بداية شـهر مايو  -
إلـى منتصـف شـهر يوليـو( )اجلـدول 16(. والغرض مـن هذه العملية:

تقوية حامل العذق على حمل الثمار حتى ال يتعرض للكسر نتيجة حركته بفعل الرياح.  
تسهيل عمليات جني الثمار والتقليل من تساقط الثمار الناضجة أثناء اجلني.  
التقليل من جفاف الثمار عن طريق تعرض العذق إلى التيارات الهوائية واإلسراع يف نضوج الثمار.  
تنظيف العذوق من األتربة والثمار اليابسة واملتعفنة واملصابة.  

التكميم )تغطية أو تكييس العذوق(
التكميـم )التغطيـة أو التكييـس( هـي تغطيـة العـذوق يف نهايـة مرحلـة اخلـال )البسـر( وبدايـة  -

مرحلـة الرطـب بشـباك باسـتيكية تتـراوح أبعـاد فتحاتهـا  0.5x0.5 سـم )الشـكل 81(.
تتم عملية التكميم من منتصف يوليو إلى نهاية سبتمبر )اجلدول 16(. -
جترى هذه العملية لألسباب التالية: -
احلفاظ على الثمار من التساقط والتلوث لضمان العقد واإلنتاج اجليد.  
حمايــــة الثمــــــــار مــــــن   

الطيـور والدبابير للمحافظة 
علـى قيمتهـا التسـويقية.

تســهيـــل عمليـــة جــنـــي   
هـــــز  احملصول، حيث ميكن 
العــــذوق داخــــــل األكيـــــاس 
لتجميع الثمار ونقلها بسهولة 

إلى أماكن تخزين التمور.
األيـــــدي    مــــن  تقلـــيــــل 

العاملـة واجلهـد املبـذول يف 
عمليـات جنـي الثمـار يدويـاً. 

الشكل )80(. حتدير أو تقويس العذوق وربطها على السعف )عن غالب 2003أ(.

الشكل )81(. تكميم )تغطية( أو تكييس العذوق بشباك باستيكة
)شبانة والشريقي 2003(.
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برامج المكافحة المتكاملة آلفات النخيل
يعتبـــر أســـلوب اإلدارة املتكاملـــة آلفـــات النخيـــل األســـلوب الســـليم الســـتراتيجية املســـتقبل 
وذلـــك يف ظـــل املتغيـــرات احلديثـــة وازديـــاد اســـتخدام املبيـــدات وظهـــور آفـــات جديـــدة. وال 
ـــاً،  ـــة حقلي ـــات الزراعي ـــل بالعملي ـــات النخي ـــة آلف ـــط اســـتراتيجية املكافحـــة املتكامل ـــد أن ترتب ب
والتـــي يجـــب بدورهـــا أن تكـــون يف إطـــار اإلدارة املتكاملـــة للنظـــام الزراعـــي واخلطـــة الزراعيـــة 
التنمويـــة يف الدولـــة. ولتحقيـــق برامـــج ناجحـــة للمكافحـــة املتكاملـــة آلفـــات النخيـــل )األشـــكال 
ــتوى  ــتوى مـــزارع صغيـــرة أو مسـ ــواء علـــى املـــدى القصيـــر أو البعيـــد وعلـــى مسـ 82-86( سـ
الدولـــة بأكملهـــا فإنـــه ال بـــد مـــن ذكـــر النقـــاط التاليـــة، مـــع آليـــة تنفيذهـــا )عبـــد احلميـــد 
واحلمـــادي 1998، كعكـــه وآخـــرون 2001(، والتـــي تقـــع مســـؤولية تطبيـــق قســـم كبيـــر منهـــا علـــى 
وزارة التغيـــر املناخـــي والبيئـــة، هيئـــة أبوظبـــي للزراعـــة والســـامة الغذائيـــة، باإلضافـــة إلـــى 

ـــل:  ـــة أشـــجار النخي ـــة يف وقاي ـــر املعني ـــة املؤسســـات أو الدوائ بقي
ـــد  - ـــر الضـــرر عن ـــدة وتقدي ـــد الفائ ـــل وحتدي ـــوم االقتصـــادي ملكافحـــة آفـــات النخي ترســـيخ املفه

ـــة. ـــدات كأحـــد وســـائل املكافحـــة املتكامل اســـتخدام املبي
توعيـــة املزارعـــني بتطبيـــق الطـــرق الزراعيـــة وامليكانيكيـــة والتقليـــل إن أمكـــن مـــن اســـتخدام  -

املبيـــدات وتوعيتهـــم، مـــن خـــال اإلرشـــاد الزراعـــي، بأخطـــار املبيـــدات يف حـــال االســـتخدام غيـــر 
ـــا. الرشـــيد له

ــى  - ــد علـ ــور تعتمـ ــل والتمـ ــات النخيـ ــة آلفـ ــة املتكاملـ ــة للمكافحـ ــتراتيجيات متقدمـ ــق اسـ تطبيـ
تبنـــي وســـائل املكافحـــة غيـــر التقليديـــة وعـــدم اللجـــوء إلـــى املبيـــدات الكيميائيـــة إال عنـــد الضـــرورة 

ـــدة.  القصـــوى وحتـــت ظـــروف مقي
ـــل، وخاصـــة سوســـة  - ـــة يف مكافحـــة آفـــات النخي ـــة دور املكافحـــة احليوي ترســـيخ مفهـــوم وأهمي

ــة.  ــتفحلة يف الدولـ ــة واملسـ ــرية االقتصاديـ ــات احلشـ ــر اآلفـ ــر أخطـ ــي تعتبـ ــراء التـ ــل احلمـ النخيـ
ـــل  ـــة مث ـــة داخـــل إطـــار املكافحـــة احليوي ـــى عناصـــر فعال ـــة للوصـــول إل ـــه الدراســـات البحثي وتوجي
مســـببات األمـــراض الفطريـــة والبكتيريـــة والفيروســـية والنيماتوديـــة ألمانهـــا النســـبي العالـــي علـــى 

ـــي.  ـــوان والنظـــام البيئ صحـــة اإلنســـان واحلي
إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات تضـــم حصـــر آلفـــات النخيـــل والتمـــور وشـــدة إصابتهـــا ومواعيـــد  -

ظهورهـــا وربطهـــا بالعوامـــل املناخيـــة ونظـــم رصـــد واستكشـــاف اإلصابـــة وســـبل مكافحتهـــا.
حتديد احلدود االقتصادية للضرر جلميع آفات النخيل وذلك لعدم توفرها. -
التوســـع يف أجهـــزة اإلرشـــاد الزراعـــي لتكثيـــف برامـــج ونـــدوات التوعيـــة واإلرشـــاد حـــول طـــرق  -

املكافحـــة املتكاملـــة آلفـــات النخيـــل واالســـتخدام اآلمـــن والفعـــال للمبيـــدات.
مشـــاركة جميـــع قطاعـــات الدولـــة علـــى ترســـيخ مفهـــوم املكافحـــة املتكاملـــة مـــن خـــال حمـــات  -

اإلرشـــاد.
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مـكان  والتمـور، حسـب  النخيـل  تصيـب  التـي  احلشـرية  اآلفـات  بأهـم  تعريـف   .)82( الشـكل 
اإلصابـة، يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة )عـن حمـاد وآخـرون 1982، وزارة الزراعـة والثـروة 
السـمكية 1991، اخلـوري 1993، قسـومة 2000، شـبانة والشـريقي 2000، كعكـه وآخـرون 2001، 

كعكـه a-c، a. b 2000 2000، قنـاوي 2005، كعكـه 2017(.

 Root Insects أواًل - حشرات الجذور
Termites (Order: Isoptera) النمل األبيض

Psammotermes hypostoma Desneux, (Rhinotermitidae),

 Microtermes diversus (Termitidae), Anacanthotermes ochraceus (Hodotermitidae),

Microtermes najdensis, (Microtermitidae), Odontotermes smeathman (Termitidae)

شغالتان مع جندي الشغاالت مع جندي

الشغاالت مع جندي امللكة والوصيفات
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Mole Cricket )الحفار أو كلب البحر )العنجوش
Gryllotalpa gryllotalpa L. (Gryllotalpidae: Orthoptera)

األنفاق الطينية التي تصنعها شغاالت النمل األبيض واألضرار التي حتدثها على جذوع وسعف نخيل التمر
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Trunk Insects ثانيًا - حشرات الجذع
حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة )حفار النخيل، الخنفس األحمر، النعيجة(

Longhorn Date Palm Stem Borer
Jebusaea hammerschmidtii (Cerambycidae: Coleoptera)

األطوار املختلفة حلفار ساق النخيل وأعراض أضرارها
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ثقوب خروج بالغات حفار ساق النخيل )الصور العلوية والوسطى(
والتكريب الصحيح ملشاهدة غرف العذارى قبل خروج احلشرات الكاملة من الثقوب )الصورة السفلية(.
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سوسة النخيل الحمراء،
سوسة النخيل الهندية أو اآلسيوية، سوسة نخيل جوز الهند،سوسة النخيل المخططة

Red Pal Weevil, Indian Palm Weevil, Indian or Asiatic Palm Weevil,

Coconut Weevil, Red Stripe Weevil -Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

(Rhynchophorinae: Curculionidae: Coleoptera)

األعمار اليرقية املختلفة يرقة حديثة الفقس

عملية وضع بيض سوسة النخيل احلمراء بشكل انفرادي
البيض املتطاولوضع األنثى للبيض

بيض
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املنظر السفلياملنظر العلوي

األنثىالذكر

خروج احلشرة الكاملة من الشرنقة الليفيةاكتمال حتول العذراء إلى حشرة بالغة داخل الشرنقة

منو العذراء داخل الشرنقة الليفيةمنو العذراء داخل الشرنقة الليفية
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مكان وضع البيض على قاعدة السعفمكان وضع البيض يف شقوق و جروح

قدرة سوسة النخيل احلمراء على الطيران 

اصفرار سعف النخيل، أحد أعراض اإلصابة بالسوسة
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األعراض اخلارجية لإلصابة بسوسة النخيل احلمراء

اإلصابة بيرقات سوسة النخيل احلمراء

تواجد احلشرات الكاملة لسوسة النخيل احلمراء داخل وحول قواعد اجلريد وحتت احلزم الليفية لشجرة النخيل
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

انكسـار جـذع النخلـة عنـد الثلـث القاعـدي يف حـال اإلصابـة الشـديدة )الصـورة اليمنـى( ومقاطـع عرضيـة جلـذوع الشـجر 
تظهـر تآكلهـا بالكامـل نتيجـة لألنفـاق املتعـددة االجتاهـات التـي تصنعهـا اليرقـات )الصـور علـى اليسـار(

مظهر القلب امليت )اصفرار السغف املوجود قي قلب النخلة وتهدله ومع شدة اإلصابة ميوت قلب النخلة( ويسهل نزعه باليد

مواضع مختلفة لظهور النشارة اخلشبية املتعفنة وتساقطها على األرض بجوار النخلة املصابة وهي عبارة عن نواجت تغذية اليرقات 
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 Leaves and Inflorescence Axis Insects ثالثًا - حشرات السعف والعراجين
دوباس النخيل أو قافزة »نطاط« أوراق النخيل 

Dubas Bug or Date Palm Leafhopper
Ommatissus binotatus lybicus Bergevin (Tropiduchidae: Hemoptera)

األعمار اخلمسة حلوريات حشرة دوباس النخيل، وياحظ توزيع النقاط واخلطوط املتقطعة يف الصدر والبطن، وكذلك طول براعم األجنحة

فقس بيض وآلة وضع اليبض حلشرة دوباس النخيل )نطاط أوراق النخيل(
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

احلوريات والبالغات حلشرة ددوباس النخيل

أعداد كبيرة من حشرات دوباس النخيل على جريد وقواعد سعف نخيل التمر
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الندوة العسلية التي تفرزها حشرة دوباس النخيل )نطاط أوراق النخيل(

منو العقن األسود على الندوة العسلية التي تفرزها حشرة دوباس النخيل
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

Date Palm Giant Mealybug البق الدقيقي العمالق أو بق نخيل التمر الدقيقي
Pseudaspidoproctus hypheniucus Hall (Margarodidae: Hemiptera)

أعـراض اإلصابـة بحشـرة دوبـاس النخيـل ، وتشـاهد األنفـاق حتدثهـا احلشـرات ووضـع البيـض بداخلهـا، وقد يجف النسـيج 
النباتـي بوضـع البيـض بكثافة

األطوار املختلفة وأعراض اإلصابة
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Hibiscus Mealybug بق النخيل )الهبسكس( الدقيقي القرنفلي
Maconellicoccus hirsutus (Green) (Pseudococcidae: Hemiptera)

Citrus Mealybugs بق الحمضيات )الموالح( الدقيقي
Planococcus citri Risso (Pseudococcidae: Hemiptera)

حشرة نخيل التمر القشرية الخضراء المستطيلة أو البنية المبططة

Green or Brown Soft Scale Insect

Fiorinia phoenicis (Diaspididae: Hemiptera)

األطوار املختلفة وأعراض اإلصابة

األطوار املختلفة لبق احلمضيات )املوالح( الدقيقي

األنثى محاطة بكبسولة شفافة تضع البيض داخلها حتى الفقس اإلناث الشفافة على سطح جريد نخيل التمر

إناث حتت القشـر الشـفاف ومنو األطوار األولى من الذكور 
حتت طبقات قشـرية بيضاء سـميكة إناث بالغة شفافة
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

 Yellow Date Oriental Scale حشرة النخيل القشرية الشرقية الصفراء
Aonidiella orientalis (Newstead) (Diaspididae: Hemiptera)

Parlatoria Date Scale Insect حشرة نخيل التمر القشرية المدرعة البيضاء
Parlatoria blanchardi (Targ.) (Diaspididae: Hemiptera)

إصابة شديدة على اخلوص احلشرة القشرية

األطوار املختلفة وأعراض اإلصابة
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Green Date Plam Pit Scale الحشرة القشرية الخضراء الحافرة
Plamaspis (= Asterolecanium) phoenicis (Ramachandra-Rao)

(Asterolecanidae: Hemiptera)

إصابات شديدة عل السعف بالغات مع وجود شمع حولها

بالغات على السعفاألعراض على قواعد السعف

 Red Date Scale )حشرة النخيل القشرية الرخوة )الحمراء
Phoenicoccus marlatti (Cock.) (Diaspididae: Hemiptera)
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

Fronds Borer حفار سعف النخيل / ثاقب جريد النخيل
Phonapate frontalis Fåhraeus (Bostrichidae:Coleoptera)

األطوار املختلفة وأعراض اإلصابة
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Desert Locust الجراد الصحراوي
Schistocerc agregaria Forskål (Acrididae: Orthoptera)

Cicada Insect حشرة السيكادا
Platypleura arabica Myers (Cicadidae: Hemiptera)

وضع البيض وفقسه واإلنساخ األخير حلشرة السيكادا

سرب من اجلراد على األشجار

احلشرات الكاملة

األطوار املختلفة
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

Fruit Stalk Borer )حفار عذوق النخيل )العاقور أو القارض
 Oryctes elegans (Prell.) (Scarabaeidae: Coleoptera)

Oryctes elegans يرقات حفار عذوق النخيل من النوع

Oryctes elegans احلشرات البالغة حلفار عذوق النخيل )العاقور أو القارض( من النوع

أول خروج احلشرة البالغة الذكر                         األنثى
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أعراض أضرار بالغات حفار عذوق النخيل من النوع Oryctes elegans على العذوق وقواعد السعف

Oryctes elegans عذارى حفار عذوق النخيل من النوع
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

الخنفساء الراينوسيرية العربية )حفار عذوق النخيل(

Arabian Rhinocerous Beetle (Fruit Stalk Borer)

Oryctes agamemnon Burmeister النوع
Oryctes agamemnon arabicus Burmeister النوع

)Scarabaeidae: Coleoptera(

األنثى البالغة الذكر البالغ

بداية مرحلة التعذر

اليرقة البيض ذو الشكل البيضاوي

Oryctes agamemnon arabicus أطوار خنفساء الراينوسيرية العربية
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خنفساء الراينوسيروس، خنفساء وحيد القرن،

خنفساء النارجيل السوداء، خنفساء جوز الهند

The Palm Rhinoceros Beetle

 Oryctes rhinoceros (L.( (Symonyms: Oryctes stentor Castelnau = Scarabaeus

rhinoceros Linnaeus (Scarabaeidae: Coleoptera)

التغذية على جريد السعف

أضرار مهاجمة الطلع والتغذية عليه

مخلفات التغذية

التغذية على العذوق

ذكر أنثى

تغذية احلشرات الكاملة خلنفساء الراينوسيرية العربية )حفار عذوق النخيل من النوع Oryctes agamemnon( على نخيل التمر
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

مرحلة ما قبل العذراء )اليمني( ومرحلة العذراء )اليسار( خلنفساء الرينوسيروس

بيضة خنفساء الرينوسيروس طولها 3.5 مم وعرضها 2.5 مم

يرقات خنفساء الرينوسيروس
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Date & Fruit Bunch Insects رابعًا - حشرات العذوق والثمار
Date Palm Inflorescense Beetle خنفساء طلع النخيل 

Pseudomalegia sp., Macrocoma sp. (Chrysomelidae: Coleoptera)

خنفساء طلع النخيل من النوع Pseudomalegia sp على نخيل التمر

خنفساء طلع النخيل من النوع .Macrocoma sp على نخيل التمر. احلشرة الكاملة، وتغذية احلشرة الكاملة على األزهار املؤنثة
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

دودة البلح الصغرى 
 )فراشة الحميرة، الحشفة، الحتت، لحشف، الفحة الثمار البيضاء أوالحميراء(

Lesser Date Moth
Batrachedra amydraula (Meyrick) (Cosmopterygidae: Lepidoptera)

احلشرة الكاملة واليرقة حلشرة دودة البلح الصغرى أو فراشة احلميرة

وضع البيضة على قمع الثمرة احلشرة الكاملة على الشمراخ

الشرنقة اليرقة

احلشرة الكاملة احلشرة الكاملة مع اجلناحان منبسطان
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تغذية يرقات دودة البلح الصغرى أو فراشة احلميرة على ثمار نخيل التمر 

وجود براز اليرقات مبنطقة القمع

تغذية اليرقة على محتويات الثمرة مع ترك الغاف اخلارجي فقط )اليمني( وجفاف الثمار )اليسار(
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

تلون الثمار وهي ما زالت معلقة بالعذوق

تساقط الثمار املصابة بدودة البلح الصغرى )احلميرة( حتت أشجار النخيل وجتمع الثمار املتساقطة يف آباط اجلريد 

الحظ الفرق بني الثمرة املصابة املعلقة بنسيج حريري والثمار اخلضراء غير املصابة
ثمـار مصابـة بـدودة البلـح الصغـرى )احلميـرة(، ويشـاهد تلـون الثمـار باللـون األحمـر وهـي مـا زالـت معلقة بالعـذوق، والثمرة 

املصابـة مربوطـة بالشـمروخ بواسـطة نسـيج حريري 
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Greater Date Moth )دودة التمر الكبرى )دودة الطلع
Arenepses (=Aphomia) sabella (Hampsn) (Pyralidae: Lepidoptera)

وجود اخاديد وأنفاق على العرجون مملوءة بالبراز

حتفراليرقة يف غاف الطلع مسببة أخاديد ويشاهد البراز على غاف الطلع

إصابـة يرقـات دودة الطلـع جلهـة واحدة من العذق يف اجلزء 
اخلشـبي )اجليل الثالث(

علـى  تتغـذى  كمـا  الشـمراخ،  علـى  أخاديـد  اليرقـة  حتفـر 
الطلـع تفتـح  وبعـد  قبـل  األزهـار 

األطوار املختلفة لدودة التمر الكبرى 
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

Pomegranate Fruit Butterfly أبودقيق الرمان  
Deudorix (Virachola) livia (Klug, 1834) (Lycaenidae: Lepidoptera)

أنوية ثمار نخيل التمر املصابة بخنفساء أو ثاقبة نواة التمر  دورة حياة خنفساء أو ثاقبة نواة التمر 

احلشرة الكاملة خلنفساء أو ثاقبة نواة التمر 

مخلفات اليرقات داخل الثمار ثقوب خارجية تظهر على سطح الثمرة

عذراءيرقة أنثى

Date Stone Beetle خنفساء أو ثاقبة نواة التمر
Coccotrypes dactyliperda (Fab.) (Scolytidae: Coleoptera)
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Inflorescence Weevil سوسة طلع النخيل أو سوسة أزهار النخيل
Derelomus sp. (Curculionidae: Coleoptera)

Oriental Wasp, Date Red Wasp دبور البلح األحمر أو الدبور الشرقي
Vespa orientalis L. (Vespidae: Hymenoptera)

تغذية الدبابير على ثمار نخيل التمر البالغة

سوسة طلع النخيل أو سوسة أزهار النخيل، وياحظ الشماريخ الزهرية شبه خالية من األزهار 
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

الشكل )83(. تعريف بأهم اآلفات األكاروسية )احللم( التي تصيب ثمار النخيل،
حلم الغبار )الغبيرة، الطوز، أبو غفار، ابورماد، ابوجنزار(

Old World Mite or Dust mite

Oligonychus (=Paratetranychus) afrasiaticus Megr.

 (Tetranychidae: Acari)

مستويات مختلفة من اإلصابة بحلم الغبار. توضح األشكال نسج احللم للخيوط العنكبوتية حول الثمار

األطوار املختلفة حللم الغبار
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ثمار سليمة )على اليمني( مقارنة مع الثمار املصابة )على اليسار(

أعراض إصابة مبكرة يف مرحلة احلبابوك

ظهـور  مـع  اجلمري/الكمـري،  مرحلـة  يف  إصابـة  أعـراض 
اللـون األبيـض الفضـي واخليـوط اجلريريـة املغطـاة بالغبـار

أعراض إصابة مبكرة يف مرحلة اجلمري/الكمري

أعـراض إصابـة يف مرحلـة اجلمري/الكمـري، مع تغير اللون 
إلى البني وتصبح الثمار قاسـية ومتشـققة
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

حلم النخيل األصفر أو حلم تمر العالم الجديد أو حلم الحشائش

Date Yellow Mite or New World Date Mite or Banks Grass Mite

Oligonychus pratensis Banks (Tetranychidae: Acari)

. Oligonychus afrasiticus مراحل متأخرة وشديدة باإلصابة بحلم الغبار
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حلم ثمار البلح )حلم النخيل القرمزي أو حلم البلح األحمر(

or Red Palm Mite or False Red Mite Date Palm Scarlet Mite

Raoiella indica Hirst (Tetranychidae: Acari)

احللم واألعراض

حلم ثمار البلح )حلم النخيل القرمزي أو حلم البلح األحمر( على نخيل جوز الهند يف كوبا.
البيض )أ(، بقايا قشور انساخ للحلم وبعض البيوض )ب(، البالغات اإلناث )ج، د(

أ

ج

ب

د
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

الحلم االحمر الشرقي

 Oriental Red Mite (= Citrus Brown Mite)

Eutetranychus orientalis Klein (Tetranychidae: Acari)
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الشــكل )84(. تعريــف بأهــم اآلفــات املرضيــة الفطريــة والفيزيولوجيــة واألعــراض األخــرى 
             Carpenter and Elmer 1978 التــي تصيــب النخيــل يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة )عــن

Djerb 1983، عبــد القــادر واحلســيني محمــد 1997، شــبانة والشــريقي 2000، البلــداوي 2002، 

قنــاوي 2005، كعكــه 2017(.

Fungal Diseases أواًل - األمراض الفطرية
تبقع األوراق الجرافيولي أو التفحم الكاذب

Graphiola Leaf Spot or False Smut Disease

،
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

مرض عفن الديبلوديا 
)مرض تعفن قواعد األوراق الديبلودي أو مرض الفسيل وسيقان السعف(

Diplodia Rot Disease or Diplodia Leaf Base Rot
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أمراض تبقعات األوراق )مرض الفسيل وسيقان السعف(
Leaf Spots Diseases
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

الموت الرجعي األلترناري ألوراق النخيل
Alternaria Dieback of Date Palm Leaves (Alternaria sp.)

أعـراض مـرض املـوت الرجعـي األلترنـاري ألوراق نخيـل التمـر. )أ( تقـدم الفطـر يف الورقة، الحظ اللـون البني احملاط باللون 
األصفـر املتجـه كالرمـح إلـى قاعـدة الورقـة، )ب( يشـاهد عنـد شـق عنـق الورقـة املصابـة تلـون بنـي واضـح و )ت( مظهـر آخر 

للتبقـع الـذي يـؤدي إلـى شـق عنـق الورقة وجفـاف الوريقات

أعراض مرض املوت الرجعي األلترناري ألوراق نخيل التمر
موت األوراق بالتتابع مع بقاء القليل منها يف القمة

بداية املرض بظهور البقع علي الوريقات

جفاف األوراق وتقوس قمة الورقة امليتة

تبأ
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مرض اللفحة السوداء )إسوداد الحواف أو المجنونة(
Black Scorch (Majnoon)

البقـع السـوداء علـى احلـواف اجلانبيـة للسـعف واجلريـد )العـروق الوسـطية( ضمـن أعـراض مـرض اللفحـة السـوداء علـى 
نخيـل التمـر. ويظهـر اجلريـد مبظهـر محتـرق ومتفحـم

أعراض مرض اللفحة السوداء )اسوداد احلواف(على فسائل نخيل التمر
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

جذع نخيل متر مصاب بالفطر كالرا بارادوكسا

قطاع عرضي يف جذع نخيل مصاب

تعفن البرعم النهائي وموته ضمن أعراض اللفحة السوداء
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مرض الخامج )خياس طلع النخيل أو عفن نورات النخيل(
Al Khamedj or Inflorescense Rot of Date Palm
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عفن البرعم ثيالفوبسيس
)انحناء الساق، الورقة المقضومة، إسوداد الحواف، عفن القاعدة الجاف، عفن القلب(

Thielaviopsis Bud Rot

 (stem bleeding, bitten leaf, black scorch, dry basal rot, heart rot)

 مرض البلعات
Balaat Disease
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مرض لفحة األوراق أو مرض األنثراكنوز
Leaf Blight Disease or Anthrancnose Discese

مرض لفحة جريد النخيل 
Palm Rachis Blight

عرض األنثراكنوز على النخيل الكبير

إصابة شديدة على السعف احلديثموت قمم الوريقات )مرحلة إصابة مبكرة(
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

مرض تعفن الثمار
Fruit Rot Disease

مرض تعفن طرف كأس الزهرة
Calyx-End Rot

Penicillium إصابة التمور بالفطر Aspergillus إصابة التمور بالفطر
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مرض الذبول الفيوزاريومي / الوعائي
Fusarium Wilt Disease

Phytoplasmic Diseases ثانيًا - األمراض الفايتوبالزمية
مرض االصفرار المميت
Lethal Yellowing Disease

األعراض على اجلريد الحظ تلون األنسجة الداخلية  األعراض على الشمراخ الزهري
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

Phenomena or physiological diseases ثالثًا - الظواهر أو األمراض الفيزيولوجية

مرض االنشقاق في الجريد )القطع 

،)V الثلمي للسعف على شكل حرف

القطع العرضي أو انقصاف العراحين 

 Cross Cuts Disease, Crosscuts or

Transverse Notches

رابعًا - األعراض / الظواهر غير معروفة السبب
Symptoms / Phenomena of Unknown Cause

Internal Browning of Dates التلون الداخلي للثمار

 External Browning of Dates التلون الخارجي للثمار
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 Bending Head )انحناء رأس القمة )انحناء القلب

 Barhee Disorder ظاهرة شذوذ القمة في نخيل البرحي

Bastard Offshoot ظاهرة شذوذ الفسيلة



273

نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

Dry Bone Disease مرض العظم الجاف

 Dry Fronds of Barhee جفاف سعف نخيل البرحي
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Other Phenomena  خامسًا - الظواهر األخرى
 Pesticide Damage on Date Fruits أضرار رش المبيدات على الثمار

Checking ظاهرة الوشم أو التشطيب
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

Fruit Shrivel )ظاهرة ذبول أو جفاف الثمار )الحشف
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ظاهرة االنتفاخ البسيط والتقشر في الثمار 

Simple Swellingand Desquamationof Dates

Constriction of Date Fruits ظاهرة تخصر الثمار
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

Fruit Drop ظاهرة تساقط الثمار

 Effects of Drought تأثير الجفاف
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Effects of Salinity تأثير الملوحة

Sun Blight or Sun Burn لفحة الشمس أو حرق الشمس
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

الشكل )85(. تعريف بأهم الديدان الثعبانية أو النيماتودا التي تصيب النخيل يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة )عن Eissa 1977، اليحيى 2003، عبد النزير شيديكا، اتصال شخصي(

تعقد الجذور والتقرح والحلزونية  

Root-knot nematodes نيماتودا تعقد الجذور 
Meloidogyne incognita and M. javanica

أعرض اإلصابة بأنواع عديدة من نيماتودا

Ring nematodes النيماتودا احللقية
Criconemella spp.

Stunt nematodes نيماتودا تقزم اجلذور
Tylenchorynchus spp.

Pin nematodes النيماتودا الدبوسية
Paratylenchus spp.

Lesion nematodes نيماتودا تقرح اجلذور
Paratylenchus spp.

Dagger nematodes النيماتودا اخلنجرية
Xiphinema spp.

Spiral nematodes النيماتودا احللزونية
Helicotylenchus spp.

نيماتودا تعقد اجلذور
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الشـكل )86(. تعريـف باألعشـاب الضـارة املنتشـرة يف مـزارع نخيـل التمـر يف دولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة. )ذكـرت األسـماء احملليـة يف اإلمـارات ومعظـم الـدول العربيـة يف البدايـة، تتبعهـا 

األسـماء األقـل شـيوعاً )عـن الغنيمـي 1992، كـرمي 1995، أبورميلـة 2000(

 Broadleaf Annual Weed أواًل- األعشاب الحولية عريضة األوراق
خس الحمار، لبين الشيخ، أبو لبن، خس البقر، لبين الشيطان

Lactuca serrola L. - Prickly lettuce (Compositae)
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

عصا الراعي، قرضاب، مصالة، مقصوص الجارية
Knotgrass – Polygonum aviculare  L. (Polygonaceae)



282

قلة فرفور، بربير، فريفر، فرقو، رجلة، بقلة بري، فرفحينا، يربين، بقلةالمباركا، 
رشاد، جرفات، مارفا، البقلة، بربين، نحله، فرقج، فرفحين، فرخ، فرفخة، 

Common purslane برطاليقي، البقلة اللينة، بقلة جمقاء، رجيله
Portulaca oleraceae L. (Polygonaceae)
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

رَمج، حميض، جرمل، قرمل، جورميل، رطريط الَهرم، الثَّ
Zygophyllum simplex L. (= Z. portulacoides Forssk.) (Zygophyllaceae)
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Narrow-Leaved Annual Weed ثانيًا- األعشاب الحولية رفيعة األوراق

حلفا
Sporobolus spicatus (Vahl.) Kunth (Gramineae)
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

يد، مداد، دنان، دهنان، حشيشة أنارب أبو ركبة، ُمدِّ

Barnyard grass, purple panicum, winter grass

Echinochloa colona (L.) Link. (Panicum colonum L.) (Gramineae)
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Green Foxtail )لصيق، لصيقا، قمح الفار )دخن
 Seteria viridis (= S. verticitate (L.) P. Beauv. =

Panicum verticillatum  L.) (Gramineae)
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

ْجم، رجل الحرباية، نعيم الصليب، رجل الحداية، بهمي، رجل الحرباء، درمق النَّ

Egyptian crowfoot grass

Dactyloctenium aegyptium (L) Beauve. (=Eleusin; Cynosurus) (Gramineae)
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Broadleaf Perennial Weed ثالثًا- األعشاب المعمرة عريضة األوراق
ُعليق، ملوية، مديد، مداد، طربوش الغراب، حليب الغزال، حلبالب، لبالب 

الحقل، بطاطة برية، بقلة باردة، عصب، عشقة، فشغة
Field Bindweed

Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae)
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

َحَلب، حليب، أبو لبن،ردعاع، كبده الدب، حليبة، لبان

Painted Euphorbia, Japanese Poinsettia, Desert Poinsettia,

Wild Poinsettia, Milkweed

Euphorbia geniculata Forssk (E. heterophylla L.) (Euphorbiaceae)
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ُرمرام، عقربة، حشيشة العقرب، عفين، الغبيرا، سكران، كري، سدجرا،

تنشاما، سجاع، حدب، معان، لبيد
European heliotrope

Heliotropium europaeum Forsk (Boraginaceae)
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

Narrow Leaf Perennial Weed رابعًا- األعشاب المعمرة رفيعة األوراق
Bermuda Grass ل، نجيل، نجل، نجير، عكرش، هرم، رزين، عرق النجيل َثيِّ

Cynodon dactylon (L) Pers. (=Panicum) (Gramineae)
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Cogongrass حلفا المعمرة، سل
Imperata cylindrical (L.) Raeuschel (Gramineae)
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

Nut grass سعد، سعيدة، ديس، بربيط
Cyperus esculentus L. (Cyperaceae)
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 Common Reed بوص، عقربان، حجنه، غاب، قصبا، هيش مديد
Phragmites australis (=Arundo phragmites L.; A. australis Cov.; P. communis Trin;

P. vulgaris (Lam.) Bonnet) (Gramineae)
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نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

يجـب علـى العامـل يف مجـال املكافحـة املتكاملـة آلفـات النخيـل االعتماد على بعض الوسـائل 
التـي تسـاعده يف عمليـات املكافحـة بهـدف زيـادة إنتـاج التمـور، ومـن هـذه الطـرق: الطـرق 
احليويـة )حمايـة وإدخـال األعـداء الطبيعيـة لآلفـات(، الطـرق الكيميائيـة )اسـتخدام جاذبـات 
ومثبطـات منـو ومانعـات انسـالخ، باإلضافـة إلـى املبيـدات التقليديـة احلشـرية والفطريـة(، 
امليكانيكيـة  الطـرق  الصوتيـة(،  واملوجـات  الضوئيـة  املصائـد  )اسـتخدام  الطبيعيـة  الطـرق 
)اإلتـالف اليـدوي لآلفـات واسـتبعادها باحلواجـز واملصائـد(، الطـرق الوراثيـة )إكثـار ونشـر 
اآلفـات العقيمـة(، الطـرق الزراعيـة )اسـتخدام أصنـاف نباتيـة مقاومة لآلفـات وتغيير مواعيد 
الزراعـة والتسـميد وإزالـة احلشـائش وغيرهـا(، والطـرق التشـريعية أو احلجـر الزراعـي )منـع 
دخـول وانتشـار اآلفـات( )Metaclf and Luckmann 1994(. ويجـب علـى العامـل يف برامـج 
املكافحـة املتكاملـة أال يؤمـن بفلسـفة اسـتخدام املبيـدات كطريقـة وحيـدة السـتئصال اآلفـة 
وبصـرف النظـر عمـا حتدثـه هـذه املبيـدات مـن أضـرار علـى صحة املـزارع والبيئـة التي يعيش 
فيهـا. وأؤكـد أن أسـلوب االعتمـاد علـى املبيـدات كطريقـة وحيـدة لن تقبل يف املسـتقبل القريب 
وذلـك بسـبب التكلفـة العاليـة للمبيـدات والبـد مـن إدخالهـا كأسـلوب مـع أسـاليب أخـرى يف 

مكافحـة آفـات النخيـل.

بقايا المبيدات في التمور
المبيدات وأهميتها:

ال يخفـى علـى اجلميـع أهميـة املبيـدات يف القضـاء علـى آفـات النخيـل وزيـادة اإلنتـاج الزراعـي 
وحتسـن جـودة اإلنتـاج، ولكـن أدى االسـتخدام املكثـف للمبيـدات إلـى اندفـاع املزارعـن يف معظـم 
األوقـات نحـو اسـتخدام املبيـدات وخاصـة أشـدها تأثيـراً وسـمية وهـي وإن كانت شـديدة الفاعلية 
علـى اآلفـات إال أن احتماليـة تأثيرهـا وسـميتها علـى اإلنسـان واحليـوان والنبـات واألحياء األخرى 
مـا تـزال موجـودة. وال بـد مـن اإلشـارة إلـى أننـا نتعامـل مـع سـموم فـال توجـد مبيـدات بـدون 
أيـة تأثيـرات سـامة ومبعنـى آخـر ال توجـد مبيـدات آمنـة حاليـاً، وال بـد لنـا مـن أن نتعامـل مـع 
هـذه السـموم وأن نتقبـل مفهـوم الفائـدة يف مقابـل الضـرر نتيجـة اسـتعمالنا لهـذه السـموم واتبـاع 
الوسـائل التـي تزيـد مـن الفوائـد التـي حتققهـا املبيـدات وتقلـل مـن املخاطـر واألضـرار. أملنـا أن 
يتغيـر الوضـع احلالـي السـتخدام املبيـدات وأن تتجـه الهيئـات واملؤسسـات احلكوميـة والقطـاع 
اخلـاص نحـو توعيـة املزارعن بترشـيد اسـتخدام املواد الكيميائية مبختلـف أنواعها والتركيز على 
الوسـائل الطبيعيـة مـع األخـذ بعـن االعتبـار احتماليـة التأثيـرات الضـارة علـى اإلنسـان ومكونـات 
املزارعـن فقـد أصـدرت  إلـى توعيـة  2001(. باإلضافـة  البيئـة املختلفـة )Young 1987، كعكـه 
وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة قـراراً مبنـع الكثيـر مـن املبيدات املتداولة بسـبب آثارها السـلبية على 

اإلنسـان )وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة 2018(.

استكشاف بقايا المبيدات:
كثـر احلديـث خـالل التسـعينات حـول التأثيـرات السـامة للمبيـدات بجميـع أنواعهـا وإمكانيـة 
التخلـي عنهـا وعـن التسـميد الكيميائـي يف زراعـة النخيـل إلعـادة التـوازن الـذي اختـل بـن اآلفـات 

وأعدائهـا الطبيعيـة ومـا قـد تخلفـه يف التمـور التـي نتناولهـا.
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إن الهـدف األساسـي مـن برنامـج استكشـاف البقايـا حتديـد انهيـار املبيـدات وحتديـد مسـتوى 
البقايـا وتقديـر التنـاول اليومـي لهـذه البقايـا مـع املـواد الغذائيـة وخاصـة التمـور. ولتقديـر كميـة 
بقايـا املبيـدات يف التمـور ال بـد مـن اتبـاع أسـلوب وطريقـة خاصـة ألخـذ العينات مـن التمور خالل 
عمليـات التجهيـز أو التصنيـع بعـد القطـف والتسـويق. وميكـن أخـذ العينـات عشـوائياً وإجـراء 

عمليـات اسـتخالص للعينـات قبـل الكشـف عـن البقايـا وتقديرهـا بأجهـزة خاصـة. 
ال بد من الذكر أنه ال توجد إحصائيات على املستوى العاملي أو على مستوى العالم العربي عن 
كميات املبيدات التي تسـتخدم ملكافحة آفات النخيل والتمور، وال توجد توصيات محددة وقاطعة 
عـن أنـواع املبيـدات املسـتخدمة ضـد اآلفـات املختلفـة للنخيـل والتمـور. لذلـك أدى االسـتخدام 
املكثـف للمبيـدات إلـى ظهـور مشـكلة بقايـا )مخلفـات أو متبقيـات( يف التمـور. باإلضافـة إلـى ذلك 
ال تتوفـر دراسـات كافيـة يف مجـال الكشـف عـن املبيـدات يف التمـور لعـدم الدرايـة بأسـلوب وطـرق 
التقديـر الكيميائـي، أو لالعتقـاد بصغـر وضآلـة كميـة البقايـا املتوقـع وجودهـا يف التمـور، ممـا ال 

يسـتدعى إجـراء عمليـات التحليـل والكشـف عنهـا )عبـد املجيد واحلمـادي 1998(.

دور التخزين في تقليل بقايا المبيدات في التمور:
يتـم تخزيـن التمـور إمـا يف مخـازن مؤقتة بسـيطة )يف أكوام مسـطحة قليلـة االرتفاع على أرضية 
مـن احلصـر، أو يف أكـواخ أو حتـت أسـقف مصنوعـة مـن اخلشـب أرضيتهـا مفروشـة باحلصـر( أو 
تخـزن يف صوامـع جدرانهـا مـن الطـن، أو يف غـرف نظيفـة ومصقولـة األرضيـة واجلدران لها باب 

ونوافـذ مزدوجـة محكمـة وعلـى أن تـزود مبكيف هواء. 
ولكـن هـل التخزيـن يؤثـر ويقلـل مـن كميـة بقايـا املبيـدات علـى التمـور املخزونة؟ إن مـدى حدوث 
هـدم لبقايـا املبيـدات يف مخـازن التمـور يتوقـف علـى ظـروف التخزيـن مـن حـرارة ورطوبـة وفتـرة 
التخزيـن. وال بـد مـن معرفـة نـواجت تكسـير املبيـدات أثنـاء فتـرة التخزيـن خوفاً من إنتـاج مركباً قد 
يكـون أكثـر سـمية مـن املركـب األصلـي. إن تعرض التمور امللوثة ببقايا املبيدات للشـمس أو الغليان 
أو التجفيف يسـبب هدمها وال خوف على املسـتهلك من تناولها. املشـكلة تكمن فقط لألشـخاص 

الذيـن يأكلـون التمـر قبـل النضـج وبعـد املعاملـة باملبيـد بوقت قصير.

العمليات التي تساهم في التخلص من بقايا المبيدات في التمور:
ومن أهم هذه العمليات: 

- طريقـة اإلنضـاج بالسـلق والتجفيـف )تسـمى طبـخ اخلـالل( وذلـك بغمـر العـذوق يف مـاء مغلي 
ملـدة 20-40 دقيقـة ونشـرها علـى أرض نظيفـة جافـة. 

- عمليات البسترة: حيث يتم تعريض التمور حلرارة تقرب من 75 درجة مئوية ملدة 20-30 دقيقة.
- إضافـة مـواد كيميائيـة حافظـة للتمـر مثـل ثانـي أكسـيد الكبريـت أو أحـد أمـالح الكبريتـوز 

وأكسـيد اإلثيلـن التـي تؤكسـد املبيـدات )إن وجـدت( وتكسـرها.

الوضع الراهن لمخلفات المبيدات في التمور:
هـل حتتـوي التمـور يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى متبقيـات املبيـدات؟. وهـل كميـة 
املتبقيـات، إن وجـدت، تقـع ضمـن احلـدود املسـموح بهـا والتـي حددتهـا املنظمـات الدوليـة؟. لقـد 
دعـت وزارة املاليـة والصناعـة يف الدولـة العاملـن يف مجـال املبيـدات ورقابـة األغذيـة حلضـور 
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ورشـة عمـل، يف ينايـر 2002م، حـول »بقايـا املبيـدات يف املنتجـات الزراعيـة الغذائيـة« ملـا لهـذا 
املوضـوع مـن أهميـة كبـرى. ومـن أهـم التوصيـات التي توصل إليها املشـاركون يف ورشـة العمل بعد 

املـداوالت واملناقشـات اآلتـي:
- اإلسراع يف إصدار برنامج وطني للرقابة على بقايا املبيدات وامللوثات الكيميائية يف املنتجات 
الغذائيـة اسـتناداً إلـى مشـروع خطـة إحـكام الرقابـة علـى بقايـا املبيـدات التـي متـت املوافقة عليها 

من قبل اجلهات املشـاركة.
احملليـة  التمـور  أصنـاف  وبعـض  والفاكهـة  اخلضـراوات  بعـض  يف  املبيـدات  بقايـا  دراسـة   -

واملسـتوردة.
الفنيـن  مـع  والتنسـيق  بالتعـاون  البحـث  تنفيـذ خطـة  والبيئـة  املناخـي  التغيـر  وزارة  تتولـى   -
العاملـن يف مجـال حتليـل بقايـا املبيـدات يف مختبـرات األغذيـة يف بلديـة أبوظبـي وبلديـة دبـي 
وبلديـة الشـارقة وبلديـة عجمـان ومختبـر قطـاع الشـؤون الزراعيـة التابـع لهيئـة أبوظبـي للزراعـة 

الغذائيـة.  والسـالمة 
- تشكيل جلنة تتولى مهام دراسة التقرير النهائي حول تنفيذ اخلطة ونتائج التحليل.

ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أنـه ال توجـد عالمـات واضحـة عـن بقايـا املبيـدات ميكـن االسترشـاد بها 
يف الدراسـات املسـتقبلية يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. ويقـال الكثيـر، علـى علـم مدعـى أو 
مجـرد تخمـن، بتلـوث التمـور وبعـض املـواد الغذائيـة األخـرى دون اسـتناد أليـة بيانـات حقيقيـة 
عـن وضـع التلـوث باملبيـدات وغيرهـا مـن امللوثـات البيئيـة، إن وجـدت. ومـع هـذا ال ميكـن تاليف أو 
جتاهـل احتماليـة تواجـد بقايـا املبيـدات يف التمـور ومنتجاتهـا )التـي تنتـج محليـاً يف الدولـة وتلـك 
املسـتوردة مـن دول عربيـة وأجنبيـة مجـاورة(. فطاملـا اسـتخدم املبيـد فـإن لـه بقايـا أوليـة بعـد 
التطبيـق مباشـرة ومبـرور الوقـت ومهمـا كان التركيـز املسـتخدم تبقـى كميـات من املبيـد تتراوح من 
كميـات ضئيلـة حتـت حـدود التقديـر وحتـى بقايـا مؤثـرة علـى الصحة العامـة واملنتجـات الزراعية. 
ومـع هـذا ال بـد مـن ترشـيد املزارعـن حـول مكافحـة آفـات النخيـل بالتركيـزات املوصـى بهـا. أمـا 
يف حـاالت االسـتخدام العشـوائي غيـر املسـؤول لنوعيـات غيـر موصـى بهـا مـن مبيـدات شـديدة 
السـمية، فـإن عمليـات حفـظ وإنضـاج وتصنيـع التمـور كفيلـة بالقضـاء علـى هذه البقايـا من خالل 
عمليـات كيميائيـة وحيويـة متتابعـة مثـل التحلـل املائـي واالنهيـار واألكسـدة والضـوء واحلـرارة. 

وأخيـرا لـم تسـجل حتـى اآلن أيـة حالـة تسـمم مـن تنـاول التمـور يف العالـم بأجمعـه.
إن القوانـن والتشـريعات يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة تسـاهم بشـكل مؤثـر وفعـال يف 
التعامـل اآلمـن للمبيـدات وقـد حظـرت وزارة التغيـر املناخـي والبيئة )سـابقاً وزارة الزراعة والثروة 
2010م اسـتيراد وتـداول عشـرات  1999م،  1993م،  البيئـة وامليـاه( يف األعـوام  السـمكية ووزارة 
املبيـدات خلطورتهـا علـى صحـة اإلنسـان واحليـوان والبيئـة، وقـد قيـدت أيضـا مجموعـة أخـرى 
مـن أنـواع املبيـدات. وقـد أنشـأت الـوزارة أيضـاً نظامـاً جديـداً خاصاً بتسـجيل املبيدات املسـتوردة 
ومختبـراً للرقابـة وجـودة املبيـدات. وحتـاول الـوزارة مـع البلديـات والهيئـات املعنيـة يف الدولـة أن 
تتحقـق العديـد مـن أهـداف هـذه القوانـن والتشـريعات وخاصـة مـا يتعلـق منهـا باالسـتخدام غيـر 
الواعـي وغيـر الرشـيد للمبيـدات، وتوفـر كميـات كبيـرة من املبيدات يف الدولـة، وعدم تواجد جهاز 
إرشـادي كبيـر يسـتطيع أن ينفـذ املهـام املوكلـة إليـه، وعـدم وجـود برنامج قومي الستكشـاف تواجد 
بقايـا املبيـدات، وعـدم ترسـيخ مفهـوم املكافحـة املتكاملـة للقضـاء على اآلفات احلشـرية والفطرية 

والعشبية. 
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حماية مصادر المياه ووسائل ترشيد استخدامها 
تقع دولة اإلمارات العربية املتحدة يف حزام املناطق اجلافة وشـبه اجلافة والتي تتسـم بقلة 
هطـول األمطـار وتبايـن سـقوطها مـن عـام لعـام أو انقطاعها لفترات طويلـة أحياناً، مع ارتفاع 
يف درجـة احلـرارة التـي يصاحبـه ارتفـاع يف معـدالت التبخـر ممـا أضفـى أهميـة خاصـة علـى 
املـوارد املائيـة وضـرورة حمايتهـا كمـاً ونوعـاً وتنميـة مصادرهـا. وتشـكل اخلزانـات اجلوفيـة 
املصـدر الرئيسـي للميـاه العذبـة يف معظـم أنحـاء الدولـة، ولذلـك يجـب اتخـاذ خطـوات فاعلة 
ومؤثـرة علـى جميـع املسـتويات لوضـع سياسـات وبرامـج للحـد مـن تلوثهـا وتبديدهـا وترشـيد 
اسـتخدامها، والبـد أن يحتـل هـذا املوضـوع األولويـة يف البرامـج اإلمنائيـة ملواجهـة التحديـات 
املسـتقبلية. وقـد وضعـت الدولـة بعـض األسـس لتنظيـم وإدارة املوارد املائية لضمان اسـتدامة 

هـذا املـورد احليـوي وحمايتـه مـن االسـتنزاف والتلوث.
إن معرفـة مـدى احتماليـة تلـوث امليـاه اجلوفيـة باملبيـدات مـن قبـل الباحثن ورجـال القانون 
والتشـريعات هـو البدايـة التـي يجـب أن تفهـم بوضـوح )Marer, 1986 Holden 2000(. وقـد 
التقنيـة  الطـرق  ألن  اجلوفيـة  للميـاه  تهديـداً  تسـبب  ال  املبيـدات  أن  سـابقاً  النـاس  اعتقـد 
املسـتخدمة يف الفحـص لـم تكشـف عـن وجـود أي تلـوث. وقـد اقترحـت بعـض الدراسـات 
السـابقة أن الكائنـات احليـة الدقيقـة والعوامـل البيئية والتربة تقـوم بتحليل وامتصاص أغلب 
املبيـدات قبـل أن تصـل إلـى مصـادر امليـاه اجلوفيـة. وقـد أعتقـد أيضـاً أن املبيـدات التـي لـم 
تدخـل امليـاه اجلوفيـة قـد حتللـت بسـرعة. ولكـن أظهـرت طـرق الكشـف احلديثـة - يف وقتنـا 
احلالـي - أن كميـات قليلـة مـن املـواد الكيميائيـة )مشـتملة علـى بعـض املبيـدات( قـد تتواجـد 
يف بعـض مناطـق امليـاه اجلوفيـة. وقـد تؤثـر املسـتويات املتراكمـة للمـواد الكيميائيـة السـامة 
يف حـال وجودهـا بنسـب عاليـة يف امليـاه اجلوفيـة علـى اإلنسـان، ولذلـك فإنـه ال بـد مـن وضـع 

عدسة: عبداهلل الشيخ
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قوانـن صارمـة حلمايـة هـذا املصـدر، وعلـى أن يتـم تنظيـم اسـتخدام والتخلـص مـن املبيدات 
بواسـطة هـذه القوانـن.

إن ترشـيد امليـاه يسـتلزم التوجـه نحـو قطـاع زراعـة النخيـل املسـتهلك األول للميـاه يف دولـة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة وذلـك بوضـع اسـتراتيجية قصيـرة وطويلـة املـدى. وهنـاك خطـوط 

عريضـة البـد مـن متابعتهـا لترشـيد امليـاه:
االسـتمرار يف تشـجيع املزارعـن علـى اسـتخدام وسـائل ري حديثـة لتوفيـر كميـات كبيـرة  -

مـن املياه.
إجـراء بحـوث لتحديـد االحتياجـات املائيـة للنخيـل طبقـاً لألصنـاف املختلفـة يف املناطـق  -

الزراعيـة املتعـددة والتربـة واملنـاخ السـائدين يف الدولـة.
إقامة محطات للتنقية بالقرب من اآلبار املاحلة لتنقيتها واستخدامها. -
وضع عدادات مائية عند توصيل املياه للمزارع وكذلك بالضخ من اآلبار. -
القيام بإنشاء سدود على األودية املهمة والكبيرة. -
عدم السماح بحفر اآلبار إال بعد أخذ إذن مسبق من اجلهات املختصة. -

سـتظل املـوارد املائيـة مـن أغلـى الثـروات الطبيعيـة والبـد مـن احملافظـة علـى اإلجنـازات 
التـي حتققـت لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة فيمـا يتعلـق بإسـهام هـذه املـوارد يف تطويـر 
مسـتوى املعيشـة وحتسـن ظـروف احليـاة مـع االسـتمرار يف تنميتهـا وتطويرهـا واحملافظـة 
نحـو  العمـل  مـع  اآلن،  حتـى  للميـاه  األساسـية  البنيـة  يف  أجنـزت  التـي  االسـتثمارات  علـى 
مضاعفـة إمكانيـات التنميـة املسـتقبلية لدعـم مصـادر تنويـع الدخـل وتوفيـر أقصـى حمايـة 

للبيئـة املرتبطـة بامليـاه.
إن زيـادة الدعـم للبرامـج اخلاصـة بتعزيـز وتنميـة مصـادر املياه أصبح مطلبـاً حيوياً لضمان 
التنميـة الزراعيـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وازدهارهـا ليس فقـط يف مجال الزراعة 
بـل يف املجـاالت األخـرى. وبالرغـم مـن كـون دولة اإلمارات قد قطعت شـوطاً كبيراً فيما يتعلق 
مبواجهـة التحديـات احملتملـة يف قضايـا امليـاه إال أنـه مـازال هناك حاجة إلى املزيد من العمل 

يف هـذا املجال.
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الفصل السابع: العمليات والسياسات 
الزراعية الخاصة بتنمية النخيل

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

عدسة: حممد أمحد عبد اهلل الفرج
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الفصــل الســابع: العمليــات والسياســات الزراعيــة الخاصــة 
بتنميــة النخيــل فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة

ال بـد لـي مـن أن أؤكـد علـى أهميـة العمليـات والسياسـات الزراعيـة التـي تتـم حاليـاً يف دولـة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف املجـاالت التاليـة )والتـي مت شـرحها يف الفصـل اخلامـس(: 

* زراعة النخيل وإنتاج التمور.
* املكافحة املتكاملة آلفات النخيل.

* املبيدات وآثارها يف التمور.
* حماية املصادر املائية.

زراعة النخيل وإنتاج التمور
يتضمـن البرنامـج املتكامـل لتربيـة ورعايـة وإنتـاج النخيـل العديـد مـن العمليـات الزراعيـة 
واإلنتاجيـة. وللحصـول علـى برنامـج متكامـل وفعـال البـد مـن تفـادي بعـض املشـاكل وإيجـاد 
حلـول لهـا. ويعتبـر الـري مـن أهـم عمليـات اخلدمـة البسـتانية. مـن أهـم عمليـات اخلدمـة 
البسـتانية األخـرى والتـي يجـب إتباعهـا ضمـن هـذا البرنامـج، مـع اسـتخدام التقـومي السـنوي 
لعمليـات اخلدمـة املتبـع يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة هـي: االهتمـام باختيـار الفسـائل 
السـليمة للزراعـة يف املـكان املسـتدام، التسـميد وخصوبـة التربـة، التعشـيب أو التنظيـف حـول 
النخلـة، التقليـم وإزالـة الرواكيـب وتخفيـف عـدد الفسـائل، التلقيـح، خـف الثمـار، التغطيـة أو 
التلبيـس، التدليـة أو التفريـد، التحديـر)أو التقويـس أو التركيـس(، والتكميـم )تغطية أو تكييس 
العـذوق(. ويتطلـب للقيـام بهـذه العمليـات الزراعيـة واإلنتاجيـة اسـتراتيجية تتوحـد فيها جهود 
اجلهـات املعنيـة يف تقـدمي اخلدمـات وإجـراء البحـوث ووضـع رؤيـة مسـتقبلية تتناسـب مع رؤية 

حكومـة أبوظبـي. 
مـن أهـم التوصيـات اخلاصـة التـي ميكـن تقدميهـا لنجـاح العمليـات والسياسـات املتعلقـة 

بزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور هـي:
االسـتمرار يف إجـراء مسـح ألعـداد النخيـل وأصنافـه املتجـددة وتوزيعـه يف كل إمـارة، حتت  -

ظـروف مناخيـة مختلفـة، للحصـول علـى معلومـات إحصائية دقيقة.
تأهيـل وتدريـب العمـال علـى ميكنـة عمليـات خدمـة النخيـل للحـد مـن مشـكلة قلـة األيـدي  -

العاملـة املاهرة.
تشـجيع كل مـا لـه عالقـة بالنخيـل وإدخالـه ضمن الترويج السـياحي كجـزء من تقاليد دولة  -

اإلمارات مثل املنتجات احلرفية والوجبات الشـعبية.
العمل على تنفيذ التشريعات والقوانني واألنظمة حلماية النخيل. -
تنظيـم عمـل إرشـادي مكثـف يغطـي كل العمليـات الزراعيـة الهامـة مثل االحتياجـات املائية  -

والعمليـات الزراعيـة، وعلـى أن يتـم تطبيقهـا علـى مسـتوى الدولة.
توطيـد العالقـات العلميـة والبحثيـة بـني وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة وجامعـة اإلمـارات  -

البحثيـة احملليـة وذلـك بهـدف حـل مشـاكل اإلنتـاج والتصنيـع  املتحـدة واملؤسسـات  العربيـة 
والعمـل علـى حتسـني اإلنتـاج وزيـادة جـودة الثمـار.
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زيـادة القـدرات التصديريـة لتمـور دولـة اإلمـارات والعمـل علـى زيـادة جـودة اإلنتـاج ووفرته  -
مـن األصنـاف املمتـازة واسـتخدام امليكنـة الزراعيـة. والتقنيـات احلديثـة يف عمليـات اجلمـع 

والفـرز والتعبئـة والتغليـف.
علـى الرغـم مـن احتـالل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة موقـع الصدارة بـني دول العالم يف  -

عـدد أشـجار النخيـل وإنتـاج التمـور )حوالـي 14.7 % مـن اإلنتـاج العربـي، وحوالـي 10.8 % 
من اإلنتاج العاملي ( لكنها مازالت تعاني من مشـكالت منها: اآلفات الزراعية وخاصة سوسـة 
النخيـل احلمـراء- كثـرة عـدد السـالالت الرديئـة يف املزارع القدمية والتي تنتج متوراً يسـتخدم 

قسـم كبيـر منه كعلـف للحيوانات.
أهميـة أبحـاث الزراعـة النسـيجية تـزداد يف دولـة اإلمـارات، حيـث تتميـز هـذه التقنيـة  -

الوراثيـة. اإلنتـاج واحلفـاظ علـى األصـول  وتنـوع مردوداتهـا يف  اإلكثـار  بسـرعة 
مواصلـة األبحـاث التطبيقيـة التـي تقـوم بهـا وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة وجامعـة اإلمـارات،  -

والرامية إلى اسـتخدام األسـاليب العلمية املناسـبة والتقنيات احلديثة يف تطوير إنتاجية النخيل، 
والتعـاون والتنسـيق مـع الدوائـر والهيئـات الزراعيـة املعنيـة بزراعـة وتطويـر النخيل.

العمل على نشـر االسـتراتيجية الوطنية التي قامت وال تزال تقوم بها وزارة التغير املناخي  -
لتطويـر  تكـون واضحـة األهـداف  أن  باعتمادهـا، وعلـى  البحثيـة األخـرى  والبيئـة واجلهـات 

زراعـة النخيـل.
االسـتمرار يف إجـراء األبحـاث التطبيقيـة اخلاصـة باملقننـات املائيـة لألصنـاف احلديثـة  -

لنخيـل التمـر والتـي يتـم اسـتيرادها أو زراعتها نسـيجياً وذلك لتحديـد احتياجاتها املائية حتت 
نظـم الـري املختلفـة ويف مواقـع أو بيئـات مختلفـة. وكذلـك األبحـاث املتعلقـة بطـرق إضافـة 
السـماد مع مياه الري أو ما يسـمى »Fertigation«، مما يحقق كفاية عالية من اسـتخدام املياه 
والتسـميد، ويزيـد اإلنتاجيـة لتوفيـر العناصـر املغذية لألشـجار على حسـب االحتياجات خالل 
موسـم النمـو ومبـا يقابـل احتياجـات كل مرحلـة مـن املراحـل املختلفـة لنمـو األشـجار والثمـار، 
والـذي يعمـل أيضـاً علـى تقليـل كميـات األسـمدة باملقارنـة مـع الطـرق التقليديـة للتسـميد، 
اجلوفية)مثـل  امليـاه  إلـى  األسـمدة  تسـرب  مـن  ويقلـل  االقتصـادي  املـردود  يـزداد  وبالتالـي 
النيتـرات( ويحـد مـن تلـوث هـذه امليـاه وخاصـة حتـت الظـروف الصحراويـة واألراضـي الرملية 

اجلافـة )د. محمـد عبـد الغنـي عـوض - اتصـال شـخصي(. 
والتوجـه نحـو تطويـر عمليـة اجلنـي  - الثمـار،  وبعـد عمليـة جنـي  الفاقـد قبـل  احلـد مـن 

اجلنـي. بعـد  مـا  ومعامـالت 
االسـتمرار يف تصعيـد االهتمـام بتصنيـع التمور ودعـم الصناعات الغذائية والتحويلية التي  -

تدخـل التمـور واملنتجـات الثانويـة ومخلفات النخلـة كمواد أولية يف صناعتها.
التعـاون مـع برامـج الشـبكة العامليـة لنخيـل التمـر ملواصلـة األبحـاث والدراسـات وتبـادل  -

املعلومـات. 

المكافحة المتكاملة آلفات النخيل
يعتبر أسـلوب اإلدارة املتكاملة آلفات النخيل األسـلوب السـليم السـتراتيجية املسـتقبل وذلك 
يف ظـل املتغيـرات احلديثـة وازديـاد اسـتخدام املبيـدات وظهـور آفات جديـدة. وال بد أن ترتبط 
اسـتراتيجية املكافحـة املتكاملـة آلفـات النخيـل بالعمليات الزراعية حقليـاً، والتي يجب بدورها 
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أن تكـون يف إطـار اإلدارة املتكاملـة للنظـام الزراعـي واخلطـة الزراعيـة التنمويـة يف الدولـة. 
ولتحقيـق برامـج ناجحـة للمكافحـة املتكاملـة آلفات النخيل سـواء على املدى القصير أو البعيد 
وعلـى مسـتوى مـزارع صغيـرة أو مسـتوى الدولـة بأكملهـا فإنـه ال بـد من ذكر بعـض التوصيات، 

والتـي تقـع مسـؤولية تطبيقهـا علـى جميـع جهـات الدولـة املعنيـة يف مكافحة آفـات النخيل:
وضع استراتيجية قصيرة وطويلة املدى لبرامج املكافحة املتكاملة آلفات النخيل.  -
االسـتمرار يف عمليـات حصـر ومراقبـة آفـات وأمـراض النخيـل يف مختلـف مناطـق إنتـاج  -

التمـور سـواء تلـك التـي تصيـب التمـور أثنـاء منـو الثمـار أو بعـد اجلنـي أو عنـد التخزيـن.
اتخـاذ إجـراءات وقائيـة حتـد مـن انتشـار اآلفات بني إمارة وأخرى، وتطبيـق تقنيات حديثة  -

وفعالـة ملكافحـة آفـات النخيل وخاصة سوسـة النخيل احلمراء.
ترشيد استخدام املبيدات الكيماوية للحد من األثر املتبقي يف التمور. -
اسـتنباط وانتقـاء أصنـاف نخيـل مقاومـة لآلفـات وإكثارهـا نسـيجياً، ولكن يحتـاج هذا إلى  -

إمكانيـة علميـة وتقنية كبيـرة جداً.
التوجـه نحـو تطبيـق تقانـات املكافحـة احليويـة واملتكاملـة ووضـع قواعـد علميـة سـليمة  -

لتطويـر اسـتغالل هـذه الوسـائل احليويـة يف خفـض تعـداد آفـات النخيـل والتمـور.
التأكيـد علـى التطبيـق الدقيـق الصـارم لتشـريعات وقوانـني احلجـر الزراعـي )اخلارجـي  -

والداخلـي( للحيلولـة دون انتقـال آفـات النخيـل بواسـطة الفسـائل مـن بلـد إلـى آخـر )إال بعـد 
التأكـد مـن وجـود شـهادة صحيـة مـن بلـد املنشـأ بخلوهـا مـن اإلصابـة(، وضمـن البلـد الواحـد 

ملنـع انتشـار آفـات النخيـل بـني اإلمـارات )حيـث ال توجـد قوانـني حجـر داخلـي(.
دعـم نشـاطات اإلرشـاد الزراعـي وتدريـب العاملـني يف األجهـزة اإلرشـادية علـى النظـم  -

إلـى  وإيصالهـا  العلميـة  األبحـاث  نتائـج  تبسـيط  ومحاولـة  املتكاملـة،  للمكافحـة  التطبيقيـة 
املزارعـني. وإصـدار النشـرات العلميـة واإلرشـادية للنهـوض بنخلة التمر وتطويـر إنتاجيتها من 

خـالل منتـج متميـز مـن ناحيـة الكـم والنـوع.
تبادل املعلومات ونتائج األبحاث مع أجهزة البحث يف الدولة واملنظمات العاملية. -
االسـتمرار يف تشـجيع اسـتعمال البدائـل الكيماويـة املتخصصـة يف مكافحـة اآلفـات، مثـل  -

النمـو للتحكـم يف  اسـتخدام الفيرمونـات اجلاذبـة، التجمعيـة منهـا أو اجلنسـية، ومنظمـات 
أعـداد اآلفـات الرئيسـية. وتشـجيع اسـتخدام املصـادر الطبيعيـة النباتيـة ذات تأثيـرات حيويـة 
فعالة ضد اآلفات املستهدفة. وقد قامت بعض الهيئات البحثية خالل سنوات عديدة ماضية 
بتبنـي اسـتعمال هـذه املـواد مثـل وزارة التغيـر املناخي والبيئة، هيئة أبوظبي للزراعة والسـالمة 

الغذائيـة )جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة سـابقاً(، وجامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
حتسـني وسـائل تطبيـق املبيـدات وخفـض جرعـة املبيد، وتفادي تطبيـق املبيدات يف ظروف  -

بيئية غير مناسـبة.
اتخـاذ االحتياطـات املناسـبة أثنـاء تطبيـق املبيـدات، مبختلـف درجـات سـميتها، للوقاية من  -

خطـر تسـمم العاملني.
البحـث عـن وسـائل علميـة آمنـة للتخلـص مـن بقايـا املبيـدات الزائـدة عـن احلاجـة أو التـي  -

انتهـت صالحيتها.
ضـرورة إنشـاء وحـدات ومعامـل لتقديـر مخلفـات املبيـدات الكيميائيـة يف التمـور مـزودة  -

بأجهـزة القيـاس الدقيـق وتضـم مجموعـة مـن ذوي اخلبـرات املؤهلـني يف هـذا املجـال.
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دراسة تأثير امللوثات البيئية على منو أشجار النخيل وإنتاج التمور. -
بالرغم من قيام بعض اجلهات البحثية يف الدولة، بشكل انفرادي، بإجراء األبحاث املتعلقة  -

بواحـد أو أكثـر مـن طـرق املكافحـة، فإننـي أقتـرح تشـكيل »الفريـق البحثـي الوطنـي ملكافحـة 
آفـات النخيـل« علـى أن يتضمـن هـذا الفريـق باحثـني يف علـوم احلشـرات واألمـراض واملبيدات 
والبيئـة عـن كل مـن الهيئـات احلكوميـة احملليـة واالحتاديـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 
)وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة، قطـاع الشـؤون الزراعيـة يف هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسـالمة 
الغذائيـة(، والبلديـات احملليـة، والدائـرة اخلاصـة، وجامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة( وذلـك 
لتنسـيق اجلهـود لالسـتفادة مـن جميـع اإلمكانيـات املتاحـة لعمـل أبحـاث مشـتركة عـن معظـم 
آفـات النخيـل االقتصاديـة واتخـاذ توصيـات مشـتركة - بـدال مـن توصيـات فرديـة - والتـي 

سـوف تسـاعد علـى التغلـب علـى مشـاكل اآلفـات يف الدولـة.

المبيدات وآثارها في التمور
ترشيد االستخدام 

إنشـاء قاعـدة معلومـات خاصـة باملبيـدات الزراعيـة املسـجلة يف دول مجلـس التعـاون وعلى  -
أن تشتمل على أنواع املبيدات املستخدمة وكمياتها بالنسبة لكل محصول، واآلفات املستهدفة 

واملشـاكل الناجمـة عـن تطبيقاتهـا إلـى غير ذلك مـن املعلومات الضرورية.
االستمرار يف تتبع املتغيرات يف التشريعات العاملية واإلقليمية واحملددة لتسجيل واستيراد  -

وتـداول واسـتخدام املبيـدات والعمـل علـى نشـرها بـني دول مجلـس التعـاون اخلليجـي. وتتابـع 
وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة بشـكل منتظـم كل التشـريعات اخلاصـة باملبيـدات وذلـك حلمايـة 

اإلنسـان والبيئة.
تقـومي دراسـات سـمية املبيـدات علـى اإلنسـان واحليـوان والنبـات ضمـن ظـروف مناخيـة  -

وأسـلوب الزراعـة املتبـع. 
سـن القوانني ووضع التشـريعات اخلاصة باستكشـاف متبقيات املبيدات يف املواد الغذائية  -

للمتطلبـات العامليـة مـع وضـع قيـم احلـد األقصـى املسـموح بـه علـى  وامليـاه اجلوفيـة طبقـاً 
التمور.

ضـرورة التركيـز علـى برامـج التدريـب ومراقبـة اجلـودة وحتليـل املخاطـر، والتنسـيق بـني  -
جهـاز تسـجيل املبيـدات املسـتخدمة ونظـام تسـجيل املركبـات احليويـة.

ــة مــن  - ــاج متــور خالي ــة نحــو إنت ــات العاملي ــة املتطلب ــة لتلبي تشــجيع نظــم الزراعــة العضوي
الكيماويــات الزراعيــة.

تشـجيع البحـوث اخلاصـة باسـتخدام التقنيـات احليويـة احلديثـة والتخلـص مـن متبقيـات  -
املبيـدات يف عناصـر البيئـة.

تشـجيع الزيـارات االسـتطالعية للباحثـني يف مجـال مكافحـة آفـات النخيـل وتبـادل اآلراء  -
واخلبـرات بينهـم يف مجـال ترشـيد املبيـدات ومجـال التلـوث بهـا.

وتأثيراتهـا  - البيروثرويـدات  وخاصـة  النباتـي  األصـل  ذات  املبيـدات  اسـتخدام  ضـرورة 
واسـتقالبها وسـميتها وفترة اسـتمرار فعاليتها وتأثير اجلرعات حتت القاتلة منها على تغذية 

وتكاثـر احلشـرات.
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احلشـرية  - الهرمونـات  يف  املتمثلـة  احليوانيـة  األصـول  ذات  املبيـدات  اسـتخدام  ضـرورة 
والتشـكل  للنمـو  الطبيعيـة  احملـددات  واسـتغالل  البروتينيـة  احليويـة  احلشـرية  واملبيـدات 

التغذيـة. ومانعـات  والفيرمونـات  الهرمونـات  يف  املتمثلـة  والسـلوك 
الدقيقـة مـن بكتريـا وفيروسـات ونيماتـودا، مـع حتديـد ظـروف  - الكائنـات احليـة  اسـتخدام 

املـواد. اسـتخدام هـذه 

بقايا المبيدات في التمور 
العمـل علـى إصـدار برنامـج وطنـي الستكشـاف بقايـا املبيـدات وامللوثـات الكيمائيـة يف التمـور  -

ومنتجاتها، وإعداد واعتماد التشريعات واللوائح لتنفيذ وإدارة برنامج الرقابة وتوحيد اإلجراءات 
املتخـذة بهـذا اخلصـوص لتطبيقهـا على مسـتوى الدولة. 

إجـراء دراسـات دوريـة ومنتظمـة وذلـك بفحـص العينات الغذائية يف املسـتودعات وأخذ عينات  -
مـن امليـاه والتربـة وحتليلهـا ملعرفة مدى تواجـد بقايا املبيد. 

التمـور املنتجـة يف الدولـة، مـع  - حتديـد احلـدود العليـا املسـموح بهـا مـن بقايـا املبيـدات يف 
االسـتعانة بتلـك احلـدود املعمـول بهـا يف الـدول املتقدمـة، إن وجـدت، وبعـد إجـراء االختبـارات 

احملليـة. 
إنشاء مختبرات للكشف الدوري عن متبقيات املبيدات ونواجت متثيلها يف التمور ومنتجاتها.  -
حتديـد فتـرة مـا قبـل احلصـاد، أو فتـرة األمـان، املسـموح بهـا لـكل مبيـد علـى محصـول معـني  -

والتـي يتوقـف عليهـا تسـويق واسـتهالك وتصديـر التمـور بـني الـدول.

حماية المصادر المائية
تعزيز السياسـات املائية واخلطط االسـتراتيجية الثابتة املسـتقبلية معتمدة على أسـس علمية  -

وخبرات فنية.
عمـل آبـار مراقبـة يف كل منطقـة بعيـداً عـن آبـار الضـخ وأخـذ قراءات شـهرية مسـتمرة ملراقبة  -

هبـوط املخـزون اجلـويف يف كل منطقة.
إجراء دراسـات جيولوجية وهايدروجيولوجية ملعرفة تراكيب وخصائص املسـتودعات اجلوفية  -

ومدي إمكانية اسـتغاللها.
الت السحب املثلي وعدم جتاوزها. - البحث والتقييم واملتابعة ملشاريع املياه ومعدَّ
تفعيـل تبـادل اخلبـرات وتسـهيل نقـل املعلومـات يف مجال حتلية ميـاه البحر بني اجلهات املعنية  -

يف الدولة لتقليل التكلفة ورفع معدل األداء بأسـرع وقت ممكن.
دعـم وتشـجيع املراكـز البحثيـة التطبيقيـة يف مجـال حتليـة ميـاه البحـر يف سـبيل تطويـر أداء  -

التقنيـات املسـتخدمة وخفـض التكلفـة وإيجـاد البدائـل املناسـبة.
تركيز الدراسات والبحوث يف مجال املياه والري على النشاطات التالية: -
 تقنني االستهالك املائي بتغيير أساليب الري التقليدية باألساليب والنظم احلديثة.  
 استخدام مصلحات التربة واملواد احلافظة للرطوبة أو املواد املانعة للتسرب.  
 مسح مصادر املياه للتوصل ملعلومات دقيقة عن مكامن املياه اجلوفية وكمياتها ونوعيتها.  
 العمل على تغذية املخزون اجلويف بإنشاء السدود على مجاري الوديان.  
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الخاتمة
يحتـل النخيـل مكانـة كبيـرة يف حضارتنـا العربيـة واإلسـامية إضافـة إلـى أهميتهـا مـن الناحيـة 
الغذائيـة واالقتصاديـة واحلضاريـة والبيئيـة واجلماليـة. وقـد أوالهـا املغفـور لـه صاحـب السـمو 
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رئيـس الدولـة رحمـه اهلل ... كل الرعايـة واالهتمـام ومنـذ بداية 
النهضـة احلديثـة التـي تشـهدها دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى يـد سـموه وزراعـة النخيـل 
متثـل ثـروة ومـورداً ال ينضـب وعطـاءاً ال ينقطـع. وال يـزال التقـدم الزراعـي مسـتمراً حتـت القيـادة 

احلكيمـة لصاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد رئيـس الدولـة حفظـه اهلل.
إن مـن أعظـم اإلجنـازات التاريخيـة هـو إجنـاز الوحـدة الوطنيـة وقيـام دولـة االحتـاد، حيـث أن 
قيـام االحتـاد ضـرورة قوميـة فهـو يؤمـن االسـتقرار واألمـن للشـعب اإلماراتـي. إن عطـاء وسـخاء 
صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد حفظـه اهلل بـا حـدود ألنـه ووالـده صاحبـا اليـد اخلضراء 
التـي قهـرت الصحـراء وجعلـت مـن املسـتحيل حقيقـة وتواصلـت إجنـازات دولـة اإلمـارات العربيـة 
املتحـدة، حيـث أن التوسـع يف عـدد املـزارع وتوزيعهـا علـى املواطنـن لـه مـردود معنـوي يوضـح لنـا 
مـاذا فعلـت اإلرادة والعزميـة املخلصـة لصاحـب السـمو يف مسـيرة قهـر الصحـراء ونشـر الرقعـة 
اخلضـراء يف ربـوع الوطـن. وحتـاول اجلهـات احلكوميـة املعنيـة يف الدولـة )وزارة التغيـر املناخـي 
توفيـر  اجلهـود يف  مضاعفـة  والبلديـات(  الغذائيـة،  والسـامة  للزراعـة  أبوظبـي  هيئـة  والبيئـة، 
بأرضهـم  التمسـك  املواطنـن علـى  الزراعيـة وتشـجيع  الطفـرة  ملواكبـة هـذه  الازمـة  اخلدمـات 
جتسـيداً حلكمـة القيـادة يف ضـرورة دفعهـم نحـو العمـل واإلنتاج وتأمن مسـتقبل زاهر للزراعة يف 

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
عامـاً بعـد عـام تتحقـق اإلجنـازات الزراعيـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف ظـل رعايـة 
صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه اهلل، علـى أرض الواقـع 
وحولـت الصحـراء إلـى جنـة خضـراء فكانـت مـزارع النخيـل وبسـاتن الفواكه والكـروم والغابات... 
فالبدايـة كانـت معجـزة ... حيـث لـم يتوقـع اخلبـراء والشـركات املتخصصـة يف أن تنجـح الزراعـة 
بـن  زايـد  الشـيخ  لـه  للمغفـور  القويـة  اإلرادة  أن  إال  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  أرض  يف 
سـلطان رحمه اهلل والقيادة احلكيمة لصاحب السـمو الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه اهلل 
وتصميمهمـا علـى النجـاح وقهـر املسـتحيل بتسـخير كل اإلمكانيـات املتاحـة وضعـت حـداً جلميـع 
التوقعـات فـكان النجـاح يف الزراعـة بشـكل عـام، والنخيـل بشـكل خـاص، وقـد أشـرفا علـى هـذه 

اإلجنـازات شـخصياً منـذ عـام االحتـاد 1971م إلـى عـام التسـامح 2019م.



308

المراجع العربية
إبراهيـم، عاطـف محمـد 1993. نخلـة التمـر زراعتهـا ورعايتهـا وإنتاجهـا يف الوطـن العربـي، .11

منشـأة املعـارف اإلسـكندرية - مصـر.
إبراهيـم، عبـد الباسـط عـودة، عبـد الوهـاب زايـد، أنـور حداد، شـذا ظاهر الشـوبكي. 2018. .21

زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور يف األردن: الواقـع والتحديـات واآلفـاق. األمانـة العامة جلائزة خليفة 
الدوليـة لنخيـل التمر واإلبتـكار الزراعي.

أبـو رميلـة، بـركات. 2000. أعشـاب احلقـول الزراعيـة. عمـادة البحـث العلمـي، منشـورات .31
الهاشـمية. اململكـة األردنيـة  اجلامعـة األردنيـة. عمـان، 

االحتاد، 2010. مذكرة تفاهم لتحسني إنتاج التمور يف إمارة أبوظبي. 15 يونيو 2010..41
اإلمـارات اليـوم، 2012. »نيويـورك أبوظــبي« تعـد خارطـة جينـات وراثيـة لــ  100 نـــوع مـن .51

2012م. ديسـمبر   5 اليـوم،  اإلمـارات  التمـور. جريـدة 
األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي. 2018. زايد.. الزراعة .61

والنخيـل. إصـدار األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدولية لنخيل التمر واإلبتـكار الزراعي. أبوظبي، 
دولة اإلمـارات العربية املتحدة.

بـدوي، محمـد علـي. 2009. تأثيـر مصائـد األسـمدة العضويـة علـى إنتـاج التمـور العضويـة .71
وصفـات الثمـرة. الشـجرة املباركـة 1: 19-14.

البصـام، رعـد. 2008. اإلمـارات مؤهلـة إلنتـاج الوقـود احليـوي مـن التمور. مجلة املرشـد 38: .81
 .19-16

البكـر، عبـد اجلبـار. 1982. نخلـة التمـر. الطبعة الثانية، مطبعة الوطن، بيروت، لبنان، 1085 .91
صفحة.

البلـداوي، عبـد السـتار عبـد احلميـد. 2002. أمـراض النخيـل يف دولـة اإلمـارات العربيـة .101
املتحـدة. وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية، دبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

البلـداوي، عبـد السـتار. 2009. دراسـة تقـزم وتشـوه فسـائل نخيـل صنـف سـكري مكثـرة .111
 .78-72  :2 املباركـة  الشـجرة  النسـيجية.  بالزراعـة 

بلديـة مدينـة العـني. 2004. أفـالج العـني وواحاتها. قسـم الوقايـة واملختبر يف إدارة احلدائق .121
العامـة، بلديـة مدينـة العـني، دائرة الشـؤون البلديـة، إمارة أبوظبي.

بلديـة مدينـة العـني. بـدون تاريـخ. واحـات مدينـة العـني. بلديـة مدينـة العـني، دائـرة الشـؤون .131
البلديـة، إمـارة أبوظبـي.

اإلعـالم .141 وزارة  مـع  بالتعـاون  بـرس،  ترايدنـت  التمـور.  مـن  وليمـة   .2002 دانيـال.  بوتـس، 
املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات  دولـة  والثقافـة. 

بيسـك، سـاندرا. 2015. العريـش ... العمـارة بسـعف النخيـل. ترجمـة عمـر سـعيد األيوبـي. .151
نشـر كلمـة التابـع لهيئـة أبوظبـي للسـياحة والثقافـة، أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

متـور ليـوا. 2011. املوقـع االلكترونـي ملصنـع متـور ليـوا www.liwadate.ae. ليـوا، أبوظبـي، .161
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة. 

171. .www.kidpa.ae جائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر. 2011. املوقـع االلكترونـي للجائـزة
العـني، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 



نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

309

اجلبـوري، حميـد جاسـم محمـد. 1993. نخيـل التمـر. مطبعـة العـني. مطبوعـات جامعـة .181
املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات 

جمعيـة أصدقـاء النخلـة. 2004 و 2011. نشـرة إرشـادية )2004(، وموقـع اجلمعيـة علـى .191
املتحـدة.  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  العـني،   ،)dpfa.uaeu.ac.ae (2011 اإلنترنـت 

جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة. 2009. التقريـر السـنوي جلهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة .201
لعـام 2009. أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 

 جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة. 2011. املوقـع االلكترونـي جلهاز أبوظبـي للرقابة الغذائية .211
www.adfca.ae. أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربية املتحدة. 

حمـاد، شـاكر محمـد، وقـادوس، عاطـف عبـد الرحمـن، ورمضـان، محسـن محمـد. 1982. .221
مفترسـات ومتطفـالت آفـات النخيـل مبنطقتـي األحسـاء والقطيـف )املنطقـة الشـرقية، اململكـة 
العربيـة السـعودية(، ص 322-341. نـدوة النخيـل األولـى باململكـة العربية السـعودية. مركز أبحاث 

النخيـل والتمـور، جامعـة امللـك فيصـل. األحسـاء، اململكـة العربيـة السـعودية. 
نـدوة .231 النخيـل.  تلقيـح  يف  املسـتخدمة  املتطـورة  التقانـات   .2000 حسـن.  علـى  احلمـودي، 

اسـتخدام التقانـات احلديثـة يف تطويـر إنتاجيـة النخيـل يف الوطـن العربـي. العـني، دولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة.

حنونيـك، سـليم بولـص. 1999. التقريـر الربعـي الثامـن )أغسـطس/آب( والتاسـع )نوفمبـر/.241
تشـرين الثانـي(. املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعية. 

احلوسني، إسماعيل على. 2008. عمليات خدمة النخيل. إدارة اإلرشاد الزراعي والتسويق .251
والثـروة احليوانيـة، دائـرة بلديـة أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

اخلـوري، إبراهيـم. 1993. حصـر آلفـات نخيـل البلـح املتواجـد بحدائـق مطـار امللـك بن عبد .261
العزيـز الدولـي مبنطقـة جـدة. ص 215-219. نـدوة النخيـل الثالثـة باململكـة العربيـة السـعودية. 

مركـز أبحـاث النخيـل والتمـور، جامعـة امللـك فيصـل. األحسـاء، اململكـة العربيـة السـعودية.
دائـرة الزراعـة والثـروة احليوانيـة. 1987. دائـرة الزراعـة واإلنتاج احليواني ومسـيرة التطور .271

الزراعـي. العـني، دولـة اإلمـارات العربية املتحدة.
دائـرة الشـؤون البلديـة )سـنة النشـر غيـر مذكـورة(. 1,014,390 - 3 بلديـات - اسـتدامة - .281

مسـتقبل واحـد. بلديـة مدينـة أبوظبـي، بلديـة مدينـة العني و بلدية املنطقة الغربيـة. دولة اإلمارات 
العربيـة املتحدة.

دائـرة الشـؤون البلديـة والنقـل. 2017. دائـرة الشـؤون البلديـة والنقـل تطلق مبـادرة )أبوظبي .291
https://dmat. .اخلضـراء( لرعايـة أشـجار النخيل واملسـطحات اخلضراء والزراعـات التجميلية

 abudhabi.ae/ar/ADM/MediaCenter/News/Pages/News2017.08.06.aspx
دخيل، عبد اهلل. 2005. شـجرة النخيل والزراعة امللحية احليوية يف دولة اإلمارات العربية .301

املتحـدة. يف »نخيـل التمـر: مـن مـورد تقليـدي إلـى ثـروة خضـراء« ص 247-263. مركـز اإلمـارات 
للدراسـات والبحـوث اإلسـتراتيجية. أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربية املتحدة. 

ذيـاب، حسـني محمـد. 2010. التكـرمي العاملـي للشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان. الطبعـة .311
الثانيـة. املـدن والقـرى لنشـر وتوزيـع الكتـب. أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

زايـد، عبـد الوهـاب والكعبـي، هـالل حميـد سـاعد. 2002. إنتـاج ورعايـة شـتالت النخيـل .321
والتسـويق  الزراعـي  اإلرشـاد  إدارة  )فبرايـر(،   13 العـدد   ،11-6 املرشـد، ص  مجلـة  النسـيجي. 



310

والثـروة احليوانيـة، دائـرة بلديـة أبـو ظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
زايـد، عبـد الوهـاب. 1986. البيوتكنولوجيـا يف خدمـة النخيـل. الزراعـة والتنميـة يف الوطـن .331

العربـي العـدد 5، 6: 83-80.
سـعد، عمـاد. 2001. أفـالج العـني مـن عمـر الزمـن ... جتري ومعها ذكرياته. مجلة املرشـد، .341

العـدد 10 )مايـو(، ص 40-46، إدارة اإلرشـاد الزراعـي والتسـويق والثـروة احليوانيـة، دائـرة بلديـة 
أبوظبـي، دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة. 

سـعد، عمـاد. 2003. النخلـة شـجرة مباركـة. مجلـة املرشـد، العـدد 20 )سـبتمبر(، ص 26-.351
28، إدارة اإلرشـاد الزراعـي والتسـويق والثـروة احليوانيـة، دائـرة بلديـة أبوظبـي، دولـة اإلمـارات 

العربيـة املتحـدة. 
سـعد، عمـاد. 2014. مختبـر حتديـد أصنـاف نخيـل التمـر باسـتخدام البصمـة الوراثيـة يف .361

http://al3loom.com/?p=12777 .جامعـة اإلمـارات. آفـاق علميـة وتربويـة
سـعد، عماد. 2018. جوائز وأوسـمة اسـتحقها زايد عن جدارة خالل نصف قرن. يف كتاب .371

زايـد.. الزراعـة والنخيـل. األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمر واإلبتـكار الزراعي. 
أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربية املتحدة. 

381. Rhynchophorous احلمـراء  النخيـل  سوسـة  مكافحـة  2006أ.  حسـني.  أحمـد  السـعود، 
ferrugineus Oliver (Coleoptera: Curculionidae( باسـتخدام الفيرمونـات التجميعيـة. مجلـة 

جامعـة دمشـق للعلـوم الزراعيـة. 22)1): 162-147. 
السـعود، أحمـد حسـني. 2006ب. العوامـل املؤثـرة على كفاءة املصائـد الفيرمونية التجميعية .391

 (Rhynchophorous ferrugineus Oliver ( Coleoptera: Curculionidae لسوسة النخيل احلمراء
) مجلـة املرشـد- إدارة اإلرشـاد والتسـويق الزراعـي والثـروة احليوانية-بلديـة أبـو ظبـي- اإلمارات 

العربيـة املتحـدة ، العـدد الواحـد والثالثون- فبراير2006. صفحة 15-10.
السـعود، أحمـد حسـني. 2009أ. دور العمليـات الزراعيـة يف إنتـاج النخيـل العضـوي. صفحة .401

العمـل  تطويـر  جلنـة  46 صفحـة.  للنخيـل.  العضويـة  الزراعـة  حـول  إرشـادية  نشـرة   .  34-14
اإلرشـادي- قطـاع الزراعـة- دائـرة البلديـات والزراعـة- إمـارة أبـو ظبـي. 

النخيـل .411 لسوسـة  الفيرمونيـة  املصائـد  مكونـات  تأثيـر  2009ب.  حسـني.  أحمـد  السـعود، 
أعـداد  علـى   )Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Curculionidae:Coleoptera احلمـراء 

175-151  :(1(25 الزراعيـة.  للعلـوم  تلتقطهـا. مجلـة جامعـة دمشـق  التـي  احلشـرات 
السـعود، أحمـد حسـني. 2009ج. دور املكافحـة الزراعيـة وامليكانيكيـة يف احلـد مـن أضـرار .421

اآلفـات التـي تصيـب أشـجار النخيـل. الـدورة التدريبيـة للمهندسـني الزراعيـني العاملـني يف قطـاع 
الزراعـة، إمـارة أبوظبـي 28-30 سـبتمبر 2009. 

السـعود، أحمـد حسـني. 2013أ. دور بعـض العمليـات الزراعيـة يف احلـد مـن أضـرار أهـم .431
احلشـرات التـي تصيـب أشـجار النخيـل. مجلـة الشـجرة املباركـة - املجلـد اخلامـس - العدد األول 

- مـارس 2013 صفحـة 113-104.
السـعود، احمد حسـني. 2013ب. دور املبيدات احلشـرية يف املصائد الفيرمونية التجميعية .441

لسوسـة النخيـل احلمـراء Rhynchophorous ferrugineus Olivier. مجلـة وقايـة النبـات العربيـة 
 .192-187 :(2(31

الشـاكر، سـمير عبد احلميد. 2000. املنافذ اجلديدة يف اسـتخدامات التمور يف الصناعات .451



نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

311

الغذائيـة، نـدوة اسـتخدام التقانـات احلديثـة يف تطويـر إنتاجيـة النخيـل يف الوطـن العربـي. العـني، 
دولـة اإلمـارات العربية املتحدة.

الشـاكر، سـمير. 2005. تقنيـات مـا بعـد حصـاد التمـور يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. .461
يف »نخيـل التمـر: مـن مـورد تقليـدي إلـى ثـروة خضـراء« ص 211-246. مركـز اإلمارات للدراسـات 

والبحـوث اإلسـتراتيجية. أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة.
إكثـار ورعايـة .471 نـدوة  النخيـل.  تاريخيـة عـن أصـل وزراعـة  1988. خلفيـة  شـبانة ، حسـن. 

النخيـل يف الوطـن العربـي. املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة، العـني، دولـة اإلمـارات العربيـة 
سـبتمبر.  10-5 املتحـدة، 

شـبانة ، حسـن. 2000. تقانـات تربيـة ورعايـة النخيـل. نـدوة اسـتخدام التقانـات احلديثة يف .481
تطويـر إنتاجيـة النخيـل يف الوطـن العربـي. العـني، دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة.

شـبانة، حسـن، والشـريقي، راشـد محمـد خلفـان. 2000. النخيـل وإنتـاج التمـور يف اإلمـارات العربية .491
املتحـدة. الطبعـة األولـى، وزارة الزراعيـة والثـروة السـمكية، دبـي - دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة.

شـبانة ، حسـن، والشـريقي، راشـد محمد خلفان. 2003. أصناف نخيل التمر ومواصفاتها .501
يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية، دبـي، دولة اإلمـارات العربية 

املتحدة.
شـبانة، حسـن، والظنحانـي، سـعيد، واحلمـودي، علـي. 2003. تأثيـر تغطيـة عـذوق النخيـل .511

بأكيـاس ورقيـة بعـد التلقيـح مباشـرة علـى موعـد النضـج ومواصفاتها. مجلة املرشـد، ص 41-38، 
العـدد 20 )سـبتمبر(. إدارة اإلرشـاد الزراعـي والتسـويق والثـروة احليوانيـة، دائـرة بلديـة أبو ظبي، 

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة.
الشـجرة املباركة. 2009. املركز العربي للهندسـة الوراثية والتقنية احليوية باإلمارات. عدد .521

1، ص 65-64. 
الشـجرة املباركـة. 2010. اإلمـارات تسـتثمر يف زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور. عـدد 2، ص .531

 .35-34
الشـجرة املباركـة. 2011. اإلمـارات تسـتثمر يف زراعـة النخيـل وانتاج التمـور يف ناميبا. عدد .541

1، ص 59-58. 
551..www.aldahra.com شركة الظاهرة الزراعية. 2001أ. موقع الشركة على االنترنت
شـركة الظاهـرة الزراعيـة. 2011ب. نشـرة تعريفيـة عـن شـركة الظاهـرة الزراعيـة. العـني، .561

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
واحلمـودي، .571 وعـوض اهلل، محمـد رضـا  وشـبانة، حسـن  راشـد محمـد خلفـان  الشـريقي، 

علـي حسـن والصفـدي، وليـد محمـد. 1995. نخيـل التمـر يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة: 
مشـروع تطويـر نخيـل التمـر بدولـة اإلمـارات. مطبعة املنظمة العربية للتنميـة الزراعية، اخلرطوم، 

السـودان.
طيبـة للصناعـات الهندسـية. 2011. نشـرة تعريفيـة عـن طيبـة للصناعـات الهندسـية. دبـي، .581

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 
العانـي، عامـر محمـد بنـدر، البغـام، سـعيد حسـن، ابراهيـم، منصـور، وآكـروت، صالـح عبـد .591

اهلل. 2009. دراسـة اسـتخدام الطاقـة الشمسـية لتجفيـف التمـور. الشـجرة املباركـة، 2 : 55-44. 
العانـي، عامـر محمـد بنـدر، حسـني، صـالح عبد املنعم، بن علوان، سـلطان عبد اهلل، البغام، .601



312

سـعيد حسـن أحمـد، ودرويـس، أسـامة. 2010. دور أشـجار النخيـل يف احلـد مـن التلـوث البيئـي. 
الشـجرة املباركة 1: 59-58.

النخيـل: .611 أمـراض   .1997 الديـن احلسـيني.  ومحمـد، صـالح  القـادر، هشـام هاشـم  عبـد 
املشـاكل، تشـخيص األمـراض، الوقايـة والعـالج. دار املريـخ، الريـاض، اململكـة العربيـة السـعودية.

عبـد املجيـد، محمـد إبراهيـم، واحلمـادي، عبـد العظيـم. 1998. املكافحـة املتكاملـة آلفـات .621
التمـر. النـدوة القوميـة حـول إعـداد واسـتخدام احلـزم التقنيـة لتحسـني إنتـاج النخيـل. املنامـة، 

البحريـن.
عثمـان، أحمـد خـال، وسـعد، عمـاد محمـد، ولسـعود، أحمـد حسـني، وبـدوي، محمـد علـي، .631

اإلرشـادي  العمـل  إنتـاج جلنـة تطويـر  للنخيـل.  العضويـة  الـزراة   .2009 رمـزي.  الرحيـم،  وعبـد 
مبناسـبة مشـاركة قطـاع الزراعـة يف مهرجـان ليـوا للرطـب 17-26 يوليـو 2009م.

العزبـي، فـؤاد والذهلـي، ناصـر وحجـازي، بشـير. 2003أ. أهـم اآلفـات التـي تصيـب أشـجار .641
النخيـل وطـرق الوقايـة والعـالج. نشـرة إرشـادية، 27 صفحـة. دائـرة الزراعـة والثـروة احليوانيـة، 

العـني، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 
العزبـي، فـؤاد والذهلـي، ناصـر وحجـازي، بشـير. 2003ب. أهـم الوسـائل املتبعـة لوقايـة .651

وعـالج أشـجار النخيـل مـن اإلصابـة بسوسـة النخيـل احلمراء. نشـرة إرشـادية، 16 صفحـة. دائرة 
الزراعـة والثـروة احليوانيـة، العـني، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 

العكيـدي، حسـن خالـد وعبـد املنعـم، عـارف أحمـد. 1985. تصنيـع التمور ومنتجـات النخيل .661
السـليلوزية. األمانـة العامـة، االحتـاد العربـي للصناعـات الغذائية. بغـداد، العراق.

علي، فتحي حسـني أحمد. 2000. تقنيات ما بعد اجلني. ندوة اسـتخدام التقانات احلديثة .671
يف تطوير إنتاجية النخيل يف الوطن العربي. العني، دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

1987. اسـتخدام .681 والعكيـدي، حسـن خالـد وسـعدون، محمـد رشـيد.  علـي، يوسـف حسـن 
السـكر السـائل - السـكرين يف تصنيع مشـروبات ذات طاقة دافئة. مجلة نخل التمر 5: 121-112.

غالـب، حسـام حسـن علـي. 2002. أشـجار نخيـل التمـر مـن واقـع دولـة اإلمـارات العربيـة .691
دولـة  أبوظبـي،  بلديـة  دائـرة  احليوانيـة،  والثـروة  والتسـويق  اإلرشـاد  إدارة  ص.   194 املتحـدة. 

املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات 
غالـب، حسـام حسـن علـي. 2003أ. التصنيـف النباتـي والوصـف املورفولوجـي والتركيـب .701

التشـريحي لنخلة التمر )كتيب إرشـادي(. إدارة اإلرشـاد والتسـويق والثروة احليوانية، دائرة بلدية 
أبـو ظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

غالـب، حسـام حسـن علـي. 2003ب. أصنـاف نخيـل التمر يف دولة اإلمـارات العربية املتحدة .711
بلديـة  دائـرة  احليوانيـة،  والثـروة  والتسـويق  اإلرشـاد  إدارة  بوسـترات(.  أو  حائـط  ملصقـات   4(

أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
غالـب، حسـام حسـن علـي. 2008أ. التقـومي السـنوي لزراعـة وخدمـة أشـجار نخيـل التمـر .721

)كتيـب إرشـادي(. اإلدارة العامـة لزراعـة أبوظبـي، قطـاع الزراعـة، دائرة البلديـات والزراعة، إمارة 
أبـو ظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

غالـب، حسـام حسـن علـي. 2008ب. أطلـس أصنـاف نخيـل التمـر يف دولة اإلمـارات العربية .731
املتحـدة. مركـز زايـد للتـراث والتاريـخ، نـادي تـراث اإلمارات. سـتة أجزاء.

الغنيمـي، علـي. 1993. موسـوعة نباتـات اإلمـارات العربيـة املتحدة يف تراث الطب الشـعبي. .741



نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

313

جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. العـني، دولة اإلمـارات العربية املتحدة.
فـرج، كـرمي محمـد ومنصـور، عمـاد وخميـس، أحمـد عبـد السـالم. 2000. التعلـم الذاتـي .751

لنخيـل التمـر. برنامـج إلكترونـي علـى قـرص مدمـج، جامعة اإلمارات العربية املتحـدة، العني، دولة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

 فـرج، كـرمي محمـد. 2004. نخيـل التمـر كعلـم وثقافـة وتـراث. نـادي تـراث اإلمـارات، مركـز .761
زايـد للتـراث والتاريـخ، أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة.

 فـرج، كـرمي محمـد. 2005. نخلـة التمـر بـني البحـث والتطبيق. الدائرة اخلاصـة للمغفور له .771
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رحمـه اهلل. أبوظبـي، دولة اإلمـارات العربية املتحدة.

الفوعـة، 2009أ. شـركة الفوعـة لتطويـر وتنميـة زراعة النخيل )نشـرة تعريفيـة(. العني، دولة .781
اإلمـارات العربية املتحدة. 

دولـة .791 العـني،  الفوعـة،  شـركة  الرابـع.  اإلصـدار  التمـور.  تسـويق  دليـل  2009ب.  الفوعـة، 
املتحـدة.  العربيـة  اإلمـارات 

الفوعـة، 2011. شـركة الفوعـة لتطويـر وتنميـة زراعـة النخيـل )موقـع الشـركة علـى االنتـرت .801
www.alfoah.ae(. العـني، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 

قـزق، حسـني صالـح واألديـب، نـدى زهيـر. 2006. النمـط االسـتهاللكي والعـادات الغذائيـة .811
املرتبطـة بتنـاول التمـور عنـد اإلمارتيـني يف مدينـة العني. إصدار خاص مبناسـبة املهرجان الدولي 
الرابـع للنخيـل والتمـر، نوفمبـر 2010، بدعـم مـن جائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر. أبوظبـي، 

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
قسـومة، محمـد سـعيد. 2000. اآلفـات الزراعيـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. اجلزء .821

األول: آفـات أشـجار الفاكهـة. وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية. دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة.
قنـاوي، مجـدي محمـد. 2005. آفـات النخيـل والتمـور يف سـلطنة عمـان. شـؤون البـالط .831

السـلطاني، مسـقط، سـلطنة عمـان.
الكثيـري، محمـد عاشـور. 1998. صـور اسـتهالك التمـور وتصنيعهـا وإجتاهـات التطويـر. .841

نـدوة أوضـاع النخيـل وإنتـاج التمـور. جامعـة حضـر مـوت للعلـوم والتكنولوجيـا، سـيئون، اليمـن.
كـرمي، فـوزي محمـد. 1995. األعشـاب يف اإلمـارات العربيـة املتحدة. مركز بحوث الصحراء .851

والبيئـة البحريـة. جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحدة. العني، دولـة اإلمارات العربية املتحدة.
الكعبـي، عبـد اهلل راشـد أحمـد املـر. 2008. الـكالم العجـب مـن حكيـم العـرب زايـد بـن .861

املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات  دولـة  أبوظبـي،   .139 نهيـان. ص  آل  سـلطان 
الكعبـي، هـالل حميـد بـن سـاعد. 2008. عبقريـة زايد يف الزراعـة والبيئة. ديوان ولي العهد .871

سـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان. أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة.
كعكـه، وليـد عبـد الغنـي. 2001. االسـتخدام اآلمـن والفعـال للمبيـدات. 780 ص )جـزءان(. .881

جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، العـني، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
كعكـه، وليـد عبـد الغنـي. 2004. نخيـل التمر يف دولة اإلمـارات العربية املتحدة: غرس زايد: .891

اإلجنـازات يف عصـر االحتـاد 1971-2004م. الطبعـة الثانيـة. الدائـرة اخلاصـة لصاحـب السـمو 
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رئيـس الدولـة. أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة.

كعكه، وليد عبد الغني. 2006. معجم مصطلحات علوم احلشرات واإلدارة املتكاملة لآلفات. .901
130 ص يف جزئني. جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العني، دولة اإلمارات العربية املتحدة.



314

كعكـه، وليـد عبـد الغنـي. 2017. آفـات النخيـل والتمـور يف العالـم العربـي. 420 ص، الطبعـة .911
األولـى. مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي. الكويت.

كعكـه، وليـد عبـد الغنـي، أحمـد عبـد السـالم خميـس ومحمـود مصطفـى أبـو النـور. 2001. .921
سوسـة النخيـل احلمـراء: أخطـر اآلفـات الزراعيـة. 162 ص. جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، 

العـني، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
النعيمـي، شـما سـيف .931 مبـارك  اليماحـي، سـيف  علـي  الغنـي، سـعيد  عبـد  وليـد  كعكـه، 

املنصـوري، مثايـل عـوض العامـري وأحمـد محمـد الظاهري. 2018. سـجل اآلفـات الزراعية يف 
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة. أبوظبـي، اإلمـارات العربيـة 

املتحـدة.
مجلـة املرشـد. 2003. األعـداد 17 )فبرايـر( و19 )أغسـطس( و 20 )سـبتمبر - عـدد خـاص .941

مبناسـبة يـوم النخيـل العربـي 15 سـبتمبر(. إدارة اإلرشـاد الزراعـي والتسـويق والثـروة احليوانيـة، 
دائـرة بلديـة أبـو ظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة.

مجلة املرشـد. 2004. إكثار فحل العني بتقنية زراعة األزهار. العدد 22 )فبراير(، ص 30-.951
33. إدارة اإلرشـاد الزراعـي والتسـويق والثـروة احليوانيـة، دائـرة بلديـة أبـو ظبـي، دولـة اإلمـارات 

العربيـة املتحدة.
مجلـة غـرس زايـد. 2002. املختبـرات املركزيـة بالعـني: كفـاءة وتقنيـة عاليـة. مجلـة غـرس .961

زايـد، العـدد الرابـع، أبريـل 2002. 
مختبرات الراجحي لزراعة األنسجة النباتية 2016. نشرة تعريفية عن مختبرات الراجحي .971

لزراعة األنسجة النباتية. دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
مرسـي، محمـد عـادل، أبوعاقلـة، عبـد اهلل محمـد، والنعيمي، سـيف مبارك. 2008. سوسـة .981

النخيـل احلمـراء. 28 ص. قسـم الوقايـة، قطـاع الزراعـة - العـني، دائـرة البلديـات والزراعة، إمارة 
أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربية املتحدة.

991.http://www. مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث اإلسـتراتيجية. 2011. موقـع املركـز
ecssr.ac.ae، أبوظبـي، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 

1001.uae.gov.ae/ اإلنترنـت  علـى  املركـز  موقـع  الزراعيـة.  للمعلومـات  اإلمـارات  مركـز 
املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات  دولـة  السـمكية،  والثـروة  الزراعـة  وزارة  دبـي،   .uaeagricent

1011.http://www.biosaline. املركز الدولي للزراعة امللحية. 2011. املوقع االلكتروني للمركز
org. دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

مركـز الزراعـة العضويـة. 2011. مركـز الزراعـة العضويـة - إمارة أبوظبي. نشـرة إرشـادية .1021
وموقـع جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة www.adfca.ae. أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

مركـز خدمـات املزارعـني. 2017ث. مزرعـة حاصلـة على شـهادة االعتمـاد يف مجال تطبيق .1031
https://www.adfsc.ae/Ar/_layouts/15/ADFSC- New/ املمارسـات الزراعيـة اجليـدة

ADFSCPages/NewsListing.aspx?id=145
1041.https://www. .مركـز خدمـات املزارعـني. 2017أ. نبـذة عـن مركـز خدمـات املزارعـني

 adfsc.ae/ar/pages/about.aspx
1051.https:// )مركـز خدمـات املزارعـني. 2017ت. املمارسـات الزراعية اجليـدة )جلوبال جاب

www.adfsc.ae/Ar/Pages/Global_GAP.aspx



نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

315

1061. https://www. مركـز خدمـات املزارعـني، 2017ب. خدمـات اإلرشـاد الفنـي والتدريـب
 adfsc.ae/ar/Pages/servicecataloguerequest.aspx?code=adfsc-ts-08

مسـلم، فيصل سـالم. 1999. دراسـة حول مشـروع إنشـاء أمهات إلنتاج فسـائل نخلة البلح. .1071
كليـة العلـوم التطبيقيـة، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، سـيئون، اليمن.

1081.www. مشـاتل السـاحل األخضـر. 2011. نشـرة إرشـادية وموقـع املشـاتل علـى اإلنترنـت
gcnuae.com، الفجيـرة، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 

1091.http://ebff. مصنـع اإلمـارات لألسـمدة البيولوجيـة. 2011. موقـع املصنـع علـى اإلنترنـت
ae/ar/ 1. العـني، دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 

مصنع السـاد. 2004. نشـرة تعريفية عن مصنع التمور بالسـاد، وموقع مصنع السـاد على .1101
اإلنترنـت www.uaedates.com، إمـارة أبوظبـي، دولـة اإلمارات العربية املتحدة. 

مصنـع املرفـأ. 2004. نشـرة تعريفيـة عـن منتجـات الظفـرة، وموقـع مصنـع املرفـأ علـى .1111
املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات  دولـة  أبوظبـي،  إمـارة  املرفـأ،   .www.aldhafra.com اإلنترنـت 

علـى .1121 املنظمـة  موقـع  FAO).ا2003-1961.  )فـاو  والزراعـة  لألغذيـة  العامليـة  املنظمـة 
.www.fao.org الزراعيـة،  اإلحصـاءات  صفحـات   - االنترنـت 

النعيمـي، جبـار حسـن واألميـر، عبـاس جعفـر. 1980. فسـلجة وتشـريح ومورفولوجي نخلة .1131
التمـر. جامعـة البصرة، البصـرة، العراق.

الواحـة. 2011. املوقـع االلكترونـي لشـركة الواحـة www.oasisnakhoil.com. دبـي، دولـة .1141
اإلمـارات العربيـة املتحدة.

الوثبة ماريونية. 2004 و 2011. فسـائل نخيل نسـيجية - الوثبة ماريونية. نشـرة إرشـادية .1151
)2004(، وموقـع الوثبـة ماريونيـة علـى اإلنترنـت www.awn-datepalm.com (2011)، أبوظبـي، 

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 
1161.https://www.moccae. gov. .وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة. 2017أ. نبـذة عـن الـوزارة

ae/ar/about-ministry/about-the-ministry.aspx
وزارة التغيـــر املناخـــي والبيئـــة. 2017ب. أهـــاًل وســـهاًل بكـــم يف موقــع املرشــد الزراعي.  .1171

https://www.moccae.gov.ae/Agriculture/portal/ default. aspx
وزارة الزراعة والثروة السمكية 2004. موقع وزارة الزراعة والثروة السمكية على اإلنترنت .1181

www.uae.gov.ae/maf. دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية. الكتـب اإلحصائيـة السـنوية مـن عـام 1980 إلـى عـام .1191

املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات  دولـة  2002م. 
وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية. 1991. نشـرة تعريفيـة عـن آفـات النخيل احلشـرية. دولة .1201

اإلمـارات العربيـة املتحدة. 
وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية. 1993. القـرار الـوزاري رقـم 57 لسـنة 1993 بالالئحـة .1211

التنفيذيـة للقانـون االحتـادي رقـم 41 لسـنة 1992 يف شـأن املبيـدات الزراعيـة. دولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة. 

وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية. 1995. نخيـل التمـر يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. .1221
للتنميـة  العربيـة  املنظمـة  طبـع  املتحـدة.  العربيـة  اإلمـارات  بدولـة  التمـر  نخيـل  تطويـر  مشـروع 

الزراعيـة.



316

اإلمـارات .1231 دولـة  للمبيـدات.  احمللـي  التسـجيل   .1999 السـمكية.  والثـروة  الزراعـة  وزارة 
املتحـدة.  العربيـة 

العربيـة .1241 اململكـة  يف  النيماتوديـة  النبـات  أمـراض   .2003 اهلل.  عبـد  بـن  فهـد  اليحيـى، 
السـعودية.  العربيـة  اململكـة  الريـاض،  سـعود.  امللـك  جامعـة  السـعودية. 

 وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة. 2018. القـرار الـوزاري رقـم )36( لعـام 2018م يف شـأن .1251
املبيـدات احملظـورة ومقيـدة االسـتخدام بدولـة اإلمـارات العربية املتحدة.  أبوظبـي، دولة اإلمارات 

العربيـة املتحـدة. 

المراجع األجنبية
1.1Abboudi, A. H. and A. K. Thompson. 1998. Effect of temperature of the storage 

of rutab dates harvested at different maturity stages. Proceedings of the First Inter. 
Conf. on Date Palm, Al-Ain, UAE, pp 399- 416. 

2.1Abuagla, A.M. and M.A. Al-Deeb. 2012. Effect of bait quantity and trap color 
on the trapping efficacy of the pheromone trap for the red palm weevil, Rhynchophorus 
ferrugineus. Journal of Insect Science. Journal of Insect Science 12:102. Available 
online: http://www. insectscience.org/12.120

3.1Achour, M., S. Hamdi, and M. Hamdi. 1998. Effect of the glucose syrup coating 
on the quality of the Tunisian dates during storage. Proceedings of the First Inter. 
Conf. on Date Palm, Al-Ain, UAE, pp 433- 442. 

4.1Al-Deeb, M.A. 2012a. Lethal time at different temperatures and date variety 
preference of the saw-toothed grain beetle in stored dates. Agricultural Sciences, 3 
(6(:789-794. DOI:10.4236/as.2012.36095.

5.1Al-Deeb, M.A. 2012b. Chapter 8: Date Palm Insect and Mite Pests and Their 
Management. Pp. 113-128.  Book title: Dates: Production, Processing, Food, and 
Medicinal Values. CRC Press. Taylor & Francis Group. ISBN: Print ISBN: 978-1-
4398-4945-3. http://www. crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b11874-10

6.1Al-Deeb, M.A. and M. Z. Khalaf. 2015. Chapter 3: “Biology and management 
of the longhorn date palm stem borer, Jebusaea hammerschmidtii, and the frond 
borer, Phonapate frontalis”. Book title: Integrated Pest Management in Date Palm: 
Current Status and Emerging Challenges. pp. 63-72. Springer.

7.1Al-Deeb, M.A. and M.R. Enan. 2010. First record of a phoretic Astigmatid 
mite Sancassania sp.       (Acaridae: Astigmata( on Oryctes agamemnon Burmeister 
(Coleoptera: Scarabaeidae( in UAE. Inter. J. Agric. and Biology. 12(1(: 157-160. 
http://www.fspublishers.org /ijab/past- issues/ IJABVOL_12_NO_1/31. pdf

8.1Al-Deeb, M.A., S.B. Muzaffar, A.M. Abuagla, and E.M. Sharif. 2011. 
Distribution and Abundance of Phoretic Mites (Astigmata, Mesostigmata( on 



نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

317

Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae(. Florida Entomologist, 
94(4(: 748-755. http://dx.doi. org/10.1653/024.094.0403

9.1Al-Deeb, M.A., S.B. Muzaffar, and E.M. Sharif. 2012b. Interaction between 
Phoretic Mites and the Arabian rhinoceros beetle Oryctes agamemnon arabicus. 
Journal of Insect Science. 12:128. Available online: http://www.insectscience.
org/12.128

10.1Al-Deeb, M.A., S.T. Mahmoud, and E.M. Sharif. 2012b. Use of Light Traps 
and Differing Light Color to Investigate Seasonal Abundance of the Date Palm Pest, 
Oryctes agamemnon arabicus (Coleoptera: Scarabaeidae(. Journal of Economic 
Entomology. 105: 2062-2067. http://dx.doi.org/10.1603/EC12141.

11.1Al-Dhaheri, H.A. and M.A. Al-Deeb. 2012. Mortality and GST Enzyme 
Response of Saw-toothed Grain Beetles, Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: 
Silvanidae( Exposed to Low Insecticide Concentrations. Journal of Entomology, 
9(6(: 396-402. DOI: 10.3923/ je.2012.396.402

12.1Al-Saoud, A.H., M.A. Al-Deeb, A.K. Murchie. 2010. Effect of Color on the 
Trapping Effectiveness of Red Palm Weevil Pheromone Traps. Journal of Entomology. 
7(1(: 54-59. http://dx.doi.org/10.3923/ je.2010. 54.59

13.1Bedford, G. O., Al-Deeb, M.A., M. Z. Khalaf, K. Mohammadpour, and S. 
Rasmi. 2015. Chapter 4: “Biology and management of dynastid beetles of date 
palms”. Book title: Integrated Pest Management in Date Palm: Current Status and 
Emerging Challenges. pp. 73-108. Springer. 

14.1Carpenter, J. B. and H. S. Elmer. 1978. Pests and diseases of the date palm. 
USDA Handbook No. 527, 42 pp.

15.1Dawson, V. H. W. 1982. Plant production and protection. Paper No. 35. FAO. 
Rome.

16.1Deadman, M. L., K. M. Azam, s. A. Ravzi, and W. Kaakeh. 2001. Preliminary 
investigation into the biological control of the red palm weevil using Beauveria 

bassiana. Proceedings of the Second International Conference on Date Palm 
(refereed(, Al-Ain, UAE.

17.1Djerb, M. 1983. Diseases of the Date Palm. Reg. Proj. for Palm and Dates Res. 
Cent. Near East of North Africa. Baghdad, 106 pp.

18.1Holden, P. 1986. Pesticides and Groundwater Quality: Issues and Problems in 
Four States. National Academy Press, Washington, D.C.

19.1IDA world wide desalting plants. 1998. Inventory-Report no. 15 (June 1998(.
20.1Kaakeh, W. 2005. Identification, geographical distribution, and hosts of 

subterranean termites in the United Arab Emirates Ecosystems. Journal of Agricultural 
and Marine Sciences 10: 33-39.



318

21.1Kaakeh, W. 2005a. Longevity, fecundity, and fertility of the red palm weevil, 
Rynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae( on natural and artificial 
diets. Emirates Journal of Agricultural Sciences 17(1(: 23-33.

22.1Kaakeh, W. 2005b. Survival and feeding responses of Anacanthotermes 

ochraceus (Hodotermitidae: Isoptera( to local and imported woods. Journal of 
Economic Entomology 98(4(: 2137-2142.

23.1Kaakeh, W. 2006a. Relative abundance and foraging intensity of subterranean 
termites in date palm plantations in Abu Dhabi Emirate, the UAE. Emirates Journal 
of Agricultural Sciences 18(1(: 10-16.

24.1Kaakeh, W. 2006b. Toxicity of Imidacloprid to developmental stages of 
Rhynchophorus ferrufineus (Curculionidae: Coleoptera(: Laboratory and field tests. 
Crop Protection 25: 432-439. 

25.1Kaakeh, W. 1998. The mating behavior of the red palm weevil (Coleoptera: 
Curculionidae(. Emirates Journal of Agricultural Sciences 10 (1(: 24-47 (UAE(.

26.1Kaakeh, W., A. A. Khamis, and M. Aboul-Anour. 2001B. Life cycle of the 
red palm weevil, Rhynchophorous ferrugineus Oliv., on sugarcane and artificial diet. 
Proceedings of the Second International Conference on Date Palm, Al-Ain, UAE.

27.1Kaakeh, W., F. E-Ezaby, A. A. Khamis, and M. M. Aboul-Anour. 2001A. 
Management of the red palm weevil, Rhynchophorous ferrugineus Oliv., by a 
pheromone/food-based trapping system. Proceedings of the Second Inter. Conf. on 
Date Palm, Al-Ain, UAE.

28.1Kaakeh, W., M. Aboul-Anour, and A. A. Khamis. 2001C. Mass rearing of the 
red palm weevil, Rhynchophorous ferrugineus Oliv., on sugarcane and artificial diets 
for laboratory studies. Proceedings of the Second International Conference on Date 
Palm, Al-Ain, UAE.

29.1Marer, P. J. 2000. The Safe and Effective Use of Pesticides. University of 
California Publication 3324, USA..

30.1Mason, S. C. 1925. The minimum temperature for growth of the date palm and 
the absence of arresting period. J. Agric. Res. 31: 401-414.

31.1Metcalf, R. L. and W. H. Luckmann. 1994. Introduction to Insect Pest 
Management. John Wiley & Sons, Inc. New York.

32.1Modgson, R. W. 1934. Note on the frost resistance of the date palm. Date 
Grower’s Inst. Report No. 11.

33.1Peter, V. (ed.( 1998. UAE in Focus. Trident Press Ltd. London. 
34.1Saeed, E., Sham, A., El-Tarabily, K., Abu Elsamen, F., Iratni, R., and 

AbuQamar, S.F. 2016. Chemical control of black scorch disease on date palm caused 
by the fungal pathogen, Thielaviopsis punctulata in United Arab Emirates. Plant 



نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

319

Diseases 100: 2370-2376.
35.1Saeed, E., Sham, A., Salmin, Z., Abdelmowla, Y., Iratni, R., El Tarabily, L., and 

AbuQamar, S.F. 2016. Streptomyces globosus UAE1, a potential effective biological 
agent for black scorch disease in date palm plantations. Frontiers in Microbiology 
Volume 8 Article 1455.

36.1Shabana, H. R., R. M. K. Al-Shiraqui, M. L. Mansour, and W. M. Al-Safadi. 
1998. Comparison between date palm fruits produced from tissue culture and offshoot 
plants (Hilali cultivar(. The First International Conference on Date Palm, p. 168-172. 
Al-Ain, United Arab Emirates.

37.1Young, A. L. 1987. Minimizing the risk associated with pesticide use: An 
Overview, p. 1-11, in Pesticide: Minimizing the Risks. Ragsdale and Kuhr, Eds. 
ACS, Symposium Series 336.

38.1Zaid, A. 1984. In vitro browning of tissue and media with special emphasis to 
date palm cultures (A review(. Date Palm J. 3: 269-275.

39.1Ziolkowski, M. C. 2000. The Shasha - traditional craft of the UAE’s East 
Coast. Tribulus 10(1(: 8-9.



320



نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

321

الفهرس

الصفحةاملوضوع

13رؤية واضحة يف توطني املعرفة 

15املقدمة 

17الفصل األول: زايد والنخيل

 18إجنازات زايد غير احملدودة 

 18مبادرة »عام زايد« 

 19اهتمام مبكر يف الزراعة 

 19أحالم زايد 

 20مسيرة زايد يف إعمار أبوظبي 

 21سياسة زايد الزراعية 

 21تقدير دولي 

25الفصل الثاني: زراعة النخيل يف اإلمارات العربية املتحدة

26التصنيف النباتي 

26الوصف املورفولوجي 

28املوطن األصلي 

30تاثير املناخ على انتشار زراعة النخيل 

32املناطق الزراعية يف الدولة 

33أمناط الزراعة واخلدمات الزراعية 

36أساليب ري أشجار النخيل 

39تقنيات إكثار النخيل: املاضي واحلاضر 



322

40عالقة النخيل والتمور باألمن الغذائي 

41زراعة النخيل والتوازن البيئي 

42القيمة االقتصادية والصناعات التراثية لنخلة التمر 

49الفصل الثالث: انتاج التمور يف اإلمارات العربية املتحدة 

50األهمية الغذائية للتمور 

52أصناف التمور 

55جني وجتفيف التمور 

67مخازن تبريد التمور يف مرحلة الرطب 

69مصانع التمور يف اإلمارات العربية املتحدة 

80استخدامات التمور يف الصناعات الغذائية 

81التوصيات واملقترحات لتطوير منتجات التمور 

الفصـل الرابـع: مكانـة دولـة االمـارات العربيـة املتحـدة عربيـا وعامليـا يف زراعـة 
83النخيـل وإنتـاج التمـور 

84عدد أشجار النخيل يف الدولة 

87مساحة مزارع النخيل واإلنتاج الكلي واستخدامات التمور املنتجة 

91استيراد وتصدير التمور 

95اإلنتاج العربي والعاملي للتمور 

واملؤسسـات  األبحـاث  ومراكـز  احلكوميـة  املؤسسـات  دور  اخلامـس:  الفصـل 
النخيـل  زراعـة  تطويـر  يف  العليـا  99التعليميـة 

101وزارة الزراعة والثروة السمكية/ وزارة البيئة واملياه/ وزارة التغير املناخي والبيئة

113دائرة الزراعة والثروة احليوانية 

117هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

119جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية )سابقاً(



نخيل التمر في اإلمارات
اإلجنازات من عام االحتاد 1971م إىل عام التسامح 2019م

323

123مركز خدمات املزارعني )سابقاً(

130مركز الزراعة العضوية 

131البلديات 

143الدائرة اخلاصة 

145جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

157مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 

158نادي تراث اإلمارات 

161جلنة إدارة املهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي

162شركة الفوعة لتطوير وتنمية زراعة النخيل 

165مركز خليفة للتقانات احليوية والهندسة الوراثية 

166املركز الدولي للزراعة امللحية 

168الهيئة الوطنية للمواصفات واملقاييس 

169جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

183جمعية أصدقاء النخلة 

189مشروع متور السيجي - الفجيرة

190دائرة الثقافة واإلعالم - عجمان 

192جامعة نيويورك - أبوظبي 

192مشاتل الساحل األخضر 

194الوثبة ماريونية 

197مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية  

200شركة الظاهرة الزراعية 

204شركة طيبة للصناعات الهندسية 



324

206جنان لالستثمار

207تنمية القطاع البحثي يف املؤسسات ومراكز األبحاث 

209الفصل السادس: برامج تطوير ورعاية نخيل التمر يف االمارات العربية املتحدة 

210برامج تربية ورعاية وإنتاج النخيل 

224برامج املكافحة املتكاملة آلفات النخيل 

295بقايا املبيدات يف التمور 

298حماية مصادر املياه ووسائل ترشيد استخدامها 

النخيـل يف  بتنميـة  الزراعيـة اخلاصـة  العمليـات والسياسـات  السـابع:  الفصـل 
املتحـدة  العربيـة  301االمـارات 

307اخلامتة 

308املراجع العربية 

316املراجع األجنبية 

321الفهرس 





رؤية واضحة في توطين المعرفة
حرصـت األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعي منذ تأسيسـها 
يف العـام 2007م وحتـى اآلن العمـل وفـق خطـة اسـتراتيجية واضحـة، تسـعى مـن خاللهـا إلـى 
حتقيـق أهدافهـا التـي قامـت مـن أجلهـا وهـي تعريـف العالـم باهتمـام صاحـب السـمو الشـيخ 
خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة »حفظه اهلل« بزراعة النخيل واالبتكار الزراعي ومبادراته 
الكرميـة يف األنشـطة واملجـاالت املتعلقـة بدعـم البحوث والدراسـات، وإبراز الـدور الريادي لدولة 
اإلمـارات يف دفـع مسـيرة اإلبـداع واالبتـكار يف مجـال نخيـل التمـر والقطـاع الزراعـي، واالهتمـام 
املسـتدامة،  التنميـة  لتحقيـق  الرقعـة اخلضـراء  وزيـادة  الفقـر  البيئـة ومحاربـة  بقضايـا حمايـة 
ودعـم البحـث العلمـي وتشـجيع وتقديـر العاملـني يف تطويـر القطـاع الزراعـي وقطـاع نخيـل التمر 
باإلمـارات والعالـم، واالسـتفادة مـن مختلـف اخلبـرات لالرتقـاء بالواقـع الزراعـي ونخيـل التمـر 

وفـق أفضـل املمارسـات الدوليـة.
هـذا النجـاح الـذي حتقـق، والبصمـة املتميـزة التـي تركتهـا اجلائـزة علـى مدى االثنتي عشـرة 
سـنة املاضيـة جتعلنـا نشـعر بالفخـر واالعتـزاز، وذلـك بفضـل الدعـم الكبيـر والرعايـة الكرمية 
لصاحـب اجلائـزة وراعيهـا سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس 
الدولـة »حفظـه اهلل«، والـذي تشـرفت اجلائـزة بأن حتمل اسـم سـموه وحظيـت برعايته فكانت 
لهـا هـذه املكانـة والريـادة حـول العالم، وقد جاءت مكرمة سـموه بإنشـاء »جائـزة خليفة الدولية 
لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي« لتؤكـد علـى حـرص واهتمـام سـموه بشـجرة نخيـل التمـر 
واالبتـكار الزراعـي لضمـان مسـتقبل أفضـل لهـذا القطـاع الـذي يشـكل عنصـراً مهمـاً يف األمن 

الغذائـي العاملي . 
كما حظيت اجلائزة باهتمام وتوجيهات سـيدي صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة، باإلضافة إلى دعم سـمو الشـيخ منصور 
بـن زيـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة، ومتابعـة معالـي الشـيخ نهيان 
مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح رئيـس مجلـس أمنـاء اجلائـزة وحرصـه الـدؤوب علـى ترجمـة رؤية 
القيـادة الرشـيدة يف دعـم وتطويـر قطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور وتعزيـز االبتـكار الزراعـي 

لتحقيـق التنميـة املسـتدامة 2030 علـى املسـتوى الوطنـي والعربـي والدولي.
كمـا تعمـل اجلائـزة يف رسـالتها علـى االحتفـاء باجلهـود املتميـزة التـي تبـذل لتطويـر القطـاع 
الزراعي من أجل تنمية مسـتدامة لنا ولألجيال القادمة، وإقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بني 
اجلهـات ذات الصلـة، ونشـر ثقافـة نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي بـني مختلف الفئات املسـتهدفة 
وفـق منهـج عمـل علـى أعلـى املعاييـر املهنيـة، وخلـق بيئـة إيجابيـة محفـزة على اإلبـداع واالبتكار يف 

القطـاع الزراعي.
من هنا جاء اهتمام األمانة العامة للجائزة بدعم ونشر هذا الكتاب.

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي


