الدكتور عبد اهلل الدخيل
خبري الأعالف واملحا�صيل احلقلية
املركز الدويل للزراعة امللحية
a.dakheel@biosaline.org.ae

النـخـيــل
والزراعة الملحية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تعرف �شجرة النخيل
ب�أنها “�شجرة احلياة” لأنها من �إحدى الأنواع
النباتية القليلة جد ًا التي لعبت دور ًا مهم ًا يف
حياة الب�شر يف البيئات احلارة واجلافة .لأنه لوال
�شجرة النخيل ،ملا ا�ستطاع الب�شر حتمل �شظف
العي�ش يف املناطق ال�صحراوية احلارة والقاحلة
حول العامل.
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فقد ازدهرت �شجرة النخيل يف بيئة مل ت�ستطع
�أن تتواجد فيها غريها من الأ�شجار املثمرة.
وحتى لو تواجدت ،ف�إن �إنتاجها من الثمار
�سيكون حمدود ًا للغاية .ولهذا فقد اعتربت
كل من الإبل وهذه ال�شجرة املباركة من رموز

البيئات ال�صحراوية القا�سية ،وكانت �شجرة
النخيل �أكرث الأ�شجار املثمرة القادرة على النمو
يف �أنظمة زراعية م�ستدامة.
لقد ازدهرت �أ�شجار النخيل يف منطقة اجلزيرة
العربية وال�شرق الأو�سط منذ ما يزيد عن
 7.000عام ب�سبب ت�أقلمها وتكيفها مع الظروف
ال�صحراوية القا�سية .فهذه الأ�شجار ت�ستطيع،
متام ًا مثل الإبل� ،أن ت�ستفيد من موارد ال�صحراء
حيث تنتج كل �شجرة منها ما ي�صل 200 – 100
كغ من الثمار �سنوي ًا .وللتمر قيمة غذائية عالية
جد ًا كما تعي�ش �شجرة النخيل لفرتة طويلة قد
ت�صل �إىل  100عام .وال تتميز هذه ال�شجرة
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ب�أنها م�صدر للغذاء فقط ،فالواقع �أن قاطني
ال�صحراء ي�ستخدمون كل جزء منها �سواء لت�أمني
امل�أوى �أو الوقود �أو الألياف الخ...
�شجرة النخيل يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي
تعترب �شبه اجلزيرة العربية م�صدر ًا لأ�صل
وتنوع �أ�شجار النخيل .حيث يتواجد بها حوايل
� 250صنف ًا من � 1.500صنف معروف لهذه
ال�شجرة ويتواجد منها � 120صنف ًا يف دولة
الإمارات العربية املتحدة وحدها .ويتواجد يف
حمطة بحوث احلمرية التابعة لوزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية � 100صنف ،ويف مزرعة جامعة
الإمارات يف العني � 120صنف ًا.
�إن دول جمل�س التعاون اخلليجي تنتج وت�ستهلك
حوايل ن�صف الإنتاج العاملي من التمر ،ويتواجد
حوايل  50مليون �شجرة مثمرة يف جزيرة العرب
فقط من �أ�صل  105ماليني �شجرة متواجدة
عاملي ًا .وقد ازدادت �أ�شجار النخيل يف دولة
الإمارات ب�شكل ملحوظ يف العقود الأخرية
فارتفع العدد من حوايل  1.5مليون �شجرة يف
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �إىل ما يزيد عن
 40مليون �شجرة ح�سب �آخر التقديرات لتغطي
م�ساحة تزيد عن  185.000هكتار.
العوائق البيئية لزراعة �أ�شجار النخيل
يف دولة الإمارات العربية املتحدة
�ساعد تطور تقنيات زراعة �أ�شجار النخيل وتوفر
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الدعم احلكومي يف هذا اخل�صو�ص �إىل التو�سع
ال�سريع يف زراعتها على مدى ال�سنوات الثالثني
املا�ضية ،مما �أدى �إىل تعر�ضها لبع�ض الآفات
والأمرا�ض (مثل �سو�سة النخيل احلمراء)،
وبع�ض العوائق البيئية (احلرارة واجلفاف
وامللوحة) ،وعوائق الإنتاج (الري وممار�سات ما
قبل وبعد جني الثمار).

امللوحة
بالرغم من �أن �أ�شجار النخيل تعترب من بني
�أكرث الأ�شجار املثمرة حتم ًال للملوحة ،ف�إن
تزايد م�ستويات امللوحة �أثر على �إنتاج التمر يف
املنطقة ب�شكل كبري ،لأن �أ�شجار النخيل
تعتمد على املياه اجلوفية التي

تناق�صت ومتلحت �سريع ًا .وقد �أجرى كل من
املركز الدويل للزراعة امللحية ،ووزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية ،وبلدية �أبو ظبي درا�سة مل�شاكل
امللوحة يف مزارع النخيل و�أو�صت الدرا�سة ببع�ض
الإجراءات ال�ضرورية حلل هذه امل�شاكل.
م�صادر املياه وا�ستخداماتها يف الإنتاج
الزراعي يف دولة الإمارات العربية
املتحدة
متثل املياه اجلوفية امل�صدر الرئي�سي ملياه الري
يف الإمارات ،ولكن و�ضع هذه املياه اجلوفية ينذر
باخلطر .فقد �ضخت املياه اجلوفية من بع�ض
املناطق بكميات كبرية فلم يبق منها �إال كميات
قليلة ذات ملوحة مرتفعة ،حيث د�أب املزارعون
على االعتماد على املياه اجلوفية لري مزروعاتهم
ب�شكل �أدى لتناق�ص م�ستوى املياه اجلوفية حلوايل
 30-20مرت ًا بينما ازدادت ملوحة املياه لت�صل
�إىل حوايل  5000-3.000جزء/مليون وو�صلت
يف بع�ض املناطق املنخف�ضة و�شبه ال�ساحلية �إىل
�أكرث من  8.000جزء/مليون.
�أما يف املناطق ال�ساحلية و�شبه ال�ساحلية

الأخرى ويف املناطق ذات املن�سوب املرتفع للمياه
اجلوفية ف�إن املياه ال تزال متوفرة بكميات
مرتفعة ن�سبي ًا .ولكن هذه املياه تتميز مبلوحتها
املرتفعة ب�سبب تر�شح مياه البحر �إىل تلك
الطبقات ب�سبب �ضح هذه املياه منها .ومما زاد
الأمر �سوء ًا ارتفاع من�سوب املياه عالية امللوحة
من الطبقات الدنيا وامتزاجها مع مياه الطبقات
ال�ضحلة الأقل ملوحة ،وهذا ما �أدى لتزايد ملوحة
هذه املياه �أي�ض ًا.
وقد �أظهرت درا�سة ميدانية �أجراها املركز
الدويل للزراعة امللحية انت�شار هذه امل�شكلة
وتو�سعها� .إذ ارتفعت ملوحة املياه اجلوفية يف
�أكرث من  50مزرعة �شملتها الدرا�سة منت�شرة يف
�إمارة �أبو ظبي والإمارات ال�شمالية للدولة �إىل
حوايل  25دي�سي�سيمنز/م ،وهو ما يعادل حوايل
ن�صف ملوحة مياه البحر .تو�صلت الدرا�سة �إىل
ارتفاع امللوحة عموم ًا يف مزارع النخيل التي يزيد
عمرها عن � 15سنة ،و�أن م�صادر املياه التي ال
تزيد ملوحتها عن  3دي�سي�سيمنز/م �أ�صبحت
حمدودة للغاية .كما �أن امل�شكلة تزداد �سوء ًا
با�ستمرار ،فاملياه تتناق�ص من جهة كما تزداد
ملوحتها من جهة �أخرى.
وعندما ال يتوفر للمزارعني �إال مياه عالية امللوحة
ف�إنهم يلج�ؤون �إىل تعوي�ض هذا الأمر بزيادة
كميات الري مما ي�ؤدي �إىل تراكم الأمالح يف
الطبقات العليا من الرتبة في�ؤدي �إىل نتائج

عك�سية على الأ�شجار .وتتفاقم امل�شكلة يوم ًا
بعد يوم وخ�صو�ص ًا يف تربة ذات نوعية متدنية
وعدم جودة الت�صريف الزراعي والتبخر العايل.
كما �أن زراعة حما�صيل الأعالف بني الأ�شجار
وتوزيع مياه الري �ضمن قنوات مفتوحة تعترب من
املمار�سات اخلاطئة التي تزيد من الآثار العك�سية
لرتاكم الأمالح ،حتى ا�ضطر بع�ض املزارعني
لهجرة مزارعهم ب�سبب تفاقم هذه امل�شاكل.
الأبحاث اال�سرتاتيجية
�إن الذي ميكن �إجرا�ؤه لتاليف تدهور �إنتاج �أ�شجار
النخيل عندما ترتفع ملوحة املياه اجلوفية هو
زراعة �أ�صناف نخيل متحملة للملوحة من جهة،
وتطوير ممار�سات زراعية منا�سبة با�ستخدام
املياه املاحلة من جهة �أخرى .وحل�سن احلظ،
ف�إن اجلزيرة العربية هي موطن لأ�صناف ذات

تنوع وراثي وا�سع من �أ�شجار النخيل ،فالكثري
منها يت�أقلم مع الظروف البيئية املحلية وامللوحة
واحلر ال�شديد واجلفاف .كما توفر هذه
الأ�صناف املحلية الفر�صة لتطوير �أ�صناف ذات
حتمل �أكرث للملوحة .ويف نف�س الوقت ،البد من
تطوير الطرق التي تتيح للمزارعني زراعة �أ�شجار
النخيل بحيث حتقق لهم عائد ًا جيد ًا بالرغم من
نوعية املياه املتوفرة لديهم والتي تتزايد ملوحتها
تدريجي ًا.
امل�شاريع احلالية
اختبار حتمل امللوحة طويل الأمد
�أ�س�س كل من املركز الدويل للزراعة امللحية
ووزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية بدولة الإمارات
العربية املتحدة جتربة طويلة الأمد يف حمطة
بحوث املركز الختبار حتمل امللوحة لع�شرة
�أ�صناف مميزة من �أ�شجار النخيل الإماراتي
وهي :فر�ض ،لولو ،جربي ،نغال ،خ�صاب،
برحي ،خال�ص ،خنيزي �شهال ،بو معان .و�سوف
يتم اختبارها حتت ثالث م�ستويات ملوحة (،5
 15 ،10دي�سي�سيمنز/م) وخم�سة مكررات لكل
�صنف وذلك منذ زراعة الف�سائل يف احلقل
وحتى بلوغها املرحلة الإنتاجية.
كما �أدخل املركز م�ؤخر ًا على هذه التجربة ثمانية
�أ�صناف من �أ�شجار النخيل ال�سعودي وهي:
�سكري ،روثان� ،أم حمام� ،شقرا ،عجوة املدينة،
مكتومي ،نبوت �سيف ،نبوت �سلطان .وي�أمل
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املركز �أن تتو�سع التجربة لت�شمل �أ�صناف مهمة
�أخرى من املنطقة.
اختبار �أ�صناف الزراعات الن�سيجية
يعترب خمترب الأن�سجة النباتية للنخيل التابع
جلامعة الإمارات العربية املتحدة من الرواد يف
�إنتاج النخيل بالزراعة الن�سيجية .ويعترب الإنتاج
املو�سع بالزراعة الن�سيجية مثالي ًا يف اختبارات
حتمل امللوحة لإنتاجه املكثف من جهة ،ولتوفريه
ف�سائل متماثلة يف العمر واحلجم ومرحلة النمو
من جهة �أخرى .وميكن �إجراء االختبار ب�سرعة
�ضمن ظروف بيئية خمتلفة واحل�صول على نتائج
موثوق بها .وبتوفر الف�سائل املنتجة بكمية كافية،
ي�صبح بالإمكان �إجراء االختبارات الالزمة
ملعرفة الأ�صناف املتحملة للملوحة ب�صورة �أ�سرع.
وبعد معرفة الأ�صناف الواعدة بتحمل امللوحة
من خالل االختبار ال�سريع ،ويتم االنتقال �إىل
اخلطوة الالحقة املتمثلة يف االختبار احلقلي.
و�سوف يتعاون املركز مع خمترب زراعة الأن�سجة
النباتية بتقييم حتمل امللوحة يف �أكرث من 15
�صنف ًا من �أ�صناف النخيل املكرثة بوا�سطة زراعة
الأن�سجة.
الدرا�سات امليدانية للملوحة
بالرغم من انت�شار ظاهرة امللوحة ب�شكل وا�ضح
يف دولة الإمارات ،ف�إنه ال يتوفر �إال القليل من
البيانات الدقيقة عن �أثر امللوحة واملمار�سات
الزراعية على امل�ستوى احلقلي لأ�صناف النخيل

املختلفة .ول�سد هذه الفجوة� ،سوف يعمل املركز
الدويل للزراعة امللحية بالتعاون مع وزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية والبلديات وعدد من امل�ؤ�س�سات
الزراعية يف الدولة ،على �إجراء درا�سة ميدانية
حلوايل  100-50حقل مزروع ب�أ�صناف خمتلة
من النخيل وتعاين من امللوحة بدرجات خمتلفة.
�إن هذه املهمة �شاقة بالت�أكيد ولكنها �سوف توفر
يف نهاية الأمر بيانات دقيقة ومهمة وحتدد �أكرث
املناطق �أهمية لإجراء البحوث.
املخزون الوراثي احلقلي
ال ي�شمل املخزون الوراثي “البنوك التقليدية”
فقط بل ي�شمل �أي�ض ًا اجلانب الب�شري يف تطوير
وتبادل املعلومات واملعرفة بني كثري من املجموعات
املختلفة املهتمة بالتنوع الوراثي .وحتفظ البنوك
الوراثية التقليدية بذور املحا�صيل ال�ستخدامها
الحق ًا يف التجارب البحثية وتطوير النباتات.
ولكن هناك فر�ص ًا كثرية �إ�ضافة �إىل هذه البنوك
التقليدية ذات التنوع الوراثي النباتي تتمثل يف
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توفري م�صدر ق ِّيم للدول العربية .ولهذا يخطط
املركز الدويل للزراعة امللحية حالي ًا بتوفري حممية
طبيعية لأ�شجار النخيل كم�صدر تطوير �أ�شجار
نخيل متحملة للملوحة يف املنطقة م�ستقب ًال.
وكما تهدف هذه امل�شاريع القليلة �إىل التغلب
على م�شاكل تزايد ملوحة مياه الري يف
�أ�شجار النخيل ،ف�إن امل�شاريع الأخرى ال تزال
قيد الدرا�سة من �أجل �إحداث تغيري يف �إنتاج
النخيل يف املنطقة .و�أحد هذه امل�شاريع املمكنة
يف امل�ستقبل هو يف حتديد اجلينات املتحملة
للملوحة ونقل هذه املورثات �إىل �أ�صناف النخيل
التجارية .وهناك م�شروع �آخر ي�ستخدم تقانات
الزراعة الن�سيجية لإكثار نباتات النخيل التي
تكيفت ب�شكل طبيعي للبيئات املاحلة واال�ستفادة
منها يف برامج تطوير �أ�صناف متحملة �أكرث
للملوحة .و�سوف توفر مثل هذه النباتات
معلومات مهمة عن كيفية و�أ�سباب ت�أقلم هذه
النباتات الفردية لت�صبح متحملة للملوحة.

