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شججج رة النخيجججل بالن ججج ة لنجججا
كانت ومازالت ش رة الحيجاة،
نشججج نا بهجججل شججج الشججج رة
الرائعججة ومنت ات ججا العديججدة
وال ن تطيع الحياة بدون ا.
املعفور له بإذن الله

الشيخ زايد بن سلطان آل ن يان

مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة

تعترب النخلة شجرة مباركة ذكرت يف ثالثة وعرشين موضعا من مواضع الرعر ن اليعريوه ومع معن ا شعجار
املعمرة يف املناطق الصحراوية .والنخلة من ا شجار الصديرة للبيئة باعتبارما ال تستهلك اليثري من املياه
إىل جانب استخداماتها املتعددة.
وتنتم النخلة إىل فصيلة النباتات املزمرة من عائلة أحاديات الفلرةه تتيعون معن جعطو طويع نحيع أرض ع
اللون عندما تيون النخلة صغرية بالعمره ويتح ّول إىل رمادي م تر ّدمها يف السنه ويطلق عىل أوراقها اسعو
السعفه وتيون قاعدتها ناعمة رض اءه أ ّما مييلهعا ا سعاف فيتيع ّون معن أورار إبريعة ال عي مر ّوسعة ذات
ّ
طرف حاد صلبه وتحتوي شجرة النخلة الواحدة عىل  30إىل  50سعفة.
وللنخلة ميانة عظيمة لدى أم البادية ليونها من ا شعجار معطعاءة ولهعا أمميعة اقتصعادية كمصعدر للعرزر
وأممية اجتامعية عرب استخداماتها يف الجوانب الحياتية املختلفة إضعافة إىل أن ترعداها مع الرهعوة ثثع
رمز ليرم الضيافة.

6

مكانة النخلة في اإلسالم
تعترب النخلة من ا شجار الت تيرر ذكرما يف الرر ن ولها ميانة يف التعاري اإلسعالم ح حيعص وصعفها الرعر ن
بأنها من مثار الجنة .وقد ورد ذكرما يف الرر ن بصيغ (نخع ه نخلعةه النخلعةه نخيع )ه ويف كثعري معن الواضع
الرر نية تو ترديو النخي عىل غريما من الفواكه والثامره مام يعيس أمميتها كام ورد يف سورة البرعرة 266ه
وسورة املؤمنون ية 19ه وسعورة يعس يعة 34ه وسعورة اإلااء يعة 91ه يف جميع اييعات السعابرة جعاء ذكعر
النخي قب ا عناب.

وقد أكد الرر ن ميانة النخلة كرمز لريو ال موخ وا مانة والصدر والروة والعطاء املستمر عنعدما شعبه ععز
وج يف اييتني 24و 25من سورة إبراميو اليلمة الطيبة بال عجرة الطيبعة املتمثلعة يف النخلعة لرولعه تععاىل
ي أُكُلَ َهعا كُع َّ ِ
ني
حع ٍ
صلُ َها ث َاب ٌ
ام ِء * ت ُع ْؤ ِ
ِت َوفَ ْر ُع َها ِ
الس َ
ج َر ٍة طَ ِّي َب ٍة أَ ْ
“أَلَ ْ
يف َّ
ب اللَّ ُه َمث اَال كَلِ َم اة طَ ِّي َب اة كَ َ َ
َض َ
و ت َ َر كَ ْي َف َ َ
َال لِل َّن ِ
ب اللَّ ُه ا ْ َ ْمث َ
و يَتَ َطكَّ ُرونَ ”.
اس لَ َ
علَّ ُه ْ
ِب ِإذْنِ َربِّ َها َويَ ْ ِ ُ
كام أوضح الرر ن اليريو الريمة الغطائية للرطب ورضاصة للمرأة الحام كام جاء يف اييات  25-23من سعورة
َسعياا َّم ِ
ىل ِ
نسعيا ()23
ج ْط ِ
و النَّ ْ
خ ُ
جا َء َما الْ َم َ
عت قَبْع َ َمٰعطَا َوك ُ
َت يَا لَيْتَ ِن ِم ق
خلَ ِة قَال ْ
ُنعت ن ْ
مريو لروله تعاىل «فَأَ َ
اض إِ َ ٰ
ط َعلَ ْي ِ
ايا (َ )24و ُم ِّزي إِلَ ْي ِ
حت َ ِ
ع َ َربق ِ
ُسا ِق ْ
ك ِب ِ
ج ِنيعا
ج ْط ِ
و النَّ ْ
ك َِ
ح َز ِ
ج َ
ك ُرطَ ابا َ
خلَ ِة ت َ
ك تَ ْ
ِن قَ ْد َ
ح ِت َها أَالَّ ت َ ْ
فَنَا َدا َما ِمن ت َ ْ
( »)25وقد أثبت الدراسات العلمية فائدة الرطب للمرأة الحامع ح حيعص يعمع ععىل العتخلا معن اإلمسعاك
وتنظيف الرولون قب عملية الوالدةه كام يروي عضالت الجسو وين ط عضالت العرحو الحتوائعه ععىل نسعبة
عالية من املواد السيرية ويعنظو عمليعة الطلعق وانربعاض عضعالت العرحو الحتوائعه ععىل كميعة معن مرمعون
البيتوسنيه إضافة إىل مساممته يف الوقاية من ارتفاو الضغط للمرأة الحام وتسمو الحم .
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كام قد الرر ن أوصاف للنخلة ورضصائصها فرد وصفها بعدة صفات منها:
الباسرة نسبة إىل طولها وارتفاعها وشمورضها
ذات ا كامم وم مرحلة ا وىل من مراح إنتاج التمر عندما تظهر اوعيعة
الطل وتغطيها ا كامم
طل نضيد إشارة إىل ان الثامر مرتاكب بعضه فور بعض ومصفوف
طل مضيو إشارة إىل الرطب اللني الناضج ومو الطل قبع أن تن ع َّق عنعه
الر ور وتنفتح

ذات قنععوان دانيععة ويرصععد بهععا عععطور النخعع التعع يف املتنععاول وسععه
الوصول إليها.
الصنوان وغري الصنوان إشارة إىل عدد الفسائ الت قد تنبت من النخلة ا م.
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وقد جاءت ا حاديص الدينيعة لتؤكعد معطه ا مميعة وامليانعة العظيمعة للنخلعة يف الثرافعة اإلسعالميةه وفرعد
وصفها النب صىل الله عليه وسلو بأنها شجرة مباركة ووصف بركتها بربكة املسلوه فعن عبعد اللعه بعن عمعر
حعاتق َو َرقُ َهعا
رىض الله عنهام قال :كنا عند رسول الله فرال» :أَ ْ
رب ِ
سعلِ ِو الَ يَتَ َ
جع ِ الْ ُم ْ
ج َر ٍة ت ُ ْ ِب ُه أَ ْو كَال َّر ُ
وِن ِب َ َ
رض ِ ُ
ي أُكْلَ َها كُ َّ ِ
يف نَ ْف ِ
َّامنِ ه
ح ٍ
ِس أَنَّ َها النَّ ْ
خلَ ُةه َو َرأَيْ ُ
ني« .قال ابن عمر :فَ َوقَ َ ِ
َوالَ َوالَ َوالَه ت ُ ْؤ ِ
ت أَبَا بَ ْي ٍر َو ُع َمع َر الَ يَعتَ َيل َ
ع َمع َر :يَعا أَبَتَعا ُه َواللَّع ِه
و يَرُولُوا شَ ْيئااه قال رسول الله ِ » :م َ ال َّن ْ
َعام قُ ْم َنعا قُل ُ
فَ َي ِر ْم ُ
ْعت لِ ُ
خلَ ُة« .فَل َّ
َام لَ ْ
وه فَل َّ
ت أَنْ أَت َ َيلَّ َ
يف نَف ِ
و ق َ
خلَ ُة .فَر َ
و أَ ْو
ِْس أَنَّ َها النَّ ْ
و ت َ َيلَّ ُمعونَه فَ َي ِر ْم ُ
لَ َر ْد كَانَ َوقَ َ ِ
َالَ :ما َمنَ َ
عت أَ ْن أَت َ َيلَّع َ
و أَ َركُع ْ
َعال :لَع ْ
ع َك أَنْ ت َ َيلَّع َ
ُول شَ ْيئاا .ق َ
أَق َ
ن كَطَا َوكَطَا[ .أرضرجه البخاري].
ىل ِم ْ
َال ُع َم ُرْ َ :ن تَيُو َن قُلْتَ َها أَ َ
ح ق
ب إِ َ َّ
كام أكد عليه الصالة والسالم ميانة النخلة يف الجنة حيص روى جابر بن عبد اللعه ر اللعه ععنهام أن النبع
صىل الله عليه وسلو قال« :من قال سبحان الله العظيو وبحمدهه غرست له نخلة يف الجنة» رواه الرتمعطي.
وأكد عليه الصالة والسالم عىل زراعته فعن أنس بن مالك ر الله عنه قال :قال رسول الله صىل الله عليعه
وسلو« :إن قامت الساعة وبيد أحدكو فسيلة فإن استطاو أال يروم حتى يغرسها فليفع »

وقد استخدمت النخلة يف بناء مسجد النب صعىل اللعه عليعه وسعلوه فيانعت أعمعدة املسعجد وسعواريه معن
جطوو النخ ه وتو تظلي السرف بجريد النخ ه واستمر ا مر ععىل ذلعك إىل رضالفعة ععثامن ر اللعه عنعه.
وارتبطت النخلعة باملسعلمني ععرب سعنة النبع يف تحنيعك املولعوده ويف السعحور واإلفطعار يف رمضعانه ويف
العيده والصدقة وزكاة الفطره وغري ذلك.
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المكانة االجتماعية للنخلة
تخععتا النخلععة ةيانععة اجتامعيععة واقتصععادية عاليععة لععدى العععرب ورضاصععة أمع الباديععةه فرععد كانععت النخلععة
ومازالت مصدر الغطاء والدواء واملسين وا واِن وا دوات واملعدات كام كانعت معورد اقتصعادي معن رضعالل
استخدامها يف مزاولة املهن والحرف.
فرد كانت النخلة مصدر لألمان الستخدام السعف وجريد السعف يف بناء العريشه العطي كعان يف املعا
ةثابة املنازل لنسبة كبرية من بيوت ا مايل يف املدن والررى إىل جانب تصعني ععدد معن ا دوات املنزليعة
مث الحرص املفروشةه والرساريد وامليانس.
وتجدر اإلشارة منا عىل أنه عىل الرغو من التمدن والتطور العمعراِن مازلعت بععض ا ا ترعوم ببنعاء نسعخة
محدثة من العريش يف الحدائق املنزلية كاسرتاحات للتجمعات العائلية.
كام كان للنخلة ميانة اجتامعية وسياسية مهمعة فرعد اعتعاد الععرب وامع الباديعة االسعتظالل تحتهعا وعرعد
مجالس للحوار والنراش حول املوضوعات املجتمعية واتخاذ الررارات.
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وال اين الحديص عن امليانة االجتامعية للنخلة دون ربطها بامليانعة االقتصعاديةه فرعد كعان اععداد النخيع
الت اتليها الفرد يرمز عىل امليانة االجتامعية له من حيص الغنى والفرره أضف إىل ذلك فرد كان ومازالعت
تجارة التمور مورد اقتصعادي مهعو فلعو تععد النخلعة تسعتخدم فرعط لصعناعة «رضصعائف» أكيعاس التمعوره أو
صناعة «ال اشة» وم قوارب الصعيد الصعغريةه أو صعناعة «الرعراقري»ه أي شعباك صعيد ا سعامك أو صعناعة
«اليازرة» لت كانت تنعزف امليعاه معن ايبعار بواسعطة الثعريان وليعن تطعورت يف ايونعة لتعدرض يف اليثعري معن
الصناعات الغطائية كصناعة الدبس والسير السائ والخ واليحول الطب ورضمرية الخبز والربوتعني املركعز
وصناعة املعجنات وحامض الليمون.
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القيمة الغ ائية والفوائد الصحية للتمر
اتعاز مثعار النخيع (التمعر) بريمعة غطائيععة عاليعة حيعص أنهععا أحعد املصعادر الغنيععة بالفيتامينعاته وا ليععافه
ريا
واملعادن الت تسامو يف الحفاظ عىل صحة العظامه باإلضافة إىل مضادات ا كسدة الت تلعب دو ارا كبع ا
يف تعزيز صحة الدماغح حيص يعترب لب النخي مصدرا غنيا للربوتعنيه كعام أنعه غنع با ليعاف ويحتعوي ععىل
عدد من الفيتامينات واملعادن الصحيةه وله اليثري من الفوائد وفيام ييل أبرز الفوائد الصحية:

إصععالأ أنسععجة الجسععو
حيص يحتوي لب النخيع
ععععىل جميععع ا حعععامض
ا مينيعععععععة ا ساسعععععععية
التسعة الت ال يسعتطي
الجسو تصنيعها بنفسعه
ويحصععع عليهعععا ب عععي
أساف من ا طعمة.

املحافظعععة ععععىل صعععحة
الرلععععب الحتععععواء لععععب
النخي ععىل البوتاسعيوم
بوفرة العطي يسعاعد ععىل
التحيو يف ارتفاو ضعغط
الدم.

ترليععع غثيعععان الصعععباأ
رضعععالل ا شعععهر الرليلعععة
ا وىل معععععععن الحمععععععع
الحتواء لب النخي ععىل
فيتامني ب .6

زيعت النخيع يسعامو يف
تعزيععععز صععععحة الععععدماغ
الحتواء الزيت ععىل أحعد
املصععععععععادر الغنيععععععععة
بععالتوكوترينول ومععو أحعد
أشيال فيتامني مع ويرل
معععععن رضطعععععر اإلصعععععابة
بالسيتة الدماغية.

إن تناول التمعر مع الحليعب فوائعد كثعرية نعه يرعوي املناععة ويحعارب فرعر العدم
ومناسب لجمي الفئات العمرية من ا طفال إىل كبار السن

13

14

ح م مزارع النخيل في اإلمارات
تويل دولة اإلمارات العربية املتحدة امتامما كبعريا بالنخيع كجعزء معن االسعرتاتيجية التع وضععها مؤسعس
الدولة املغفور له بإذن الله ال ي زايد بن سلطان ل نهيان “طيب الله ثراه” لتحويع اإلمعارات معن صعحراء
قاحلة إىل جنة رض اء لتصبح اإلمارات من أوىل الدول التع تصعدر أجعود أنعواو ثعور اإلمعارات إىل الععامل.
تلعب زراعة التمور دورا ا حيوياا يف ارتراء اقتصاد الدولةه كام تعترب إحدى املواد الخام الت تعدرض يف قطعاو
الصناعات التحويلية يف اإلمارات.
ومععن املععدن الت ع ت ععهد كثافععة يف زراعععة النخي ع العععني ورأس الخيمععة والفجععريةه ومنطرععة الطيععد بإمععارة
ال ارقةه وغريما من املدن والسهول والواحات عىل أرض اإلمارات.

42,000,000

نخلة

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

73

نوعاا

من أجود أنواو التمور

120

صنفاا
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مراحل نمو النخلة

ثر النخلة يف عملية منوما عرب  5مراح أساسية :
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مرحلة
اإلنبات

مرحلة النمو
العمودي

نمو الجذور من البذذر ،وقذ
النبتة التربة من البذر ،لفذوق
سطح التربة

تتبذذا النبتذذة قذذمة ال ذذم
وتنمو لألعلى عموديا وتظهر
وراق جديذذذذد ،مذذذذن ا علذذذذى
وتتسذذذذاألو ا وراق الةديمذذذذة
سفل الجذع

مرحلة النمو
االسطواِن
يبذذذد جذذذذع النللذذذة بذذذالنمو
بالمرض والتوسا من ا سذفل
باستمرار وتنتصب ال جر ،من
ا على

مرحلة اإلزمار
تنمذذذذو قذذذذجر ،النل ذذذذل
وتكبر تبذد بازهاذار ذ
الفصول الدا ئة

مرحلة اإلمثار
تحتذذذذاه هاذذذذار النللذذذذة الم ن ذذذذة
لتلة حها بحبوب اللةاح من ا قذجار
المذكرّ ،
ّ
حتى تنمةذد اذذا ا هاذار
م
وعذاد ،مذا يلمذب
وتتحول إلى ثمذار
ّ
ذ
النحل و اللفا ش دور مهذ
عمل ة نةل حبوب اللةاح

طرق إكثار النخيل

مناك ثالثة طرر تستخدم يف إكثار النخي وزيادة أعداده م :

1

2
3

اإلكثار الجنِس بالبطور

لهذه الطريقة الفضل في انتشار شججرة النخيجل فجي معظجم المنجاتي التجي تجزر فيهجا وتعتبجر قجذه الطريقجة مناسجبة
وسهلة في حال الرغبة فإكثار عدد النخيل ألغراض الزينة أو كمصدات للرياح أو لمقاومة بعض اآلفات في التربجة ولزيجادة
الفحول (األشجار المذكرة).

اإلكثار بالفسائ

أال عمر
تنتج كل فسيلة من برعم جانبي يخرج من إبط السعفة وكل فسيلة تمثل الشجرة األم وتتطلب قذه الطريقة ّ
الفسيلة عن  2سنة وال يزيد عن  6سنوات أن يكون سطح االنفصال مسجتويا ونظيفجا حتج ال تجتعفن الفسجائل وأن
تكون خالية مجن االصجابات المرةجية والحشجرية وتعتبجر فتجرة فصجل الربيجع (إبريجل-مجايو) وفصجل الخريج (أغسجطس-
سبتمر) أفضل األوقات لفصل الفسائل.

الزراعة النسيجية

يتم بأخذ نسيج نباتي حي نشط وزراعته في بيئة صناعية تحت ظروف معقمة مع استخدام منظمات النمو وعناصر
غذائية وذلك داخل مختبرات مجهزة بمعدات لتعقيم البيئة وأجزاء النبات المختارة .
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أنواع التمور

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

النغال

مو من أبرز أسامء انواو الرطب يف االمارات الت يتو إنتاجها يف بعض املزارو
املحلية يف العنيه ويعد من أنواو الرطب يف دولة االمارات الت تنضج باكرا ا.

الخنيزي

أفض أنواو الرطب ا حمر يف اإلمارات

الفرض

تتص ّدر رطب الفرض م ا رضرى قامئة أشهر انواو الرطب االماراته كام وثتاز
باحتوائها عىل اليثري من العنارص الغطائية الهامة واملفيدة لجسو اإلنسانه ومو
رضال من اليوليسرتول.

الربح

واحدة من أشهر أنواو الرطب يف االمارات الت تنضج يف نهاية فص الصيف.
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السيري

رطب السيري م من انواو الرطب امل هورة يف اإلمارات الت يرتكّز إنتاج محاصيلها
يف إماري ابوظب وديبه وتنفرد بلونها الطمب ومطاقها الحلو.

اللولو

ننصحك بتجربة أفض نوو من انواو الرطب يف دوله االمارات الطي يُعرف باسو
اللولوه فهو كطلك من أكرث الرطب اللطيطة الت يُرب ع ار الرطب عليها دوناا عن
سواما.

الهاليل

إذا كنت تتساءل عن أشهى انواو الرطب االماراي الت ينتظر السيان نضوجها عىل
أح ّر من الجمره فإن رطب الهاليل م ا وىل من نوعها بال أي منازو.

الخالص

أما رطب الخالص فه من أجود اصناف الرطب امل هورة يف االمارات وأكرثما طلباا
من ِق َب السيانه وت ُعرف بطعمها الحلو اللطيط الطي ي به الزبدة واليرامي .

كام توجد أنواو أرضرى من الرطب باإلمارات مث  :أبو معانه الخ ياره الصالِنه البر ه الخصابه الجربي
هاملزين ه الريديه نبتة سيفه الرزيزه املخلديه الزاميله الدباس وال ه .
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إشادة دولية

إن جهود املغفور له طيب الله ثراه ال ي زايد بن سلطان ل نهيان وامتاممه اليبري بالزراعة عامعة والنخيع
رضاصة ومرولته امل هورة "أعطوِن زراعة أضمن ليو حضعارة كعان لهعا ا ثعر اليبعري يف فانت عار املسعاحات
الخ اء بالدولة وازدياد أعداد أشجار النخي وأنواو مثارما.
ويطكر أن املغفور له ال ي زايد بن سلطان ل نهيان طيب الله ثراه كعان بنفسعه يرشعف ععىل زراععة النخيع
وقد أمر بزراعة  600نخلة من نوو (رضالص  -لولو) يف شارو املطار الرعديو بعأبوظب لييعون أول شعارو يعزرو
بهطا العدد من النخي .
إن رؤية وسياسة املغفعور لعه ال عي زايعد بعن سعلطان ل نهيعان طيعب اللعه ثعراه وامتاممعه بالنخيع ميّنعت
اإلمارات الدرضول يف موسوعة «غينيس» لألرقعام الرياسعية يف ععام 2009ه كعأغنى دولعة يف الععامل يف ععدد
شجر نخي التمره إذ قدر حينطاك بأكرث من  40مليونن  .وبفضع ذلعك أعلنعت منظمعة "الفعاو" ععام 2015
إضافة واحتني من واحات نخي التمر باإلمارات إىل النظو اإلييولوجيةه الت ترع ّر املنظمعة بأمميتهعا رسعمياا
عىل الصعيد الدويله كونهام مستودعات حية للموارد الوراثية والتن ّوو البيولوج والرتاث الثرايف.
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صناعات محلية باستخدام النخيل

لرد ارتبطت النخلة ارتباطا وثيرا برتاث دولة اإلمارات العربية املتحدة واعتمدت عدد من الصناعات والحرف
اليدوية عىل أجزاء مختلفة من النخلة منها:

الجفري:
وعاء دائري من الخوص املحيوه مغلق من جمي الجوانب ما عدا
الجانب العلويه ويستخدم لنر ا تربة وا سمدة ومثار النخي
وحفظ ا طعمة.

املهفة:
(املروحة) ذات شي مرب ه ويف أحد جوانبها عود من الجريده
وتستخدم يدوياا للتهوية يف فص الصيف.

الحصري:
يصن من الخوص الخالاه ويفرش يف املساجد واملجالس
والغرفه ويُستخدم أيضاا كغطاء دارضيل سرف الغرف.
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املي ة:
(املينسة) وتصن
تستخدم للتنظيف.

من جريد (السعف) ورضوص (أورار) النخي ه

العريش:
مو بيت أو غرفة تتيون من أربعة جطوو مرتيزة عىل ا رضه ويُغطى
الجزء العلوي والجوانب بالسعفه حيص يتو ربط مجموعة من
السعف بالحبال املصنوعة من الليف.

الرسود:
عبارة عن حصرية دائرية أو مستطيلة ال ي من الخوص املل ّون
(سعف النخي )ه وعادة ما تجتم ا اة حول الرسوده لتناول
الطعام أو التمور والفاكهةه ويجتم معها الضيوف كطلك.

املجبة:
غطاء مخروط ال ي ت به الرم (شي
مختلفةه وتستخدم يف تغطية ا طعمة.

مرم ) ولها أحجام
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جائزة خليفة الدولية لنخيل
انطلرت الجائزة يف دورتها ا وىل عام  2009وذلك بهدف إبراز الجهود املتميزة التع تبعطل معن أجع تطعوير
الرطاو الزراعع معن أجع تنميعة مسعتدامة وإقامعة تععاون وطنع وإقليمع ودويل بعني الجهعات ذات الصعلة
باالبتيار الزراع وصناعة نخي التمر .ودعو البحوث والدراسات ذات العالقة بهطا املجال.
وتردم الجائزة إىل رضمس فئات:

.1
.2
.3
.4
.5
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فئة الدراسات املتميزة والتينولوجيا الحديثة.
فئة امل اري التنموية واالنتاجية الرائدة.
فئة املنتجني واملصنعني واملسوقني املتميزين.
فئة االبتيارات الرائدة واملتطورة لخدمة الرطاو الزراع .
فئة ال خصية املتميزة يف مجال النخي والتمر واالبتيار الزراع .

يف إطار امتامم الدولة بالنخي الرتباطه برتاث اإلمارات باعتباره أحد مصادر الدرض للمعزارعني فرعد رضصعا
مهرجان سنوي للرطب يرام يف منطرة الظفرة بإمارة أبعوظب ععىل مسعاحة ثتعد ألكنرث من  20ألن من
مربع يف منطرة ليوا .ويعترب مهرجان ليوا الدويل ا كرب وا ضخو من نوعه عىل مسعتوى املنطرعة والرشعر
ا وسط.
ويُر ّدم املهرجان ععددا ا كبعريا ا معن الجعوائز للم عاركني العرابحني يف مختلعف املسعابرات الرتاثيعة والثرافيعة
والفنية ضمن املهرجان .وت تم قامئة املسابرات املتميزة عىل "مزاينة" ومع سلسعلة مسعابرات فضع
أنواو التمور والليمون واملانجوه ومسابرة "فواكه الدار"ه ومسابرة أجم مجسو تعرا،ه ومسعابرة ’املزرععة
النموذجية‘.
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