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النخلة . . .
رعـايــة وأصنــاف
وقائية
وعالجات
ّ
عنـد العــرب

ان�صب اهتمام علماء التاريخ واالجتماع
واجلغرافيا ،على الدين واللغة والتقاليد ،دون
االنتباه الكايف للنخل ،هذه ال�سامقة ال�شاخمة
املت�أودة مع الن�سيم واملقاومة للريح على
�شواطئ النيل ،ودجلة والفرات والعا�صي ،وعلى
وعمان حتى املغرب
�سواحل البحرين والكويت ُ
وموريتانيا ،ويف الإح�ساء ال�سعودية ،وهي �أكرب
واحة نخيل يف العامل .وال يخلو بلد عربي من

غابة لها �أو �أجمة �أو عدة �أفراد ترتاق�ص بني
احلقول وعمق ال�صحارى.
ورغم تعدد الأنواع من عائلة النخيل يف الهند
وجنوب �آ�سيا و�أمريكا و�إ�سبانيا وبع�ض مناطق
و�سط وجنوب �أفريقيا � ،إال �أن النخلة العربية
متفردة يف �صفاتها وثمارها ،وحتى وقت قريب
مل يكن يخلو بيت كوخ ًا كان �أو ق�صر ًا ،من
�أثر يف بنائه من �أجزاء النخلة  ،ولأمة العرب

دراية يف �شق جذوعها لت�صبح �أفالقا جمع
فلق ،تعالج يف املاء وجتفف فرتات طويلة
حتى تكت�سب �صالبة ومناعة �ضد الت�سو�س
واحل�شرات لت�صبح ركائز و�سقوفا ...

الطب العربي ~يعتربون
و�أ�صحاب امل�أثور من ّ
البلح غذاء له قدرته على تقوية جهاز املناعة

كانت �أ�صناف النخيل معروفة يف احل�ضارة
العربية الإ�سالمية وح�سب مناطق زراعتها �أو
ل�صفة يتميز به ال�صنف مظهري ًا �أو مذاق ًا
و�أحيان ًا ن�سبة �إىل ا�سم ز ّراعها .و�إنّ �أ�صناف
التمور التي جندها اليوم منت�شرة يف
الأ�سواق العربية ومبختلف مناطق زراعة
النخيل ن�ش�أت من خالل زراعة النوى
ب�شكل مق�صود �أو م�صادفة خالل
فرتات زمنية طويلة ،ويف حالة
احل�صول على نخلة ذات متور
اهتم بها
مبوا�صفات جيدة فقد ّ
العربي وك ّرثها من خالل
ّ
زراعة ف�سائلها ،وهكذا
ت�صبح معروفة ثم تنت�شر
فتكون �صنف ًا مميز ًا
ومعروف ًا بني النا�س.

و�أما �أ�شهر �أ�صناف مدينة الب�صرة كما ذكرها
املقد�سي اجلغرايف ،وهو من �أوائل املائة الأربعة
ن�صه من �أجنا�س التمور
للهجرة ،ما ّ
ت�سعة و�أربعون :ال�ضبي،

�أ�صناف النخيل

وجند �أنّ كل منطقة يف الوطن

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2010

و�أح�صى العامل العربي ابن البيطار و�أبو
زكريا ابن العوام وداود الإنطاكي يف كتبهم
عن النباتات والعالج بالأطايب والثمار ،ما
قد ي�صل �إىل ثالثمائة نوع من بلح النخيل،
ومع ذلك ف�إن النخلة ت�ستع�صي على التطعيم
�أو التلقيح مزجا بينها وبني �أي نبات �آخر
كما حدث يف الربتقال ،ولذا ف�إن النخلة تظل
�شجرة �أمينة خمل�صة  ،ال متنح نف�سها �إال لذكر
النخيل ،وجتد ذكر النخيل واقفا و�سط �إناث
النخيل �شاخما غليظ الرقبة ،وك�أنه ديك و�سط
الدجاجات .ويف احلاالت التي ت�شاء الظروف
فيها �أن يبقى الذكر وحيدا دون �إناثه  ،ف�إنه
ال يلبث �أن ي�ضطرب ويحتقن ويتجهم وي�صبح
وكرا للثعابني والزنابري والغربان ال�ضالة .وهو
ما ي�صف به النا�س فاقد التوا�صل مع الغري،
يعي�ش قلقا وميوت فلقا.

�ضد الأمرا�ض  ،وخ�صو�صا �إذا ما مت تناوله
مع اللنب  ،وي�ؤثر امل�سلمون عادة �أن يفتتحوا
�صوم �إفطار رم�ضان  ،بتناول البلح �أو التمر،
خال�صا �أو خملوطا بالأ�شربة ،وال يزال كثريون
يعتربونه خري زاد لل�سفر  ،وللذهاب للمدار�س،
وخري مفتتح لتكرمي ال�ضيف .لكن املثلبة
الكربى للنخلة كانت يف هذه الوقائع امل�ؤملة
التي ربط فيها اجلبابرة الفقراء واملناوئني
لهم يف جذوع النخل و�سقوهم الويل حتى
الهالك ،وقد حدث هذا يف ع�صر الوليد بن
عبد امللك واحلجاج بن يو�سف الثقفي ،ويف
ع�صور املماليك واملداهمني وحمطمي الأوطان
وذوي القدرة على االجتياح قدميا وحديثا،
حتى �أن قاذفات اللهب وحامالت ال�صواريخ
مل توقفهم عن ولعهم بهذا الفعل .لكن النخيل
�سوف يظل نخي ًال ،فيه كثري من �صفات هذه
الأمة التاريخية  ،ميتزج ب�أخالقها ،وب�أغنيها
وفولوكلورها ،وبقدرتها على ال�صمود
واال�ستمرار ()1

العربي تكاد تكون متميزة ومتفردة ب�أ�صناف
معينة دون الأخرى عدا بع�ض اال�ستثناءات
القليلة يف وجود عدد من الأ�صناف يف �أكرث من
قطر �أو �إقليم .وقد �أ�شار ابن الفقيه الهمداين،
وهو من �أقدم امل�ؤلفني اجلغرافيني العرب،
فقال يف و�صف منطقة اليمامة :و�أما متره ،فلو
مل يعرف ف�ضله �إ ّال �أنّ التمر ينادي عليه بني
امل�سجديني ،ميامي اليمامة ،فيباع كل متر لي�س
من جن�سه ب�سعر اليمامي.
ولع ّل �أهم �أ�صناف النخيل و�أكرثها عدد ًا كانت
يف مدينة الب�صرة جنوب العراق ،فذكر �أبو
عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ” ت 255هـ”،
�أ ّنهم �أح�صوا �أ�صناف نخل الب�صرة دون
نخل املدينة ودون ِم ْ�صر واليمامة والبحرين
وعمان وفار�س وكرمان ودون الكوفة و�سوادها
ُ
وخيرب وذواتها والأحواز وما بها� ،أيام اخلليفة
العبا�سي املعت�صم باهلل بن هارون الر�شيد
م�ؤ�س�س مدينة �سام ّراء” ُ�س ّر َمن ر�أى” ،و�إذا
ثالثمائة و�ستون �ضرب ًا� ،أي بعدد �أيام ال�سنة
الواحدة!
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احلرين ،اخلي�شوم ،املعقلي ،الآزاد ،الكرمي،
القرثية ،القريطي ،الهريوم ،البدايل ،الريفي،
العرو�سي ،الباذجناين ،الأبريهمي ،الزنبورين
اليع�ضو�ض ،الربناج ،الربين ،ال�سهريز،
احلركان ،احلا�سران ،الأ�صفر ،املحكرم،
الق�صب ،اجلناين ،املدحرج ،الغراين،
ال�شرقي ،اخلوارزمي ،الفحل ،املابوري ،بي�ض
البغل ،الفاو�سان ،وبها �صيحاين نقله �أبو �أحمد
املو�سائي من املدينة.
والتمر املعقلي ك�أحد �أ�صناف متور الب�صرة
من�سوب �إىل نهر معقل من انهار الب�صرة،
بل و ُيعد من خ�صائ�ص تلك البقعة .بل �أن
التمر املعقلي قد ورد ذكره مع متور �أخرى
ا�شتهرت بها بع�ض البالد ،فقال املقد�سي :وال
نظري لثمانية �أجنا�س متور� :صيحاين املدينة،
وبردي املروة ،وم�سقر ويكة ،وم�صني ُعمان،
ومقلي الب�صرة ،و�أزاد الكوفة ،و�أنقلي �صغر،
وكرما�ساين كرمان.
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ويذكر �أن من متور مدينة الب�صرة التي كانت
م�شهورة �أيام الدولة العبا�سية يف العراق هما:
الربين وال�شهريز ،فقد قال الأديب اجلاحظ:
�أنّ اخلليفة �أبا جعفر املن�صور م�ؤ�س�س مدينة
بغداد ،كتب �إىل َ�س َلم بن قتيبة بن م�سلم ،ملا
و ّال ُه الب�صرة ،ي�أمره بهدم دور َمن خرج مع
�إبراهيم وعق ِْر نخلهم قال :فكتب �إليه َ�س َلم:
ب� ّأي ذلك نبد�أ ،بالدور �أم بالنخيل؟ فكتب �إليه
املن�صور� :أ ّما بعد ف�إنيّ لو كتبت �إليك ب�إف�ساد
مترهم ،لكتبت �إ ّ
يل ت�ست�أذنني ب�أية نبد�أ:
بالربين �أم بال�شهريز! ()2
باب النخل و�سقوط حمله
ذكر العامل اللغوي ثعلب �أنّ حمل النخل يفتح
ويك�سر يف عامة ال�شجر و�إذا حملت النخلة
�صغرية فهي املهتجنة �أبو حنيفة وقد يقال
ذلك يف الغنم وهي الهاجن يقال �أخزف لنا
من الهويجن وقد قدمت الهاجن يف العنوق
واملهتجنة يف الن�ساء قال �أبو عبيد يف كتابه

املو�سوم بالأمثال عند قولهم« :جلت الهاجن عن
الولد» �إن الهاجن ههنا كناي ٌة عن املُ�سنة على
وجه التفا�ؤل ابن دريد الفر�ضاخ  -النخلة الفتية
�ضرب من ال�شجر وال�ضرداخ كذلك �أبو
وقالوا ٌ
عبيد ف�إن حملت �سن ًة ومل حتمل �أخرى قيل
عاومت و�سانهت وهي �سنهاء �أبو حنيفة وكذلك
قعدت وهي حائ ٌل و�أخلفت �أبو عبيد ف�إذا كرث
ٌ
حا�شك
حملها  -قيل ح�شكت ابن دريد وهي نخلة
بغري هاء �أبو عبيد وكذلك �أو�سقت  -يعني �أنها
قد حملت و�سقا وهو الوقر و�أن�شد:
مو�سقات وحقل �أبكار
و�إذا بلغ الأ�شاء �أن يحمل قيل �أمل و�أطعم

وال�صفى واخلوارة  -النخلة الكثرية احلمل
وقد تقدم يف ال�شاء واالبل ابن دريد نخل ٌة
�سرداح  -كرمية �صفي ٌة �صاحب العني اخل�صية
 النخلة الكثرية احلمل واجلمع خ�صاب �أبوحنيفة ويقال نخل ٌة موقرة وموقرة وموقر وموقر
فان كان ذلك عاد ًة لها فهي ميقار و�إذا كانت
كذلك فهي ثمرية يف نخيل ثمر والغزيرة مثلها
وقد تقدمت يف احلريان واملياه وقال �أتت النخلة
 كرث حملها و�أتت �أتو ًا  -طلعت ثمرتها ويقالحلمل النخلة �سنتها الكف�أة والكف�أة و�إذا كانت
الب�سرتان والثالث يف قمع واحد فذلك الغربان
وال�ضال ف�إذا كرث يف النخلة فهي �ضلول و�ضلة
ونخالت �ضوال علي لي�ست ال�ضوال جمع �ضلول
وال �ضلة �إمنا هي جمع �ضالة �أو �ضال وقيل
الغربانة واجلرهة  -بلحات يخرجن يف قمع
واحد ابن دريد نخلة قبور وكبو�س  -للتي يكون
حملها يف �سعفتها �أبو عبيد ف�إذا كرث نف�ض
النخلة وعطم ما بقي من ب�سرها  -قيل خردلت
وهي خمردل ف�إذا انتف�ض قبل �أن ي�صري لها
بلح ًا  -قيل �أ�صابه الق�شام ف�إن نف�ضته بعد
ما يكرث حملها  -قيل مرقت و�أ�صاب النخل
مرق �أبو حنيفة مرقت مترق مرق ًا ابن دريد
ٌ
ممرط � -سقط ب�سرها
�أمرطت النخلة وهي
غ�ض ًا ف�إذا كان ذلك من عادتها فهي ممراط
وقال النفا�ض  -ما نف�ض من النخل �أو نف�ضته
الريح فما �سقط من ثمر فهو النف�ض ونفا�ضة
كل �شيءٍ  -ما نف�ضته ف�سقط منه �أبو عبيد ف�إذا
وقع البلح وقد ندى وا�سرتخت تفارريقه  -قيل
بل ٌح �سدٍ الواحدة �سدية وهو ال�سداء وقد �أ�سدى
النخل وامل�سالخ من النخل  -التي ينترث ب�سرها
واخل�ضرية  -التي يتنرث ب�سرها وهو �أخ�ضر
وقال �أخلت النخلة � -أ�ساءت احلمل �أبو حنيفة
يقال للنخلة �إذا تناثر ب�سرها قد �أ�سل�ست وه�س
م�سل�س وم�سال�س ومنثار ونرث ًة ابن دريد �شمرخ
النخلة  -خرط ب�سرها وقال �صوبت النخلة
و�صوت �صوي ًا  -يب�س ب�سرها وهو �أخ�ضر وقد
تقدم �أن ال�صوى يب�س النخلة نف�سها واحل�صل
 -كل �شيءٍ ي�سقط من الكافور حني يخ�ضر وهو

مثل اخلرز الأخ�ضر ال�صغار وللح�صل مو�ض ٌع
�آخر �سن�أتي عليه �إن �شاء اهلل تعاىل ف�إذا �صار
مثل �أبعار الف�صال فما �سقط منه حينئذ فهو
الغا�سي قال �أبو علي الغ�سا  -البلح ال�ساقط
وقيل هو البلح ما كان �أبوحنيفة ال�سقيط -
ما�سقط من البلح اذا اخ�ضر ابن دريد �سقاط
النخل  -ما �سقط من ب�سره �صاحب العني
الكمر من الرطب  -ما مل يرطب على �شجرة
بل ما �سقط ب�سرا ف�أرطب يف الأر�ض �أبوحنيفة
واللحق واخللفة واال�ستلعاب � -شئ �أخ�ضر
يخرج يف النخل بعد ما يرطب وقلما لأن ال�شتاء
يدركه ورمبا قال ومل �أ�سمع لال�ستيعاب با�سم
وقد تقدم ذكر اللحق واخللفة واال�ستلعاب يف
الزرع والكرم
�أما عن نعوت النخل يف الإبكار والت�أخر ،فيقول
�أبو عبيد� :إذا كانت النخلة تدرك يف �أول النخل
فهي البكور وهن البكر و�أن�شد:
�أحمالها كال ِبكر املبتل
وقد تقدم البيت والبكرية  -مثل البكور
�أبوحنيفة وهي البكائر وقد �أبكر وبكر وبكر
يبكر بكور ًا وقال هل عندكم من الباكورة �شيء
يريد كل نخل يبكر والباكور � -أول ما يرى من
الرطب وال�سبق واملعاجيل  -كالبكائر واحدها
معجال وكذلك العرف �أبوعبيد املئخار -
النخلة التي يبقى حملها �إىل �آخر ال�صرام
و�أن�شد:
ترى الغ�ضي�ض املقر املئخار
من وقعه ينت�شر انت�شارا

خدمة ورعاية النخلة

النتاج وكذلك الف�صيل الربعي وبني ابن �سيده
يف املخ�ص�ص لنعوت النخلة يف ال�صرب على
القحط ،بقول �أبي حنيفة :املجالح واجللدة
 هي التي التبايل القحوط .ثم �أو�ضح لعيوبالنخل و�آفاتها قائ ًال :اذا �صغرت ر�أ�س النخلة
وقل �سعفها فهي ع�شة وهن ع�شا�ش �أبوحنيفة
وقد ع�شت ابن دريد وهو الع�ش�ش وقال ا�صعالت
النخلة  -دق ر�أ�سها ونخلة �صعلة �أبوحنيفة
ال�صعلة  -العوجاء اجلرداء الأ�صول وجمعها
�صعل و�أن�شد:
الترجون بذي الآطام حاملة
ما مل تكن �صعلة �صعب ًا مراقيها
فاذا دقت من �أ�سفلها واجنرد كربها قيل
�صنربت وهي ال�صنبور وقد تقدم �أنها النخلة
تخرج من �أ�صل نخلة �أخرى مل تغر�س �أبوحنيفة
ال�صوجانة  -النخلة الكزة اجلا�سدة  -يعني
الغليظة ويقال للنخلة اذا ف�سد �أ�صول �سعفها
وانقطع حملها ومنه غلق ظهر البعري غلقا -
كرث عليه الدبر واملقمار من النخل  -البي�ضاء
الب�سر واملب�سار  -التي اليرطب ب�سرها ابن
دريد املطق  -داء ي�صيب النخلة فتمتنع من
احلمل �أزدية �أبوعبيد �سخلت النخلة � -ضعف

لقد حظيت النخلة املباركة عرب التاريخ
بخدمات ورعاية خا�صة من �أجل �سالمتها
ودميومة عطائها .فلقد كان العرب امل�سلمون
ذوي باع طويلة يف خدمة النخلة والقيام عليها،
فعرفوا خمتلف اخلدمات الزراعية التي يجب
�إتباعها من تلقيح وتذليل وتقليم وجني .ومن
تلك اخلدمات :التلقيح :يقال للتي تلقح بطلعا
الأبار ،وهو ال ُف ّحال والفحل والأبر �أن ت�ضرب
يف الكافور �شماريخ ثالث �ضربات فتنف�ض فيه
الفحال ،ويقال لذلك الطحني
طحني �شمراخ ّ
ال�صواح .وقالوا� :إذا �أن�شق الكافور يقال� :ش ّقق
َ
النخل وهو حينئذ ي�ؤبر بالذكر ،وهو �أن ي�ؤتى
ب�شماريخ من الذكور فتنبغ يف وليغ الإناث
وال ّنب ُغ� :أن تنف�ض فيطري غبارها يف وليغ الإناث
فبذلك تل ّقح .و�إن نخلة التمر ثنائية امل�سكن
�أي حتتوي النخلة الذكر �أع�ضاء التذكري فقط
وحتتوي النخلة الأنثى �أع�ضاء الت�أنيث .ولو ترك
النخل على طبيعيته ليتكاثر من النوى لوجدنا
�أن عدد الذكور النامية تكاد تكون ت�ساوي عدد
الإناث .ويف هذا احلالة تتوفر كميات كبرية
من حبوب اللقاح تكفي لت�أمني تلقيح �إناث
النخيل القريبة منها مب�ساعدة الرياح� .إ ّال �أن
هذه الو�سيلة غري اقت�صادية ،لذلك جند �أن
العرب وامل�سلمني مل ي�ستخدموا هذا الأ�سلوب
من الزراعة �أو الو�سيلة يف التلقيح بل اعتمدوا
�أ�سلوب التلقيح اال�صطناعي �أي اليدوي ل�ضمان
احلا�صل اجليد والأوفر بالإ�ضافة �إىل �ضمان
جناح التلقيح.
كما ا�ستخدم العرب امل�سلمون املرقاة عند
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والهاء يف وقعه تعود اىل املطر � -أي ان ال�شتاء
يدرك هذا اللحق في�سقطه املطر ال�سبط
والربعي  -نخل يدرك �آخر القيظ �سمى بذلك
لأن �آخر القيظ وقت الو�سمى واملطر عند
العرب ربيع متى جاء و�أما الربعية يف قول
الأعرابي «�صرفانة ربعيه ت�صرم بال�صيف
وت�ؤكل بال�شتيه» فهي ههنا على مذهب
اجلمهور  -وهي املتقدمة كالربعية املتقدمة

نواها ومترها ابن دريد هو اذا نف�ضته �أبوعبيد
ال�سخل  -ال�شي�ص ابن الأعرابي الدامغة -
طلعة تخرج من بني ال�شطبات طويلة �صلبة ان
تركت �أف�سدت النخلة فاذا علم بها امت�ضحت
�أبوزيد نخلة ممغار  -حمراء الب�سر وب�سر
ممغر � -أحمر الأ�صمعي هو الذي لونه لون
املغرة)3( .
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واحل�شرات الق�شرية وغريها ،كما ميكن �أن
تكون مكان ًا مالئم ًا لالختفاء �أو الت�شتيت للعدد
من الآفات الزراعية املختلفة)5( .
ابن �سيده والرتجيب

ت�سلقهم للنخلة يف التلقيح �أو لعمليات اخلدمة
الأخرى للنخلة ،وكان تعرف هذه الأداة عند
البابليني يف احل�ضارة العراقية القدمية با�سم»
تبليا» وهي ما زالت تعرف بنف�س الت�سمية اليوم
عند فالحي املحافظات الو�سطى يف العراق،
وي�سمى احلبل الذي ي�صعد به الكر واملرقاة �أو
احللقة)4( .
التذليل والت�شجري
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هي اخلدمة الأخرى للنخلة وهي �أن يربط
العذق �إىل اجلريدة لتحمله .و�إن هذه العملية
عبارة عن �سحب العذوق املتدلية بني ال�سعف
وتفريدها حيث تكون ال�شماريخ مت�شابكة ثم
ربط العذق على � 2-1سعفة وح�سب حجمه
ووزنه وذلك حفاظ ًا على العرجون من
االنك�سار �أو التلف و�أحيان ًا ترتك العذوق على
ال�سعف دون ربط وت�ستخدم هذه الطريقة
للمحافظة على توازن النخلة من خالل توزيع
العذوق ب�شكل متوازن على االجتاهات املختلفة
لل�شجرة كي ال متيل عند تركيز الثقل يف جهة
واحدة منها.
التكميم والتكريب
�أما التكميم فهي �أن جتعل الكبائ�س يف �أكمة
ت�صونها جتعل عناقيد الكرم يف الأغطية
كم العذاق يكممها كم ًا .كما كان العرب
وقد َ
ي�ستعملون �أغطية تغلف بها العذوق وهي على

النخلة ولعلهم كانوا ي�ستخدمون هذه الأكمة
حلماية التمور من الآفات الزراعية والعوامل
اجلوية كالأتربة التي تتعر�ض لها الثمار �أثناء
مراحل ن�ضجها املختلفة كالطيور والدبابري
وبع�ض �أنواع احل�شرات والعناكب ،فقد وجد
عند ا�ستخدام �أغطية ذات فتحات دقيقة
لتكمم بها العذوق �أنها ت�ؤمن حمايتها من
الطيور والدبور الأحمر....
و�أ�شار ال�سج�ستاين �إىل التعريب �أو التكريب
كخدمة �أخرى من خدمات النخلة  ،بقوله:
وال تكرب النخلة �إ ّال يف اعتدال الربيعني وال
يقطع منها �إ ّال ال�سعف الياب�س ،و�إياك �أن تقطع
ال�سعف الأخ�ضر ،وكذلك مينع عن نزع ال�سالء
�أو خرطه من ال�سعف الأخ�ضر ف�إن ذلك ي�ض ّر
النخلة �أ�ش ّد ال�ضرر .كما يقل :املنقح من النخل
ما قد نقى وهو �أن يحذف عنه �سعفه وكربه،
نقي ،قالت العرب:
واملنقح من ك ّل �شيء ما قد ّ
ال�ش ْعر َ
احل ْوليِ ّ املُن ّقح يوقول :الذي �أتى
خري ِ
عليه َح ْو ٌل فن ّقي من العيوب والتعريب �أن
يقطع �سعف النخل ويقال للذي يقطعه املع ّرب
والعارب .وقالوا :والعارب امل�صلح لل�شيء،
ومنه تعريب البيطار ،ويقال عربت معدته �إذا
ف�سدت.
ولع ّل عملية �إزالة الكرب مع الليف مفيدة
للنخلة حيث تكون هذه الأماكن م�صدر �إ�صابة
ب�أنواع خمتلفة من الآفات الزراعية كاحلفارات

يف حني جند الرتجيب كنوع من اخلدمات
التي تقدم للنخلة �أي�ض ًا ،حيث يقول عنها ابن
�سيده يف املخ�ص�ص� :إذا مالت النخلة فبني
حتتها دكان تعتمد عليها فبذلك الرجبة ،وقيل
مت�س وال ترتقي
�أن يجعل �شوك حول النخلة لئال ّ
ويقال للرجبة احلائط .و�إنّ هذه العمالية التي
تنفذ خلدمة النخلة ما عادت ت�ستخدم يف الوقت
احلا�ضر بل جندها ت�ستخدم لأنواع �أخرى من
ا�شجار الفاكهة كارمان واحلم�ضيات عندما
يزداد �إنتاجها وال ت�صبح لأغ�صان ال�شجرة
القدرة على حمله فتو�ضع الركائز ،التي تكون
عبارة عن م�ساند خ�شبية قوية والتي كانت
ت�سمى اجلائز �أي�ض ًا .وقال ال�سج�ستاين عن»
خف الثمار» :رمبا جدت النخلة با�سرة بعدما
�أحلت ليخفف عنها .و�إن عملية خف الثمار
مهمة جد ًا يف املازنة بني غ ّلة النخلة ونوعية
�إنتاجها فهي تزيد من حجم الثمرة وحت�سن
نوعيتها بل قد ت�ؤثر على حمتويات الثمرة من
املواد الغذائية ون�سبها ،كما وتعمل على م�شكلة
ّ
اخلف
املعاومة يف �أ�شجار النخيل .وعملية
تعتمد �أ�سا�س ًا على تقليل عدد العذوق �أو تقليل
عدد ال�شماريخ يف ك ّل عذق)6( .
الآفات الزراعية
�أ�شار عماد احلفيظ �إىل الآفات الزراعية التي
ت�صيب النخيل والتمور ومكافحتها ،حيث ذكر
من الآفات احليوانية التي ت�صيب النخيل
والتمور يف الب�ستان �إىل» احل�شف -احلميرّ ة»
الذي ت�صاب ثمار النخيل بح�شرة ا ُ
حلمرية
وهي عثة �صغرية من رتبة حر�شفية الأجنحة،
حيث ت�صيب يرقات هذه احل�شرة الثمار يف
مرحلة احلبابوك واجلمري واخلالل فت�أتي
على معظم الثمرة وال ترتك �سوى الغالف

اخلارجي وهو مملو�ؤ برباز الريقة واخليوط
احلريريرية التي تفرزها...
�أما» ْ
املطق -الدوبا�س» ،فهو داء ي�صيب النخلة
فتمتنع عن احلمل �أزد ّبة ،ت�سمية ْ
املطق» متق»
مازالت ت�ستخدم عند �أهل الإمارات العربية
املتحدة للتعبري عن الإ�صابة بح�شرة الدوبا�س،
وتتغذى حوريات وبالغات هذه الآفة بامت�صا�ص
الع�صارة الغذائية من �أوراق النخيل والأجزاء
ف�صلي
اخل�ضرية الأخرى من ال�شجرة خالل
ّ
الربيع واخلريف فت�ؤدي �إىل تراكم الغبار على
املناطق امل�صابة لوجود مادة دب�سية تفرزها
احل�شرة �أو تفرز من مناطق التغذية فت�ؤدي �إىل
تقليل عملية الرتكيب ال�ضوئي وبالتايل �ضعف
النخلة وتدهور �إنتاجها ،وقد متوت ال�شجرة
بفعل الإ�صابة.
وجند» اجلرب -احل�شرات الق�شرية» من
الآفات التي ت�صيب النخيل ،وكان العرب
ي�سمون النخلة املعرار وهي التي ي�صيبها
اجلرب ،وذكر ابن �سيده اجلرب على �أنه برث،
و�أ�شار غليه ابن وح�شية ف�س ّماه اجلذام وذكر
منه الأخ�ضر والأحمر والأبي�ض .وهذا الو�صف
ينطبق على الإ�صابة باحل�شرات الق�شرية التي
ت�صيب �سعف النخيل ،وهي عدة �أنواع �أهمها
يف الوقت احلا�ضر على �أ�شجار النخيل هي
الق�شرة البارليتوريا وهي ح�شرة تعود لعائلة
من رتبة مت�شابهة الأجنحة)7( .

الآفات احليوانية :ت�صيب النخلة �آفات
حيوانية عديدة منها» حلم الغبار -الفغي»،
واجلرذان ،والطيور� .أما �أمرا�ض النخيل
والتمر فهناك الدمان -مر�ض خيا�س طلع
النخيل -ومر�ض تعفن الثمار -الدمال-
ومر�ض املجنونة -ال�صلعة -ومر�ض الف�سيل.
()10
مكافحة �آفات النخيل والتمر
كان للعرب امل�سلمني الكثري من التطبيقات
والنظريات واملعرفة يف الزراعة ومكافحة
الآفات التي ت�صيب النخلة ،ولهم فيها
التجارب واخلربات وجند ذلك يف م�صنفاتهم
نحو كتاب الزرع لل�سج�ستاين ،وكتاب الفالحة
ب�صال ،وكتاب احليوان للجاحظ ،وكتاب
البن ّ
املخ�ص�ص البن �سيده ،وكتاب الفالحة
الأندل�سية البن الع ّوام ،وكتاب الفالحة النبطية
البن وح�شية...،
الهوام�ش واملراجع املعتمدة
.1حم ّمد م�ستجاب :نب�ش الغراب ،كتاب

.2ياقوت احلموي :معجم البلدان ،اجلزء
الثاين ،بريوت ،لبنان� ،ص.346
.3ابن �سيده :املُخ�ص�ص“ ،كتاب النخل”،
بريوت ،لبنان.
.4عماد حم ّمد ذياب احلفيظ :درا�سات
عن النخيل والتمور يف الرتاث العربي
والإ�سالمي ،دار الياقوت للن�شر والتوزيع،
ع ّمان ،الأردن ،الطبعة الأوىل2002 ،م� ،ص
.74-73
.5عماد حم ّمد ذياب احلفيظ :املرجع ال�سابق،
�ص.78-75
.6ابن �سيده :امل�صدر ال�سابق ،كتاب النخل
�أي�ض ًا.
.7عماد حم ّمد ذياب احلفيظ :املرجع ال�سابق،
�ص .94
.8الأب�شيهي :امل�ستطرف من ك ّل فنّ ُم�ستظرف،
م�ؤ�س�سة النور للمطبوعات ،الطبعة الأوىل،
بريوت ،لبنان1996 ،م� ،ص .92
.9اجلاحظ :احليوان ،حتقيق عبد ال�سالم
حممد هارون ،القاهرة ،م�صر.371/2 ،
.10عماد حم ّمد ذياب احلفيظ :املرجع
ال�سابق� ،ص.104-99
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كما �أنّ » اجلراد» ي�صيب النخيل ب�أ�ضرار
كما يقول الأب�شيهي يف» امل�ستطرف لكل فنّ
م�ستظرف» من �أنّ للجراد �ستة �أرجل و�أطراف
�أرجله كاملن�شار ،وت�صيب �أفرادها �أنواع
خمتلفة من املحا�صيل الزراعية وحتدث لها
�أ�ضرار كبرية حتى ال يبقي على الأخ�ضر ومنها
النخيل� .أما القزويني فتحدث عن تاريخ حياة
اجلراد حيث ي�سمي البالغات بالفار�س لأنها
تطري وي�سمي احلوريات بالراجل ،ويكاد و�صف
القزويني ينطبق على نوع اجلراد وال�صحراوي
الوا�سع االنت�شار يف الأر�ض العربية)8( .

و» الأر�ضة» من الآفات الأخرى التي ت�صيب
النخلة ذكرها اجلاحظ لأنواع احل�شرات
التي تتواجد على النخلة .والأر�ضة هي النمل
الأبي�ض� ،أو�ضح عنها القزويني ب�أنها :تبني
على نف�سها �أزج ًا �شبه دهليز خوف ًا من عددها
كالنمل وغريه و�إذا �أتت عليها �سنة ينبت لها
جناحان طويالن تطري بها ولها م�شفران حادان
تثقب بها احلجارة والآجر .كذلك هناك»
حفارات �أ�شجار النخيل» التي �أ�شار �إليها ابن
�سيده بقوله� »:إذا ف�سد �سعفها ح�ضلت وحظلت
وغلقت �إذا دود �أ�صوله �سعفها وانقطع حملها
ومنه غلق ظهر البعري �أي كرث عليه الدبر.
بينما قال اجلاحظ يف كتابه احليوان :كل ما
تخ ّلق من ج ّمار النخلة وفيها ،من �ضروب
اخللق والطري و�أ�شباه بنات وردان ،وال�سو�س
والقوادح ،والأر�ضة ،وبنات وردان الالتي
يخلقن من الأجذاع واخل�شب واحل�شو�ش)9( .

العربي ،اجلزء الثالث ،العربي ،وزارة الإعالم،
دولة الكويت� 15 ،أكتوبر 2008م.
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