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احملتوياتالع

 األمن املائي
والغذائي

 النخيل والمتور
 في

السودان

مع مجلة
النخيل والمتور

محافظة
الغاط 

 الصناعات
 التحويليه
للــتـمـور

26

46

14
36

70
التحديات التي تواجه

أرض التاريخ العريق

المتور
في

اململكة

إنتاج وتسويق

64

أوقاف
الراجـحـي

Palms in 
18th

 19 th

18
مزرعة العدد

87

* المواد المنشورة تعبر عن رأي أصحابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.



5

االفتتاحية

يش��هد قطاع النخيل والتمور في املنطقة العربية وفي اململكة بوجه 
اخلصوص زخمًا مكثفا ومتس��ارعًا في إعادة هيكلة هذا القطاع ومن 
عدة محاور.. فيبدو هناك »تنافس��ا« ح��ادا لهذا القطاع – يؤمل أن 
يكون محمودا بالطبع!- وفي عدة خطوط متوازية. سنستعرض في 
هذا العدد الالعبني الرئيسيني وتلك اجلهات والتي تتسابق شغفًا في 

خدمة هذا القطاع احليوي.

 وس���نتابع معك���م هذه التط���ورات »احملمومة« عب���ر مجلتكم ومنبركم 
االعالمي، و الذي حتاول جاهدة أن تس���هم في إبراز كل ما يتعلق بهذا 
القط���اع عب���ر رؤية علمية محايدة وفي قال���ب صحفي محترف. ونأمل 
جميع���ًا أن يكون هذا »التنافس« احملم���وم خلدمة هذه القطاع في نفس 
الوق���ت يتبل���ور ف���ي »منظومة« متكاملة ومتجانس���ة لقط���اع متعطش 

للجهود املثمرة.

هن���اك عدد من اخلط���وات التطويري���ة ملجلتكم، أولها اإلخ���راج املبدع 
من الفنان »جمال« وعلى ش���كل لوحات فني���ة مبدعة في كل صفحة 
تتصفحونها في هذا العدد. من خطواتها كذلك بعد آخر نحو العاملية.  

فبدءاً من هذا العدد سيكون ملشاركة خبراء ومحبي النخيل غير العرب 
مي���دان في هذه املجلة. وهذا لالس���تفادة  من خب���راء ومتخصصني من 
الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا وغيرها، وإس���تقطاب أحد أش���هر 
املهتم���ني بالنخيل والتمور والذي أثرى املجلة بصور ورس���وم نادرة عن 
النخي���ل في العال���م القدمي. كذلك مقابلة عن س���ر اهتم���ام هذا اخلبير 
بالتمور رغم أن بالده ليس���ت منتجا رئيس���ًا للتمور. وأخيرا استعرضنا 

جتربة مزرعة في أول آلة جتارية لفرز التمور آليًا. 

وإلى لقاء يحمل تطورات تتبلور مالمحها أكثر وآمال منها أكبر.. 

الناشر
دار قيس للنشر والتوزيع

 
--------------------------------------

المراسالت
حي المروج طريق الملك عبد العزيز

ص.ب 92906 الرياض 11663
هاتف    : 4563377 / 01
فاكــس    : 4564254 / 01

جوال : 0509554466
رقم اإليداع 5662 / 1429

ردمد 1658-4554
Email: info@date-palm-j.com

www.date-palm-j.net

--------------------------------------

المشرف
ا.محمد بن عبد اهلل الحمدان

رئيس التحرير
ا.د. عبد اهلل بن محمد الحمدان

المدير العام
ا.سلمان بن هادي العامري

مدير التحرير
محمد إبراهيم مطاوع
التصميم واالخراج الفني 

م.جمال الفقي
--------------------------------------

الهيئة اإلستشارية
--------------------------------------

د.محمد بن جابر اليماني
صيدلة اكلينيكية

د.عبد الرحمن بن سعد الداود
وقاية آفات النخيل

ا.د.بكري حسين حسن
الصناعات التحويلية للتمور
د.فهد بن يحي الجهيمي

صحة وغذاء
د.راشد بن سلطان العبيد

خدمة أشجار النحيل
ا.د.صبحي محمد إسماعيل
تسويق واقتصاد صناعات التمور 

د.راشد بن مشاري الدباس
مستشار التحرير

زخم متسارع..... !!

رئيس التحرير
ا.د. عبد اهلل بن محمد الحمدان

التوزيع
الشركة الوطنية للتوزيع

الرياض
هاتف : 4871414
فاكس : 4871460

األسعار
سعر النسخة  10 رياالت سعودية

اإلشتراكات
لألفراد 55 رياال سعوديا للسنة الواحدة

)4 أعداد(
للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية

 200 ريال سعودي في السنة الواحدة

إدارة المبيعات والتسويق
0509554466

* المواد المنشورة تعبر عن رأي أصحابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.

* إشراف كرسي تقنيات وتصنيع التمور بجامعة الملك سعود
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اختتمت ف��ي اإلمارات الع

ال��دورة  فعالي��ات 

مهرجان  م��ن  الثامنة 

للرط��ب2012  لي��وا 

ال��ذي أقيم حتت رعاية 

الش��يخ منص��ور ب��ن 

زاي��د آل نهي��ان نائ��ب 

رئيس مجل��س الوزراء، 

أب��و  هيئ��ة  وتنظم��ه 

للس��ياحة  ظب��ي 

والثقافة.

أك��د رئي��س اللجن��ة 

املنظم��ة  العلي��ا 

للمهرج��ان محم��د خلف املزروعي مستش��ار الثقاف��ة والتراث 

وعض��و مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للس��ياحة والثقافة، على أّن 

املهرجان ميثل ركناً أساسياً في التراث اإلماراتي، وأشار إلى أن إدارة 

املهرج��ان حرصت على تقدمي كل الدعم الالزم إلجناح هذه الدورة، 

الفتاً إلى أن إدارة املهرجان اش��ترت م��ن املزارعني أنواعاً مختلفة 

م��ن الرطب مبا قيمته 2 مليون درهم إماراتي، هذا فضال عن منح 

الفائزي��ن جوائز بقيمة 4 

ملي��ون و200 ألف درهم 

ف��ي إط��ار تش��جيعهم 

جودة  على  ومكافأته��م 

وعنايته��م  إنتاجه��م 

بأفضل طرق الزراعة .

وأش��اد بحرص السيدات 

عل��ى  اإلماراتي��ات 

املشاركة في هذا احلدث 

الذي يب��رز أهمية دورهن 

اإلمارات��ي  اجملتم��ع  ف��ي 

دعم  م��ن  يقدم��ه  وم��ا 

ومش��اركة جنباً إل��ى جنب مع الرجل في س��بيل تنمية وتطوير 

اجملتمع، وتقدمي صورة مشرقة عن الدور الذي تلعبه املرأة اإلماراتية 

في األسرة، الفتاً إلى أن عدد املشاركات في السوق الشعبي جتاوز 

350 س��يدة إماراتي��ة حرصن عل��ى التواجد يومي��اً، لتقدمي روائع 

الت��راث اإلماراتي لل��زوار من املواطنني واملقيمني والس��ياح الذين 

توافدوا باآلالف حلضور فعاليات املهرجان 

آخبار

سجلت دولة اإلمارات العربية املتحدة إجنازاً زراعياً جديداً من خالل استثماراتها في زراعة وإنتاج 
نخيل التمر في ناميبيا. 

وأك��د الدكتور عبد اهلل اخلنبش��ي مدير جامعة اإلمارات العربية املتح��دة على أن دولة اإلمارات 
ومنذ عدة س��نوات اجتهت إلى االس��تثمار في قطاع زراعة النخيل وإنت��اج التمور في جمهورية 
ناميبيا؛ بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة الدولية )الفاو( وبإشراف الدكتور عبدالوهاب زايد 

كبير خبراء فنيي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 

وأش��ار عبد الوهاب زايد إلى أنه في الوقت الذي يغيب فيه رطب هذه األصناف عن أسواق الدولة 
خ��الل هذه الفترة من العام، فإن الرط��ب املنتج في مزارع نخيل ناميبيا يتصدر املوائد في الدولة 
ومنطقة اخلليج العربي، حيث ال تصل ثمار نخيل التمر باإلمارات إلى مرحلة الترطيب قبل شهر 

يونيو مع بداية فصل الصيف.

اإلمارات تزرع 300 هكتار من خنيل التمر في ناميبيا

ختام فعاليات مهرجان ليوا  للرطب
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حققت ش��ركة ماري��ات قفزة كبيرة من خالل التع��اون مع وزارة 

الزراعة السعودية، حيث أس��ندت الوزارة للشركة عملية توريد 

مصان��ع التم��ور للجمعي��ات التعاوني��ة باململك��ة، وذلك بعد 

منافس��ة شرسة مع ش��ركات س��عودية وأخرى أجنبية للفوز 

بهذه الصفقة النوعية.

وتأت��ي ه��ذه الفك��رة الرائ��دة لدع��م اجلمعي��ات التعاونية في 

تصنيع إنتاجها ومن ثم تس��ويقه بعد التصنيع لزيادة املدخالت 

االقتصادية لهم، كما أن انتش��ار اجلمعيات التعاونية يس��تتبع 

بالض��رورة وجود وانتش��ار املصان��ع في كل أرج��اء اململكة، ومن 

هن��ا تنتقل تقنية تصنيع وتعبئة التمور إلى اجلميع، حتى حتدث 

الطفرة العمالقة التي ينتظرها اجلميع لوضع التمور السعودية 

على اخلريطة العاملية مبا تستحقه من مكانة.

وبه��ذه املناس��بة يتقدم مجلس إدارة ش��ركة ماري��ات للتجارة 

والصناعة بالش��كر والتقدي��ر ملعالي وزير الزراع��ة ووكيل وزارة 

الزراع��ة  ومدير ع��ام إدارة التنمية الزراعية  ب��وزارة الزراعةعلى 

ثقتهم الغالية في شركة ماريات بإسناد تلك العملية الكبيرة 

له��ا، التي تأتي امتداداً لثقة الوزارة التي متثلت في إس��ناد توريد 

وتركيب مصنع احلكومة التابع لوزارة الزراعة باألحساء، بطاقته 

اإلنتاجية الكبيرة التي تتجاوز 25ألف طن سنوياً، بعدد 12 خطاً 

إنتاجياً.

بعد منافسات كبيرة مع شركات محلية وأجنبية

 ماريات"  تفوز بثقة وزارة"
 الزراعة
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آخبار

أوضح معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم 

خ��الل افتتاحه فعالي��ات املؤمتر العلم��ي األول لتنمي��ة النخيل 

والتمور في الوطن العرب��ي، مبقر مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية بحضور معالي رئيس املدينة الدكتور محمد بن إبراهيم 

السويل، ونائب رئيس املدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبد 

العزي��ز بن محمد الس��ويلم أن املس��احة املزروع��ة بالنخيل في 

اململك��ة العربية الس��عودية بلغت عام 2010م نح��و 155 ألف 

هكتار متثل نحو 19% من إجمالي املساحة احملصولية، ونحو %69 

من إجمالي مس��احة احملاصيل الدائمة، حي��ث  قدر معاليه عدد 

أش��جار النخيل املنتجة ف��ي اململكة ع��ام 2010م بأكثر من 23 

ملي��ون نخلة فيم��ا بلغت الكمية املنتجة م��ن التمور في نفس 

الع��ام ما مقداره حوال��ي مليون طن من التم��ور قيمتها نحو 8 

مليار ريال متثل نحو 19% من الناجت احمللي الزراعي .                     

     وأشار إلى أن من أبرز أوجه االهتمام والدعم الذي تقدمه الدولة 

للنخيل والتمور صدور األمر السامي الكرمي بدعم تأسيس املركز 

الوطني للنخيل والتمور بتكلفة مقدارها )خمسة عشر مليون 

ريال( باإلضافة إلى دعم التكاليف التشغيلية للمركز للسنوات 

اخلمس األولى مبلبغ )خمسة وعشرون مليون ريال( سنوياً، مشيراُ 

إلى تبني الدولة مؤخراً إنشاء واستضافة اجمللس الدولي للتمور.

م��ن جانبه بني معالي رئيس املدينة الدكت��ور محمد بن إبراهيم 

الس��ويل أن قطاع النخيل والتمور س��يكون أحد التوجهات في 

اخلطط الوطنية التي

د. بالغنيم يفتتح
 املؤمتر العلمي لتنمية النخيل والتمور 

 في الوطن العربي

 تتبناها املدين��ة والقطاعات احلكومية اإلنتاج السعودي من التمور مليون طن بقيمة 8 مليار ريال

األخ��رى مثل وزارة الزراع��ة، نظراً ألنه 

يعد م��ن أهم القطاعات الزراعية 

الرعاي��ة  تتطل��ب  الت��ي 

القط��اع  م��ن  واالهتم��ام 

البحث��ي،  والقط��اع  احلكوم��ي 

مش��يراً إل��ى أن املدينة قدم��ت دعماً لهذا 

القط��اع بأكثر م��ن 100 ملي��ون ريال خالل 

العق��د األخي��ر .ب��دوره، بني رئي��س اللجنة 

العلمية أمني رابطة أبحاث النخيل والتمور 

بالوط��ن العرب��ي الدكتور ناص��ر بن صالح 

اخلليفة أن عناصر االس��تثمار في قط��اع النخيل والتمور ال زالت 

تقليدي��ة وال تتعدى أصناف مختارة ومنتخب��ة من التمور، بينما 

هن��اك أنواع أخ��رى من التم��ور ومنتج��ات النخل��ة الثانوية من 

األخش��اب والس��عف والنوى والليف ال زالت غير مستثمرة، كما 

أن الصناعات التحويلية من التمور ال زالت محدودة. 

800000000
RS

ذكر معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العس���اف 
عقب تدشينه:« مركز املعلومات الزراعية » مبقر صندوق التنمية 
الزراعية بالري��اض بحضور معالي وزير الزراع��ة الدكتور فهد بن 
عبدالرحم��ن بالغنيم،: أن هذا املركز سيس��هم � إن ش��اء اهلل � 
بش��كل كبير في نقل املعلومة واخلبرات بني املزارعني أو املتاجرين 
باملواد الزراعية ، وس��يكون له أث��ر على تخفيض التكلفة وإيجاد 

التوازن بني العرض والطلب في املنتجات الزراعية.

وبني معاليه أن »مركز املعلومات الزراعية« هو مركز تفاعلي يأخذ 
ويعطي املعلومة في آن واحد، وسيكون له األثر الكبير في تطوير 
القطاع الزراعي ، مش��يراً إلى أنه حت��ى في الدول الفقيرة أصبح 
اآلن نقل املعلومات اخلاصة بالتسويق والعرض والطلب وغيره يتم 

عن طريق التقنية احلديثة مبا في ذلك الهواتف اجلوالة وغيره.

وعلى صعي��د متصل قال وزي��ر الزراعة: أن اإلنت��اج الزراعي إنتاج 
موس��مي وفي بعض الفترات يصب��ح هناك غزارة في اإلنتاج وفي 
بع��ض الفترات ضع��ف في اإلنتاج واألس��عار تتذب��ذب بناء على 
املتوفر في األس��واق، والعنصر الرئيسي احملدد للمزارعني هو متى 

يزرعون وماذا يزرعون ، 

 د. العساف يدشن  مركز املعلومات
  الزراعية

بحضورمعالي وزير الزراعة
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نفذت ش��ركة املياه الوطنية أول مشروع للخزن االستراتيجي 

للمي��اه في محافظة ج��دة، وذلك بعد ص��دور موافقة رئيس 

وأعض��اء مجل��س إدارة ش��ركة املي��اه الوطنية على ترس��ية 

مش��روع املرحلة األولى من اخلزن االس��تراتيجي للمياه بجدة 

بتكلف��ة بلغت أكثر من 500 مليون ري��ال ، ومدة تنفيذ تصل 

إلى )24( شهراً من تاريخ استالم املقاول ملوقع املشروع.

وأوضح��ت الش��ركة أن ذل��ك جاء تنفي��ذاً لتوجيه��ات املقام 

الس��امي الكرمي بس��رعة إنشاء خزن اس��تراتيجي للمياه في 

محافظ��ة ج��دة ومكة املكرمة، مش��يرةً إلى قيام الش��ركة 

بتنفي��ذ الدارس��ات الالزم��ة التي أظه��رت الض��رورة امللحة 

إليجاد حلول جذريه وإس��تراتيجية جتاه حتديات التطور والنمو 

السكاني السريع حملافظة جدة في السنوات األخيرة والتنامي 

املتزايد على املياه.

وذك��رت الش��ركة أن مش��روع اخل��زن االس��تراتيجي للمي��اه 

للمرحل��ة األولى يتكون من أربع خزانات خرس��انية مس��لحة 

بس��عة )375( ألف متر مكعب لكل خزان ، ويحتوي على ثالث 

خاليا س��عة كل خليه )125( ألف مت��ر مكعب لدعم عملية 

تدوير املياه واملرونة في التش��غيل والصيانة، ليكون اإلجمالي 

الكلي )1.500.000( متر مكعب .

مقاوم لسوسة النخيل الحمراء

أعلنت مزرعة Quincy McDonalds في اس��تراليا أنها 

مس��تعدة لتصدير حاصل الس��نة األولى التجاري من 

متور الصنف )دقل��ة نور( املعدل وراثيا ملقاومة سوس��ة 

النخي��ل احلمراء، اذ متك��ن الباحثون في قس��م أبحاث 

جينوم نخلة التمر في هذه الشركة ومنذ عدة سنوات 

من إنتاج أش��جار نخيل معدلة وراثيا ملقاومة سوس��ة 

النخيل احلمراء،  ويقول الدكتور كارل جونس��ون اخلبير 

في الشركة إن  أصناف النخيل املنتج )دقلة نور ومدجول 

وبوفوق��س( ق��ادرة على تصني��ع مادة تقتل املس��ببات 

املرضية املس��ببة وليس لها أي تأثير على الثمار كونها 

تتواجد في األنسجة اخلضرية للنخلة فقط.

 النخيل املعدل وراثيا
يدخل اإلنتاج التجاري

وقع رجل األعمال الش��يخ صالح بن عبد اهلل كامل ومعالي مدير جامعة القصيم 
األستاذ الدكتور خالد بن عبد الرحمن احلمودي مبقر اجلامعة, اتفاقية كرسي الشيخ 
صال��ح كامل ألبحاث النخي��ل والتمور مببلغ 5 ماليني ريال, ويعنى الكرس��ي بتوفير 
بيئة بحثية إبداعية تهدف لتدعيم ونشر املعرفة وتوطني التقنية في مجال النخيل 

والتمور, وذلك بحضور وكالء اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات. 
وأكد الش��يخ صالح كام��ل عقب توقيع العق��د أن اختيار جامع��ة القصيم لهذا 
الكرسي جاء كون النخلة والقصيم متوافقة مع بعضهما على اعتبار أن القصيم 

عاصمة التمور باململكة وبالعالم أجمع .

من جانبه قدم معالي مدير جامعة القصيم ش��كره وتقديره للش��يخ صالح كامل على مبادرته بدعم كرس��ي أبحاث النخيل 
والتمور, مشيراً إلى أن اجلامعة أطلقت العديد من الكراسي العلمية البحثية الستكمال منظومة البحث العلمي في اجملاالت 

العلمية والتقنية واإلستراتيجية، واالرتقاء بها لتحقيق التميز في مجاالت البحث والتطوير واقتصاديات املعرفة.

جامعة القصيم والشيخ صاحل كامل يوقعان كرسي أبحاث النخيل والتمور

بتكلفة تزيد على 500 مليون ريال
تنفيذ أول مش��روع للخزن االستراتيجي للمياه 

في جدة بسعة 1.5 مليون متر



بع
سا

 ال
دد

الع

 بالنسبة لناجت التصدير حيث انها تصدر سنويا 85 ألف طن متور
ً . بقيمة 200 مليون دوالر سنويا

هندسة أستاذ  احلمدان  محمد  بن  اهلل  عبد  الدكتور    وأكد 

 التصنيع الغذائي بجامعة املللك سعود وعضو الفريق أن قيمة

 الصادرات العربية من التمور سنوياً تصل إلى حوالي 500 مليون

 دوالر حيث تصدر تونس ماقيمته 200 مليون دوالر سنوياً ويليها

 االمارات 77 مليون دوالر .ثم العراق 73 مليون دوالر ، والسعودية

، دوالر  ، مصر 8 مليون  دوالر  واجلزائر 22 مليون   ، دوالر   61 مليون 

 سلطنة عمان 7 مليون دوالر ، االردن 4 مليون دوالر. وأشار إلى أن

العالم دول  العديد من  إلى  التمور تصل  من  العربية   الصادرات 

أكثر أنه من  و قال  أندونيسيا   – الهند– ماليزيا   –  ومنها فرنسا 

الدول العربية استيرادا للتمور املغرب

اخلبير جناح  بو  محمد  الدكتور   وقال 

الزراعي للبحث  الوطني   باملعهد 

الفريق أن  املغربية   باململكة 

اعداد في  اعتمد   العلمي 

العربية املواصفات   مشروع 

 املوحدة للتمور إلى أوراق عمل

 وردود في هذا الشأن وردت إلى

دولة  15 من  العلمي   الفريق 

 عربية هي ) االردن – االمارات –

السعودية  – البحرين   –  تونس 

سلطنة  – العراق   – السودان   – 

لبنان  – قطر   – فلسطني   –  عمان 

.)– املغرب – موريتانيا – اليمن – اجلزائر

وف��ي خت��ام اللقاء أوص��ت اللجنة بعدد 

من املهمات الرئيسة وتشمل عمل مواصفات 

جديدة أخرى تش��مل التمور في مراح��ل نضج التمور 

األخ��رى )خالل ورط��ب( الصاحلة للتن��اول اآلدمي. وم��ن ثم عمل 

مش��روع لتدري��ج التمور وذلك لألصناف املش��هورة ف��ي العالم 

العربي وكذلك املصدرة؛ على أس��س موضوعية موحدة ويسهل 

قياس��ها باألجهزة أو باس��تخدام الص��ور التوضيحية ما أمكن.

كذل��ك عم��ل مواصفات جدي��دة أخرى تش��مل التم��ر املقطع 

وامله��روس وغيره��ا. وقد أك��د اجملتمعون على أهمي��ة قيام جهة 

عربي��ة موحدة على مس��توى العالم العربي تهت��م باملواصفات 

واملقايي��س وتوحيدها بني هذه الدول. كم��ا تقوم بتوحيد معايير 

ومواصف��ات تصدير التمور لتتوافق م��ع املتطلبات العاملية. وفي 

اخلتام مت التأكيد على وضع التشريعات التنفيذية ملراقبة تطبيق 

املواصفات القياسية في كل دولة عربية.

آخبار

مواكبة لتسويقها محليًا وعالميًا

 إطالق مواصفة قياسية
 للتمور موحدة للدول العربية

العرب موجه من التمور  واساتذة  فريق علمى من خبراء   توصل 

موحد مشروع  إلى  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة   قبل 

ختام فى  ذلك  جاء  للتمورالعربية.  القياسية   للمواصفات 

للتنمية العربية  للمنظمة  االقليمى  باملكتب   اجتماعاتهم 

األستاذ من  العلمى  الفريق  تكون  وقد  بالقاهرة.   الزراعية 

جامعة البساتني  استاذ  الدسوقى  محمد   الدكتورابراهيم 

بن اهلل  الدكتورعبد  واألستاذ  شمس"مصر"،   عني 

التصنيع هندسة  استاذ  احلمدان   محمد 

 الزراعى واملشرف على كرسى تقنيات

امللك بجامعة  التمور   وتصنيع 

واملهندس  سعود"السعودية"، 

ممثل حميدة  بن   فؤاد 

"تونس"، الفالحة   وزارة 

 والدكتورمحمدبوجناح

باملعهدالوطنى  اخلبير 

باململكة الزراعى   للبحث 

  .املغربية

بن طارق  الدكتور   وأكد 

عام مدير  الزدجالي    موسى 

للتنمية العربية   املنظمة 

هذه وضع  من  الهدف  بأن   الزراعية 

 املواصفات القياسية للتمور العربية هو

 مواكبة املتطلبات العاملية لتجارة التمور،  كما

 أن وضع هذه املواصفات سوف يسهل دخول التمور العربية الى

االسواق االوروبية واالمريكية وكذلك الى االسواق العربية

 وقال الدكتور إبراهيم محمد الدسوقي  عضو فريق الدراسة أن

الذي للتمور  العاملي  اإلنتاج  75%من حجم  ينتج  العربي   الوطن 

املركز ان مصر حتتل  الى  7 مليون طن سنويا مشيرا  إلى   يصل 
ً  االول في انتاج التمور العربية حيث تنتج 1.3 مليون طن سنويا

 تليها السعودية )مليون طن ( ثم االمارات 700 ألف طن والعراق

.500 ألف طن

 وقال املهندس  فؤاد حميده ممثل وزارة الفالحة التونسية وعضو 

لالنتاج بالنسبة   11 رقم  انها  رغم  تونس  أن  العلمي   الفريق 
ً  العربي ) 190 ألف طن سنوياً ( إالانها االولى عربياً والثالثة عامليا
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وقعت ش��ركة ماري��ات للتج��ارة والصناعة مع »مت��ور الوطنية« 

عقداً  اس��تراتيجياً لتطوير مصنع متور الوطنية بالقصيم، وأكد 

األستاذ عصام احلديثي املش��رف العام على مصنع متور الوطنية 

بالقصي��م أن عملي��ة تطوير املصنع تأتي مواكب��ة ملا وصل إليه 

العلم احلديث من تكنولوجيا تصنيعية، وتقنيات عاملية تس��هم 

ف��ي تطوي��ر املنتج النهائ��ي، ليصبح منافس��اً قوياً في أس��واق 

التصدير العاملية.

وأوضح املش��رف الع��ام على متور الوطني��ة بالقصيم أن الطاقة 

اإلنتاجي��ة للمصنع تبلغ بعد عمليات التطوير 6 أطنان/س��اعة، 

ويعمل اخلط اجلديد أوتوماتيكياً بالكامل، حيث يقوم بأكثر من 15 

مرحلة بدءاً من عمليات التنظيف والفرز والغس��يل والتجفيف، 

وم��روراً بعمليات التس��خني والتعبئة في عب��وات متنوعة بأوزان 

)50( ج��رام )500( ج��رام و )1( كيل��و و )2( كيلو مف��رغ من الهواء، 

ويتم ذلك بش��كل آلي حتى تتم عملي��ات التعبئة النهائية في 

كراتني مناسبة حسب نوعيات الطلب باملصنع، مشيداً: أننا نثق 

في إمكانيات وخبرات ش��ركة ماريات للتجارة والصناعة لتطوير 

املصنع حيث وقع االختيار عليها بعد منافسة كبيرة بني عدد من 

الشركات املتخصصة في هذا اجملال.

وم��ن جانبه وجه املدير التنفيذي لش��ركة ماريات املهندس مانع 

الفاي��د ع��ن تقديره  لتم��ور الوطني��ة على ثقته��م الغالية في 

شركة ماريات وإمكاناتها، واختيارهم  ملاريات بعد منافسة قوية 

م��ع عدد من الش��ركات الكبيرة في هذا اجمل��ال، وأضاف الفايد أن 

ماريات سوف تقدم احدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة، 

خاص��ة املتمثلة ف��ي الصناعات األملانية ذات الثق��ة العاملية في 

عالم تصنيع التمور وفق معايير جودة عاملية ملصنع متور الوطنية.

بطاقة إنتاجية 6 طن /ساعة

 "ماريات" و "متور الوطنية"
 يوقعان عقدًا لتطوير

مصنع التمور  بالقصيم
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 املرك��ز الوطن��ي للنخي��ل والتم��ور: مت��ت املوافقة 
السامية على إنش��اء املركز ب 140 مليون ريال وقد مت 
بفضل اهلل تش��كيل مجلس اإلدارة وجلنته التنفيذية 
وقد وجه هذا املركز ليدار بعقلية جتارية ومتويل حكومي 

ليقود قطاع النخيل في اجملاالت التصنيعية التسويقية.
 مبادرة دراس��ة تأسيس كيان أو عدة كيانات تخدم 
قطاع النخيل والتمور "تنقذه" من أزمته الراهنة في 
مجاالت اإلنتاج والتس��ويق والتصنيع. وقد مت ترسية 
هذه الدراسة على شركة عاملية )PWC( وبعدة ماليني 
م��ن الرياالت، وخالل ثمانية أش��هر تنجز هذه املهمة. 
هذه املبادرة يتبناها وميولها مش��كوراً صندوق التنمية الز راعية 

كأحد املبادرات الزراعية السبع الطموحة التي طرحها.
 اجمللس الدولي للنخيل والتمور: والذي مقره الرياض 
ومتت املوافقة الس��امية على دعم��ه ب 8 ماليني ريال 
للمجل��س فقد مت عق��د عدة اجتماع��ات تبلورت في 
تشجيع التجارة العاملية للتمور ومن خالل مواصفات 

يتفق عليها.
 كراس��ي ومراكز في اجلامعات السعودية واخلاصة 
بأبح��اث النخي��ل والتم��ور ، وكان آخره��ا كرس��ي 
النخيل والتم��ور بجامعة القصي��م. ومن جانب آخر 
فقد مت إنش��اء عدد من جمعيات التمور التعاونية في 

عدد من مناطق اململكة.
مهرجانات التمور ، والتي تقام في العادة في مواسم 
التم��ور في احملافظ��ات واملناطق التي تش��تهر بإنتاج 
التمور والتي تعد من هذه اإلجتاهات في دعم وتسويق 

التمور ولعل أبرزها مهرجان بريدة وعنيزة والرياض.
 املرك��ز االبتكاري لتقنيات وتصنيع التمور بجامعة 
املل��ك س��عود وال��ذي أيده ع��دد من املس��ئولني وفي 
مقدمته��م معالي وزير الزراعة ومعالي مدير جامعة 
امللك سعود وسعادة مدير صندوق التنمية الزراعية.

 شركة سابك والتي تعد مشروعاً عمالقاً لالستفادة 

م��ن منتجات التمور واج��زاء النخلة ف��ي الصناعات 

التحويلية الرائدة املس��تخدمة ف��ي البتروكيماويات 

وبالفع��ل مت توقي��ع العقد االستش��اري مع كرس��ي 

تقني��ات وتصنيع التمور لدراس��ة هذا التوج��ه وتنفيذ عدد من 

البرامج اإلبتكارية لالستفادة من هذا املنتج االستراتيجي.

أوق��اف الش��يخ محم��د الراجحي والت��ي تعد من 

أكب��ر االوقاف في العالم في قط��اع النخيل والتمور 

وتتوس��ع توس��عاً عظيماً في هذا اجملال بدعم كبير 

من الش��يخ محم��د الراجح��ي والتي وقع��ت حالياً 

مع كرس��ي تقنيات وتصنيع التمور  بجامعة امللك س��عود على 

باكورة مشاريع االوقاف في مجال التمور

ش��ركة ماريات للتجارة والصناع��ة والتي تعد من 

أكبر الش��ركات الس��عودية امل��وردة ملصان��ع التمور 

وتطوير نظم وتقني��ات تصنيع التمور وقامت بتوريد 

أكثر من 80 مصنع متور في اململكة

م��زارع النخيل ومصانع التم��ور والتي تعد اململكة 

من أكبر دول العالم في مجال صناعة التمور وتسارع 

إنش��ائها عل��ى مس��توى اململكة بأح��دث التقنيات 

العاملية في هذا اجملال

م��دن التم��ور املتكامل��ة واجلمعي��ات التعاوني��ة 

الرائدة على املس��توى العاملي له��ذا القطاع. أوالها 

مدينة بري��دة للتمور الت��ي قارب اكتمال إنش��ائها، 

واألخ��رى في األحس��اء والت��ي مت تخطيطه��ا والبدء 

في أعمال التس��وية، وآخراَ مدين��ة التمور باملدين��ة املنورة التي 

يجري التخطيط لها لتخ��دم احلجاج واملعتمرين كذلك، كما أن 

مهرجانات التمور تعتبر بادرات يانعة شع منها إنشاء هذه املدن
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 مع مجلة النخيل والمتور
في أعدادها الستة

 اجلزء االول 

مل��ا أخبرني ابن��ي د. عبد اهلل األس��تاذ ف��ي كلية عل��وم األغذية 
والزراعة بجامعة امللك سعود واخلبير في منظمة الفاو أنه وبعض 
أصدقائه وعلى رأس��هم األستاذ س��لمان بن هادي العامري ينوون 
إصدار مجلة تعني بش��ئون النخيل والتمور، فرحت بذلك أميا فرح 
وأهديتهم )دار قيس للنشر والتوزيع(، وطلبوا مني أن أكون مشرفا 
عاما، فلم أستجب لذلك الطلب ألن املشرف يجب أن يطلع على 
كل كبيرة وصغيرة، وهذا ما ال أستطيعه النشغالي مبكتبة قيس 

للكتب واجلرائد القدمية، وشئون احلياة األخرى.

فوجئت في العدد األول بوجود اسمي املشرف العام، وأمام إصرارهم 
قل��ت إذن )كنس��لوا( )بلغ��ة اخلواج��ات( الت��ي اس��تمرأها البعض، 
وأصبح��وا يفضلونه��ا عل��ى اللغة العربي��ة اجلميلة )لغ��ة القرآن 

الكرمي(، قلت لهم الغوا )العام( وأبقوا املشرف فقط.

كتبت في اجمللة في أعدادها الستة املقاالت التالية )واحد لكل عدد(
النخلة.. سيدة الشجرة )ص10(

مكتبتي.. ومؤلفات النخيل )ص62(
خواطر وذكريات.. )عن شهر رمضان( ص20

شذرات.. حول النخيل والتمور )1( ص34
معجم النخلة.. في املأثور الشعبي عن كتاب الشيخ محمد بن 

ناصر العبودي ص30
الصمان.. نخيله ومتوره ص26

وألني املش��رف حس��ب زعمهم )وبئس مطية القوم زعموا( فقد 
كن��ت أرى بعض املوضوع��ات وأصحح فيها األخط��اء اللغوية أو 

النحوية أو اإلمالئية )قدر اإلمكان(.

نظرة خاطفة
واآلن – أيها الس��ادة والسيدات، أو أيها السيدات والسادة )سيان( 
سألقي نظرة خاطفة على األعداد الستة محاوال ذكر املوضوعات 

املهمة في كل عدد، من وجهة نظري )ولكٍل وجهة نظره(.

وحرص��ت على ذلك ألني الحظت أن األعداد بدون فهرس ش��امل 
أله��م موضوعاتها وهذا الفهرس مهم للقارئ ليعرف ما يضمه 

العدد، ليختار منه ما يهمه.

وإني أقترح على أصحاب اجمللة في املس��تقبل وضع فهرس ألهم 
املوضوعات في كل عدد، وشكرا لهم إن فعلوه، وأطاعوني.

هنا أورد فهارس األعداد الثالثة االولى من اجمللة للمهتمني كمرجع 
بأهم املوضوعات

محمد بن عبداهلل احلمدان
مكتبة قيس للكتب واجلرائد القدمية

الرياض – البير
0505459159

 WWW.ABU-GAIS.COM
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النخلة تتربع على قلب كل مواطن وحتتل حيزا رحبا من فكره، ومفحصا 
منداحا من عاطفته ومن ذهنه. شب ابن البلد معها صغيرا، صاحبها 
كبيرا، تساوى في هذا الرجل واملرأة, والغارس واآلكل. وأفاد هؤالء النخلة 
مثرية. وفسائل  جنيا،  رطبا  منها  واستفادوا  وحنانهم،   برعايتهم 

يهب  من  جاء  األمم  على  يجور  كما  عليها  يجور  أن  الزمان  أراد  كلما 
لنجدتها، ويلبي صوت استغاثتها، وكلما حاول مزاحم أن يزاحمها في 
مكانها أومكانتها بادر من يعيرها كفه لتتكئ عليها، ويشتد عزمها، 

ويثبت وضعها،

جميال. ردا  إليها  يردهم  من  جاء  عنها  الصدود  الناس  أراد   وكلما 
الدول  من  بالرعاية  وحظيت  األفراد،  من  العطف  النخلة  نالت 
اخلاص  القطاع  وعشقها  املتنوعة،  ,ولألغراض  اخملتلفة  بأجهزتها 
فائدتها  مدى  وعرفوا  بها،  واغرموا  وشركات،  وجماعات  أفرادا 
العذب. املورد  على  الظائي  الهيم  إقبال  عليها  فاقبلوا   لهم، 

النخلة طلعها هضيم، ونفعها عميم، ال يفطر الصائم إال بها. تسبق 
هذا  مر  وطعمه  حلو  طعمه  ما  بني  اللذة  تسبق  حتى  املرة  القهوة 
((.لها جمال املنظر في أطوار منوها املتعددة.  )) للخرمة  للغذاء، وهذا 

يكفيها فخرا األثر ))أكرموا عمتكم النخلة ((.
رآها في مدينة  القرعاوي عندما  الشاعر عبد اهلل  يهتز  أن  غرو  ال  إذا 
ولعمق  األمريكية.  املتحدة  الواليات  في  كاليفورنيا  بوالية  ))أنديو(( 

النخلة في نفس ابن عنيزة ,الذي يراها أين ما اجته، في باحة البيت
يرى  أن  هناك  وهوالغريب  شعوره  اهتز  الفسيحة،  احلقول  وفي 

فراق  لوعة  تعاني  وطنها،  عن  بعيدة  مثله  هي  غريبة.  هناك  النخلة 
مضيفيها. عند  تناله  الذي  اإلكرام  رغم  الغربة،  ووحشة   الوطن، 
الغريب للغريب نسيب فكيف إذا كان معشوقا حبيبا، هو محط الغرام، 
وركن الهيام امللتهب. وقد زان طوفان الشعور عند الشاعر أن التالقي 

بني احلبيبني كان في يوم عيد، لذا جاء الشعور طافحا، 
سعيد. جزيرة  ابن  حياة  في  عيد  يوم  غطاؤه  نبيل،  إناء  من   يفيض 
كانت نظرة الشاعر للنخلة نظرة رأفة طافحة، فيها إشفاق بالغ عن 
غريب بعيد عن أهله ووطنه )مثله مثل الشاعر نفسه(. تخيل الشاعر 
لقد  إليها،  بها  ينظر  هو  كان  التي  احلنان  بنظرة  إليه  ترنو  النخلة  أن 
واللحمة. األلفة  قناديل  واشتعلت  الزند،  فقد  العاطفة  نظرتا  تالقت 
ويعجب الشاعر من طغيان الشعور عليه فكأنه لم ير نخلة من قبل. 
تر نخلة مثلك نزعت من محيطها وأهلها  يا سيدي الشاعر لم  نعم 

وأقاربها، 
 ووضعت على بعد آالف األميال منهم. هذا هو سبب االستغراب والعجب.
حصيلة  استحضر  وقد  اللحظة،  هذه  في  حاله  الشاعر  تخيل 
فرسم  اآلن،  عليها  هو  التي  احلالة  مياثل  علم  من  لديه  وما  ثقافته، 
في  والغرام  احلب  يجعله  ومن  بعيداً،  الفكر  يأخذه  ملن  صوراً 
وصلها. من  هومستبعد  ما  ويتخيل  حبيبته،  طيف  يناجي   البيد، 
الدافئ  واحلضن  اخلليلة،  ينس  لم  إذ  بالوفاء  للشاعر  النخلة  وتقر 
سموم  من  ليحميه  إليه  يلجأ  كان  الذي  الوارف  والظل  احلنون، 
يعلق  احلياة،  ومشاغل  الفكر  هموم  من  ويخلصه  الهاجرة، 
من  وأخواتها  هي  له  هيأته  ما  ينسى  وال  قنواتها،  على  هذا  كل 

أشجان نخلة

أدب
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والصغار. األنداد  من  وصحبه  هو  له  للهو،  ,وميدان  للعب   مسرح 
وصفات  جمة،  فوائد  من  فيها  عما  منة  بدون  النخلة  الشاعر  وينطق 
أفراد  تنافس في احملبة  زاد للكبير، وحلوى للصغير.  عالية غالبة، فهي 
األسرة، وتزاحم حبات العقد لتكون واسطته. كل هذا إقرار ملا فيها من 
فوائد، وما تدر سحائبها عليهم من نعم،وما تضفيه من جمال على ما 

يحيط بها من طبيعة فيها جبال وسهول وروابي.
واستجمع الشاعر في ذهنه صوراً جميلة لها : قواماً ممشوقاً، ومغازلة 
وحر  للرمال،  مكافحتها  ذهنه  في  واسترجع  النسيم،  من  لها  رائعة 
وال  وقفة شماء شامخة ال تشكو  واقفة  ذلك  وهي في كل  السموم، 
وتاريخها  العريق،  النبيل، ونسبها  تئن، وهذا هوما ميليه عليها أصلها 
الطويل، تتغنى به ريح الصبا في سامر احلي، وتقص قصة مرمي وابنها 

تاريخ أمم ودول. وبناء القصيدة  عليهما السالم. وما جاء بعد ذلك من 
فقد  ظله.  في  العاطفة  خطوات  وانتظام  الفكر،  ترتيب  على  يدل 
ومحاولتها  الغريب،  لهذا  النخلة  مبالحظة  القصيدة  الشاعر  بدأ 
التعرف عليه مما يظهر منه. وقد قالت مالحظتها بروح شعرية، تلتها 
غطاء  كشف  في  بعيداً  شوطاً  قطعت  ثم  الروح،  هذه  مستلزمات 
مظهر الشاعر وتصرفه، ثم انتقل الفكر إلى تعريف النخلة بنفسها 
بعد أن عرفت صاحبها الغريب، وعصرت عنبة فوائدها في صور جميلة 
أخاذة، وختمت صور إسهامها في هذه احلياة في سعادة البشر برسم 
نبيل للمسيح وأمه عليهما السالم، يذكر االستاذ عبد اهلل القرعاوي 

رحمه اهلل شعراً عنونه ب��

نزلت بساحنا ضيفا فأهالغريب الدار ال وطنا وأهال

كأنك لم تشاهد قبل نخالأراك تصوب النظرات نحوي 

أوانك في الفال مجنون ليلىأوانك سابح في التيه روحا 

يؤمل من رؤى األشباح وصاليناغي طيفها صبحا وليال

ولكن ما نسيت أخا وخالأراك بعدت عن أهل ودار

ففي ظلي الحنون ربيت طفالأتيت تسارق الخطوات نحوي

تعلقها على قنوتدلى وأنفقت السنين بال هموم 

يخالط جدكم في اللهوهزالوتمرح والصحاب بظل فرعي 

وحلوى للوليد وكنت أحلى أنا للبيت زاد إن أردتم

ورب يتيمة العقد أغلىأنافس في المحبة كل فرد 

وجملت الربى جبال وسهالمألت دياركم رطبا جنيا 

أصارع كالردى ريحا ورمال وقفت رقيقة العسبان وحدي

عيش على الضنى فرعا وأصالبقيت أبية لم اشك يوما

وال غضب السوافي هز ظالفال لهب السمائم مس عودي

تردده الصبا حوال فحوالولي في الحي تاريخ طويل 

بقصة مريم تختال حبلى وترويه الصحائف من قرون

تكلم في الجموع وما أطالوعيسى حينما حملته طفال

أشجان نخلة

على شاطئ احمليط الهادئ في مدينه )انديو( األمريكية بوالية كاليفورنيا، عندما كنت هناك. وقد مسعت هذه األشجان، وكانت تلك األيام يوم عيد، رمبا أنها 
صورة لم تتم فاعذروا نقصها وعجزي.

17

ع.خ



بع
سا

 ال
دد

الع

عندما يتحدث العمل اخليري
 أوقاف الشيخ محمد الراجحي 

واستراتيجية اإلجناز
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على  االعجاز  أنه  يوصف  ما  أقل  عمل  صوب  اجتهنا  أن  موفقه  خطوة  كانت 

مجرد  الراجحي  العزيز  عبد  بن  محمد  الشيخ  أوقاف  فليست  الواقع  أرض 

مزارع للتمور يوزع ناجتها على الفقراء واجلمعيات اخليرية، بل تشمل مجموعة 

وهي  والفنادق  العقارات  من  ومجموعة  الراجحي  مصرف  أسهم  من  ضخمة 

منظومة عمل رائدة بدأت بالفكرة التي تتصل باإلنسان منه واليه، وهنا جتلت 

الراجحي  العزيز  عبد  بن  محمد  الشيخ  بها  أوصى  التي  اخليري  العمل  فلسفة 

ونوعياتها  خنيلها  أعداد  في  متفردة  األوقاف  مزارع  تكون  أن  اهلل"  "حفظه 

التسويق محليًا  يتم  الفائدة  الوطن ولتعظيم  ألبناء  ثم مسعاها  العاملية  وجودتها 

وخارجيًا..

الصّغير  منصور  بن  علي  املهندس/  مع  اللقاء  هذا  كان  نستزيد  أن  أجل  ومن 

الرئيس التنفيذي ألوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي.
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• حدثنا في نبذة عن المزارع، وكيف جاءت فكرة إنشائها؟ 	
عدة  وتضم  والقصيم  باخلرج  موقعني  في  توجد  األوقاف  مزارع 

باململكة  شهرة  النخيل  أصناف  أكثر  على  تشتمل  حقول 

محمد  الشيخ  الواقف  من  فكرتها  وجاءت  متباينة  أعمار  وفي 

الراجحي حينما أراد أن يقدم عمالً خيرياً ينتفع به املسلمون.

•  هل كانت هناك دراسة جدوى لهذا المشروع؟ وهل 	
تحققت الفائدة االقتصادية منها ؟

لم تكن هناك دراسة جدوى اقتصادية باملعنى الفني واالقتصادي 

بل كان الهدف هو التوجه الى القيام بعمل خيري في أهم شجرة 

معروف أن لها مردود جيد.

•  كم نخلة تضمها دفتي المزارع، وهل توجد نية لزيادة 	
اعدادها؟

تضم املزارع قرابة ربع مليون نخلة قابلة للتوسع إلى مليون وفق 

املعطيات التي تؤكد جناح الغرس وتعظيم املردود.

•  وما أهم أصناف وأنواع النخيل والتمور بها في الوقت 	
بزراعتها  تنصحون  التي  األصناف  هي  وما  الحالي؟ 

مستقباًل؟ ولماذا؟
أهم األصناف هي اخلالص والسكري والصقعي والبرحي واخلضري 

واجملدول والتوسع في األصناف يرتبط بظروف اإلنتاج والتسويق 

املنظور واملستقبلي.

• عالية 	 جودة  تحقيق  في  للتحكم  رؤية  لديكم  أن  علمنا   
للتمور في المزارع؟ هل تبيحون بأسرار هذا األمر؟

مت  ذلك  أجل  ومن  لنا  استراتيجي  هدف  أهم  يعد  اجلودة  حتقيق 

للبحث  اخلاص  القطاع  في  النخيل  ألبحاث  مركز  أول  تدشني 

وتفعيل كل أسباب جناح جودة التمور.

• بها؟ 	 الري  أساليب  على  نتعرف  أن  الممكن  من  هل   
وطرق الري المستخدمة؟

الري  تقنني معدالت  فان  باململكة  أهم قومية  املاء ميثل  ملا كان 

وحساب الفترة بني ريتني متتاليتني واستخدام طرق الري احلديثة 

يعد من أهم الوسائل املتبعة.

•  وماذا عن أساليب التسميد المزارع؟ وأنواع األسمدة 	
المستخدمة؟

يتم استخدام األسمدة العضوية والكمبوست واألسمدة اآلمنة 

الري مبا يضمن  أو حقنا مع ماء  بالتربة  أو خلطا  نثرا  وإضافتها 

واألعمار  لألصناف  تبعاً  لألشجار  الغذائية  االحتياجات  توفير 

ومراحل النمو واستناداً الى نتائج حتليل التربة واملياه.

•  وهل يتم استخدام زراعة األنسجة بها، أم الزراعة 	
بالفسائل؟

الزراعة بالفسائل هي األساس أما زراعة األنسجة فهي مقيدة 

من  جيداً  الوثوق  وبعد  محددة  وضوابط  العتبارات  وفقاً  ويتم 

مصادرها.

•  الجديد في أساليب التلقيح؟	
التلقيح  فان  النخيل  هائال جدا من  املزارع تضم عددا  ألن  نظراً 

مع  التلقيح  في  عليها  يعول  التي  احملاور  أهم  من  يعد  اآللي 

اآللي  التلقيح  التي تضمن جناح  والبحوث  الدراسات  استكمال 

سواء بالتعفير أو باملاء أو باألنسجة.

حوار

الشيخ
 محمد بن عبدالعزيز الراجحي

حفظه اهلل



21

•  نريد معرفة ما الذي يميز المزارع، وهل هناك فارق 	
يتم  وكيف  العضوية؟  والمزارع  العادية،  المزارع  بين 

تسويق اإلنتاج العضوي من التمور؟
للنخيل على مستوى  أكبر جتمع  أنها تضم  املزارع  أهم ما مييز 

العالم وتتبع فيها كل األساليب احلديثة خلدمة ورعاية النخلة 

تطويرها..

والزراعة  النظيفة  واملزارع  التقليدي  القطاع  املزارع  وتضم 

األصيل  مؤسسة  لتغذية  رافداً  تكون  أن  نأمل  التي  العضوية 

التي أنشئت خصيصاً لتسويق التمور.

• بشكل 	 التمور  من  المزارع  إنتاجية  عن  تحدثنا  وإذا   
وما  خاص؟  بشكل  النخلة  إنتاجية  ومتوسط  عام؟ 

أفضل األنواع إنتاجية؟
تنتج املزارع أفضل أنواع التمور، واهم دليل على ذلك أن منتجاتها 

تباع بأسعار منافسة جداً باإلضافة إلى احلصول على شهادات 

تقدير من جهات مختلفة، والنظام املتبع باملزارع من حيث وزن 

على  ويساعد  فريداً  نظاماً  يعد  نخلة  كل  إنتاجية  وتصنيف 

تقييم وانتخاب التراكيب الوراثية املتميزة.

• تقيمها 	 وكيف  اقتصاديا؟   مجدية  النخيل  زراعة  هل   
كأرقام؟

ونوعا  كما  باإلنتاج  واالهتمام  اجليدة  األصناف  اختيار  أن  الشك 

طرق  واتباع  التكاليف  خلفض  سليمة  أسس  على  والعمل 

وأساليب تسويقية جيدة جتعل مشاريع النخيل ذات مردود وعائد 

اقتصادي جيد.

• كيف يتم تسويق التمور؟	
واخلارجية  الداخلية  األسواق  في  املصنعة  أو  اخلام  التمور  تباع 

ويزيد من قدرتها التنافسية إذا كانت جودتها عالية هذا ويفضل 

إضافة قيمة مضافة إليها لتعظيم العائد منها ولهذا أنشئت 

مؤسسة األصيل باألوقاف لهذا الغرض.

•  هل يتم االعتماد على السوق المحلي؟ أم على التصدير 	
في تسويق التمور؟ 

يتم االعتماد على السوق احمللي أساسا نظرا جلودة ومتيز التمور 

ومن ثم حتقيق أسعار جيدة وال ميكن إغفال التصدير أيضا نظرا 

التي  األصناف  بعض  ووجود  ومستقبال  حاضرا  الكبير  لإلنتاج 

حتظى بسوق عاملي.

•  هل يتم توزيع التمور على الفقراء؟ 	
نعم يتم توزيع التمور على اجلمعيات اخليرية وهناك إدارة باألوقاف تتولى ذلك.

• لديكم 	 يوجد  فهل  التمور..  تصنيع  عن  تحدثنا  ولو   
مصنع لتصنيع ناتج المزارع؟ وكم الطاقة اإلنتاجية 

للمصنع؟ وما المخرجات التي ينتجها المصنع؟
نعم يوجد مصنع لتصنيع التمور باملزارع إلنتاج التمور املضغوطة 

والسائبة ويتم ذلك في مكائن تعبئة بالتشكيل احلراري وبأحجام 

مختلفة وهذه املعدات حديثة وال تعمل بكامل طاقتها.

•  هل لديكم فكرة لتطوير المصنع في الوقت الحالي قبل 	
وصول التمور إليه في الموسم الجديد؟

إن فكرة تطوير املصنع محور اهتمام وتركيز وليس أدل على ذلك 

سعود  امللك  وجامعة  األوقاف  بني  للتعاون  بروتوكول  إبرام  من 

لتعظيم االستفادة من املعدات.

•  من المؤكد أن لديكم فكرة عن االستفادة من مخلفات 	
التمور.. هل من الممكن إطالعنا عليها؟

مهماً  هاجساً  تعد  التمور  مخلفات  من  االستفادة  أن  الشك 

والتدريج للحفاظ على  الفرز  الوفير مع  اإلنتاج  خاصة في ظل 

اجلودة املتميزة وتعد الصناعات اجلانبية أحد أهم مصادر الدخل 

في املستقبل لذلك نسعى إلى استكمال الدراسات التي تعظم 

االستفادة منها.

• للتمور 	 المحلي  المستهلك  يتجه  أن  الممكن  من  هل   
العضوية رغم ارتفاع أسعارها؟

لدى  والصحي  الغذائي  الوعي  مستوى  ارتفاع  بعد  نعتقد 

التمور  استهالك  نحو  التوجيه  يزيد  أن  باململكة  املستهلكني 

العضوية.

• في 	 لالستثمار  المستثمرون  يتجه  أن  الممكن  من  وهل   
المزارع العضوية؟

من املتوقع توجه املستثمرين نحو الزراعة العضوية في التمور.

•  ما الحلم الذي تود تحقيقه من خالل المزارع؟	
أن تكون املزارع منوذجية باملعنى الشامل من حيث تطور اإلنتاج 

اإلنتاج  مجال  في  العصرية  األساليب  واستخدام  ونوعا  كما 

وخدمة النخلة لدفعها للتبشير املبكر في اإلنتاج واالرتقاء إلى 

مستوى العاملية.

•  من خالل خبرتكم .. ماذا ترى مستقبل صناعة التمور 	
في المملكة؟

ال شك ان التوسع الهائل في غرس التمور في السنوات األخيرة 
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موازي  اهتمام  بالتبعية  يستلزم  سوف 

وتغليف  تعبئة  وليس  تصنيع  مجال  في 

واخلروج  املنافسة  لتأكيد  وذلك  التمور 

هذا  جيد،  مردود  وحتقيق  العاملية  إلى 

اجلانبية  الصناعات  على  التأكيد  ويلزم 

ملشتقات التمور.

• على 	 تعريفًا  نطلق  أن  أردنا  لو   
المزارع النموذجية ماذا نقول؟

فيها  يطبق  التي  هي  النموذجية  املزارع 

وتسعى  احلديثة  العلمية  اإلدارة  أسلوب 

إلى التطور املستمر واالستفادة من اخلبرة 

العمليات  مبكننة  واالهتمام  وتأطيرها 

املياه  استخدام  في  والترشيد  الزراعية 

واستخدام نظام املكافحة بالكامل.

•  دائمًا ما تمثل المزارع بعدًا نفسيًا لصاحبها، هل تحقق 	
هذا الغرض من المزارع؟ وماذا تمثل المزارع ككيان 

خيري؟
هائل  وحجم  متباينة  ونوعيات  أصناف  من  تضمه  مبا  املزارع  إن 

هذا  كان  إذا  خاصة  طبياً  نفسياً  بعداً  حتقق  متفاوتة  وأعمار 

الكيان وقف خيري في سبيل اهلل ابتغاء مرضاته... فاملشروع ال 

يستهدف الربح بقدر ما يقدم خدمة لفقراء املسلمني.

•  عرف عنكم اتخاذ المنهجية العلمية في إدارتكم، هل 	
مشترك؟  تعاون  أي  علمية  جهات  وبين  بينكم  يوجد 

وكذلك مع جهات حكومية أو خاصة؟
أي  ودميومة  املؤكد الستمرار  هو  وحده  العلمي  التطوير  كان  ملا 

حوار

مع  والتعاون  التنسيق  إلى  يتجه  تركيزنا  فكان  حتسني 

البحثية واجلامعات لالستفادة مما لديهم من رؤى  املراكز 

وأفكار.

• ماذا عن اهتمامكم باألبحاث والتطوير؟	
يعد البحث والتطوير من أهم الركائز التي نستند إليها 

في تطوير اإلنتاج وحتسينه كماً ونوعاً وهذا ما دفعنا إلى 

إدارة بهذا املعنى تطورت بسرعة هائلة إلى مركز  إنشاء 

جامعة  مع  تعاوننا  أن  شك  وال  والتمور  للنخيل  أبحاث 

امللك سعود في إجراء بحوث مشتركة في مجال اإلنتاج 

والتصنيع يعد من أحدث االجنازات.
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جمعيات  فيها  مبا  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  أهمية  تنبع 
املناسبة  اآللية  كونها  من  التمور  ومنتجي  النخيل  مزارعي 
املساهمة  ومنها  الريفية  الزراعية  التنمية  أهداف  لتحقيق 
الريفية من  الزراعية  املناطق  الفاعلة في تفعيل دور األفراد في 
التعاونية  اجلمعيات  فإن  ولذا  للمزارعني  املنفعة  تقدمي  خالل 
ملنتجي التمور تعمل على إفادة نسبة عظمى من مزارعي النخيل 
من خالل ما تقدمه اجلمعية ألعضائها املزارعني من خدمات مثل 
توفير مستلزمات اإلنتاج كفسائل النخيل واألسمدة واملبيدات 
األجهزة  بصيانة  اخلاصة  الورش  وتوفير  الري  أجهزة  وكذلك 
اخلدمات  تكاليف  وتقليل  حتسني  إلى  إضافة  احلديثة  الزراعية 
الزراعية وكذلك دورها في إيجاد قنوات تسويقية يتم من خاللها 
تصريف التمور بأسعار مناسبة وهذا ينعكس على زيادة الدخول 

وحتسني األحوال املعيشية للمزارعني األعضاء.

اجلهود  وتنسيق  إدارة  عن  املسؤولة  اجلهة  الزراعة  وزارة  وتعد 
على  الفني  إشرافها  إلى  إضافة  الزراعي  القطاع  لتنمية 
التعاونية  واجلمعيات  والسمكية  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات 
واخلدمات  اإلرشاد  مجال  يخص  فيما  وذلك  الزراعي  للتسويق 
األخرى  الفنية  األنشطة  من  وغيرها  املزروعات  ووقاية  الزراعية 
ملا  وفقا  وذلك  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  بها  تضطلع  التي 
1426/6/19ه�  وتاريخ  رقم)162(  املوقر  الوزراء  قرار مجلس  حدده 
وفي ما يلي استعراض مختصر ألهم صور الدعم الذي تقدمه 

وزارة الزراعة للجمعيات التعاونية الزراعية كما يلي:

أواًل: الدعم الفني:
الفني  الدعم  أساليب  من  العديد  بتقدمي  الزراعة  وزارة  تقوم 
وحتسني  مستواها  رفع  بغرض  الزراعية  التعاونية  للجمعيات 
وميكن  األعضاء  للمزارعني  تقدمها  التي  خدماتها  مستوى 

تلخيص تلك األساليب على التالي:
تقوم وزارة الزراعة باستقدام اخلبراء املتخصصني في مجال 	 

البرامج  لهم  وتضع  الريفية  والتنمية  الزراعي  التعاون 
مناطق  مختلف  في  التعاونية  اجلمعيات  لزيارة  اخلاصة 
لتطوير  املناسبة  احللول  وضع  في  للمساعدة  اململكة 

اجلمعيات التعاونية الزراعية. 
الزراعية 	  التعاونية  اجلمعيات  بتزويد  الزراعة  وزارة  تقوم 

والفرص  الزراعية  احملاصيل  عن  اإلحصائية  البيانات  بكافة 
لدي  يتوفر  حتى  وذلك  املتاحة  الزراعية  االستثمارية 
التي  املعلومات  من  جيدة  قاعدة  التعاونية  اجلمعيات 

تساعدها في حتقيق أهدافها. 
تقوم وزارة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الشئون االجتماعية 	 

باختيار إحدى اجلمعيات التعاونية الزراعية ذات األداء اجليد 
منوذجا،  اجلمعية  هذه  تكون  بحيث  تعاونية  معايير  وفق 

يحتذي به من اجلمعيات اجملاورة لها في املنطقة. 
اجملال 	  في  العاملة  التعاونية  اجلمعيات  نشاطات  متابعة 

وتسهيل  الزراعي  التسويق  وجمعيات  والسمكي  الزراعي 

دور وزارة الزراعة يف دعم مسرية 
العمل التعاوني باململكة )2-1(

هذه حقيقة الدعم الذي يقدم لمزارعي ومنتجي التمور بالمملكة

 إعداد: محمد بن إبراهيم احليـدري
 مدير عام إدارة التنمية الزراعية

وزارة الزراعــــة

مقال
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وذلك  مشكالت  من  يواجهها  قد  ما  ومعاجلة  مهماتها 
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى ذات العالقة. 

في 	  للعاملني  علمية  دراسية  رحالت  بتنظيم  الوزارة  تقوم 
العمل  مجال  في  املتقدمة  للدول  التعاونية  اجلمعيات 

التعاوني الزراعي.

ثانيًا: الدعـم املادي:
تقوم الوزارة بتقدمي الدعم املادي والعيني للجمعيات التعاونية 
تقدمي  من  تتمكن  حتى  والسمكية  والتسويقية  الزراعية 
لقرار  تفعيالً  متنوعة  زراعية  مجاالت  في  للمزارعني  خدماتها 
مجلس الوزراء املوقر رقم 162 وتاريخ 1426/6/19ه� والذي أسند 

مهمة اإلشراف الفني لوزارة الزراعة,
هذا وقد قامت وزارة الزراعة بدعم بعض اجلمعيات التعاونية الزراعية 

لتفعيلها وتطويرها في مجال اختصاصها على النحو اآلتي: 
دعم اجلمعيات التعاونية في مجال التصنيع الغذائي حيث 	 

الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  بعض  بدعم  الوزارة  قامت 
والتسويقية والسمكية مبعامل حديثة لفرز وتعبئة التمور 
ومعامل  األسماك  وجتهيز  لتعبئة  ومعامل  زيتون  ومعاصر 
الريفية ومعدات ومستلزمات  املرأة  إلنتاج املعمول لتدريب 

تعبئة عسل النحل الطبيعي .
دعم اجلمعيات التعاونية في مجال اخلدمات البيطرية حيث 	 

بعيادات  التعاونية  اجلمعيات  بعض  بدعم  الوزارة  قامت 
البيطرية  األمصال  نقل  وسائل  وكذلك  متنقلة  بيطرية 
البيطرية  اخلدمات  بعض  إسناد  على  الوزارة  حرص  بهدف 
اخلدمات  تقدمي  من  تتمكن  حتى  التعاونية  للجمعيات 
مختلف  في  املاشية  مربي  لصغار  والعالجية  الوقائية 

مناطق اململكة.
دعم اجلمعيات التعاونية في مجال التسويق الزراعي حيث 	 

بشاحنات  التعاونية  اجلمعيات  بعض  بدعم  الوزارة  قامت 
املصنعة  واألعالف  والنخالة  األعالف  وتوزيع  لنقل  كبيرة 
حتى تتمكن من خدمة صغار مربي املاشية إضافة إلى دعم 
بعض اجلمعيات التعاونية بسيارات مبردة  ملساعدتها في 
تسويق منتجات صغار املزارعني من خضار وفاكهة وكذلك 
توفير اخلدمات املساندة للتسويق الزراعي والسمكي مثل 
والتجميد  التبريد  ومستودعات  العبوات  إنتاج  معامل 
السمكية  اجلمعيات  بعض  بدعم  الوزارة  قيام  إلى  إضافة 
السمكية  املنتجات  حفظ  بغرض  الثلج  إلنتاج  مبعامل 

لصغار الصيادين.
دعم اجلمعيات التعاونية في مجال اخلدمات الزراعية حيث 	 

الالزمة  بالوسائل  اجلمعيات  بعض  بدعم  الوزارة  قامت 
ملكافحة اآلفات الزراعية مثل أجهزة رش املبيدات والسيارات 
احلاملة للمرشات وذلك لدور اجلمعيات التعاونية املأمول في 

خدمة صغار املزارعني واحملافظة على محاصيلهم.
باملنتجات 	  التعريف  مجال  في  التعاونية   اجلمعيات  دعم 

الوزارة  قامت  حيث  التمور  وخصوصاً  الوطنية  الزراعية 

التعاونية  اجلمعيات  بعض  مشاركة  مصاريف  بتحمل 
الزراعية في بعض املعارض الدولية.

ثالثُا: األبحاث الزراعيـة:
حديثة  تقنية  من  عنه  ينتج  وما  العلمي  البحث  ألهمية  نظراً 
وزارة  بادرت  املستدامة فقد  الزراعية  التنمية  أهداف  في حتقيق 
املزارعني  من  بالقرب  الزراعية  لألبحاث  مراكز  بإنشاء  الزراعة 
النباتية  للمحاصيل  اإلنتاجية  الكفاءة  زيادة  طرق  عن  للبحث 
وحتسني السالالت احليوانية عن طريق إجراء البحوث واستخالص 
امليداني  الزراعي  اإلرشاد  أجهزة  مع  التنسيق  وكذلك  النتائج 
إليصال تلك النتائج للجمعيات التعاونية الزراعية حتى تتحقق 

الفائدة املرجوة.

: اخلدمات املتنوعة: رابعًاُ
للجمعيات  اخلدمات  من  العديد  بتقدمي  الزراعة  وزارة  تقوم 

التعاونية الزراعية والتي ميكن تلخيصها في اآلتي:
بأسعار 	  التعاونية  للجمعيات  األراضي  بتأجير  الوزارة  تقوم 

التعاونية  للجمعيات  وخصوصاً  ريال/دومن(  )واحد  رمزية 
املتخصصة في مجال الدواجن إلقامة مشروعاتها بغرض 

خدمة أعضائها.
 تسهيل اإلجراءات اخلاصة باستيرادها الحتياجات املزارعني 	 

الغيار  وقطع  والتقاوي  واملبيدات  األجهزة  من  األعضاء 
واملعدات.

احتياج 	  شهادات  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات  منح 
املزارعني  على  تأجيرها  بغرض  زراعية  عمالة  الستقدام 

األعضاء.
التعاونية 	  اجلمعيات  برغبة  اخلاصة  الطلبات  استقبال 

زراعية خلدمة أعضاء اجلمعية  إقامة مشاريع  الزراعية في 
والترخيص لهم والتنسيق مع جهات اإلقراض الستكمال 

إجراءات التموي�ل.

خامسًا: التدريب وبناء القدرات:
في  للعاملني  موجهة  تدريبية  برامج  بعقد  الزراعة  وزارة  تقوم 
اجلمعيات التعاونية الزراعية داخل اململكة وخارجها لالستفادة 
من التجارب الدولية املتقدمة في مجال العمل التعاوني إضافة 
على  التدريب  يشتمل  حيث  وأبنائهم  للمزارعني  تدريب  إلى 
العديد من التخصصات الهامة في اجملاالت الزراعية اخملتلف��ة. 

سادسًا: البرامج التوعويـة والتثقيفيـة:
تقوم وزارة الزراعة بعقد ندوات وورش عمل باملشاركة مع بعض 
اجلهات احلكومية بغرض رفع مستوى الوعي بأهمية اجلمعيات 
االقتصادي  املستوى  حتسني  في  ودورها  الزراعية  التعاونية 
ورش  من  والعديد  توعوية  ندوة   45 عقد  مت  حيث  واالجتماعي 

العمل في مختلف مناطق اململكة.  
في العدد القادم نقدم الخطوات التنفيذية لتأسيس الجمعية التعاونية، وكذلك 

دور وزارة الزراعة في دعم صناعة التمور بالمملكة بشكل مباشر.
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األمن الغذائيالع
واألمن املائي

 هل
ميكن حتقيقها؟

معادلة

+=
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معادلة  حتقيق  أن  كثيرون  يرى  قد 
مسألة  والغذائي  املائي  األمنني 
مستحيلة، الرتباط العنصرين بعضهما 
البعض، ثم لطبيعة اململكة التي تعاني 
ولكن  الطبيعية،  املائية  املوارد  ندرة  من 
من  األمل  أبواب  يفتح  التقرير  هذا 
الصعبة،  املعادلة  تلك  لتحقيق  جديد 
الواقعية  الرؤى  من  عدد  بطرح  وذلك 
الواقع. أرض  على  التحقيق  تقبل   التي 

إن هذا التقرير في جزئه األول سيتناول 
منتجًا واحدًا هو التمور، ليكشف األبعاد 
الغذائي  األمن  لتحقيق  احلقيقية 
املياه غير  موارد  عام، من خالل  بشكل 
التقليدية، التي أثبتت األبحاث العاملية 
جدواها  ثم  ومن  معها،  التعامل  سالمة 

االقتصادية والزراعية على السواء..
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العدد

يواجه مّشرع السياس��ة املائية في اململكة العربية السعودية، 
حالي��ا، حتديات كبي��رة، ووضًعا غاية في التعقي��د إلعداد )اخلطة 
الوطنية للمياه( فمن ناحية؛ إن اململكة تعتمد على املوارد املائية 
اجلوفي��ة غي��ر املتجددة أساًس��ا لتغطية االحتياجات البش��رية 
للمي��اه، ومن ناحية ثانية ال تتوفر لدى املّش��رع حاليا مس��وحات 
ودراسات هيدرولوجية حديثة تبني أحجام ونوعيات االحتياطيات 
املائي��ة املتاحة ف��ي التكوينات احلامل��ة للمياه، م��ا يتوفر حاليا 
من تقدي��رات حلجم ونوعية االحتياطيات املائي��ة، قدمي يرجع في 
تاريخه لعام 1984. تتفاوت هذه التقديرات، بش��كل كبير حسب 
الدراسة، بني كمية أقلها 258 بليون متر مكعب، وأعالها 36000 
بليون متر مكعب )حس��ب تقديرات جامعة امللك فهد للبترول و 
املعادن(، وبني نس��بة ملوحة من 600 إلى 30.000 جزء في املليون. 
للمقارنة فإن مياه الشرب اجليدة حتتوي على 400 جزء في املليون 
بينما يصل معدل نس��بة ملوحة مياه البحر إلى 35000 جزء في 
املليون.. وس��نعرض لرؤية الكاتب مهدي ياس��ني الرمضان عضو 
مبجلس هيئة الري والصرف لتلك التحديات كما نش��رتها مجلة 

الواحة، حيث يقول:

إن عل��ى مّش��رع السياس��ة املائي��ة أن يوائم ف��ي توزيع حصص 
اس��تخدامات املي��اه بني تلبي��ة احتياج��ات إس��تراتيجية األمن 
الغذائ��ي -التي تهدف لتنمي��ة زراعية مس��تدامة توفر كميات 
ونوعي��ات من الغذاء املنتج محليا، وكذلك املس��اهمة في تنويع 
مص��ادر الدخ��ل القوم��ي، وخفض كلف��ة فاتورة اس��تيراد املواد 
الغذائية- وبني تلبية احتياجات إستراتيجية األمن املائي الهادفة 
إلى ترش��يد وعدم اس��تنزاف احتياطيات املياه اجلوفية، واحلفاظ 
عليه��ا لألجيال القادمة، وم��ن ناحية أخرى يُواَجه بتناٍم س��نوي 
متزايد لالحتياج��ات املائية لألغراض البلدية الصناعية بس��بب 
النمو الس��كاني للمملكة البالغ 3% س��نويا، وارتفاع مس��توى 
دخل الفرد، والتوس��ع احلضري للمدن في اململكة املقدر بحدود 8 
- 12 % س��نويا، ويقدر استهالك الفرد السعودي بحوالي 300 لتر 
ماء يوميا، ويش��كل هذا الرقم ضعف معدل ما يستهلكه الفرد 

األوروبي في أملانيا، أو فرنسا، أو هولندا.

ويؤكد على أن اململكة تواجه أيضا خس��ائر مالية كبيرة بسبب 
التسريبات العالية في شبكات توزيع املياه البلدية وهي تقدر بني 
15- 40% من إجمالي املياه في الش��بكات، وبإسراف كبير، وسوء 
اس��تخدامات املياه احملالة التي يكلف متره��ا املكعب ما معدله 
حوال��ي 4 رياالت. كما إن تلوث املي��اه ال يقل أهمية عن نُدرتها مما 

يستدعي احلفاظ على املوارد املائية اجلوفية من التلوث.

م��ن الواض��ح أن��ه آن األوان للتصدي حلل مش��اكل األم��ن املائي 
ف��ي اململكة، ويتطلب ذل��ك تضافر جهود جهات ع��دة تبدأ، أوال 
بتش��خيص دقي��ق للمش��كلة متمثٍل ف��ي حتديث الدراس��ات، 
املتوف��رة،  املائي��ة  االحتياطي��ات  عل��ى  للتع��رف  والتقدي��رات 
واالحتياجات اليومية لألوُجه االس��تهالكية اخملتلفة للمياه، ومن 
، وثانيا أن يتم وضع اخلطط اإلس��تراتيجية للموائمة بني إدارة  ثَمَّ
العرض والطلب للمدى املتوس��ط والبعيد للموارد املائية لتلبية 
االحتياج��ات الزراعي��ة واالحتياجات املدنية، وثالثا خلق ش��راكة 

حقيقي��ة مع القط��اع اخلاص لرف��ع كف��اءة إدارة وتوزي��ع املياه، 
واحلفاظ على الشبكات من التسريبات.

ولك��ي نعظ��م املناف��ع االقتصادي��ة، واالجتماعي��ة، والبيئي��ة 
الس��تخدامات املياه، ال بد من إعداد مناهَج إدارية ش��املة تأخذ 
ف��ي احلس��بان التنس��يق والتكامل ب��ني خطط األم��ن الغذائي 
واألمن املائي، واحلفاظ على املوارد املائية من الهدر والتلوث، وذلك 
بتوظي��ف خبراتنا اإلداري��ة والبحثية املتراكمة لرف��ع كفاءة أداء 

األنظمة املنتجة، واملستهلكة للمياه.
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وضع املياه في اململكة
حتصل اململكة على احتياجاتها من املياه من ثالثة مصادر:

1 - املياه السطحية:
حصاد األمطار:

وهي املياه التي تس��يل في األودية والشعاب بعد هطول األمطار، 
أو املي��اه الت��ي تتدفق من عي��ون املياه الطبيعي��ة كما هي عيون 
األحساء، وكذلك مياه البحيرات خلف السدود، وتتفاوت تقديرات 
ه��ذه املياه املتجددة بني عدد من الدراس��ات م��ن 800 مليون إلى 
رت خط��ة التنمية  8000 ملي��ون مت��ر مكعب س��نويا، وقد َق��دَّ
السابعة كميات املياه السطحية املتجددة بحوالي 5000 مليون 
متر مكعب، يتم االس��تفادة من حوالي 2000 مليون متر مكعب 
ر اخلبراء أن��ه ميكن زيادة الكميات املس��تفاد  منه��ا س��نويا، ويقدِّ
منها لتصل بحد أقصى إل��ى ما يعادل 2400 مليون متر مكعب 
ببناء املزيد من الس��دود، وقد أنشأت اململكة 230 سدٍّ في أنحاء 
مختلف��ة تبلغ طاقتها التخزيني��ة اإلجمالية حوالي 850 مليون 
متر مكعب كما مت اعتماد إنش��اء 142 سدا إضافيا لرفع الطاقة 

التخزينية ملياه السدود إلى 2500 مليون متر مكعب.

2- املياه اجلوفية:
الصخور  مسام  عبر  األرض  باطن  إلى  تتسرب  التي  املياه  هي 
مكامن،  في  املياه  هذه  تتجمع  األمطار.  هطول  بعد  الرسوبية 
ويقال، حينها، إن هذه التكوينات حاملة للمياه، وتنقسم املياه 

اجلوفية إلى قسمني:
مي��اه جوفية غي��ر عميقة تصل إلى عم��ق 100 متر أو أقل، 	 

وهي قابلة للتجديد من مياه األمطار، ويتم اس��تخدام مياه 
هذه الطبقات في الزراعة في مناطق الوديان.

مياه جوفية عميقة تختزن املاء في طبقات رس��وبية يصل 	 
عمقه��ا من 100-250 متر، وقد تصل إلى آالف األمتار عمقا، 
وه��ي مياه غي��ر متجددة، ويق��در أعمار املياه بها بعش��رات 
اآلالف م��ن الس��نني. وهناك ف��ي اململكة تس��عة تكوينات 
رئيس��ية حامل��ة لكمي��ات جيدة م��ن املياه، وإحدى عش��ر 
تكوينا ثانويا حاملة للمياه بكميات أقل، وتتراوح جودة هذه 
املياه مبا حتويه من ملوحة بني 600 إلى أكثر من 30.000 جزء 
في املليون، ويقدر إجمالي اخملزون االحتياطي لهذه الطبقات 
مجتمعة كمية تعادل 500 بليون متر مكعب حسب تقدير 

خطة التنمية السابعة.

3- املياه غير التقليدية، ولها مصدران:
مياه البحر احملالة:	 

وهي مياه بحر يتم حتليتها في محطات التحلية على الساحلني 
الش��رقي والغربي للمملك��ة، وتلبي مياه التحلي��ة االحتياجات 
البلدية للمدن الرئيسية، وبعض املدن الساحلية، وتعد اململكة 
أكب��ر منتج ملياه التحلية ف��ي العالم بطاقة إنتاجية بلغت 790 

مليون متر مكعب عام 1420.
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مياه الصرف الصحي املعاجلة:	 

بلغت كميات املياه املستخدمة ألغراض البلدية، والصناعية عام 
1420 ه��� حوالي 2200 مليون متر مكعب س��نويا، وبلغ ما أعيد 
استغالله منها بعد معاجلته ثالثيا لألغراض الزراعية فقط 584 
ملي��ون متر مكعب س��نويا أي أقل من 27% علما بأن الدراس��ات 
تشير إلى إمكانية إعادة االستفادة مما ال يقل عن 60% من إجمالي 
املياه احملالة، املستخدمة ألغراض البلدية والصناعية لتعود على 
هيئة مياه صرف صح��ي معاجلة ثالثيا صاحلة لألغراض الزراعية، 
وب��ذا يعد تدوير مياه الص��رف الصحي بعد معاجلت��ه ثالثيا أحد 
املص��ادر املهمة لألغ��راض الزراعية لتخفيف الس��حب من املياه 
اجلوفية. وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن إكم��ال تغطية املدن واملناطق 
اآلهلة بش��بكات الصرف الصح��ي مع برامج املعاجل��ة الثالثية 
الناجت��ة، واملتوق��ع أن يرتفع م��ن 30% حاليا ليص��ل إلى 50% من 
احتياج الس��كان بحلول عام 2015 م س��وف يوفر كميات جيدة 

إلعادة استخدامها في األغراض الزراعية والصناعية.

احتياجات األمن الغذائي الوطني
إن إنتاج الغذاء يستهلك حوالي 70% من إجمالي استهالك املياه 
متر   1500 عن  يقل  ال  ما  الفرد  ويحتاج  العاملي،  املستوى  على 
مكعب سنويا ليفي بجميع احتياجاته من املاء مبا في ذلك إنتاج 
غذائه. وترتفع هذه املعدالت، في اململكة، بسبب احلرارة، وارتفاع 
القطاع  ويستهلك  الري.  أنظمة  كفاءة  وتدني  البخر،  نسبة 

الزراعي 80-90% من إجمالي استهالك اململكة للمياه،

وفي املقابل يساهم القطاع الزراعي في الوقت الراهن مبا يقارب 
من 10% من إجمالي االقتصاد الوطني، ويعد أحد مصادر تنويع 
لدعمه،  استراتيجيا  اململكة  في  احلكومة  تسعى  الذي  الدخل 
التنمية  خطط  خالل  الزراعي  اجملال  في  االستثمارات  وتقدر 
اخلمسية للفترة من 1990 إلى 2004 ما يعادل 50.5 مليار ريال 

كان نصيب مساهمة القطاع اخلاص فيها حوالي 60 %.

وقد تطور الناجت اإلجمالي للقطاع الزراعي احمللي من 1.35 بليون 
ريال عام 1974 م إلى 35.6 بليون ريال عام 2000م، أي مبعدل منو 
سنوي 13%، وساهم القطاع الزراعي في الناجت االقتصادي احمللي 
وتطورت  الفترة،  نفس  خالل   %10.2 إلى   %6.2 من  البترولي  غير 
الصادرات الزراعية من 15 مليون ريال عام 1970 إلى 1.81 بليون 
ريال عام 2000 مبعدل منو سنوي بلغ 17%. في املقابل زادت الواردات 
 22.096 إلى  ريال  بليون   1.080 من  الفترة  نفس  خالل  الزراعية 

بليون مبعدل منو سنوي %10.6.

يتفرد القطاع الزراعي بخصائص عن باقي القطاعات االقتصادية 
مثل  عليها  مسيطر  غير  مخاطرة  لعناصر  تعرضه  أبرزها  من 
األنواء اجلوية، واألمراض، واحلشرات، وارتفاع الكلفة الثابتة، وطول 
الغذائية،  املنتجات  أسعار  مرونة  وعدم  اإلنتاج،  مواسم  وتقلب 
ومع  العامليني.  املنتجني  من  إغراق  لعمليات  أسواقنا  وتعرض 
في  فاعل  بدور  الزراعي  القطاع  يساهم  أخرى  ناحية  فمن  ذلك 
التنمية االقتصادية واألمن الغذائي ألفراد اجملتمع، ويخفض من 

فاتورة واردات األغذية، وله تأثيرات اقتصادية ايجابية غير مباشرة 
على مجمل قطاعات االقتصاد األخرى مثل الصناعات الغذائية، 
والنقل، وصناعات املدخالت الزراعية، وغيرها، كما يساهم أيضا 
في إحداث التوازن الدميوغرافي بني األرياف واملدن، ويحافظ على 
االستقرار االقتصادي واالجتماعي للطبقة الوسطى، وهي اكبر 
شرائح اجملتمع في اململكة، وقد دعمت حكومة اململكة القطاع 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  بدوره  ليقوم  الزراعي 
الشاملة، وقد جاء الدعم على هيئة توزيع األراضي البور، وإعانات 
مباشرة، وقروض بدون فوائد، وشجعت قيام الشركات الزراعية 
املساهمة، واشترت محاصيل احلبوب وبعض من التمور بأسعار 
السنوات  في  الزراعة،  وزارة  أقدمت  كما  مجزية،  تشجيعية 
األخيرة، على تبني إجراءات إستراتيجية بهدف تقليل احتياجات 
القطاع الزراعي املائية، ومنها إيقاف تصاريح إقامة مشاريع، أو 
تصدير لألعالف، وإيقاف تام لزراعة الشعير، واحلد بشكل كبير 
مشاريع  إقامة  رخص  منح  على  والتركيز  القمح،  زراعة  من 
زراعية ذات احتياجات مائية قليلة، وقد متكنت، بذلك، من خفض 
كميات مياه الري من 21 بليون عام 1995 إلى حوالي 17 بليون 

متر مكعب عام 2004م.

االحتياجات املائية
يقدر احتياج الفرد في اململكة من املياه يوميا بحدود 250 - 300 
لألغراض  الشبكة  مياه  من  احتياجه  كامل  يشمل  وذلك  لتر 
املطلوبة  الكميات  التالي  اجلدول  ويوضح  والصناعية.  البلدية 

يوميا في الوقت الراهن، واملتوقع حتى عام 2022م:
ويق��در مع��دل إنتاج محط��ات التحلية حاليا بحوال��ي 3 مليون 
متر مكع��ب يوميا، أي ما يقارب من تغطية 40 - 50 % من كامل 
االحتياج��ات البلدي��ة، والباق��ي يغطى من الس��حب م��ن املياه 

اجلوفية غير املتجددة.

م��ع العل��م إن مع��دالت االس��تهالك تش��مل حوال��ي %30-15 
لالس��تهالك الصناعي، وما تتراوح نسبته بني 15-40% تسريبات 
مياه مفقودة من ش��بكات املياه. ومن اجلدي��ر بالذكر إن تقديرات 
تغطية ش��بكات توزي��ع املياه لس��كان اململك��ة ال تتعدى %50 
بينما تقدر تغطية مش��اريع الصرف الصحي مبا ال يزيد عن %30 
في الوقت الراهن مما يس��تدعى اإلس��راع في برامج إنش��اء نظم 
ش��بكات املياه، والصرف الصحي داخل امل��دن ألن تأخيرها يترتب 
عليه خس��ائر مالية، ومخاطر صحية تكلف خزينة الدولة أكبر 
بكثير من كلفة بناء نظام ش��بكات املياه والصرف الصحي، ومن 
املأمول أن تنتهي وزارة املياه والكهرباء كمّشرع للسياسة املائية 

من إعداد “اخلطة الوطنية للمياه” خالل فترة قصيرة.

وميكن التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيا، 
ومياه الصرف الزراعي وذلك على النحو التالي:

ميك��ن توفي��ر2.4 م3/ث، أو م��ا يع��ادل 207 آالف متر مكعب 	 
يوميا بتقليل س��حب مش��روع الري والص��رف من التكوين 
تدريجيا، وإبداله باالعتماد، كليا، على مياه الصرف الصحي 
املعالج ثالثيا، وإعادة اس��تخدام مي��اه الصرف الزراعي، وقد 
ق��درت كميات املياه من محطات املعاجل��ة الثالثية للصرف 

 موضوع
العدد
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الصحي على مراحل .
ميك��ن توفي��ر 3.44 م3/ث، أو م��ا يعادل 300 ألف متر مكعب مياه يوميا بتقليل الس��حب من اآلبار اخلاص��ة من خالل رفع كفاءة 	 

االس��تفادة من مياه الري بتش��جيع املزارعني وحتفيزهم ماديا الس��تخدام أنظمة الري بالتنقيط بدال من أنظمة الري التقليدية 
على مستوى الواحة.

ميك��ن توفي��ر1.25 م3/ث، أو ما يع��ادل 108 آالف متر مكعب بإيقاف ما يتم س��حبه، حاليا، من التكوين ألغراض الش��رب، وتزويد 	 
األحس��اء بدال منه مبياه التحلية من مش��اريع التحلية باخلبر. حتصل األحساء حاليا على 70 ألف متر مكعب من املياه احملالة من 
مش��اريع التحلية باخلبر، وحتتاج إلى رفع هذه الكمية لتصل حلدود 300 ألف متر مكعب يوميا بحلول عام 2010 للوفاء بكامل 

احتياجات الشرب لألحساء بالتعداد احلالي البالغ 1.000.000 نسمة.
اعتماد تنفيذ مشروع ضخ وإيصال مياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيا من الدمام واخلبر التي تقدر بحوالي 600 ألف متر مكعب 	 

يوميا إلى قنوات مش��روع الري والصرف. مع العلم بأن هذا املش��روع معتمد، وموافق عليه من املقام الس��امي، ويلزم تخصيص 
امليزانيات الالزمة لتنفيذه.

بتجميع كميات املياه حس��ب النقاط أعاله س��يتوفر حوال��ي 915 ألف متر مكعب مياه يوميا، أو ما يع��ادل ) 10.6 م3/ث(، وهذا 	 
يعادل الس��حب األمن مما س��يوفر لتكوين النيوجني الفرصة إلعادة بناء ذاته، ورفع مخزونه لتعود عيون األحساء لسابق عهدها 
باجلريان وري حقول األحس��اء الزراعية مبش��يئة اهلل في حال إقدام وزارة الزراعة ووزارة املياه والكهرباء على تنفيذ مش��روع جلب 

مياه الصرف الصحي من خارج األحساء..

في الجزء الثاني من هذا التحقيق سيتم التطرق إلى الجهود التي تتبنى هذا المجال 
معززة ببيانات وأرقام تحكي الواقع والمأمول .........
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الدول  رأس  على  بل  أهم  من  السعودية  العربية  اململكة  تعد 
بالنخيل  املزروعة  إذ بلغت املساحة  العالم،  للتمور في  املنتجة 
املزروعة  املساحة  من   %15 متثل حوالي  155.12ألف هكتار  نحو 
من   %58.5 متثل  إنها  ما  العالم،  مستوى  على  التمر  بنخيل 
إجمالي مساحة الفاكهة باململكة, ونحو 19.23% من املساحة 
الرياض  منطقتي  في  التمور  زراعة  وتتركز  باململكة,  احملصولية 
مساحة  إجمالي  من   %25.34،%27.21 بلغت  بنسب  والقصيم، 
التمور في اململكة لكل منهما على التوالي. كما بلغت نسبة 
مساحة التمور في املدينة املنورة 11.93%، يليها منطقة حائل 
8.78%, ومنطقة  بنسبة  الشرقية  املنطقة  ثم  بنسبة %10.44 
 ,%3.53 بنسبة  اجلوف  ومنطقة   ,%5.20 بنسبة  املكرمة  مكة 

ومنطقة عسير بنسبة %2.77.   

وصل  نخلة  24مليون  حوالي  باململكة  النخيل  اعداد  بلغ 
إنتاجها من التمور 992ألف طن عام 2010م، في حني قدر املتاح 
لالستهالك بنحو 918.64 ألف طن ومن ثم بلغت نسبة االكتفاء 

الذاتي للتمور 108% خالل نفس العام.     
� يوجد في اململكة اكثر من 100 مصنع مرخصاً ومنتجاً لتعبئة 
وحفظ التمور ومنتجاتها وتتركز هذه املصانع في كل من منطقة 
ومكة  الشرقية  واملنطقة  والقصيم  املنورة  واملدينة  الرياض 
والعشرون,  الرابع  السنوي  الزراعي  االحصائي  املكرمة)الكتاب 
2011م(. وقد اهتمت الدولة ممثلة بعدة جهات وقطاعات علمية 
بتبني عقد عدة مؤمترات ولقاءات على مستوى العاملني العربي 
هذا  حول  وبحوث  بدراسات  للقيام  الباحثني  شجع  مما  والعاملي 
احملصول االستراتيجي للمملكة ونتيجة هذا الدعم والتوجه قام 
الدراسات  من  العديد  بإجراء  الباحثني  من  املهتمني  من  العديد 
واألبحاث نذكر بعضا منها واهم النتائج والتوصيات التي أوصت 

بها بإيجاز:

السعيس,  حمد  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  )التميمي,  قام   -1
2007م( بدراسة عن تقومي الكفاءة التقنية واإلقتصادية لصناعة 
كمية  حتديد  اي  باململكة  الرياض  منطقة  في  التمور  تعبئة 
املوارد احمُلَِقَق�ة للكفاءة اإلقتصادية، عن�د أدنى نقط�ة ملتوس�ط 
من  املستخَدمة  الفعلية  بالكميات  ومق�ارنتها  التكاليف 
يتسنى  حتى  العج�ز  أو  الف�ائض  مق�دار  حلساب  امل�وارد  ت�لك 
الدراسة  تن�اولت  كما  اقتصاديا.  تشغي�لها  إع�ادة  للمصان�ع 
ملصانع  والسعري�ة  والت�وزيعية  التقني�ة  الكف�اءة  قي�اس 
تعبئة التمور في منطقة الرياض في حالة كل من ثبات العائد 
باستخدام  ذلك  ومت   VRS((للسعة العائد  وتََغيُّر   )CRS(للسعة
الى االهتمام بإنشاء  الدراسة  برنامج يسمىDeap, وقد أوصت 
الفائض  للتمور لالستفادة من  املتكاملة  التحويلية  الصناعات 
ومخلفات التمور, واالهتمام بتدريب العمالة الوطنية في مجال 
مركز  وإنشاء  الوافدة,  العمالة  محل  لتحل  التمور  صناعة 
إجراء  مع  اململكة,  في  والتمور  النخيل  عن  متكامل  معلومات 
املستهلكني  رغبات  التسويقية الستطالع  الدراسات  املزيد من 
التعاون  التسويقية وخاصة في أس�واق دول مجلس  واملشاكل 
والصني  األوروبية  والدول  األمريكية  املتحدة  والواليات  اخلليجي 
لتلك  التمور  من  الصادرات  لزيادة  األخرى  الدول  وبعض  والهند 
من  املستثمرين  إحجام  اسباب  دراسة  إلى  باإلضافة  الدول, 

  حـــــــول التمور
)دراسات توصلت لنتائج وتوصيات(       

إعداد/ د.عبد اهلل بن عبد العزيز السعيس التميمي                                                                                                                                    
مدير عام الزراعة مبحافظة اخلرج

مقال
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الدخول في صناعات التمور رغم توفير كثير من التسهيالت من 
قبل الدولة, وإقامة معارض أو مراكز بيع للمصانع التي ال يوجد 
السكانية  الكثافة  ذات  املناطق  في  وخاصة  بيع  مراكز  لديها 
املرتفعة كالرياض ومكة واملدينة املنورة والشرقية, أيضا ضرورة 
ضمن  التمور  بإدخال  املتعلقة  اإللزامية  التشريعات  تفعيل  
كاملدارس  احلكومية  القطاعات  من  العديد  في  اإلعاشة  برامج 
كما  وغيرها,  العسكري  والقطاع  والسجون  واملستشفيات 
لصناعة  اخملصصة  االستثمارات  توزيع  بإعادة  الدراسة  أوصت 
إلى  تفتقر  التي  للمناطق  األولوية  تعطى  بحيث  التمور  تعبئة 
وجازان  وجنران  وحائل  اجلوف  كمنطقة  الصناعات  هذه  مثل 
املوارد  من  االستفادة  وبالتالي ميكن  الشمالية,  واحلدود  والباحة 
وتقليل  ناحية,  من  املناطق  هذه  بها  تتمتع  التي  االقتصادية 
ناحية  من  والريفية  احلضرية  املناطق  بني  التنمية  في  الفجوة 
أخرى, ومع النظام التجاري العاملي اجلديد يتحتم الوضع إنشاء 
في  تدريبية  دورات  عقد  مع  التمور  لتسويق  تعاونية  جمعيات 
مجال التخطيط ملديري مصانع التمور خاصة املصانع الصغيرة 
نظراً النخفاض الكفاءة التوزيعية للموارد املستخدمة بها, كما 
أوضحت الدراسة عجز في بعض املوارد املستخدمة وفائض في 
موارد أخرى كالتمور اخلام والعمالة واملياه والبالستيك والعبوات 
في ظل ثبات وتغير العائد للسعة.                                                                                                                                  

العزيز حمد السعيس,2004م(  )التميمي, عبد اهلل عبد  2- قام 
في  التمور  تعبئة  ملصانع  االقتصادي  األداء  تقومي  عن  بدراسة 
وجود  الدراسة  هذه  من  تبني  وقد  السعودية.  العربية  اململكة 
بلغ  حيث  التمور،  تعبئة  صناعة  في  عاطلة  رأسمالية  طاقات 
الرأسمالية  لألصول  االستخدامية  الطاقة  نسبة  متوسط 
في  نحو%45.67  ريال(  )أكبرمن10مليون  الكبيرة  املصانع  في 
كما  ريال(,  10مليون  املتوسط��ة)2-  للمصانع  بلغ%35.78  حني 
يُعزى  وقد  ريال(.  من2مليون  الصغيرة)أقل  للمصانع  بلغ%45.23 
إنتاجية  وجود مشكالت  إلى  عاطلة  استخدامية  وجود طاقات 
في  خسائر  تكبدت  مصانع  هناك  أن  تبني  كما  وتسويقية. 
وعسير،  املكرمة  ومكة  والقصيم  والشرقية  الرياض  منطقة 
تلك  في  االستثمار  على  العائد  معدل  انخفاض  إلى  باإلضافة 
املصانع. كما تبني أيضا وجود قصور في تنفيذ اخلطة املستهدفة 
ملصانع تعبئة التمور نظراً النخفاض اإلنتاج الفعلي عن نظيره 
املُرَخص، حيث بلغ معامل األداء للخطة املستهدفة نحو 2.99 
التمور في  تعبئة  فإن مصانع  وبالتالي  الصناعة,  على مستوى 
)املساوي  األمثل  التخطيط  عن  مستواه  يقل  تخطيطي  وضع 

للصفر( واحملايد )املساوي للواحد(.

بدراسة  2003م(  البقمي،  ورجا  نهار؛  بن  خالد  الرويس،  )قام   -3
للمصانع  التقنية  والكفاءة  األداء  معدل  قياس  استهدف 
الغذائية في اململكة العربية السعودية وتبني من هذه الدراسة 
وإدارة  رأسمالية  كثافة   إلى  حتتاج  الزراعية  الصناعات  أن 
يعاني  املصانع  بعض  أن  البقاء، كما  لتستطيع  الكفاءة  عالية 
طاقتها  من  بأقل  إنتاجها  إلى  أدت  وإدارية  تقنية  مشاكل  من 
القصوى، بل إن بعضها توقف عن اإلنتاج بشكل مؤقت بسبب 

قوة املنافسة في السوق وضعف كفاءتها اإلنتاجية.  
4- ويرى )احلمدان، عبد اهلل محمد, 2003م( أن إنتاج وتصنيع التمور 

ما  تقنيات  أي  النخلة  خدمات  من  بدءاً  متكاملة  إدارة  يتطلب 
قبل اجلني للتمور ثم تقنيات جني وتداول التمور ثم تقنيات ما 
بعد اجلني من التخزين واحلفظ لها ثم تصنيع التمور من تعبئة 
ومنتجات حتويلية فكل هذه املراحل مرتبطة ارتباطا وثيقاً ويؤثر 
أكثر  إنتاج  إمكانية  وأَوَضح  كبير،  بشكل  بعض  على  بعضها 
من أربعني ُمنَتَجاً حتويلياً من التمور مع ارتفاع العائد االقتصادي 
لها في حالة إزالة العوائق التي حتد من ذلك والتي يجب التغلب 
القياسية  املواصفات  توافر  محدودية  العوائق  هذه  ومن  عليها 
املراحل  من  عدد  في  اآللي  التحكم  ومحدودية  اإلنتاج،  خلطوط 
اإلنتاجية مثل عمليات الفرز والتعبئة والتع�قيم، فضالً ع�ن أن 
صفات القوام للتمور املكبوسة ق�د ال تَُناِسب شريحة كبيرة م�ن 
املستهلكني، وقصور البحوث العلمية مع عدم قناعة كثير من 
للمصنع،  والفنية  اإلدارية  والنواحي  البحوث،  بتلك  املستثمرين 
واملشاكل التسويقية على مستويات متعددة في الداخل واخلارج.

5- كما يرى )اخلميس، رياض, 2001م( أنه بالرغم من زيادة إنتاج 
التمور إال أنه لم يَُصاَحب بزيادة في القاعدة التصنيعية للتمور 
والدراسات  األبحاث  كفاية  عدم  إلى  باإلضافة  ومشتقاتها، 
لالستفادة من املنتجات التحويلية للتمور إلدخالها في مختلف 
الصناعات الغذائية، لذا فإن جميع املصانع تتشابه في طريقة 
كبير.  حد  إلى  اإلنتاج  وخطوط  والتصنيع  والتغليف  التعبئة 
إنتاج  تواجه  صعوبات  عدة  هناك  أن  الدراسة  هذه  من  وتبني 
وتصنيع وتسويق التمور أهمها ارتفاع التكاليف املباشرة وغير 
والفطريات  باحلشرات  التمور  وإصابة   التمور،  لتصنيع  املباشرة 
والتلوث ببقايا املبيدات، ونقص األيدي العاملة املدربة وموسمية 
التشغيل خالل العام، والقصور في برامج الدعاية واإلعالن، وجلوء 
كثير من املستهلكني إلى أمناط التعبئة الذاتية، وارتفاع أسعار 
التمور في اململكة مقارنة باألسعار املنافسة للدول األخرى.           

6- وأشار)احلديثي، عبد اهلل سليمان, 2001م( إلى أن العديد من 
الدراسات أكدت إمكانية التوسع في قيام مصانع للتمور وإنتاج 
العديد من مشتقاتها خاصة مع توفر املادة اخلام متفائالً بإمكانية 
جناحها، وأرجع املستوى املتردي لوضعها احلالي إلى انعدام اخلبرة 
لأليدي العاملة وعدم رغبة كثير من رجال األعمال في املغامرة في 
تصنيع بعض املنتجات الغير مأمونة العواقب من ناحية تسويقها 
عن  الكافية  املعلومات  توفر  عدم  مع  خاصة  املطلوبة  بالدرجة 
األسواق اخلارجية املتاحة حلداثة العهد بالتصدير إلى اخلارج في 
مجال التمور وطرق تسويقها في اململكة العربية السعودية، كما 
أوصى بقيام اجلهات احلكومية ذات العالقة بدراسة تقوميية ملصانع 
والتغليف  التعبئة  عمليات  على  تُرِكز  أو  تقتصر  والتي  التمور 
والكبس فقط وضرورة دعم تلك املصانع للقيام بتصنيع املشتقات 
من التمور والتي تستوردها اململكة من اخلارج.                                                

7- كذلك قامت )الدار السعودية للخدمات االستشارية، 2000م( 
بدارسة عن إنتاج وتصنيع التمور في اململكة العربية السعودية. 
وأوضحت هذه الدراسة أنه بالرغم من التوسع في زراعة النخيل 
وزيادة اإلنتاج احمللي خالل السنوات األخيرة إالّ أن هناك العديد من 
املشكالت اإلنتاجية والتسويقية أدت إلى انخفاض أسعار التمور 
وعدم تسويقها وتركها في اخملازن لفترة طويلة. كما ان متوسط 

استهالك الفرد من التمور انخفض بشكل كبير 
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1995م.  من28.7كجم سنة  يقرب  ما  إلى  حوالي39.3كجم  من 
ويُعزى ذلك إلى زيادة الدخل الفردي وتََغيُّر العادات الغذائية في 
ظل توافر الفواكه األخرى املنافسة للتمور كاحللويات واألغذية 
اخلفيفة، باإلضافة إلى غياب الوعي الغذائي عن قيمة التمور.                                                                                                                                      

8- أما فيما يتعلق بدور البحث العلمي في تطوير تصنيع التمور 
بدول مجلس التعاون اخلليجي، فقد أوضحت الدراسة التي قام 
بدول  التمور  صناعة  أن  2000م(  محمد,  بن  صالح  )العيد،  بها 
مجلس التعاون اخلليجي البد من تطويرها لكونها حتتل مكانة 
إنتاجية كبيرة عاملياً وموقع جغرافي إستراتيجي بالنسبة لل�دول 
املستهلكة. وأن االستثمار في مجال تصنيع التمور ما زال دون 
مستوى الطموحات نظراً للمشكالت التي يواجهها املستثمرون. 
إستثمارية  مجاالت  متثل  قد  حتويلية  صناعات  هناك  أن  كما 
ناجحة ولكنها حتتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات للتعرف 
التطبيقية  البحوث  وتعتبر  واالقتصادية.  الفنية  جدواها  على 
ضرورية الستنباط منتجات متور حتويلية تتسم بقيمة تسويقية 
عاملية. ويُعَتَبر غياب التنسيق وتبادل املعلومات واخلبرات ونقص 
االهتمام بالبحث والتطوير لدى القطاع الصناعي وضعف الوعي 
أو  املصانع  بعض  إمكانيات  ومحدودية  العلمي  البحث  بأهمية 
البحث  معوقات  أكبر  من  املستوردة  التقنيات  على  اعتمادها 
الدراسة  هذه  وأوصت  اخلليجي.  التعاون  مجلس  بدول  العلمي 
ودراسة  التنمية  وخطط  العلمي  البحث  بني  الربط  بضرورة 
قصيرة  مستقبلية  بحثية  سياسات  ووضع  العاملية  األسواق 

وطويلة املدى والتكامل بني املراكز البحثية.

9- كما يرى )أبا اخليل، عثمان بن عبد اهلل, 1999م( أن وضع التمور 
اإلنتاجية  الطاقات  زيادة  ظل  في  اقتصادية  مشكلة  إلى  حتَوَّل 
الكميات  فإن  ذلك  من  وبالرغم  احمللي  االستهالك  على  للتمور 
املصنعة مازالت ضئيلة وال تتمشى مع الزيادة احلادثة في إنتاج 
التمور. وتزداد املشكلة تعقيداً ما لم يتم منح تسهيالت إضافية 
وتشجيعية للمستثمرين في مجال تصنيع التمور, وذلك بهدف 
إنشاء املصانع الستيعاب الزيادة في اإلنتاج، وضرورة اإلسراع في 
انشاء شركة للتسويق الزراعي للتغلب على مشكلة التسويق، 
مع تسهيل إجراءات التصدير، ودعم البحوث والدراسات وتكثيف 

التدريب في مجال إنتاج وتصنيع التمور.            

 10- كما قامت )الدار السعودية للخدمات االستشارية، 1998م( 
العربية  اململكة  في  ومشتقاتها  التمور  صناعة  عن  بدراسة 
السعودية وتََبنَيَ منها أنه على افتراض ان مصانع التمور املُنِتَجة 
تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية فإن نسبة التمور التي يتم تصنيعها 
تبلغ15%من إجمالي إنتاج التمور. ومما سبق يتضح أن املصانع تقوم 
بتصنيع جزء بسيط من إنتاج اململكة من التمور على صورة متور 
مجهزة ومعبأة، مفردة أو مكبوسة أو محشوة أو على هيئة عجينة. 
كما أن التمور املصنعة يواجهها العديد من املشكالت التسويقية 
املشكالت  هذه  اهم  إن  نظرهم  وجهة  من  املصانع  أصحاب  يرى 
تتلخص في ارتفاع تكلفة املواد اخلام والتعبئة والتغليف، وارتفاع 
قيمة اآلالت واملعدات وقطع الغيار، وإصابة التمور باحلشرات، وعدم 
توفر العمالة احمللية املدربة مع عدم استمرار العمالة األجنبية،فضالً 
عن ارتفاع تكلفة الدعاية واإلعالن، وعدم وجود مراكز خاصة لبعض 

املصانع وارتفاع تكلفة وسائل النقل املؤجرة.

العربية  )املنظمة  بها  قامت  التي  الدراسة  أوضحت  كما   -11
للتنمية الزراعية، 1984م( أن اململكة العربية السعودية تقع في 
مقدمة الدول املُنِتَجة للتمور على مستوى العالم من حيث كمية 
اإلنتاج. وفي سياق التوصيات اقترحت هذه الدراسة إنشاء خمس 
اجملمعات  هذه  لقيام  ويلزم  التمور  لتصنيع  صناعية  مجمعات 
الصناعية تشجيع القطاع اخلاص على الدخول في مجال صناعة 
وتهيئة  الصناعية  واحلماية  املادي  الدعم  وزيادة  التمور  تعبئة 

الكوادر الوطنية وتدريبها لالنخراط في هذا اجملال.

البلح  نخيل  منتجات  1994عن   ,Barreveld(  ( بها  قام  دراسة  وفي   -12
التقليدي لكبس  باألسلوب  التمور تتم غالباً  أن عملية تعبئة  وَضَح فيها 
وهذه  وجودتها  التمور  شكل  في  تغيرات  حدوث  إلى  يؤدي  وهذا  التمور 
التغيرات ال يقبلها املستهلك األجنبي في األسواق الدولية املَُتَميزَة والتي 
أما  والنوعية.  ناحية احلجم  تتطلب مواصفات قياسية معينة للتمور من 
رغبات  فإن  للتمور  املُنِتَجة  الدول  في  خاصة  وبصفة  احمللية  األسواق  في 
عدم  فإن  وبالتالي  تََغييرِها.  يَْصُعب  التمور  من  اجليدة  لألنواع  املستهلكني 
توافر تلك األنواع لتصديرها أدى إلى احلد من العائد االقتصادي ملصانع تعبئة 

التمور خاصًة في الدول ذات اإلنتاج املتواضع.  

1993م(  وآخرون،  الرحمن,  عبد  بن  خالد  )احلمودي,  وقام   -13
التمور  منتجات  تعبئة  ملصانع  املثلى  املرحلية  اخلطط  بدراسة 
باململكة العربية السعودية. وتبني من هذه الدراسة أن مصانع 
تكاليف  ارتفاع  أهمها  مشكالت  عدة  من  تعاني  التمور  تعبئة 
في  املسَتخَدمة  واملعدات  اآلليات  أسعار  الرتفاع  نظراً  اإلنتاج 
خطوط التصنيع. كما تعاني من ارتفاع أسعار شراء التمور اخلام، 
واملعلومات  األنباء  توافر  وعدم  اإلنتاج  موسمية  إلى  باإلضافة 
التسويقية بصورة واضحة ومنتظمة للجهات املعنية بتصنيع 

وتسويق منتجات التمور.

علي,  والغزال،  السيد,  الكرمي  عبد  القوي,  )عبد  قام  وأخيرا   -14
1993م( بدراسة عن"الطلب على صادرات التمور السعودية". وقد 
استهدفت هذه الدراسة ما يلي: )1(دراسة تطور كل من الطاقة 
)2( اململكة،  في  للتمور  واالستيرادية  والتصديرية  االستهالكية 
دراسة تطور الطاقة اإلنتاجية والتصديرية واالستيرادية جملموعة 
دول مجلس التعاون اخلليجي لكونها أهم الدول املستوردة للتمور 
السعودية، )3(دراسة معوقات التصدير والعوامل احملددة للصادرات 
السعودية من التمور بهدف تنمية تلك الصادرات وزيادة أهميتها 
نظراً  أنه  الدراسة  هذه  من  وتبني  القومي.  الدخل  في  النسبية 
الهتمام احلكومة السعودية بزراعة النخيل فان إنتاج التمور يزداد 
من سنة ألخرى بشكل كبير وبالرغم من ذلك فإن معدل النم�و 
اإلنتاجية  الطاقة  في  النمو  مع معدل  يتواكب  ال  الصادرات  في 
للتمور، بل تناقصت الصادرات السعودية من التمور لدول مجلس 
هذه  واردات  زيادة  رغم  األخيرة  السنوات  خالل  اخلليجي  التعاون 
الدول للتمور من دول أخرى. وأخيراً أوصت هذه ال�دراسة بض�رورة 
دعم  من  جزء  حتويل  ومحاولة  السع�ودية  التمور  صادرات  دع�م 

املنتجني إلى دعم املصدرين.
                                                                                                                                                                     

مقال
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الغـــاط
ارض التاريخ العريق
واحة  وألنها  واجلغرافي،  التاريخي  اجلمالني  بني  جمعت  بقعة   ألنها 

من  مزيدًا  عليها  لنلقي  العدد  منطقة  لتكون  خيارنا  كانت  للتنمية، 

الذي  السديري،  الناصر  اهلل  عبد  األستاذ  محافظها  خالل  من  الضوء، 

التي   املوضوعية  ورؤيته  الثاقب،  بفكره  احلديثة  معاملها  من  كثيرًا  رسم 

بني فيها حقائق اجلمال في املنطقة، ومعطيات التنمية فيها.. 

منطقة  عن  وللحديث  احملافظ،  سعادة  مع  املزدوج  اللقاء  كان  هنا   من 

العدد الغاط.. 
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 وكان حديثن��ا ف��ي البداية عن النبذة التاريخي��ة ملنطقة الغاط، 
فأجاب سعادته: 

ورد ذك��ر الغاط في بطون الكتب واملؤلف��ات القدمية وما ذكر من 
اس��تيطان األمم والقبائل فيها يبرز مدى متتع ه��ذه البلدة بتاريخ 
قدمي عبر العصور ومن املع��روف ان مواطن قبيلة ثمود في مدائن 
صال��ح إال أن وجود نقوش ثمودية في ع��دة مواقع من الغاط يُبرز 
قدم هذه البلدة وخالل هذه الفترة التي س��بقت ظهور اإلس��الم 
والتي حتولت فيها منطقة جند عموماً إلى وحدات قبلية متناحرة 
أس��توطن الغاط عدد من القبائل واس��تمر الوض��ع كذلك وفي 
حالة من عدم االس��تقرار السياس��ي حتى ظهور دعوة الش��يخ 
محمد بن عبد الوهاب ومناصرة األمام محمد بن سعود لها وقد 
ذكر ابن بش��ر ف��ي كتابة عنوان اجملد في تاريخ جند عن مش��اركة 
أهال��ي الغاط ف��ي بعض حم��الت الدولة الس��عودية األولى في 
حوادث 1239ه� وقد كان ألهالي الغاط دور في تأس��يس اململكة 
العربية الس��عودية ولهم مواقف رائدة كم��ا ورد ذكر الغاط في 
عدد من كتب الرحالة ومنهم وليم بلجريف الذي كتب عن مروره 
بها عم 1279ه� كما حتدث عن الغاط الرحالة جون جوردون لورمير 
وكذلك باركلي رونكيير والرحالة السعودي عاتق بن غيث البالدي 

من خالل رحلته املعروفة عام 1396ه�.

 وعن متحفها يقول: ميثل افتتاح هذا املتحف باكورة أعمال ترميم 
وتأهيل القرية التراثية ضمن مشروع إعادة تأهيل القرى التراثية 
في اململكة وقد تش��رف بافتتاحه بتاريخ 1433/3/30ه� نيابًة عن 
صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبد العزيز � وزير الدفاع 
� حفظه اهلل األمير س��لطان بن س��لمان بن عبد العزيز � رئيس 
ثل املتحف واجهة تاريخية  الهيئة العامة للس��ياحة واآلثار . وميمٌ
حضاري��ة للمحافظ��ة وكان م��ن ُحس��ن الطال��ع أن حظي هذا 
املتحف  باهتمام كبير من قبل الهيئة العامة للس��ياحة واآلثار 
فبمادرة كرمية من أبناء األمير ناصر بن س��عد الس��ديري � رحمه 
اهلل � أمي��ر الغاط س��ابقاً مت التبرع بهذا القص��ر ليكون متحفاً 
يض��م في جنباته تاريخ وآثار الغ��اط ، ويقع املتحف في املنطقة 
اجلنوبي��ة من القرية ويتكون من مبنيني رئيس��يني ومت تنس��يقه 
وتصمي��م عرضة املتحفي والتسلس��ل التاريخي ل��ه وفق إطار 
عاملي يُجاري في ذلك املتاحف العاملية واملتحف مفتوح طوال أيام 
األس��بوع وعلى فترتني صباحية ومسائية وينش��ط توافد الزوار 
خ��الل إجازة نهاية األس��بوع ويُعد مقصداً س��ياحياً لزوار الغاط 
ومنظمي الرحالت السياحية نظراً الحتوائه على مخزون تاريخي 
وثقافي وتراثي لبلدة الغاط، وم��ن جانبنا نُعُد افتتاح هذا املعلم 

إضافة رائدة للمحافظة ذات أبعاد حضارية واقتصادية.

 الغاط السياحية
 ويقول عن القرية التراثية:  

بدايًة أود اإلش��ارة إلى أن الغ��اط حصلت على جائزة األمم املتحدة 
للس��ياحة العاملي��ة يوليس��س 2011 ممثلًة ف��ي جمعية الغاط 

التعاوني��ة، ونعتب��ر حص��ول الغ��اط عل��ى ه��ذه اجلائزة ش��رف 
للمملك��ة عموماً وللغ��اط خصوصاً لوضع الغ��اط عى خارطة 

املدن السياحية في العالم.

 تُع��د الس��ياحة وس��يلة مهم��ة لتفعي��ل النش��اط ومن خالل 
حديثي الس��ابق ع��ن الغاط وم��ا تتمتع به من مقوم��ات وتعدد 
بيئي مختلف ومعالم أثرية متميزة أبرزت أهمية اس��تغالل هذه 
املقومات في تنش��يط الس��ياحة الداخلية فجبال طويق ورمال 
النفود واألودية والش��عاب والعيون والقرية التراثية مبا حتويه من 
من��ازل قدمي��ة جاري إعادة تأهيله��ا كنزل تراثية وفنادق وأس��واق 
وممرات ومس��اجد وس��احات فرض فرصاً لهذه احملافظة ومت البدء 
ف��ي تفعيل ذلك ليك��ون واقعاً ملموس��اً ومنتجعاً لل��زوار فتم 
تش��غيل القرية بش��كل أس��بوعي من خالل السوق الش��عبي 
واملتحف والفلكور الشعبي ومنتجات األسر املنتجة ومستقبالً 
بإذن اهلل س��يتم تشغيلها بش��كل يومي كل ذلك جعل الغاط 
على خارطة الس��ياحة الداخلية وال شك أن للتعريف بالسياحة 
بالغاط مشاركات في معارض ومؤمترات داخلية ودولية وفعاليات 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار وتلقى قبوالً وترحيباً وتفاعل من 

اجلميع. 

مُتث��ل القري��ة التراثية بالغ��اط البلدة القدمية التي اس��توطنها 
ُس��كان الغاط ضمن عدة مواقع وتق��ع القرية على ضفاف جبل 
طويق وعلى امتداد يتجاوز س��تة كيلو مترات وهي عبارة عن عدد 
من املساكن القدمية املبنية بالطني وفق الطراز املعماري النجدي 

املعروف كما تضم عدد من املُنشآت واملزارع.   

وع��ن  املش��اريع الصناعي��ة ف��ي محافظ��ة الغ��اط ، فيذك��ر 
احملافظ: بطبيع��ة احل��ال أن محافظ��ة حتظ��ى بع��دة مقوم��ات 
طبيعي��ة وتوافر مياه يجب أن تس��تغل هذه املقومات في خدمة 
القطاع الصناعي فف��ي بدايات  الثمانينات أُنش��ي ف��ي الغاط 
مصن��ع ألب��ان وعصائر الهن��ا الذي يضم مزارع وحظائ��ر األبقار 
ومصنع األلب��ان ومش��تقاته والعصائ��ر وب��دأ التوس��ع في هذا 
املش��روع حتى يومنا هذا ويغطي انت��اج املصنع عدد من مناطق 
اململك��ة ويُقدر انتاجه الس��نوي أكثر من 13 مليون لتر س��نوياً 
لأللب��ان والعصائر وفي ظل اس��تغالل املوارد املتواف��رة بالغاط مت 
تأس��يس مشروع تربية وتسمني املاعز بطاقة انتاجية 1440 رأس 
من املاعز وبطاقة انتاجية 129600 لتر حليب سنوياً وتبعه إنشاء 
عدد من مش��اريع الدواجن الالحم��ة املغلقة بطاقة إنتاجيه 15 

مليون رأس سنويا. 

وف��ي مجال إنتاج وتصنيع التمور : في ظل التوس��ع الزراعي في 
انت��اج التمور في الغاط ومواكبة ذلك مت إنش��اء عدد من مصانع 
التم��ور يُص��در إنتاجها إلى الس��وق اخلارجية في ع��دة دول مثل 
اململك��ة املتحدة والواليات املتحدة األمريكي��ة وماليزيا وهولندا 
وجن��وب افريقي��ا ألصن��اف متع��ددة م��ن التم��ور مث��ل البرحي 
واخلضري واخلالص والصقعي والونان والسكري والروثان باإلضافة 
إلى انتاج مصنع الفاخرة لعصائر وحلويات وبسكوتات وعس��ل 

منطقة
العدد



39

يُستخدم  ومربى 
تكوينه��ا  ف��ي 

وتبلغ طاق��ة  التم��ر 
املصانع اإلنتاجي��ة أكثر من 5000 

ط��ن ويت��م تصدي��ر كذلك إنتاجها إلى 
لبنان وسوريا واألردن وغيرها من دول اخلليج ، 

وتُنت��ج أن��واع متعددة م��ن التمور ذات ج��ودة عالية 
ساهمت هذه املصانع في تعبئة وتصنيع إنتاج مزارع الغاط 

، كما أن التوسع قائم في افتتاح عدد من املشاريع الزراعية ومن 
ذلك مش��روع نخي��ل وفاكهة بطاق��ة إنتاجية 200 طن س��نوياً 
وكذا مش��روع أع��الف وبطاط��س وعموماً ف��إن الغاط تُعد على 
خارطة احملافظات التي تُصدر التمور بكميات كبيرة وذات نوعيات 
عالية اجلودة والتركي��ز يك��ون على التطور النوع��ي في املصانع 
ومواكبة أحدث التقنيات وإدخال التمور في الصناعات التحويلية.  

 أشهر املزارع النموذجية باحملافظة
وعن أش��هر املزارع بالغاط  يق��ول: تضم احملافظة عددا من املزارع 
النموذجية املش��هورة ومنها على س��بيل املثال ال احلصر : مزارع 
الفاخ��رة وم��زارع الطارقي��ة والفيصلي��ة ووس��مية وتنتج هذه 
املزارع وعبر املس��احات الشاس��عة فيها م��ن النخي��ل أصناف��اً 
متع��ددة م��ن التم��ور واحلمضيات ومن أن��واع التم��ور ) اخلضري 
واخلالص والصقعي والروثان والشيش��ي والبرحي والتوسع قائم 
ف��ي هذه امل��زارع وغيرها من امل��زارع باحملافظة في غرس فس��ائل 
جديدة وقدرت عدد الفس��ائل املغروسة العام املنصرم بأكثر من 

30 ألف فسيلة.

 وباإلش��ارة إلى تاريخ الغاط وعالقة سكانه بالنخيل فهي عالقة 
أزلية معروفة على مس��توى املنطقة والتوس��ع في زراعتها حُب 
ورثت��ه األجيال جيالً بعد جي��ل وإحصائية ألعداد م��زارع النخيل 
يقارب 2500 مزرعة تضم في جنباتها ما يُقارب املليون نخلة من 
أنواع متعددة وفاخرة وال زال التوسع واالهتمام بها قائم والطلب 

عليها مستمر. 

معوقات 

زراعة النخيل  
ال شك أن محافظة الغاط ذات 

املساحات الزراعية الشاسعة واملياه الوفيرة 
وأكبر رقعة زراعية شمال منطقة الرياض وذات 

اإلنتاج املُتعدد في ظل إمكانيات ضئيلة ال تتواكب مع 
هذا اإلنتاج واجهت وتواجه صعوبات في حتقيق آمال مزارعيها 

وألن أهالي الغاط لديهم اإلصرار والعزمية فلم يقفوا دون 
ذلك وبتوفيق اهلل تعالى ساهموا في النهوض بهذه احملافظة 

زراعياً  ال سيما زراعة أشجار النخيل والتنوع في ذلك إال أن 
عدم االرتقاء بفرع الزراعة احلالي باحملافظة إلى مديرية لم 

يُحقق آمال مزارعي احملافظة ، وكما ذكرت سابقاً أنه بالرغم 
من إمكانياته الضئيلة إال أنه بجهوده املتواضعة يُقدم 

خدمات جليلة ولكن عدم وجود مديرية قد يحد من االستمرار 
في التوسع كما أن تأخر إيصال التيار الكهربائي لعدد من 

املزارع الذي يُعد ضرورة ومطلب وكذلك تأخر سفلتة الُطرق 
الزراعية وعلى مدى 

على ضفاف جبل طويق متثل القرية التراثية بالغاط إرثًا تاريخيا مهمًا للمحافظة
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س��نوات أضعف من التوس��ع ف��ي زراعة النخيل كم��ا يأتي في 
الدرج��ة األولى ضعف التس��ويق، فالغاط لم حت��ظ مبنافذ للبيع 
والتس��ويق ولقد س��اهم أهاليها وجهاتها احلكومية في إقامة 
مهرجانات تعريفية تسويقية على مدى السنوات املاضية ولكن 
هذا ال يُعد كافيا واألمل في أن تتعدد قنوات التسويق لُيسهم في 

التعريف بإنتاج احملافظة وحتقيق التكامل االقتصادي املطلوب.

 جمال املوقع وعبقريته  
ويضيف س��عادته: إن لتوس��ط محافظة الغ��اط ووقوعها على 
مفت��رق ُط��رق جعل م��ن ذلك ميزة نس��بية س��اهمت في طرح 
العدي��د من الفرص للتعري��ف مبنتجاتها وما تضمه في جنباتها 
من مقومات عبر إقامة العدي��د من الفعاليات فاملوقع اجلغرافي 
والتكوين��ات الطبيعية ما بني جبال وس��هول ونف��ود ومقومات 
األرض اخلصب��ة واملياه الوفيرة جعلت من الغاط من أجمل واحات 
النخيل ف��ي اململكة وحيُث كان وال بد من اس��تغالل هذه املزايا 
ومنه��ا وق��وع الغاط عل��ى الطري��ق الدولي الس��ريع مت التفكير 
ف��ي إقامة مهرجان س��نوي للتم��ور يتزامن مع موس��م الصرام 
وبتكات��ف وتضافر جهود اخمللصني واملبدعني من أبناء الغاط فتم 
إقامته خالل السنوات املاضية ولقي قبوالً ورضاًء ال على املستوى 

احملل��ي بل اخلليج��ي والدولي حيُث مت العرض في��ه ملنتجات مزارع 
احملافظ��ة من التم��ور ومش��تقاتها وكذلك عروض ومش��اركات 
مصانع التمور وبعض اجلهات احلكومية واألهلية وال ننس��ى في 
هذا الصدد أن نش��كر املش��اركني والرعاة م��ن القطاع احلكومي 
واخلاص وعلى رأسهم الهيئة العامة لسياحة واآلثار لتي جعلت 
مبس��اندتها لهذا املهرجان تظاهرة سنوية مشجعة واقتصادية 
يتم فيها تس��ويق التمور.وبالنس��بة إلقامته لهذا العام فإن ما 
يقف عائقاً في الوقت احلالي هو رعاية املهرجان فتكاليف إقامته 
عالية نسبياً ولكن وبأذن اهلل ثم بتعاون األخوة من أهالي الغاط 
اخمللصني نس��عى إلقامة املهرجان والتغلب على أية معوقات قد 
تقف عائقاً أمام هذه التظاهرة املتميزة التي تُعد ضمن نشاطات 

وجهود جلنة التنمية السياحية باحملافظة. 

 عن مصادر املياه يقول احملافظ: 
احلم��د هلل محافظة الغ��اط  تنعم مبي��اه وفيرة ومخ��زون مائي 
حيُث تعد من أكبر مناطق ش��مال منطقة الرياض وفرة في املياه 
واتس��اع الرقعة الزراعية، وهذا ما جعل التوسع قائم في الزراعة 
فاملستقبل زاهر وإيجابي للزراعة ومن املعروف أن الغاط تقع على 

مكامن وتكوينات مائية املنجور وضرما الغنية باملياه. 

منطقة
العدد
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 كلمة أخيرة 
كلمت��ي األول��ى ه��ي ش��كر اهلل تعالى على ك��رمي نعمه 

وفضله على هذه البالد قلب العالم ومهبط الوحي على 
م��ا أنعم به على هذا اململكة من خيرات وما وهبها من 

قيادٍة حكيمة رش��يدة همه��ا األول خدمة مواطنيها 
فخادم احلرمني الش��ريفني وس��مو ولي عهده وكافة 

التنمي��ة  لتحقي��ق  ُمس��خرة  الدول��ة  قطاع��ات 
املتكاملة لهذا الوطن. 

وأما كلمتي الثانية جمللتكم الرائدة واملتخصصة 
في النخيل والتمور فهي تقدمي  الش��كر رئيس 

حتريره��ا والقائم��ني عليه��ا أن منحوني هذه 
الفرصة للمش��اركة في هذا الع��دد إللقاء 

الضوء على محافظة الغاط وعن النشاط 
الزراعي والسياحي راجياً أن يكون ما ُطرح 
وافياً وش��امالً عبر هذه اجمللة التي تقدم 

املتخصصني،  املوثق��ة م��ن  املعلوم��ة 
والتعريف بالرعاية والتسويق واإلنتاج 

ب��كل  والتم��ور  للنخي��ل  األمث��ل 
س��هولة وطرح مش��وق وميس��ر، 

والذي أرجوه من اإلخوة قراء اجمللة 
التفاع��ل معه��ا والتواصل مب��ا 

ة  د جو و ها  ر ا س��تمر ا يكفل 
وإخراجها أك��رر  إعداده��ا 

التحري��ر  لرئي��س  ش��كري 
األخ الدكت��ور عبد اهلل بن 

احلمدان وأدع��و  محم��د 
ل��ه  التوفي��ق وللمجلة 

التق��دم  م��ن  مزي��داً 
واالزدهار

جتمع الغاط بني اجلمالية 
التاريخية واجلغرافية 

وواحة التنمية



بع
سا

 ال
دد

الع

مثل  ليس  ولكنه  النخيل  انتشار  أبهرني  ملاليزيا  زيارة  آخر  في 

نخيلنا! إنه نخيل الزيت الذي اهتم به املاليزيون حتى أنتجوا بل 

ومما  العالم.  في  النباتية  الزيوت  نصف  حوالي  وصدروا  وصنعوا 

أبهرني أكثر أنهم أنشأوا هيئة قريباً من حجم مختبرات ومباني 

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية وتدعى الهيئة املاليزية 

لنخيل الزيت MBPO تعنى باالهتمام بالنخلة كمورد اقتصادي 

املنشأة  هذه  مختبرات  في  البحوث  وتكثف  بل  ملاليزيا.  هام 

لتطوير منتجات جديدة ومجدية اقتصادياً مثل صناعة الزيوت 

األواني  بعض  تصنع  كما  بأنواعها.  واملستحضرات  ومنتجاتها 

املنزلية منها األكواب والصواني اخلشبية والديكورات وغيرها. 

ومع  سنوياً.  طن  املليون  التمور  من  اململكة  إنتاج  جاوز  وقد 

انخفاض أسعار التمور املوسم املاضي لعدة أسباب منها البيئية 

واملوسمية مع شهر رمضان املبارك وغيرها من عوامل مت التطرق 

إلى تفصيلها في مقال مبجلة النخيل والتمور )العدد اخلامس(. 

هل نعلم أننا نستورد سكريات )من قصب وبنجر السكر( بنفس 

كمية التمور التي ننتجها تقريباً؟ وهل حتل التمور في العمليات 

التصنيعية جزءاً ولو يسيراً من السكر املستورد؟

ينقصها  الذي  ما  النخلة؟  "عمتنا"  عن  ماذا  خاطري  في  تردد 

من  اهلل  حباها  مبا  وخاصة  الوطن.  القتصاد  هاماً  مورداً  لتكون 

قال  حيث  موضعاً(   26( اآليات  من  الكثير  في  وردت  حيث  خير، 

تعالى )والنخل باسقات لها طلع نضيد * رزقاً للعباد وأحيينا به 

بلدة ميتاً كذلك اخلروج( وورد الكثير من األحاديث الشريفة في 

ِ -صلى اهلل عليه 
فضلها ومنها َعْن َعائَِشَة َقالَْت َقاَل رَُسوُل اهللهَّ

وسلم- : يَا َعائَِشُة بَْيٌت الَ َتْرَ ِفيِه ِجَياٌع أَْهلُُه يَا َعائَِشُة بَْيٌت الَ َتْرَ 

ِفيِه ِجَياٌع أَْهلُُه أَوْ َجاَع أَْهلُُه . َقالََها َمرهَّتَْيِ أَوْ ثاَلَثًا. صحيح مسلم. 

وفي األدب العربي 

يقول فيه أمير الشعراء أحمد شوقي:

أهذا هو النخل ملُك الرياض / أمير الحقول عروس العزب
طعام الفقير وحلوى الغني / وزاُد المسافر والمغترب

وتتميز النخيل بعدة ميزات منها:  

أن النخلة شجرة مباركة.. يتم استهالك تورها على مدار 	 

رمضان  شهر  في  خاصة  جميعاً  املسلمي  وتهم  العام 

املبارك.

توارث زراعة هذه الشجرة عبر األجيال وأنه املنتج الرئيسي 	 

في اجلزيرة العربية لقرون طويلة.

حيث 	  اململكة.  مناطق  أغلب  في  للزراعة  النخيل  مالءمة 

أنها تتحمل الظروف اجلوية القاسية - خاصة ارتفاع درجة 

احلرارة ومحدودية توافر املياه..  

خنيلنا.. إىل أين؟

أ.د. عبداهلل بن محمد  احلمدان
املشرف على كرسي تقنيات وتصنيع التمور

مقال
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بنسبة 	  اململكة  تنفرد  تكاد  استراتيجي  محصول  والتمور 

استهالك سكانها العالية للتمور، إذ يقدر حالياً مبقدار 35 

كجم/سنة/فرد. وتتميز التمور بأن: 

ميكن تخزينها عند درجة حرارة الغرفة، فال حتتاج إلى طرق 	 

حفظ عند النقل والتوزيع والتخزين، وبدون احلاجة إلضافة 

مواد حافظة.

فترة صالحيتها طويلة.	 

والعناصر 	  احلرارية  السعرات  من  عالية  بطاقة  الفرد  ميد 

التغذوية الهامة.

جاهز للتناول )ال يحتاج إلعداد أو طبخ(. 	 

أهميتها الشرعية.. خاصة في رمضان لكافة املسلمني في 	 

العالم.

إغاثة 	  وفي  األزمات،  الرحالت،  في  املناسبة  الوجبات  من 

املناطق املنكوبة، وغيرها. 

صناعة التمور بني املاضي واحلاضر

وف��ي املاض��ي القريب، كان كثير م��ن اآلباء واألج��داد في مناطق 

اململك��ة احل��ارة يعتم��دون بش��كل كبير عل��ى التم��ور كوجبة 

رئيس��ية متدهم بالس��عرات احلرارية الالزمة ملتطلبات أعمالهم 

اليومي��ة الش��اقة. كان��ت طرق احلف��ظ والعبوات املس��تخدمة 

بس��يطة ولكنها كانت تفي بكثير من االس��تخدامات املناسبة 

في تلك الظروف وحس��ب اإلمكانيات املتاح��ة. إال أنه في الوقت 

احلاضر،تتم طرق تعبئة وتصنيع التمور في ثالث قطاعات رئيسة: 

قطاع التعبئة التقليدية، قطاع تعبئة التمور بالتقنية احلديثة، 

وقط��اع تقنية الصناع��ات التحويلية للتمور. تنتش��ر الطريقة 

األولى بني عدد من املس��تهلكني وبعض مزارعي ومنتجي التمور. 

ولكن يعيبها البدائية في النظافة والتعبئة والشروط الصحية 

األخ��رى. ولقد مت إدخال التقنية احلديث��ة إلنتاج التمور املعبأة من 

خالل خطوط اإلنت��اج اخملتلفة من فرز وتنظيف وجتفيف صناعي 

وتعقي��م وكبس، وتعبئة. في الس��نوات األخيرة، بدأ في اململكة 

قط��اع إنت��اج املش��تقات التحويلية للتم��ور وذلك لالس��تفادة 

من التم��ور ذات اجلودة األقل. تقوم الصناع��ات التحويلية بإنتاج 

العديد من مشتقات التمور منها: الدبس ، املربى، عجينة التمر، 

عصي��ر التمر، عصير التمر الفوار، اخلل، الكحول الطبي، الرحيق، 

وغيره��ا. هذه القطاعات ما زالت تواجه عدة حتديات منها اجلانب 

التقني والتسويقي والتي تتطلب جهوداً مكثفة من قبل اجلهات 

ومن منتجاتها: املعنية. 

 	 .  ) الدبس   ( املركز  التمر  أو عصير  التمر  استخالص عسل 

وإنتاج أصابع التمر .

الهرمونات 	  وبعض  اخللية  وحيد  والبروتني  االنزميات  إنتاج 

واملضادات احليوية وبعض اخلمائر .

إنتاج اخلل والكحول الصناعي والطبي .	 

إنتاج عجينة التمر ومربي التمر وجتميد الرطب	 

إستخدامات دبس التمر	 

هنالك إستخدامات عديدة لدبس التمر على مستوى املستهلك 

هو  الغذائية كما  الصناعات  تطبيقات  قطاع  ومستوى  العادي 

مفصل في القائمة أدناه:

1-كمنتج طبيعي عالي القيمة التغذوية على غرار عسل النحل 

واألعسال املصنعة واملابيل.

2-منتجات اخملابز مثل اخلبز والكيك والفطائر اضافة إلى قطاع 

صناعة البسكويت.

3-املثلجات القشدية مثل اآليس كرمي.

4-منتجات االلبان كاحلليب واللنب الرائب والزبادي والقشدة.

5-عصائر التمور ومشروبات التمور الغازية وعصائر الفاكهة.

الفاكهة  أنواع  )السيلولوزية( وبعض  التمور  ألياف  6-اخللط مع 

إلنتاج لفائف )رقائق التمور(.

وأنواع  كراميل  والكرمي  املهلبية  مثل  الطعام  بعد  ما  7-حلوى 

احملليات األخرى.

8- كمادة خام إلنتاج السكر السائل من التمور.

9-كمادة خام ملنتجات الصناعات التخمرية مثل الكحول الطبي  

واخلل وحامض الليمون وخميرة اخلباز.

10- كمادة مضافة في منتجات تقنيات البثق. 

كم نحن في حاجة لتكاتف اجلهود كيف نطور الصناعة الريفية 

وتشير  احمللية.  اخلام  املواد  من  االستفادة  طريق  عن  والنائية 

الراجحي(  الشيخ صالح  أوقاف  )مزارع  موثقة  ميدانية  دراسات 

أنه ملتوسط
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سبل لالستفادة من بقايا النخيل: 

النخلة يجب التخلص مما يقرب من 2.2 كيلو جرام الليف و5 كيلو 

جرام من الكرب و 6 كيلو جرام من اخلوص ومثلها من اجلريد يجب 

التخلص منها سنوياً و 7.5 كيلو جرام من باقي العذوق والطلع 

يجب أيضاً التخلص منها!! هل تعلم كم يوصى بالتخلص من 

النخيل على مستوى اململكة؟ 600 ألف طن من بقايا النخيل 

سنوياً! منها ما يذهب للحرق وآخر للنفايات وآخر وفق اجتهادات 

بعض املزارعني كمحسنات للتربة وأعالف.

وهناك دراسات موثقة أخرى أنه ميكن االستفادة من بقايا النخيل 

كلّباد  استخدامه  ميكن  فالليف  مختلفة.  تطبيقات  في  هذه 

من  الهالل  د.  )دراسات  الصحراوية  للمكيفات  قش(  أو  )وسائد 

جامعة امللك سعود ود. السليمان من جامعة امللك فهد للبترول 

)معهد  للرطوبة  مقاوم  خشب  أفضل  اجلريد  ومن  واملعادن(. 

 Institute fur Holzforschung der Universitatأملاني مختبرات 

Munchen(. ومن نوى التمر كبديل للكربون النشط املستخدم 

عبدالعزيز(  امللك  جامعة  من  احلامد  د.  )دراسة  املياه  تنقية  في 

)دراسة من  التمور كأفضل غذاء مستقبلي  بالطبع  ننسى  وال 

وهناك   .)London Metropolitan University بريطانية  جامعة 

التي طورت في قرى صعيد مصر )استغالل  الريفية  الصناعات 

بقايا النخيل( وهناك العشرات من الدراسات والتطبيقات التي 

ميكن حتويلها إلى مشاريع جتارية رائدة. 

وال أخفي أنه يرد لي وللجمعيات التعاونية ذات العالقة بالنخيل 
النخيل..  خدمة  لعمليات  جديدة  آلليات  املبتكرين  من  العديد 
لهذا  تستجيب  متخصصة  جلهة  تشجيع  هناك  ليس  ولكن 
اجلانب التقني من النخيل. ومن اجلانب اآلخر هناك الشباب )من 
اجلنسني( املستعد للخوض في هذا التحدي.. فلدينا املستثمرين 

والعقول واحلماس؟ فهل نخطط ونخطو خطوة لألمام؟

في معمل هندسة التصنيع الغذائي جهاز آلي لفرز النوى عن 
التمور قامت بتصنيعه ورشة وطنية بأيدي صاحبها )من املدينة 
أثبتت كفاءتها ألكثر من عشر سنوات حتى اآلن. ولقد  املنورة( 
طور  من  وهناك  وابتكاراته.  صناعاته  لتبنى  باب  من  أكثر  طرق 
املادية  إمكانياته  تساعده  ولم  اجلريد  من  األثاث  لصناعة  آليات 
على تطوير هذه الصناعة. وهذا اآلخر طور آلية خلف الشماريخ 

يقلل عدد العمالة إلى الربع.

ثم  ومن  التمور؟  النخيل  مجال  في  لنتفوق  ينقصنا  ماذا  إذن، 

امللك  مدينة  أحسنت  وقد  بها؟  املتعلقة  التقنيات  لتوطني 

السياسة  عن  ندوة  إقامة  في  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 

الزراعية املستقبلية في اململكة- وهنا برز التساؤل عن النخيل 

والتمور—فقد علق أحد املتحدثني عن 

توطني تقنية وصناعة أجزاء النخلة 

حرفة  من  حتويلها  أهمية  و  األخرى 

تراثية إلى صناعة متطورة ذات عائد 

استثماري مجد.. خاصة أن أكثر من 

نصف مليون طن منها ترمى أو حترق 

التخلص  نريد  نواجت  فهي  سنة.  كل 

منها وفي نفس الوقت نحتاج ملوادها اخلام! فأين اخللل؟

أعترف.. رمبا ليس من السهولة على فرد البدء بها وإن كان ذلك 

تدعمه  متخصص  وطني  معهد  أو  مركز  تفعيل  ولكن  ممكناً! 

عبدالعزيز  امللك  مدينة  مثل  احلكومية  اجلهات  بعض  وتؤازره 

يسرع  سوف  االقتصادي  التوازن  برامج  أو  والتقنية  للعلوم 

ويختصر املسافة.. والتي يجب أن تبدأ باخلطوة األولى نحو األلف 

»فرسخ«..

وتصنيع  حلفظ  متطورة  بحوث  هناك  اإليجابي.  اجلانب  من 

التمور.. فقد تقدمت صناعة وجتهيز التمور من عمليات الكبس 

التقليدية إلى خطوط إنتاجية متكاملة ال متسها األيدي. وهناك 

مواردها  من  جزءاً  خصصت  التي  الشركات  من  العديد  اآلن 

 90 من  أكثر  إلى  وصل  والذي  السوق.  ملتطلبات  لالستجابة 

مصنعاً للتمور. بل أن بعض أجهزة )وإن كانت محدودة جداً( بُدئ 

أنه بفضل  ومبواصفات عاملية. فهل نعلم  في تصنيعها محلياً 

التقنيات احلديثة زادت طاقة إنتاج خط جتهيز التمور وتصنيعها

باستخدام  طن/ساعة   5 إلى  التقليدي  للكبس  طن   0.2 من 

التقنيات احلديثة للتعبئة والتغليف. 

القريب  املستقبل  بل ونصدرها في  التقنيات؟  نوطن هذه  فهل 

أجهزة تصنيع إلى اخلارج عبر مصانع وورش محلية تفيد الريف 

من  حديثة  بطرق  محلياً  الدبس  لصناعة  نخطو  وهل  وغيرها؟ 

اململكة.  في  والتصنيع  تقدم  بداية  في  اجلريئة  اخلطوة  يخطو 

وتصنيع  إلى جتهيز  متتد  بل  التمور  تصنيع  آالت  ال تخص فقط 

اخلضروات والفاكهة واللحوم وغيرها. 

املأمول؟  املستوى  إلى  للوصول  ينقصنا  ماذا  السؤال..  زال  وما 

بصوت  القضية  هذه  مناقشة  خالل  من  واقعاً  هذا  نرى  لعلنا 

عاٍل في محافلنا ومؤمتراتنا واالنتقال بعدها لوضع خطة عمل 

تليق بهذا املنتج »املنجم األخضر« الذي ولألسف ما زال مهمالً، 

فهل نطوره؟ ومنيل للتفاؤل؟ خاصة مع استعداد صندوق التنمية 

الزراعي بل وتشجيعه لهذه املشاريع التي في حال إثبات جدواها 

االقتصادية ميكن أن تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والريفية والبيئية كذلك. وتشارك في الطموح لتوطني التقنية 

على األقل في اجملاالت املالمسة لبيئتنا؟ 

فهل نرفع الهمة خلدمة العمة؟ 

مقال
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النخيل والتمور في

      تعد نخلة  التمر )Phoenix dactylifra( أقدم األشجار البستانية التي دخلت 

السودان حيث ميثل شمال البالد امتداداً طبيعياً ملناطق زراعة النخيل املمتدة من 
الشمال اإلفريقي وحتى جنوب قارة آسيا ما بني خطي العرض 35 - 10 درجة شماالً، 
مساحة  معظم  فيها  مبا  العربية  الدول  كافة  تشمل  املنطقة  هذه  أن  ويالحظ 
السودان، وهي متثل أهم مناطق العالم الصاحلة لزراعة النخيل وإنتاج للتمور حيث 
قلة األمطار والرطوبة النسبية وارتفاع درجة احلرارة . في املاضى إعتمد السكان 
في تلك املناطق على التمور في غذائهم كوجبة سهلة فهى زاد املسافر وعصمة 
املعطاء. الرائع  النبات  بهذا  وتطوره  االنسان  حياة  ارتبطت  التاريخ  وعبر   املقيم. 
 في السودان لم ينحصر دور هذه الشجرة املباركة في غذائها املركز الذي ميكن 
تخزينه بسهولة وحملة بجهد أقل عبر الصحارى والوهاد املقفرة بل مدتهم ببيئة 
الصحراوية  الرياح  من  واحلماية  لهم  الظل  توفير  على  وقدرة  أمناً  أكثر  سكنية 
املباركة  الشجرة  هذه  حب  في  رائعة  بتجربة  يحفل  السودان  شمال  القوية. 
ورعايتها واالستمتاع برطبها ومترها بل وتصديره إلى الدول اجملاورة وتوزيعه داخل 
األوانى،  منه  تصنع  الذى  وسعفه  وجذوعه  أخشابه  في  االجتاز  عن  فضالً  البالد، 

وليفه الذي تصنع منه احلبال بجانب توفيرها العلف الرائع حليواناتهم.

بلد العدد

 د ضياء الدين عمر محمد اخلير
هندسة التصنيع الغذائي - قسم الهندسة الزراعية

كلية الهندسة -  جامعة اخلرطوم
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آثار النخيل ومتوره في حياة أهل السودان عديدة ومتنوعة يدل على ذلك إعتقاد السكان املدعوم بالسنة النبوية 

املطهرة في بركة هذه الشجرة إذ هي في حياتهم الثمرة والوقود وحبل الرباط املمتد واألثاث اجليد الرائع. والشعراء 

واألدباء أثروا حياتنا بذكر جمالها وخضرتها وروعتها وعطائها وثراء عشرتها للساكنني والزائرين والعابرين، فهي عند 

 السودانني شجرة حكيمة وكرمية وصابرة ومرتفعة عن الصغائر واألحقاد، نرميها باحلجارة ومتنحنا رائع الثمار اجلميلة.

نخيل السودان اعتمد كلياً على نهر النيل حيث امتدت زراعته تدريجياً من احلدود مع مصر إلى جنوب اخلرطوم على 

امتداد 1467 كيلو متراً. متور السودان أغلبها من النوع اجلاف مع أنواع أخرى شبه جافة ورطبة. تشتهر املنطقة 

املمتده من حدود مصر وحتى منطقة نوري جنوبا بزراعة األصناف اجلافة واملنطقة املمتدة من أبو حمد وحتى اخلرطوم 

تكثر فيها األصناف الرطبة وشبه اجلافة . كما أن هنالك مساحات واسعة في غرب السودان وشرقه ميكن أن تكون 

في املستقبل مناطق إنتاج لبعض األصناف املالئمة للظروف املناخيه لكل منطقة.

في  النخيل  أعداد  تقدر 
 8 بنحو  1996م  خالل  السودان 
 5.3 نحو  منها  شجرة  مليون 
 240 نحو  تنتج  مثمرة  مليون 
مبتوسط  التمور  من  طن  ألف 
بنحو  الواحدة  الشجرة  إنتاج 
الفترة  في  اإلنتاج  إزداد  46كجم. 
1989م-1996م سنوياً وقد شكل 
نسبة تتراوح بني 3.2% - 3.9% من 
تلك  في  للتمور  العاملي  اإلنتاج 
الفترة. ويشكل نسبة 4.3- %5.3 

من إنتاج العالم العربى.

بلد العدد
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هي  هامة  واليات  ثالث  في  النخيل  زراعة  تتركز        
مجتمعة  وهي  دارفور  وشمال  النيل  ونهر  الشمالية 
على  فيتوزع  الباقي  أما  النخيل،  من   %84.4 تعطي 
وتعتبر  األحمر.  والبحر  وكسال  واجلزيرة  اخلرطوم  واليات 

املناطق  أهم  من  النيل  نهر  ووالية  الشمالية  الوالية 
املمتده  املنطقة  عرفت  وقد  السودان  في  للتمور  إنتاجا 

األصناف  بزراعة  جنوبا  نوري  منطقة  وحتي  مصر  حدود  من 
فيها  تكثر  اخلرطوم  وحتي  حمد  أبو  من  املمتدة  واملنطقة  اجلافة 

واسعة  مساحات  هنالك  وأن  كما   . اجلافة  وشبه  الرطبة  األصناف 
إنتاج  مناطق  املستقبل  في  تكون  أن  ميكن  وشرقه  السودان  غرب  في 

العوامل  ومن   . منطقة  لكل  املناخيه  للظروف  املالئمة  األصناف  لبعض 
والتخزين  الترحيل  عوامل  اجلافة  األصناف  إنتشار  التي ساعدت علي   الهامة 

واملساحة  االشجار  في عدد  األولى  املرتبة  الشمالية: حتتل  الوالية 
اإلنتاجية . حسب إحصاءات 1996م بلغ عدد أشجار النخيل فيها 4.4 مليون شتلة 
54.5% من اإلجمالى في السودان، منها 61% مثمرة حوالى 2.7 مليون نخلة، أما غير 
املثمرة فهي 39% مبا يعادل 1.7 مليون. متوسط أشجار النخيل في الهكتار فيها 

يبلغ ما بني 98-143 نخلة.
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 لزراعة النخيل في السودان:

احملافظة

متوسط عدد أشجار النخيل

عدد 

األشجار 

في 

الهكتار

املساحة 

املزروعة 

بالنخيل 

بالهكتار

%العدد

79639418.11435550حلفا

63258214.4986445الدبة

154584035.212812100مروي

141631332.311212646مروي

4391129100.012036741اجلملة

احملافظة

عدد أشجار 

النخيل

متوسط 

عدد 

األشجار 

في 

الهكتار

املساحة املزروعة 

بالنخيل بالهكتار

%املساحة%العدد

55344459.510852465.3أبو حمد

25622027.6130197125.1بربر

800498.62023965.1الدامر

1888002.01131662.1املتمة

211392.31131872.4شندي

9296521001327844100اجلملة

املصدر: دراسة وزارة الزراعة االحتادية سنة 1996م

املصدر: إدارة اإلحصاء الزراعي بوزارة الزراعة االحتادية – اخلرطوم

أوردت إدارة اإلحصاء الزراعي في وزارة الزراعة االحتادية باخلرطوم في إحصائياتها 
للنخيل بالوالية الشمالية ملوسم 2005-2006 أن إجمالي أشجار النخيل فيها 
في  اإلنتاج  وتقدير  نخلة   546973 بنقص  األربع  احملافظات  في   3844156 يبلغ 
2005 هو 219784 طناً. إنتاج الوالية الشمالية في 1996م بلغ نحو 151 ألف طن 
من التمور وهو ما يعادل 63% من إجمالى متور السودان في تلك السنة وتراوحت 
اإلنتاجية ما بني 50-80 كجم. ومبتوسط 59 كجم . أما األصناف فالبركاوى هو 
السائد ويشكل 70% من أصناف الوالية متركزاً في محافظة دنقال ويليه اجلاو 
محافظة  في  متركزاً   %2 بتمودة  وأخيراً   %3 القنديلة  صنف  ثم   %20 ويشكل 

دنقال وأدخلت أصناف أخرى مثل دقلة نور من اجلزائر وزغلول من مصر.

جدول رقم )1(: املساحات املزروعة بالنخيل وأعدادها في الوالية الشمالية

جدول رقم )2( املساحات املزروعة من أشجار النخيل وأعدادها في والية نهر النيل

والية نهر النيل: تأتى في املرتبة الثانية في االهمية من حيث أعداد 
النخيل ومساحته ، إال أنها األولى من حيث إنتاجية النخلة الواحدة ، حيث بلغ عدد 
اشجار النخيل فيها نحو 930 ألف مبا يعادل 11.5% من إجمالى نخيل السودان املثمر 
منها 66% وغير املثمر فيها يبلغ نحو 34% . يبلغ متوسط أشجار النخيل في الهكتار 
بني 108-202 مبعدل 132 نخلة في الهكتار في الوالية. وتتركز الزراعة حسب اجلدول 
أدناه في محافظتى أبي حمد وبربر مبا يعادل أكثر من 90% من املساحة، وبأكثر من 
80% من عدد أشجار النخيل. األصناف السائدة فيغلب عليها املشرقي وميثل %84 
ويليه اجلاو 13% ثم البركاوي 3%. اجلدول التالي يبني تقديرات املساحة املزروعة بأشجار 

النخيل وعدد االشجار اإلجمالي في الهكتار في والية نهر النيل حسب احملافظات.
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في  االحتادية  الزراعة  وزارة  في  الزراعى  اإلحصاء  إدارة  قدرت 
في  طن  ألف  بتسعني  التمور  من  النيل  نهر  إنتاج  اخلرطوم 
أعداد  أما  فدان   20000 حوالي  املزروعة  واملساحة  2005م 
التعداد  نتائج  في  نخلة   1473130 بلغت  فيها  النخيل 
فبراير 2008م  النيل في  بنهر  الزراعة  لوزارة  الشامل  الزراعى 
نخلة.  493130 بزيادة  الرطبة  األصناف  من   معظمها 

والية شمال دارفور: يزرع النخيل في الواحات واألودية 
مثل وادى هور ووادي كتم وواحات النخيلة وعني سيرو وتقدر 
مثمرة  مليون   1.25 بحوالي  الوالية  هذه  في  النخيل  أشجار 
سياال  وأم  دقبة  وأمو  ونبقا  فوتوبرنو  محليات  في  متمركزه 
فوتوبرنو  وحلوة  عشة  ثمرة  فهي  هنا  األصناف  أما  وقولو، 

وزيتونة والسكرية وسوميتا وخضراوي.

أصناف التمور :
 ميكن تقسيم أصناف التمور إلي ثالثة أقسام :

 1.أصناف رطبة:

 حتتوي علي نسبة عالية من املاء أكثر من 30% مما يجعلها قابلة 
للتلف السريع لذلك تستهلك طازجة حيث تتوقف عملية 
تصنيعها عند مرحلة الرطب. وجند أن الطقس في السودان غير 
 مالئم إلنتاجها ألرتفاع درجة احلرارة وإنخفاض الرطوبة النسبية .

2.أصناف شبه جافة أو شبه رطبة:

هي مرحلة متوسطة بني الرطب واجلاف حيث تبلغ نسبة املاء 
فيها 20 – 30% وتدخل أصناف هذا القسم في السوق العاملي 
بعد حفظها نذكر منها دقلة نور مشرق ود لقاي ومشرق ود 

خطيب وكرشة . 

3.أصناف اجلافة : 

حتت��وي عل��ي أق��ل م��ن 20% م��ن امل��اء كالب��ركاوي والقنديال 
التصني��ع  ف��ي  األصن��اف  ه��ذه  وتس��تخدم  م��ودة  وب��ت 
. واخل��ل  الطب��ي  الكح��ول  منه��ا  يس��تخرج   حي��ث 

وصف االصناف الرئيسية في السودان:
1(املشرقي: املش��رق ودلقاي من أه��م التمور شبه اجلافة 

وذي محص��ول عال��ي وجتود زراعته في أس��وأ األراضي وأفقرها 

وتتحم��ل ثم��اره قس��وة الطبيعة واآلف��ات واحلش��رات أكثر 

من غيره. ينتش��ر ف��ي والية نه��ر النيل في مناط��ق املناصير 

والرباطاب.  موعد اإلزهار مبكر وكذلك موعد النضج مبكر في 

أول املوسم. حجم الثمرة صغير والرطبة لونها اصفر مع قمة 

بنية ولون التمر أس��مر محمر مع نواة صغيرة وأليافها قليلة. 

يس��تهلك رطباً أغلبه وأقل��ه يؤكل متراً وعجين��ة. وهو أحلى 

بلد العدد

      املناطق الرئيسية
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التم��ر ويهدى للعظم��اء واألحباب ورطب��ه ال نظير له مطلقاً 

وأصله من بالد العرب ويعرف عندهم بالس��كري  ويستحسن 

 تأخي��ر تلقيحه إلى االخضرار. معدل اإلنتاج: 600 كجم رطب.

املش��رق ود خطيب: من التمور ش��به اجلافة مث��ل ودلقاى في 

معظم صفاته غير أن نس��بة األلياف فيه أكثر والس��كر أقل 

وقشرة الثمرة تنفصل عند النضج وتكون أكثر سمكاً. منتشر 

ف��ي والية نهر الني��ل وخاصة منطقة جن��وب عطبرة والدامر 

والباوقة. لون الثمرة في مرحلة البسر أصفر مع قمة بنية ولون 

التمر أسمر محمر مع نواة صغيرة أليافها كثيرة وشكل الثمرة 

بيضاوي منعكس وهي صغيرة احلجم. معظمه يستهلك رطباً 

 وقليله يستهلك متراً. . معدل اإلنتاج: 600 كجم رطب. 

2(الب��ركاوي: ويق��ول عن��ه الش��يخ عب��داهلل محم��د 

يوس��ف ف��ي كتاب��ه النخي��ل » وه��و أش��هر أن��واع التم��ر 

خصوص��اً  البعي��دة  الب��الد  إل��ى  وينق��ل  التج��ارة  ف��ي 

والب��ركاوي«. والس��كونى  اإلبرمي��ى  مبص��ر  ويس��مى   مص��ر 

ميثل غالبية متور السودان ونخيله حوالي 75% وينتشر بكثافة 

في وادي حلفا والسكوت واحملس ودنقال وبالد الشايقية )الوالية 

الش��مالية( وهو الصنف الرئيسى الذي تهتم احلكومة به في 

مش��اتلها إلكثاره. موعد اإلزهار وسط املوسم وموعد النضج 

متأخر في آخر وس��ط املوس��م. الثمرة متوسطة احلجم غير 

منتظمة الش��كل مدببة القمة طولها 4،0-6،0 ملم وقطرها 

حوالي 18 ملم. والنواة صغيرة رفيعة مدببة وقاعدتها مستديرة 

والش��ق منتظم غير عميق ويتسع عند القاعدة. البسر لونه 

أصفر وعن��د النضج يكون لونه أصفراً غامق��اً وعند القاعدة 

أس��مراً يقارب احلمرة من القمة إلى أس��فل والقش��رة ناعمة 

امللمس واللحم متوسط السمك حلو املذاق. يستهلك أكثره 

داخل الس��ودان خاصة في القرى والبوادي وميثل 90% من جتارة 

 التمور في السودان. معدل اإلنتاج: حوالي 50 كجم ثمار جافة.

3(اجل��او: كثي��ر االنتش��ار ف��ي الوالي��ة الش��مالية ونهر 

الني��ل ويع��د جتاري��اً الثاني بع��د الب��ركاوى من حي��ث كمية 

االس��تهالك. موعد اإلزهار وس��ط املوس��م و موع��د النضج 

آخ��ر وس��ط املوسم.يش��به الب��ركاوى ف��ي الش��كل وحجم 

الثمرة متوس��ط. يس��تهلك كثيراً في ش��تي أنحاء السودان 

 ويس��تخدم بعضه علف��ا. مع��دل اإلنتاج: حوال��ي 50 كجم.

4( القنديلة: يعتبر م��ن التمور اجلافة املرغوبة ومنتش��ر 

في كثير من نواحي الس��ودان وهو صنف ممتاز، ويعتبر الصنف 

الثاني املرغوب بعد البركاوى ويفضله كثير من الس��ودانيني على 

البركاوى لقلة صالبة حلمه. تنتش��ر زراعت��ه في وادي حلفا ونهر 

النيل خاصة بالد الشايقية والرباطاب.موعد االزهار: مبكر و موعد 

النضج. وس��ط املوسم. لون القشرة أصفر ليموني قبل النضج 

وعند النضج يصب��ح لونها أصفراً عند القاعدة وبني محمر في 

القمة.  حجم الثمرة: متوسط طولها 40-45ملم وقطرها حوالى 

25ملم ، اللحم متوسط السمك معتدل احلالوة، ويصبح اللحم 

 هش��اً عند اجلف��اف والطعم جيد س��كري املذاق س��هل املضغ.

ثم��ره مرغوب وهو صن��ف ممتاز قيمته في الس��وق 5 مرات قيمة 

 البركاوى ويفضله كثيرون على البركاوى. معدل اإلنتاج : 70 كجم.

5(التم��ودا: يعتب��ر م��ن أج��ود وأحس��ن األصن��اف اجلافة 

ويس��مى أحيان��اً بنتم��ودا وه��و من األصن��اف املمت��ازة لطعمه 

املمت��از ونكهت��ه املتمي��زة وجتان��س ثماره. ينتش��ر ف��ي الوالية 

الش��مالية وبالد الش��ايقية والرباط��اب واملناصير م��ن املنطقة 

املتأث��رة وه��و صنف ممتاز. موعد االزهار: وس��ط املوس��م و موعد 

النصج: في آخر وس��ط املوس��م. لون البس��ر برتقال��ي مع بقع 

حمراء وعند النض��ج تضمر قليالً ولونها بني واللحم ذو جتعدات 

خفيفة متوس��ط وقوامه ل��ني غير لزج حلو. الثمرة متوس��طة 

احلج��م وأكبر م��ن الب��ركاوي، طوله��ا 50-60 مم وقطرها حوالى 

20 مم. يفضل��ه كثي��رون على االصن��اف األخرى المتي��ازه طعماً 

 ونكه��ة خاصة امل��دن والقرى الكبيرة. مع��دل اإلنتاج: 45 كجم.

6(عب��د الرحي��م: وه��و مت��ر احم��ر وق��د يخال��ط حمرت��ه 

بي��اض وه��و يش��به الب��ركاوي إال ان��ه اخ��ف وزن��اً من��ه ول��ه 

 رواج ف��ي التج��ارة وش��جرته ال تك��ون ضخم��ة ب��ل ضئيل��ة. 

7(الب��ور: أس��ود مس��تطيل غلي��ظ احلج��م ي��ؤكل رطب��اً 

 ومت��راً ويكث��ر بب��الد املناصي��ر وبجنينت��ي مبق��رات جانب��اً من��ه.

8(املسيحني: ابيض الل��ون وأقل من البور طوالً وغرست هذا 

النوع بجزيرة مقرات.

احلجم. كبيرة  كرقس،  بجزيرة  وتوجد  موسى:   9(مترة 

10(السكوت: يطلق على أنواع كثيرة من التمر أشهرها املعروف 

بوجه العجوز، سمي بذلك ألنه به جتاعيد وصالبة ومن خاصيته 

 انه ال يتساقط منه شئ حتى يحصد وهو متر مبارك كثير الغلة.

عقود  منها  تعمل  اللون  حمراء  احلجم  كبيرة  11(الكيم: 

للهدايا وتوجد بجزيرة كرقس.

باألسواق وهي  نفاق  ولها  هي مشهورة  12(مترة فاطمة: 

تشبه البركاوي لكنها أحلى منه.

      املناطق الرئيسية
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بلد العدد

مكافحة احلشرات واألمراض:
       ميتاز نخيل السودان بقلة عدد احلشرات واألمراض واآلفات األخرى التي 
تصي��ب النخيل والثمار مقارنة بغيره من األقطار املنتجة للتمور . من 
أخطر احلشرات التي يظل يعاني منها النخيل في السنوات األخيرة هي 
احلشرة القشرية اخلضراء. وقد بذلت جهود كثيرة ملكافحة هذه احلشرة 
من بداية انتشارها في منطقة القولد في منتصف الثمانينيات ، ولكن 
عدم تواص��ل برنامج املكافحة منذ بدايته ، ورغ��م إن درجة املكافحة  
وصلت الي حوالي 95% نتج عنه انتش��ار احلشرة حتى منطقة الغابة 
جنوباً وجزيرة أرتقاشه شماالً مع إصابة عدد من النخيل في منطقة أبو 
حمد عن طريق نقل فسيلة مصابة وصلت الي هناك رغم تشديد احلجر 
الزراعي. وقد اعتمدت املكافحة علي استعمال املواد الكيماوية. ومبا  أن 
هذه احلشرة ال تسبب خطورة في غير نخيل السودان الذي إنتقلت إليه 
عن طريق فسيله مصابة خارج البالد ، فان املكافحة البيوجليه تصبح 
ذات أهمي��ة قصوى كم��ا كان مخططاً لها منذ بداي��ة البرنامج في 
منطقة القولد ، وعليه يصبح من الضروري مواصلة برنامج املكافحة 
البيولوجية اخلاصة بهذه احلشرة عن طريق استجالب أعداء طبيعية من 
كل من إيران وإسبانيا حيث برامج جارية في كال من القطرين. أما اآلفات 
االخري املستوطنة وهي أقل من احلشرة القشرية اخلضراء إال في حالة 
إهمال النخيل املصاب مما يس��اعد علي انتشارها . هذه اآلفات تشمل 

كل من :

العناكب :
تصيب الثمار في املرحلة األولي من تكوينها ، وتس��هل مكافحتها 
باس��تعمال مس��حوق زهرة الكبي��رت )100-150ج��م( للنخلة في 
املوعد املناسب وهو األس��بوع السادس من بعد التلقيح حيث يتم 

تعفير الثمار أو رشها في حالة الكبريت القابل للبلل مرتني. 

احلشرة القشرية البيضاء:
من أكثر احلشرات انتشاراً في جميع مناطق زراعة النخيل في جميع 
أنحاء العالم. ومن السهل مكافحتها عن طريق العمليات الزراعية 
وأهمها االهتمام بالنظافة الزراعية والتقليم والتخلص من السعف 

املصاب والتأكد من سالمة الفسائل في حالة الزراعة احلديثة .

األرضة )النمل األبيض( :
      تتع��رض األش��جار الي اإلصابة في حالة اإلهم��ال الناجت من عدم 
الري والتسميد والتقليم مما يضعف األشجار ويساعد   علي انتشار 
احلشرة. ومن السهولة مكافحتها عن طريق العناية باألشجار وقلع 
النخيل املصاب وحرق��ه وع��زق التربة حول النخيل قلل اإلصابة مع 

استعمال املبيدات املناسبة.

حشرات املخازن : 
 تتع��رض التمور اخملزنة الي عدد كبير من احلش��رات التي تؤدي تلف 
نس��بة عالية منه��ا  في بعض احل��االت ومن أهم ط��رق املكافحة: 
ع��دم خل��ط التم�������ور املتس��اقطة وتعريض الثمار للش��مس 
بع��د احلصاد مباش��رة وقب��ل التخزين مع التأكد من س��المة اخملزن 
باستعمال الكيماويات املناسبة في اخملزن وعلي التمور اخملزنة .نرجو 
أن تكونوا قد اس��تفتدمت وأستمتعتم بجولتنا اخلاطفة عن النخيل 

والتمور في بلدكم الثاني ..
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تزخر اململكة بعالم من املش��اريع العمالقة للقطاعني احلكومي 

واخل��اص  تتنافس عليها بفضل اهلل جمي��ع مدن اململكه بدعم 

كبير من حكومتنا الرشيدة

وم��ن اهم هذه املش��اريع العمالقة  مش��اريع م��دن التمور على 

مستوى اململكة والتي اعلنت عنها مدينة التمور ببريدة ومدينة 

امللك عبداهلل للتمور باالحس��اء ومدينة التم��ور باملدينة املنورة 

والت��ي تعتبر ه��ذه املناطق من اش��هر مناطق اململك��ة للتمور 

وانتجت اجود انواع التمور

ومما يثلج الصدر ويفتح باب االمل  لتطور ومناولة وتسويق التمور 

م��ا احتوته  ه��ذه املدن من بني��ة حتتية وخدم��ات عمالقة تقدم 

للمزارعني واملسوقيني واملس��تهلكني والتجار والتي تعتبر فريدة 

من نوعها على مستوى العالم.

ن��رى مدينة التمور ببري��دة تنظم مهرجانات التمور وتوس��ع في 

املدينة ونرى البني��ة التحتية املتطورة ونرى مدينه امللك عبداهلل 

للتمور تعمد املقاولني للبدء في األنشاءات , ومدن التمور باملدينة 

جتهز اخملططات والتصاميم مم��ا يجعل التفكير ينتقل من االمل 

في املستقبل الى الواقع املتأمل.

ملاذا التلحق باقي مدن اململكة املنتجة للتمور بالركب وتس��تغل 

الطف��رة والتنامي احلالي في جميع القطاعات واملوارد نداء يوجه 

الى منتجي التمور باخلرج وحائل ومدينة الرياض وامانات وبلديات 

املناطق اخملتلفة في بلدنا الغالي.

مدن التمور اىل أين..

أ.سلمان بن هادي العامري
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ظواهر  فسيولوجيةالع
في نخلة التمر

في العديد من الكتب والدراسات واإلصدارات اخلاصة بنخلة التمر يشير الكتاب والباحثون خاصة في مجاالت 
األمراض واحلشرات إلى بعض احلاالت والظواهر التي حتدث في نخلة التمر بتسميتها امراضاً فسيولوجية واحلقيقة 

هي ليست أمراضا بل أضرارا أو عاهات أو ظواهر ألن مسبباتها ليست فطريات أو بكتريا أو فيروسات أو حشرات، بل 
يكون املسبب لها عوامل بيئية أو تشريحية أو فسيولوجية لذلك تسمى ظواهر أو أضرار ومنها:

إرشاد

األستاذ الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم
املديرية العامة ملشروع املليون خنلة

سلطنة عمان/مسقط
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Bending Head)أوال:انحناء القمة النامية)القلب

هذه الظاهرة مالحظة في العديد من أش��جار النخيل وحدوثها 
ف��ي النخلة ال يؤثر على منوها ونش��اطها وال عل��ى احملصول كما 
ونوع��اً، وهي نادرا ما حتدث على األش��جار التي ارتفاعها أكثر من 
ثالثة أمتار وعمرها اقل من عش��رة سنوات، والنخلة التي يحدث 
فيها االنحناء ال تلبث أن تس��تعيد اس��تقامتها بعد فترة وتعود 

إلى الوضع الطبيعي .

إن املسبب لهذه الظاهرة ليس ُمرضياً، بل أشار الباحثون إلى أنه 
رمبا يعود إلى حالة توازن وانتظام توزع احلمل في رأس النخلة حيث 
يكون االنحناء إلى اجلهة التي تتركز فيها العذوق ويس��اعد على 
ذلك هبوب الري��اح، ولوحظ إن القمة النامية في هذه األش��جار 
تكون أنسجتها سليمة وطبيعية والبرعم الرئيسي فيها يكون 
قائماً وسليماً، وكذلك لوحظ أن قواعد األوراق)السعف( املنحنية 

سليمة وال  توجد بها أية حالة غير طبيعية.

إن س��بب عدم انتظام توزيع الثم��ار برأس النخلة قد يعود إلى أن 
جهة النخلة املعرضة لضوء الش��مس املباش��ر تكون ذات قدرة 
عالي��ة في بناء الس��كريات أكثر من اجلهة األخ��رى غير املعرضة 
مما يس��اعد على منو البراعم الزهرية بشكل أسرع وتكون نسبة 
العقد فيها اعلي ونسبة تساقط الثمار اقل، وبالتالي يؤدي ذلك 
إل��ى زيادة عدد العذوق ووزن الثمار في هذه اجلهة مما يس��بب ميل 
رأس النخل��ة باجتاهها، وان إجراء عملية اخلف بإزالة عذوق كاملة 

يساعد في انتظام احلمل في رأس النخلة ومينع ميالن رأسها.

s BastardOffshot ثانيا: شذوذ الفسائل

في الزاوية احملصورة بني عنق الورقة واجلذع)الساق( واملسماة اإلبط 
يوجد مرستيم ينمو منه برعم واحد عريض واسع مثلث الشكل 
 Auxiliary يقع في منتصف إبط الورقة يس��مى البرعم اإلبطي

budأو البرعم اجلانبي Lateral bud  وهذا البرعم يتكشف إلى:
منو خضري)فسيلة(.	 
نورة زهرية.	 
ال يتكشف البرعم وميوت.	 
شكل غير محدد التركيب يجمع أجزاء خضرية وزهرية غير 	 

تامة التكوين.
منو خضري غير طبيعي.	 

وهذا يظهر في البراعم اخلضرية في األشجار والفسائل بشكل 
خاص حيث يكون منو الس��عف شاذا ومتجعدا ومتقزما ويعتقد 
أن  الس��بب في هذه الظاه��رة هو ضعف من��و البراعم اخلضرية 
حيث يكون س��ببها خلل في الت��وازن الهرموني، فلقد أصبح منو 
النبات يعتمد على الهرمون��ات النباتية التي متثل عوامل ارتباط 
مهمتها ربط منو احد األجزاء باألجزاء األخرى وهي تس��يطر على 
العمليات الفس��يولوجية املرافقة لعمليات النمو والتكش��ف، 
وتوج��د خمس��ة مجاميع منه��ا هي)االوكس��ينات واجلبرلينات 
والس��ايتوكاينينات(وهي مشجعات النمو و)حامض االبسيسك 
واالثيل��ني( وهي مانعات النم��و وان الفعاليات اخملتلفة في النبات 

ه��ي حتت س��يطرة وتداخل ه��ذه الهرمون��ات وأن عمليات النمو 
والتط��ور تعتمد على التوازن الهرمون��ي بني اجملاميع اخملتلفة وأي 
خلل في التوازن الهرموني يسبب حاالت من النمو غير الطبيعي 

واملشوه. 

Leaf Apical Drying ثالثا: جفاف السعف اخلارجي

حت��دث ه��ذه الظاهرة ف��ي الس��عف اخلارجي )الس��عف القدمي( 
وبش��كل خاص في أش��جار النخيل الكبيرة التي تنقل للزراعة 
في مكان آخر وهي ظاهرة فسيولوجية وبعد فترة زمنية تتعافى 
األش��جار وتختفي هذه الظاهرة بعد 2-3 سنوات من النقل إلى 
الش��ارع أو املزرعة أو املوقع اجلديد، وقد يكون الس��بب في جفاف 
بعض الس��عف اخلارجي للنخلة املنقولة هو عدم وجود توازن بني 
اجملم��وع اخلضري واجلذري ألن العديد من اجلذور تتقطع في عملية 
النق��ل، وفي هذه احلالة يجب إزالة عدد من الس��عف وترك 10-8 
س��عفات  لتحقيق هذا التوازن، ورمبا ترك زيادة من السعف يؤدي 
إل��ى جفافها لعدم توف��ر حاجتها من املياه واخت��الل التوازن بني 

اجلذور واألوراق.

Albinism رابعا: ظاهرة االلبينو

وه��ي ظهور بعض س��عف النخي��ل بيضاء 
اللون بس��بب خلوها من صبغة الكلوروفيل 
وه��ي ال تق��وم بعملي��ة التركي��ب الضوئي 
وتك��ون عدمية الفائدة وتبعا لعدد الس��عف 
األبيض تتأثر عملي��ة األزهار واإلثمار ويعتقد 
إن ه��ذه الظاه��رة مرتبطة بعوام��ل وراثية 
متنحي��ة أو بالتوري��ث الس��ايتو بالزمي ورمبا 

حلدوث كيميرا في األشجار.

وأش��ار البل��داوي )2010( إلى ظه��ور حاالت 
الكيمي��را عل��ى النخي��ل وكان معظمه��ا 
على اخلوص واجلريد بظه��ور لون أصفر على 
جميع اخلوص املوج��ود على جهة واحدة من 
الس��عفة مع بقاء اخلوص في اجلهة الثانية 
أخضر طبيع��ي ولوحظ لون أصفر ميتد على 
ط��ول اجلري��د )العرق الوس��طي للس��عفة( 
ف��ي اجلهة الت��ي ظهر فيها اصف��رار اخلوص 
ويعتم��د عرض ه��ذا اخلط على ع��دد اخلاليا 

املتغيرة التي حدثت فيها الكاميرا في البرعم الذي نش��أت منه 
السعفة وبتقدم العمر يبدأ اللون األصفر باالختفاء والتحول إلى 

اللون األبيض نتيجة جلفافها.

ويبقى جريد الس��عف املتأثر بهذه احلال��ة أخضر اللون وال يجف 
إال بع��د مرور فترة طويلة قد تصل إلى خمس��ة أش��هر وأن هذه 
احلالة تظهر مرة واحدة وتختفي أثناء عمر النخلة وهي محدودة 
وال تنتش��ر إلى بقية س��عف النخلة وال إلى النخيل املوجود في 

املزرعة.
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خامسا: القطع العرضي

 Crosscuts )انقصاف العراجني(

تس��بب هذه الظاهرة أضرارا اقتصادية على أشجار 
النخي��ل في أمريكا والعراق وباكس��تان وفلس��طني 
وتظه��ر احلالة على ش��كل ح��ز أو قط��ع أملس في 
أنس��جة اجلزء الس��فلي من العرجون كما لو كانت 
قطعت بس��كني حاد ونتيجة لذل��ك الثمار املوجودة 
عل��ى العذق تذب��ل وال تنضج طبيعي��ا وتكون رديئة 
النوعية وغي��ر صاحلة لألكل، واملس��بب لهذا الضرر 
خلل أو عي��ب تش��ريحيAnatomical defect  حيث 
لوحظ في أنس��جة العرج��ون أو الس��عفة فراغات 
داخلية عقيمة تؤدي إلى كس��ور في األنس��جة أثناء 
استطالة العرجون أو السعفة وهذا القطع العرضي 
شائع في األصناف ذات قواعد األوراق املزدحمة)الكرب 
املتزاح��م( ويزداد ه��ذا الضرر مع تق��دم عمر النخلة 
واألصناف احلساس��ة هي )الس��اير واخلض��راوي( أما 
األصن��اف املقاوم��ة فهي)دقلة نور والدي��ري واحلالوي 

واملكتوم(.

سادسا: شذوذ سعف وراسالتبرزل

تالح��ظ ه��ذه الظاهرة في صن��ف التب��رزل وهو من 
أصن��اف النخيل العراقية حيث تك��ون نهاية جريدة 
الس��عفة مزدوجة ويكون هذا االزدواج على مسافة 
60-100سم من رأس السعفة ويكون نصل السعفة 
ف��ي هذه احلال��ة متش��عب إلى نصلني متش��ابهني 
ومتقارب��ني وتكون جريدة الس��عفة املتش��عبة غير 
منتظم��ة احل��واف إذ تك��ون إحدى حوافه��ا عريضة 
نوع��ا ما ولم تالحظ هذه احلالة إال في صنف التبرزل  
وهو منتش��ر في املنطقة الوسطى من العراق وهذا 
الصن��ف ميت��از بظاهرة أخ��رى وهي انش��طار القمة 
النامية إلى قس��مني أو ثالث��ة  أو أربعة بحيث يكون 
للنخل��ة راس��ني أو ثالث��ة أو أربع��ة وه��ي حالة غير 
طبيعية الن معظم أش��جار هذا الصنف تنمو برأس 
واحدة ورمبا يكون السبب عامل وراثي  ولعوامل أخرى 
مثل املركبات الفينولية التي تساعد على استطالة 
البراع��م اجلانبي��ة م��ن خ��الل تأثيرها عل��ى فعالية 
الهرمونات وقيامها بتثبيت بعض الفعاليات احليوية 

في اخللية النباتية.

إرشاد
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 تعتبر اململكة العربية السعودية من أكبر مناطق زراعة النخيل 
فى العالم ويقدر تعداد النخيل فيها بحوال 23 مليون نخلة تنتج 
حوالي املليون طن متور سنويا. وتدل االبحاث اخلاصة بالتسميد 
ألعلى  بالنخلة  للوصول  كافية  غير  الكميات  أن  النخيل  على 
خاصة  البيئية  االجهادات  لظروف  نظرا  وذلك  االنتاج  معدالت 
ارتفاع نسبة االمالح فى التربة و هي من العوامل التي تعوق من 
تعظيم معدل االستفادة من النخيل فى معظم اراضى اململكة.
الياسني  شركة  ومنها  الشركات  من  عدد  ساهمت  وقد      
نوعية  لتحسني  فنية  حلول  أيجاد  فى  اساسي  بدور  الزراعية 
التسميد من خالل وضع خطة جتريبية استغرقت عدة سنوات 
ترتكز على وضع أفضل برامج التسميد التى تساهم فى زيادة 
أنتاجية النخيل وحتسني نوعية التمور فى ظل الظروف البيئية 
التجريبية على استخدام مواد  االبحاث  اعتمدت  وقد  السائدة. 

ذات مواصفات مميزة وتتمثل تلك املواد فى كل من:
االملانية( . 1 هيومنتك  )شركة  االملانية   هيومس  البرل  مادة 

Pearl Humus التى حتتوى على  هيوميك اسيد بنسبة تزيد 
ارتفاع نسبة  عن 50%  والتى تعمل على معاجلة مشكلة 
االمالح فى التربة وحتسني االنضباط االسموزى خلاليا اجلذور 
يشجع  مما  اسيد(  اسيتك  )االندول  النمو  هرمون  وتنشيط 
العناصر  وبالتالى سهولة امتصاص  نشاط اجملموع اجلذرى 

الغذائية من التربه.
ليلى . 2 )شركة     Double Win Pro برو  ون  دبل  مادة   *

والفوسفور  النتروجني  من  خليط  وهى   ) أجروكيميكالس 
 %  28 بحوالى  عضوية  مادة  الى  باالضافة  والبوتاسيوم 

وتلعب هذه التركيبة دورا فى:
برو  ون  دبل  باستخدام  اجلذور  وتنشيط  النبات  تقوية  أ-  
نهاية  فى  جرعة  جرعتني   على  وتضاف  الفوسفور)  عالى 
مبعدل  مارس  فى   ثانية  و جرعة  /نخلة  ديسمبرمبعدل1.5كجم 

بـرنـامج تسميد 
النخيل المتكامل

يقول اهلل تعاىل فى كتابه الكريم »والنخل باسقات هلا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك اخلروج« سورة ق األية 10 , 11

السماد

جرعة 

ديسمبر
جرعة يونيةجرعة مارس

كجم/ الفسيلةكجم/ الفسيلةكجم/ الفسيلة

111بيرل هيومس

1  دبل ون عالي البوتاسيوم

11دبلون عالي الفسفور

111يوريا

السماد

جرعة 

ديسمبر
جرعة يونيةجرعة مارس

كجم/ الفسيلةكجم/ الفسيلةكجم/ الفسيلة

111بيرل هيومس

1.5  دبل ون عالي البوتاسيوم

1.51.5دبلون عالي الفسفور

1كجم/ نخلة(.
عالى  برو  ون  دبل  باستخدام  اإلنتاج  وزيادة  اجلودة  حتسني   -2
يونيو  شهر  منتصف  فى  واحدة  جرعة  )وتضاف  البوتاسيوم 

مبعدل 1كجم/ نخلة(.

 1/ التجربة على الفسائل في االحساء :

املواعيد و املعاملة

2/ التجربة على النخيل املنتج في االحساء 

و الرياض و وادي الدواسر:

املواعيد و املعاملة

* مقارنة الشاهد للفسيل: ) 50 كجم سماد بلدى Farm Yard Manure  لكل فسيلة( مت اضافته ملرة واحدة في ديسمبر.

* مقارنة الشاهد للفسيل: ) 150 كجم سماد بلدىFarm Yard Manure  لكل فسيلة( مت اضافته ملرة واحدة في ديسمبر.

* تخلط االسمدة جميعا قبل وضعها للفسيلة او النخلة املنتجة.

إرشاد
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 وزن اجلذور )جم (

Root weight

االس 

الهيدروجيني 

pH للتربة

التوصيل الكهربى 

EC"
)جزء فى املليون(

30008،001950املع������������املة

19008،502560الش���������������اهد

املتوسط )جم(املع������������املة

c 264.33الش���������������اهد

b 314.33املعاملة االولى )بيرل هيومس + دبل ون برو + يوريا(

a 360.66املعاملة الثانية )بيرل هيومس + دبل ون برو(

شاهدمعامل

750650فرز اول

600600فرز ثان

نتائج جتربة االحساء  ) على الفس����ائل(

مت تقليع الفسائل على عمر عام ونصف ) حيث بدأت املعامالت 
بعد مرور عام من عمر الفسيلة واستمرت ملدة 6 اشهر (  ثم وزن 
اجملموع اجلذرى لها مع أخذ عينات من التربة احمليطة به وكانت 

النتائج على النحو التالى :
نتائج  جتربة مبنطقة ملهم بالرياض

وقد سجلت النتائج  متوسط وزن 50 ثمرة ) جم ( على النحو 
التالى:

نتائج جتربة باالحساء ) على النخيل املثم����ر (

مت تسجيل متوسط وزن 50 ثمرة ) جم ( لثالث وزنات واشارت 
النتائج الى:

نتائج جتربة وادى الدواس������ر
وقد اشارت النتائج الى ان  متوسط وزن ال�� 50 ثمرة  باجلرام 

كان على النحو التالى :

كما هو واضح أن النتائج تشير الى وجود فرق معنوى فى اجملموع اجلذرى بني الفسائل املعاملة و الشاهد والذى يس���اهم بشكل 
كبير في جناح زراعة الفسائل وقوتها.

نالحظ من اجلدول وجود فروق معنوية واضحة بني املعامالت الثالث

كما سجل  طول 10 ثمرات فى  الشاهد حوالى 30 سم , بينما 
املعاملة االولى و الثانية فأن طول ال�� 10 ثمرات أكبر من 30 سم 

بشكل ملحوظ.

وتشير الدراسة الى وجود  فروق واضحة فى درجة نضج الثمار 
االول  الفرز  في  بالشاهد  مقارنة  املعاملة  التجربة  فى  وملعانها 

والفرز الثاني.

املعامل

املعامل

الشاهد

الشاهد

معدل وزن 50 
ثمرة = 356 جرام

عرض 10 ثمرات 
21 سم

معدل وزن 50 
ثمرة = 257 جرام

عرض 10 ثمرات 
17 سم

يتضح من خالل هذه التجارب و االستخدامات األخرى لدي العديد 
) بيرل  من املزارعني مدى مساهمة برنامج التسميد املستخدم 
هيوماس + دبل ون برو( فى الفترات احملددة فى رفع أنتاجية احملصول 
النهائى وكذلك درجة النضج و جودة الثم���ار مما كان له األث��ر 

اإليجابي في عملية التسويق و زيادة دخل املزارع.

مع مالحظة جودة التلقيح
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فحول النخيل
وعالقاتها بالمحصول 

يتساءل الكثيرين عن مالئمة فحول نخيل معينة لتلقيح أصناف محددة من النخيل ،هنا نحاول إلقاء 
الضوء على هذه العملية املهمة لنجاح وإثمار احملصول.  ونخلة التمر ثنائية املسكن حيث  حتمل األزهار 
املذكرة على نبات واملؤنثة على نبات آخر ويتوقف النجاح التام في إنتاج الثمار وجودتها  على عملية 
التلقيح  وإمتام اإلخصاب وميكن أن يتم التلقيح طبيعياً بواسطة الرياح التي حتمل حبوب اللقاح اجلافة 
اخلفيفة من الفحول إلى اإلناث القريبة منها ويتوقف جناح التلقيح بالرياح على  توفر عدد من الفحول 

مساوياً لعدد اإلناث وعلى سرعة الرياح  لذلك  يعتبر هذا التلقيح غير اقتصاديا.

وعملية التلقيح الصناعي بواسطة اإلنسان عرفت منذ القدم في عهد البابليني واألشوريني 
حيث ذكرت في الرقم الطينية التي عثر عليها في بالد ما بني النهرين منذ أواخر األلف الثالث 
قدماء  ومقابر  معابد  في  التأبير  لعملية  ونقوشاً  ورسوماً  صوراً  شوهدت  كما   ، امليالد  قبل 

املصريني وارتبط ذلك  باإلخصاب والنماء.

 أ.د سـعيد سـعد سـلميان
  قسم اإلنتاج النباتي كلية علوم األغذية والزراعة

جامعة امللك سعود 

إرشاد
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التزهير  مرحلة  إلى  النخيل  فيه  يصل  الذي  العمر  ويختلف 
باختالف الصنف والتربة والظروف اجلوية وطريقة اإلكثار سواء 
أكمام(   ( داخل كيزان  املذكرة  األزهار  وتوجد  أو فسيلة  بذرة  من 

مستطيلة عريضة قوية النمو.

وعادة تبدأ الفحول في إخراج أزهارها قبل اإلناث وينتج الفحل 

التربة  طبيعة  باختالف  العدد  ويختلف  أغريضاً   30-10 من  الواحد 
بعض  وكذلك  املوسم  طوال  الريات  عدد  وباختالف  غذاء  من  بها  وما 
تؤثر  كما  واخلف   التقليم  مثل  النخلة  رأس  على  جترى  التي  العمليات 
الناجت  كل موسم. وعادة تبدأ الفحول في إخراج  العدد  قوة الفحل في 
أبريل وعندما يتم األغريض منوه  إلى شهر  يناير  ابتداء من شهر  أزهارها 
. لألزهار  احلاملة  الشماريخ  منة  وتخرج  طولياً  ينشق  فإنه   ونضجه 

اجليد  املظهر  وكذا  املذكر  لألغريض  اجليد  املظهر  أن  بالضرورة  وليس   
أن  على  يدلل  وكثرتها  اللقاح  وحبوب  الشماريخ  على  احملمولة  لألزهار 
هذا الفحل جيد أو عند استخدام حبوب لقاحه في تلقيح اإلناث سوف 
وكيميائية  طبيعية  جودة  صفات  ذات   ثمار  من  املرجوة  النتائج  يعطى 

جيدة ، حيث أن جودة الفحل من عدمه حتكمها عدة عوامل منها.
أسبقية نضج حبوب اللقاح أو تناسبها مع وقت إزهار اإلناث.	 
التوافق ما بني حبوب اللقاح ومياسم  أزهار اإلناث.	 
حيوية حبوب اللقاح ونشاطها عند سقوطها على مياسم اإلناث. 	 
ذات 	  وفيراً  محصوالً  اإلناث  تلقيح  بعد  اللقاح  حبوب  تعطى  أن 

صفات جيدة.
عدم سقوط وانفراط أزهارها.	 

على  سقوطها  بداية  من  بالقصيرة  ليست  رحلة  اللقاح  حبة  وتأخذ   
امليسم وحتى تكوين الثمرة،   فعندما تسقط حبة اللقاح على ميسم 
الزهرة املؤنثة  تلتصق باحمللول السكري املوجود على امليسم وبعد حوالي 
وتزداد  تنمو  لقاحية  أنبوبة  منها  يخرج  ثم  التنبيت  في  تبدأ  ساعتني 
في النمو إلى أسفل  خالل القلم حتى تخترق املبيض، وحتتوى األنبوبة 
من  بالقرب  اجلنيني  الكيس  إلى  تدخال  جرثومينت  نواتني  على  اللقاحية 
البيضية.  اخللية  مع  الذكريتني  النواتني  إحدى  وتتحد  البيض  خلية 
والنواة الذكرية  واخللية البيضية عبارة عن جاميطات حتتوى على العدد 
األحادي للكروموسومات وبإحتاد النواة الذكرية مع اخللية البيضية يتكون 
الذي يتميز  الزوجي للكروموسومات   الزيجوت الذي يحتوى على العدد 
به الصنف أو النوع وينمو الزيجوت مكوناً اجلنني، وتتحد النواة  الذكرية 
األخرى مع النواتني القطبيتني في الكيس اجلنيني لتعطى األندوسبيرم 
وهو نسيج ثالثي التركيب الكروموسومى وتبدو أهمية األندوسبيرم في 
أنة يدعم اجلنني في بداية تكوينه وعند انباتة حيث يحتوى على الكثير 

من املواد الغذائية الهامة. 

احلرارة  درجة  بارتفاع  نشاطها  يزداد  اللقاح   حبوب  تنبيت  وعملية 
احلرارة  درجات  وارتفاع  الساخنة  الرياح  أن  إال  العالية  الرطوبة  وتوفر 
باملياسم  السكري  احمللول  جفاف  إلى  يؤدى  الطبيعي  املعدل  عن 
إخفاق  إلى  يؤدى  الذي  األمر  نفسها   املياسم   وموت  جفاف  ورمبا 
يؤبر  التي  اللقاح  حبوب  وحيوية  قوة  املهم  من  و  التنبيت.  وفشل 
األزهار  تنفرط   عندما  صعوبة  أكثر  األمر  ويبقى  اإلناث  مياسم  بها 
جيدة. لقاحها  حبوب  كانت  وإن  حتى  األغريض  انشقاق  بعد   املذكرة 

عالم الفحول مليء باألسرار واملفارقات فقد تصلح حبوب لقاح فحل 
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نفس  لقاح  حبوب  تصلح  ال  وقد  اإلناث  من  معني  صنف  تلقيح  في  ما 
التوافق  ظاهرة  إلى  يرجع  وهذا  اإلناث  من  آخر  صنف  تلقيح  في  الفحل 
واحدة في حني قد  إال مرة  التلقيح  إلى  أنثى  التوافق وقد ال حتتاج  وعدم 
إلى أن مياسم األزهار  التلقيح أكثر من مرة ويرجع هذا  إلى  حتتاج أخرى 
املؤنثة ال تتفتح مرة واحدة بل تتفتح بالتعاقب في غضون أيام قليلة لذا 
وجب التلقيح أكثر من مرة لسد حاجة املياسم التي تفتحت )املتعاقبة(  
إذا ما  باملقارنة  في احملصول وكميتة  ويظهر هذا جلياً  اللقاح  من حبوب 
مت التلقيح مرة واحدة، وقد يحدث العكس حيث تتفتح األغاريض املؤنثة 
ومتكث عدة أيام ثم تلقح متأخراً فتكون النتيجة قلة احملصول مع كثرة  
الشيص وهذا يرجع إلى أن املياسم قد تفتحت متاماً وتأخر تلقيحها فجف 
محلولها السكري ولم تنبت حبوب اللقاح عليها ومن ثم احلصول على 
الشيص وهو ما يعرف مبدة قابلية األزهار املؤنثة للتلقيح  فقد تطول هذه 

املدة أو تقصر حسب الصنف والظروف اجلوية.

ويعتقد الكثير من الزراع أن للفحول أصناف مثل أصناف  اإلناث ) سكري، 
خالص، برحى، صقعى ...لخ( ولكن هذا االعتقاد خاطئ حيث أن الفحول 
نشأت  قد  النخيل  أصناف  مختلف  تلقيح  في  واملستخدمة  النامية 
أساساً باإلكثار البذري فنشأ بالتالي العديد من الفحول احمللية التي متثل 
مصدراً  لتنوع التراكيب الوراثية املتباينة ومن ثم فهي ليس لها أسماء 

وأصناف مثل اإلناث ولكن جرت العادة أن الزراع يسمونها بأسماء اإلناث 
أساس  على  االفتراض  ذلك  وبني  املنطقة  نفس  في  بجوارها  النامية  
فحل  أو  سكري  )فحل(   فيقال  للفحل  املورفولوجي  الظاهري  الشكل 
خالص وهكذا ألنة يشبه اإلناث في شكل اجلذع أو األوراق أو الشوك  ولكن 

هذا بعيداً عن الصواب . 

في  لقاحها  حبوب  الستخدام  مزرعة  بكل  اجليدة  الذكور  تُعلم  وعادة 
التلقيح وتعرف بالذكور املُّعلمة دون معرفة أصنافها وأنواعها. و بعض 
باإلناث  مبقارنتها  الفحول  أصناف  ملعرفة  اجملال  هذا  في  ُطبقت  األبحاث 
عن طريق البصمة الوراثية والتطابق لكن معظم األبحاث لم تدلل على 
صنف الفحل قاطعاً بل تنسبه إلى األنثى بنسب مؤية فيقال أن الفحل 
كذا قريب إلى األنثى بنسبة 40 أو 60 % وهكذا. وأثبتت األبحاث أن التلقيح 
بحبوب لقاح من مناطق اجلنوب حيث ارتفاع درجات احلرارة تعطى نتائج 
أفضل من حيث احملصول وجودة الثمار باملقارنة بالتلقيح بحبوب لقاح من 

مناطق الشمال حيث انخفاض درجات احلرارة وارتفاع الرطوبة.

 إن عملية التلقيح  واختيار الفحول بات  أمراً مزعجاً للكثير من الزراع 
 خاصًة في املزارع اجلديدة التي حتتوى على فحول حديثة  ذات أعمار صغيرة. 
باململكة  اخملتلفة  املناطق  في  التمر  نخيل  استزراع  في  التوسع  ومع 
اإلناث  أعداد  لتلقيح  املتاحة  الفحول  أعداد  تعتبر  السعودية  العربية 

إرشاد
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املتزايدة غير كافي. لذلك فإن إنشاء مزارع متخصصة 
للفحول تلقى فيها عناية متكاملة قد تكون ذات فائدة 
عظيمة في توفير كمية كافية من حبوب اللقاح. و من 
مختلف  تلقيح  في  املستخدمة  الفحول  أن  املعروف 
أصناف النخيل قد نشأت أساساً باإلكثار البذري التي 
إن  املتباينة.  الوراثية  التراكيب  لتنوع  مصدراً   متثل 
تقييم هذه الفحول وحتديد أفضلها لكل صنف مؤنث 
قد تكون اخلطوة األولى في برنامج مكثف إلنتاج أعداد 
من الفحول اجليدة باستخدام مختلف أساليب اإلكثار 

وكذلك إنتاج ثمار ذات صفات جودة عالية. 

وتوجد في اململكة  الكثيرً من احلقول التي  حتتوي  على 
املتباينة  الوراثية  التراكيب  ذات   الفحول  من  العديد 
للتوصيف  موثق  علمي  دليل  وجود  دون  واخملتلفة 
من  فإنه  لذا  به.   االستعانة  ميكن  والزهري  اخلضري 
الصفات  حيث  من  الفحول  لهذه  تقييم  إجراء  املهم 
حتديد  مع  احليوي  التباين  وتقدير  والزهرية  اخلضرية 
املبكر منها واملتأخر كما ميكن رصد التشابه واالختالف 
على  التعرف  في  يساهم  مما  الفروق  أسباب  وحتليل 
توفر معلومات خاصة بهذه الفحول يفيد مستقبلياً. 
والكيميائية  الطبيعية  اجلودة  صفات  تقييم  وكذلك 
بحبوب  تلقيحها  يتم  التي  اإلناث  من  الناجتة  للثمار 
من  اللقاح  أن مصدر حبوب  الفحول حيث  هذه  لقاح 
في  الثمار  وجودة  اإلنتاج  لتحسني  الهامة  العوامل 

أصناف النخيل اخملتلفة.

وما  للفحول  القومية  الثروة  على  احلفاظ  الهام  من   
في  فاعلة  أهمية  من  لها  ملا  لقاح  حبوب  من  حتمله 
تلقيح اإلناث ومن ثم احلصول على محصول وفير من 
جيدة  وكيميائية  طبيعية  جودة  صفات  ذات  الثمار 
والتصنيع  احمللى  لالستهالك  مجاالً  للثمار  تخلق 
إنتاج  أن  حيث  اخلارجية  لألسواق  التصدير  عن  فضالً 
التمور وتصديرها يلعب دوراً كبيراً في الدخل القومي 
االستراتيجي.  وبدون حبوب لقاح ممتازة وحيوية جيدة 
التمور  مبحصول  األسواق  في  التنافس   الصعب  من 
والفاعل  الرئيس  الدور  لها   اللقاح  حبوب  أن  حيث 
بعض  استزراع  يتطلب  الذي  األمر  الثمار  جودة  في 
وتعليمها   إكثارها  على  والعمل  اجليدة  الفحول 
متكن  الفحول  من  جديدة  سالالت  استنباط  وكذلك 
من سد احلاجة حلبوب اللقاح اجليدة نظراً لتنامي عدد 
املنزرعة  املساحة  ازدياد  عام من جراء  بعد  عاماً  اإلناث 
املناطق  سيما  وال  اململكة  مستوى  على  النخيل  من 
اجلديدة في املناطق اخملتلفة. وقد بات من الواجب لدى 
الوزارات الزراعية واملعاهد وكليات الزراعة العمل على 
الفحول  محل  لتحل  الفحول  من  اجليد  االستزراع 

الهرمة التي قل إنتاجها وضعف نباتها.  
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إنتاج وتسويق الع
التمور يف اململكة

حقائق كثيرة يجب أن نقف أمامها بالدراسة والتحليل العلمي، 
فال  السعودية،  للتمور  االمثل  التسويق  عن  نتحدث  أن  أردنا  إذا 
خالل  من  إال  وعامليًا  إقليميًا  التمور  على  الطلب  لتنمية  مجال 
اخلدمات التسويقية املتميزة والتقنيات املتطورة التي تستند على 
استراتيجيات  خالل  من  العصرية،  واالتصاالت  املعلومات  نظم 

تسويقية مدروسة.

أ.د.صبحي محمد إمساعيل
أستاذ التسويق الزراعي

كلية علوم األغذية والزراعة – جامعة امللك سعود



65

إن اململك��ة رغم إنتاجه��ا الذي يقترب من املليون طن س��نوياً ال 
تصدر سوى 4% من هذا اإلنتاج، رغم أن عدد السكان ليس  كبيراً 
الس��تهالك الكمية املتبقية التي تصل إلى 96% من اإلنتاج الذي 
يس��تهلك محلي��اً، في حني جند دولة مثل تون��س تصدر 34% من 
إنتاجها، ومتثل صادراتها 9% من إجمالي الصادرات العاملية، وإيران 

متثل صادراتها العاملية 26%، وباكستان %15.

أمام هذه احلقائق يجب أن نرصد املش��كالت التي تعيق االنطالق 
الصحي��ح نحو التصدي��ر، وال عيب من االس��تفادة من التجارب 

اإليجابية لدول صديقة وشقيقة.

إن الطلب على التمور له أبع��اد مرتبطة باألمن الغذائي والوعي 
الغذائ��ي والعادات واألمناط االس��تهالكية، كم��ا أن الطلب على 
التم��ور ومنتجاتها مركب من ش��قني )متور على مس��توى مزارع 

النخيل + وظائف التسويق(.
والسؤال: هل ميكن االستمرار في السوق دون  استراتيجية؟ 

 بعض احلقائق عن واقع التمور الس��عودية 

في الس��وق الداخل��ي والعامل��ي والدروس 

املستفادة.

سوق التمور )عرض وطلب(. 	 
تسويق التمور: هو إحداث التوازنات السعرية ) تخزين – نقل 	 

– جتهيز وتصنيع(. 
(توج��د 	  النخي����ل  مزارع��ي  ل��دي  يب��دأ  التم��ور:  ع��رض 

منتج�����ات ثانوية للنخلة(.
استجابة عرض التمور طويلة املدى وليست وقتية.	 
النخيل واألنشطة الزراعية األخرى  أنشطة متنافسة على 	 

املوارد املائية النادرة.
التم��ور اخلام هي مكون رئيس )وليس كل( مكون��ات طل�����ب 	 

املستهلك النهائي )سوق اخلدمات التسويقية مهمة(.

تساؤالت مطروحة

ما هي مشكالت النظام احلالي لتسويق التمور؟ 
املشكالت اخلاصة بالتمور اخلام.
مشكالت اخلدمات التسويقية.

من املتضرر من هذه املشكالت؟ 

املزارعني.	 
املستهلكني.	 
مصانع وجتار التمور.  	 
ما  دور احلكومة والقطاع اخلاص وهيئات اجملتمع املدني؟	 

امليزة النسبية للنخلة في اململكة

ظروف بيئية ومناخية مالئمة وخبرة واسعة للمزارعني.   	 
تقدر القيمة اإلجمالية إلنت��اج التمور بحوالي 6 مليار ريال 	 

متث��ل15% من الناجت الزراعي والذي يقدر ب�نحو 41 مليار ريال 
)الناجت الوطني حوالي 935مليار(.

لدى اململكة ما يزيد عن 450 صنف من التمور.	 
 للتمور قيمة غذائية وميكن أن تستعيد مكانتها احلقيقية 	 

في األمن الغذائي.

دعم الدولة

إعانة فس��ائل النخي��ل منذ ع��ام 1397ه� من خ��الل وزارة 	 
الزراع������ة بقيمة 50 ري��ال عن كل فس��يلة جديدة وفقاً 

لشروط محددة. 
تق��وم الدول��ة من��ذ ع��ام 1396 ه��� بش��راء 21 أل�ف طن 	 

سنوي������اَ من األصناف متوسطة اجلودة بواقع 3000 ريال/ 
طن، يتم توزيعها على ال��دول الفقيرة بع����د تعبئته���ا 
وجتهيزها في مصنع التمور التاب��ع لهيئ�ة ال�ري والص�رف 

باإلحساء. 
من��ع تصدير فس��ائل النخيل م��ن أصناف اخل��الص ونبوت 	 

والصف��ري  والصقع��ي  والبرح��ي  والس��كري  س��ي���ف 

واملقف���������زي والعج�������وة واحلل��وة والروثان��ة، فضال 
عن الس��ماح بف��رض ضريبة جمركية تص��ل إلى 40% على 
التمور املستوردة في إطار التزامات اململكة ملنظمة التجارة 

العاملية . 
قروض ميسرة لشراء اآلالت و املكائن واملعدات واملضخ��ات 	 

واألسمدة واملبيدات. 
قروض لزراعة النخيل بواق�ع 165 ريال  للفسيلة، باإلضافة 	 

إلى شبك�ة ري بالتنقيط مببلغ465 ريال/ دومن. 
للتمور الس��عودية مكانة سوقي����ة خاصة على الصعيد 	 

احمللي أو العاملي. 
تغيرات عرض التمور تخضع ليس فقط الستجابة م�زارعي 	 

النخيل ذات التأخير الزمني للظروف السوقية، بل تخض�ع 
أيضاً للمخاطر  الطبيعية مثل سوسة النخيل مثال. 

لم يعد الكم في حد ذاته هو املقياس األوحد خملرجات املزرعة 	 
من التمور.

عالقة عرض التم�ور )من أي صنف( هي انعكاس مب����اشر 	 
لعالقات التكلفة بسعر السوق.

تكلف��ة إنتاج التم��ور ميك��ن تخفيضها بتعظي��م إيرادات 	 
املنتجات الثانوية0

احلجم االقتصادي ملزرعة التم�ور ه�����و 336 نخلة.	 
عرض التمور ضعيف املرونة لتغيرات السعر)حوالي 0,3.(	 
 اجتاهات التمور التوس��عية لصال��ح األصناف اجلي�دة، مثل 	 

اخل�الص والس��ك�ري ونبوت س��يف والبرحي، وهذا بالطبع 
مدخل متوقع لزيادة دخول املنتجني.

في  الدول  أعلى  اململكة   

الفرد  استه�الك  متوسط 

38 كجم /فرد
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الطلب احمللي على التمور

تعد اململكة أعلى الدول من حيث متوس��ط االسته�الك الفردي 
وال��ذي بل��غ حوالي 38 كجم /فرد، وبعض الدراس��ات تش��ير إلى 
اجتاه مع���دل االسته�������الك الفردي السنوي من التمور إلى 

 %0,5 االنخفاض)بنس��بة 
س��نويا(، كم��ا أوضح��ت 
أن  الس��ابقة  الدراس��ات 
التمور س��لع����ة مرن�ة 
س��عرياً وه��و م��ا ي����دل 
على أنه�����ا سلع����ة 
ضروري��ة  تك��ن  ل��م  إن 
الس��عودي  للمس��تهلك 
فهي س��لعة عادي��ة، وأن 
التم��ر والفاكه��ة بدائ��ل  
العديد م��ن مناطق  ف��ي 

اململكة.

ميك��ن  ه��ل 

توس��يع الطل��ب 

العاملي على متور 

اململكة؟

الداخل��ي  الطل��ب  إن 
التم��ور  عل��ى  واخلارج��ي 
واملكن��وزة  احملفوظ������ة 
أم��ا   واملعب��أة،  واخملزون��ة 
الطلب الداخلي واخلارجي 
عل��ى املنتج��ات املصنعة 
م��ن التم�ور يك��ون من ) 
دب��س، عجينة مت��ور، خل، 
أي  س��ائل......(إلى  وسكر 
مدي ميك��ن االعتماد على 
ف��ي  العامل����ي  الس��وق 

تسويق التم�����ور؟   
ميك��ن  م��دى  أي  إل��ى   
أس��وق  عل��ى  االعتم��اد 
التم��ور  مش��تق�����ات 
كمي��ات  لتس��ت��وعب 
اإلنت��اج  م��ن  معقول��ة 
الضخم وتسد احتياجات 
محلي��ة أو عاملي��ة م����ن 

املنتجات التحويلية؟ 

إنتاجي��ة الهكتار في تذبذب من س��نة ألخرى ومن منطقة 	 
ألخرى وم��ن صنف آلخر، وتقدر بنح��و 6,6 طن/هكتار، وهذا 
اكبر بقلي�ل من املتوس��ط العامل��ي لإلنتاجية واملقدر 5,88 

ط��ن/هكت�ار.
اإلنت��اج الكلي الس��نوي للمملكة من التم��ور  حوالي970 	 

ألف طن.
تع��دد أصناف النخيل املنتش��رة في اململك��ة إال أن اخلالص 	 

والسكري هي األكثر انتشاراً وأهمية.
املدينة املنورة مركز جتاري هام للتمور السعودية. 	 
صن��ف اخلالص الذي يحتل املرتب���ة األولى في اململك�����ة 	 

حيث يزرع منه 2,14ملي���ون شجرة متثل 9,6% إجمالي عدد 
أشج��ار النخي�����ل وتكثر زراعته في املنطقة الشرقي�ة 
حي��ث يوج���د فيها 60,11% م��ن إجم���الي الصنف على 

مستوى مناطق اململكة .
صن��ف الس��كري يحت��ل املرتب��ة الثاني���ة ب��ني األكث�����ر 	 

انتش�����اراً في اململك����ة حيث ي�����زرع من�ه 1.5مليون 
شجرة متث��������ل 6,6% إجمالي ع����دد أشج�ار النخيل 
على مس��ت���وى اململك��ة، وتكثر زراعته ف��ي منطق����ة 
القصي������م حيث يوج��د فيه�����ا 86% م��ن إجم���الي 

الصنف على مست�����وى مناطق اململك�ة.
تع��دد مناط��ق اإلنت��اج إال أن أهمه��ا الري��اض والقصي��م 	 

فمنطق��ة الرياض متث��ل 23% من إنتاج اململك��ة اإلجمالي ، 
ومنطقة القصيم متثل ح�والي 18% من اإلنت�����اج الكلي 

للمملكة من التمور) الشرقية 14% - املدينة املنورة %13(.

عرض التمور

الع��رض وفير ومتنوع ويس��تجيب ببطء لتغي��رات الظروف 	 
الس��وقية مع انخفاض مرون�����ة العرض ألسباب إنتاجية 

وتسويقية.
 ضعف القوة الس��وقية للمزارعي��ن بشكل ع�ام  بسبب 	 

ضعف املعلومات واملعارف خاصة  التسويق واألسواق.
ضع��ف التنس��يق التس��ويقي األفق��ي )التعاوني��ات( بني 	 

املنتجني وأيض�����ا محدودية  التنسي���ق التس��ويق��ي 
الرأس�ي )االتفاقات - العقود –التكام����ل( بني املنتجي���ن 
والهيئ�����ات التس��ويقي����ة األخ��رى ) جت��ار – مصدرين – 

مصانع (.
انخفاض أسعار املنتجني وارتفاع نسبة الفاقد وغير املسوق.	 

استراتيجيات تسويق التمور

أنواع عالقات التعامل في السوق )مساومة  - منافسة(.	 
اإلس��تراتيجيات السعرية ) البيع بسعر أقل – الشراء بسعر 	 

أعلى(
اإلس��تراتيجيات غي��ر الس��عرية ) متيي��ز املنت��ج والتصنيع 	 

واجل��ودة – الدعاية واإلعالن والترويج - االس��تفادة من تقنية  
املعلومات واالتصاالت.

الطلب املركب للمستهلك ) التعبئة والتغليف – التجهيز 	 
– التصنيع- اجلودة – املواصفات – اخلدمات التسهيلية (

متثل مصر 

وإيران واململكة 

45%من اإلنت��اج 

الع���ال��مي

تسويق
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ماذا عن السوق العاملي؟
يقدر اإلنتاج العاملي من التمور بنحو 7.8 مليون طن	 
 يالحظ تركز اإلنتاج العاملي من التمور في مجموعة محدودة 	 

م��ن ال��دول ، إذ ل��م يتجاوز ع��دد ال��دول التي يزي��د إنتاجها 
السن����وي من التم�����ور عن 8 آالف طن في 21 دولة. 

اململك��ة العربي��ة الس��عودية ه��ي الدول��ة الثالث��ة ف��ي 	 
إنت���������اج التم�������ور على املس��توى العاملي حيث بلغ 

إنتاجها من التم������ور 15% من اإلنت�����اج العاملي.
والدولت��ان اللتان تس��بقان اململكة ف��ي الترتيب في كمية 	 

إنتاج التمور هم���ا مصر وإيران. 
متث��ل مصر وإيران واململكة مع����اً نح���و 45%من اإلنت��اج 	 

الع���ال��مي من التمور.
اإلم��ارات وباكس��تان  واجلزائر والس��ودان وليبي��ا والصني و 	 

تونس، إضافة إلى مصر وإيران والسعودية تشكل مجتمعة 
85حوالي % من اإلنتاج العامل���ي .

حقائق 
ال مج��ال لتوس��يع أو تنمي��ة الطلب على التم�����ور إال من 	 

خ������الل اخلدمات التس��ويقية املميزة  والتقنيات املطورة 
واملستن������دة على نظم املعلومات واالتصاالت العصري�ة 
وذلك م���ن خ�����الل إس��تراتيجيات تس��ويقية مدروسة، 
ورجال األعمال واجلمعيات التعاونية التس��ويقي����ة ه��م 
الق��ادرون عل��ى االس��تثمار في هذا اجمل��ال، ويب��دو أن الواق�ع 
يحم���ل ه�����ذه االجتاهات مدفوعا بحاف��ز الربح املغ��ري 

للمستثم���رين في هذا اجملال.
تتج��ه 37% م��ن ص��ادرات اململك��ة م��ن التم��ور إل��ى دول 	 

مجل���س التعاون اخلليجي، ومتثل الدول العربية مجتمعة 
نحو 89% منه���ا، وتس��ت���وعب ال��دول األوروبية الغربية 
والواليات املتحدة األمريكية والدول األخرى غير اإلس��المية 

نحو 6.8% فقط.  
إن التوس��ع في الصناع��ات املعتم�دة عل�����ى التم����ور 	 

تع�����د ف���رصاً اس��تثمارية مجدية إال أنه��ا ذات مخاطر 
عالية، وصادرات التمور العاملية 565 ألف طن وهي ال تتجاوز 

5% من اإلنتاج العاملي،

وأهم الدول املصدرة هي:

إيران بنسبة 26% من الص�����ادرات العاملية ) 14% من إنتاجها(
باكستان بنسبة 15% من الصادرات العاملية ) 11% من إنتاجها(

العراق بنسبة 11% من الصادرات العاملية   
تون����س بنسبة 9% من الصادرات العاملية )34% من إنتاجها(

السعودية بنسبة 8.5% من الصادرات العاملية) 4% من إنتاجه�ا(
اإلم����ارات بنسبة 6% من الصادرات العاملية) 3% من إنتاجها(

أهم الدول املستوردة للتمور هي:
الهند بنسبة %37

اإلمارات العربية )%9,5(
اململكة املتحدة ) %7(

املغرب          )%5,5.(

آفاق تصدير التمور

تش��كل صادرات التمور في صورها الطازج�����ة واملكن�����وزة 
واجملفف������ة 41,1%، 31,9%، 17%، من جملة صادرات اململكة من 
التم���ور، بينما تش��كل صادرات التمور في أش��كال أخرى نحو 

10% من جمل���ة صادراتها.

 تدني أسعار تصدير التمور 
    يالحظ بش��كل عام تدني األسعار التصديري���ة للتم������ور 
الس��عودية، وق��د يرج��ع ذلك لكون كمي��ات كبيرة م��ن ه���ذه 
التمور تكون مبثابة هبات وإعانات أو ضمن برنامج الغذاء العاملي، 
فمتوس��ط قيم��ة الطن من التم��ور الس��عودية املص���درة في 

حدود  ثالثة آالف ريال فقط. 

حتديات يجب مواجهتها  
اجلمل�������ة 	  س��عر  )ب��ني  التس��ويقي  الهام��ش  ارتف��اع 

والتجزئ����������ة 2,3 ريال/كج��م منه��ا 1,3 ريال تكاليف 
تسويقية وريال رب����ح تاجر التجزئة(.

ضع��ف اخلب��رة وامله��ارة الفني��ة والتس��ويقية للمنتجني 	 
وأصحاب املصانع احمللية. 

عدم التنسيق بني املزارعني وبينهم وبني املصانع والتج����ار.	 
ضع��ف اخلب��رة وامله��ارة الفني��ة والتس��ويقية للمنتجني 	 

وأصحاب املصانع احمللية.
انخفاض الصادرات.	 
ارتفاع نس��بة التال��ف من التمور خاصة اإلصابة احلش��رية 	 

الت����ي تزيد عن احلد املسموح به محليا وعامليا.
انخفاض كمية التمور املس��وقة مروراً مبصانع التمور، حيث 	 

ال تتجاوز 5,5% من الكميات املنتجة.
مقترحات حتسني نظام تسويق التمور 

تفعيل التنسيق التسويقي أفقيا ورأسياً .	 
تقوي��ة التعاون م��ع اجلامع��ات ومراكز البح��وث والهيئات 	 

البحثية احمللية والعاملية. 
دع��م املصانع التي تتبن��ى تصنيع مش��تقات التمور ونقل 	 

التقني�ة في مجال إنتاج وتسويق وتصنيع التمور.
االس��تفادة م��ن جت��ارب ال��دول األخ��رى املصنع��ة للتم��ور 	 

مث����������ل تونس والع��راق والواليات املتح��دة األمريكية 
واالستفادة من خبرات منظمة األغذية والزراعة.

مقترحات لتحسني نظام تسويق التمور:

1-املواصفات واملقاييس
2- مقاومة اإلصابة باحلشرات

3- التقنيات احلديثة في تعقيم التمور.
4- دراسات لتصميم خطوط إنتاج منوذجية ملصانع التم�����ور

 5- دعم دراس��ات تصميم آالت وأجهزة تصنيع التمور بواس��طة 
مؤسسات وطنية بالتعاون مع اخلبرات األجنبية.

6- توط��ني تقنية صناع��ة التمور وإقامة مراك��ز للتدريب عل��ى 
تشغيل وإصالح  األجهزة.

7- دعم الورش احمللية التي بدأت في محاولة تصنيع مع��دات التمور. 
8- تكثيف األبحاث حول إحالل مش��تقات التمور محل املنتجات 

املستوردة.
 9-تطوير ودعم آالت جني التمور.

تسويق
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لقد كان لي الشرف أن أكون ضمن مجموعة من الشركات التي 
مثل��ت جناح القصيم ف��ي معرض "حالل" مباليزي��ا، حيث متيزت 
ه��ذه اجملموعة بروح العمل اجلماعي إلى أبعد احلدود، فكانوا نعم 

الرفقة ونعم السفراء.

تل��ك الرحلة بق��در ما أثلج��ت صدورن��ا تركت في احلل��ق مرارة، 
فاململكة بإنتاجها الوفير، وأعداد نخيلها املتزايد عاماً بعد اآلخر 
تأت��ي في آخر الركب الصناعي ملنتجات التمور، نعم كنا نعلم أن 
دوالً مثل ماليزيا قطعت شوطاً كبيراً في تصنيع التمور، مع إنها 
في األس��اس لم تكن موطناً لنخيل التمر، بل لنخيل الزيت الذي 
يختل��ف كثيراً عن نخيل التم��ر، فبرعت فيه وأضحت واحدة من 
اكبر بالد العالم تصديراً لزيت النخيل، ثم اقتحمت آفاق تصنيع 
التم��ور مبنتجات تقليدية وغير تقليدية، ملس��نا كفريق ميثل بلداً 
مدى االهتمام الذي تالقيه تلك الصناعة الواعدة، وأكرر ليس��ت 
ماليزي��ا من الدول املنتجة للتمور، وال ميكن مقارنتها بالدول التي 
حتتل مكانة إنتاجية مثل اململكة ومصر والعراق واإلمارات وإيران، 
ولكن ليس بالزراعة فقط تزدهر الصناعة هكذا تقول ماليزيا، إمنا 
باإلرادة  والتصميم على النجاح واقتحام آفاق االبتكار الصناعي.

لقد حققت مشاركتنا أهدافا كثيرة منها:
االط��الع على األس��واق هناك خاص��ة  وماليزيا تع��د بوابة 	 

جملموعة من الدول اجملاورة لها.
تعري��ف التجار ورجال العمال واجلمهور والتمور الس��عودية 	 

واملنتجات القائمة عليها.
الس��عي لفتح أس��واق جديدة ومتميزة للتمور تناسب كل 	 

فئ��ات اجملتمع املالي��زي وما حول��ه، وترض��ي أذواقهم وتلبي 
طلباتهم االس��تهالكية من التم��ور والصناعات التي تقوم 

عليها.
التعرف على ما ضمه معرض "حالل" من منتجات، وكذلك 	 

عارض��ني من معظم بلدان العالم، حيث ش��اهدنا منتجات 
ارتبط��ت بالتمور، وكذلك رأينا ما مت اس��تحداثه من تقنيات  
إنتاجية، وم��ن أهم ما رأيناه من منتجات ) مس��حوق بودرة 
الشيكوالتة بالتمر بنكهات عديدة – أعشاب بالتمر – قهوة 

بالتمر – عصائر بالتمر وغير ذلك الكثير(.

إن ما شاهدناه يجب أن يكون باعثاً لألمل في اقتحام  الصناعات 
القائم��ة على التمر، ف��كان علينا نحن اجملتم��ع الرائد في زراعة 
وإنت��اج التمور أن نكون س��باقني،  خاصة ولدين��ا كل اإلمكانات 
تنقصن��ا في بع��ض األحي��ان النظرة املس��تقبلية، ب��ل النظرة 

الصناعية  االستراتيجية..

ولك��ن  األمل قائم في تبوأ متورنا ما تس��تحق من مكانة كمنتج 
زراعي، وهذا بالفعل واقع نعيش��ه، وكمنت��ج صناعي يضخ في 
ش��رايني االقتصاد الوطن��ي عوائ��د جديدة تس��تحقها مملكتنا 

الرائدة دائماً.

نعم         ..ال خوف 
على زراعة النخيل وصناعة التمور

م. عبد الناصر أحمد رصرص
مساعد املدير العام لشركة متور اململكة
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 تطوير املنتجات واجلدوى االقتصادية مرتكزان 
حموريان إلنشاء الصناعات التحويلية للتمور

تشير آخر اإلحصاءات )2010م( املتوافرة من منظمة األغذية والزراعة العاملية )الفاو( إلى أن اإلنتاج العاملي للتمور جتاوز ما 
يعادل 7.75 مليون طن سنوياً بقيمة متوسطة تقدر بحوالي 3.82 بليون دوالر )جدول 

أ.د بكري حسني حسن
 أستاذ هندسة التصنيع الغذائي

 قسم الهندسة الزراعية، كلية علوم األغذية والزراعة،
جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية
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القيمة )1000 دوالر أمريكي(اإلنتاج )طن(الدولةم

1352950690956مصر1

السعودية2
 1078300550692

1023130522516إيران3

775000365135اإلمارات العربية املتحدة4

759200387726الباكستان5

710000362599اجلزائر6

566829234836العراق7

431000220113السودان8

276400136868عمان9

16100056688ليبيا10

14760075379الصني11

14500066643تونس12

11936043610املغرب13

5784929543اليمن14

3850019662النيجر15

2627713419تركيا16

2350012001قطر17

2160011031إسرائيل18

2150010980أمريكا19

1990010163موريتانيا20

77548953820578اإلجمالي

وعلى الرغم من التزايد املضطرد في اإلنتاج الس��نوي والتسويق للتمور عاملياً، فإن قطاع صناعة التمور على املستوى العاملي بصفة 
عامة ال يزال يعد قطاعاً تقليدياً لتعبئة وتغليف فاكهة التمر وكبس��ها، وحش��وها باملكسرات، وإنتاج عجينة التمر ودبس )عسل( 
التمر على مس��توى محدود، وفي العديد من الدول املتصدرة إلنت��اج التمور عاملياً توجد أصناف من التمور تصنف كتمور من الدرجة 
الثانية أو ما دونها لالستهالك املباشر كفاكهة مقارنة باألصناف املتميزة وعالية التفضيل من قبل املستهلك، وقد تشكل أصناف 
التم��ور املصنف��ة من الدرجة الثانية أو ما دونها نس��بة عالية م��ن اإلنتاجية الكلية، وفي اجلانب اآلخر فإن أهم املكونات الرئيس��ية 
للتم��ور مثل الس��كريات والبروتين��ات واأللياف واملعادن والفيتامين��ات واملركبات الوظيفية الهامة األخرى  ق��د ال تختلف كثيراً  في 
كمياته��ا وأنواعها بني أصناف التمور املفضلة لدى املس��تهلك وتلك  املصنفة كتمور من الدرج��ة الثانية وما دونها، فضالً عن ذلك 
ف��إن بعض أصن��اف التمور املصنفة كتمور من الدرجة الثاني��ة وما دونها تتمتع بإنتاجية عالية لنخله��ا، وهو ما تبتغيه الصناعات 
التحويلي��ة للتمور متاماً، وم��ن نافلة القول أن قيمة وتوافر املواد اخلام يعدان من أهم العوامل التي تؤثر بصورة مباش��رة على اجلدوى 

اإلقتصادية ملشروعات الصناعات التحويلية.
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إن الصناعات التحويلية للتم��ور هي الصناعات التي حتول فاكهة 
التمر إلى منتجات جديدة ميكن تصنيفها على سبيل املثال ملا يلي:

)أ( منتجات اإلستخدام املباشر كغذاء:

1- عجائن التمور 2- زبدة )مدهون( التمر 3- دبس )عسل ، رُب( التمر 
4-عصائر التمور ومش��روبات التمور الف��وارة والغازية 5- مربيات 
و مرم��الد و جل��ي التم��ور 6- أغذية األطف��ال 7- منتجات تقنية 
البثق 8-سكر التمر السائل عالي الفركتوز 9- احملليات التغذوية 
 منخفضة السعرات احلرارية 10- رقائق متر الدين 11- خل التمور.

)ب( أغذية حتت��وي على منتج��ات التمور 

التحويلية :

1- املعم��ول و البس��كويت و منتجات اخملاب��ز 2- منتجات األلبان 
اخمللوطة بدبس التمر 3- املش��روبات الغازية والعصائر و الفواكه 
احملفوظ��ة املصنعة بس��كر التمر عال��ي الفركت��وز  4- األغذية 
احملتوية على مساحيق التمور اجملففة 5- كراميل التمر 6- حلويات 
التمور 7- آيس كرمي التمر 8- إستخدام حامض السيتريك املنتج 
م��ن التمور ف��ي العديد من األغذي��ة 9- إس��تخدام خميرة اخلبز 
املنتج��ة من التم��ور في صناعة اخلب��ز و منتج��ات اخملابز األخرى 
10- إس��تخدام ألياف التمور الطبيعية ف��ي العديد من األغذية 
واملنتجات الصيدالني��ة واملنتجات التغذوية الوظيفية 11- إنتاج 
املنتجات الصيدالنية والطبية من التمور الرخيصة ونوى التمور.

)ج( منتجات اإلستخدام غير الغذائي:

اإليثانول كوقود حيوي أو إستخدامه لصناعة خل التمور إضافة 
للعدي��د م��ن اإلس��تخدامات الصناعي��ة والطبي��ة 2- منتجات 
التخم��رات الصناعي��ة 3- صم��غ الزانثان 4- إس��تخالص الزيت 
والعدي��د من املنتجات الطبية الفعالة وإنتاج الكربون املنش��ط 
م��ن ن��وى التم��ور 5- إنت��اج األع��الف احليواني��ة من ن��وى التمور 

ومخلفات بساتني ومصانع التمور.

ال تزال الصناع��ات التحويلية للتمور تعان��ي من عدم مواكبتها 
للتوسع الكبير في اس��تزراع نخيل التمور إضافة إلى محدودية 
منش��آتها الناجحة على مستوى صناعي في الوقت احلاضر في 
معظم الدول املنتجة للتمور عاملياً. و يعد ضعف اجلهود الرصينة 
للبح��ث والتطوير في مج��ال املنتجات اجلديدة م��ن التمور أحد 
أهم معوقات اإلنطالق في مج��ال الصناعات التحويلية للتمور، 
ويحتاج دفع البحث والتطوير إلى إرادة سياسية ودعم مادي قوي 
من جانب الدول املعنية، ومن أفضل األمثلة لذلك، النجاح العاملي 
الهائ��ل الذي تنعم به دولة ماليزي��ا اليوم في مجال صناعة زيت 
النخيل بفضل إرادتها السياس��ية ودعمها غير املس��بوق جلهود 
البحث والتطوير لهذا املنتج الزراعي االستراتيجي بالنسبة لها. 

إن مفه��وم البح��ث و التطوير في قط��اع الصناع��ات الغذائية 
بصفة عامة يهدف إلى تطوير منتجات غذائية جديدة أو حتسني 
منتجات غذائية قائمة والدفع بها من مستوى التجارب املعملية 

تسويق
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إلى اإلنتاج على مس��توى املعمل التجريبي شبه الصناعي ومن 
ثم إلى مس��توى اإلنت��اج الصناعي بص��ورة جتارية حتق��ق أرباحاً 

للمنشأة الصناعية،

وهنال��ك مراكز مس��تقلة للبحث والتطوير تعمل على أس��س 
جتارية، وأخرى تكون جزءاً من املصانع املنتجة، إضافة إلى البحوث 
التطويرية التي يتم إجنازها على مس��توى املؤسسات األكادميية 
كاجلامع��ات واملعاه��د من خ��الل كلياته��ا ومراكزه��ا البحثية 
املتخصص��ة. بعض ه��ذه البحوث التطويري��ة التطبيقية ترقى 
إلى مصاف براءات االخت��راع التي يتم حفظ ملكيتها وحقوقها 
 م��ن خالل جه��ات متخصص��ة عل��ى النط��اق احملل��ي والعاملي. 
لق��د أجريت العديد م��ن البحوث التطبيقي��ة لتطوير منتجات 
جديدة م��ن فاكهة التمر، ومتخضت عنه��ا العديد من املنتجات 
على املس��توى املعملي األساسي، بيد أنها لم ترتق إلى مستوى 
اإلنتاج على مستوى املعمل التجريبي شبه الصناعي إضافة إلى 
عدم تغطيته��ا للعديد من اجلوانب املطلوبة ليتس��نى إنتاجها 
على مستوى جتاري، كما تفتقر العديد من الدول الرائدة في إنتاج 

التمور عاملياً إلى التجهيزات التقنية املطلوبة لضمان
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جناح جه��ود البحث والتطوي��ر ملنتجات التم��ور التحويلية التي 
تش��مل املعام��ل التجريبية ش��به الصناعية اجمله��زة بخطوط 
اإلنت��اج واألجهزة احلديثة والتقني��ات احلديثة لعمليات التصنيع 
والتعبئة والتغليف الالزمة إلنتاج املنتجات املطورة على مستوى 
ش��به صناع��ي، إضاف��ة إلى إج��راء جمي��ع اإلختب��ارات الالزمة 
لدراس��ة خواصها الهندسية والكيميائية وامليكروبية ومستوى 
جودته��ا ومالءمة م��واد عبواته��ا ومغلفاتها وفت��رة صالحيتها 
وتقييمها احلس��ي واملوضوعي والس��يطرة على جودتها والتأكد 
من س��المتها الغذائية ومطابقتها ملعايير املواصفات واملقاييس 

ومراعاة عمليات تصنيعها لالشتراطات البيئية،

 فضالً ع��ن دراس��ة جوانبها التس��ويقية واملالي��ة واالقتصادية.

وال يعد س��راً أن العديد من دراس��ات اجلدوى الفنية واالقتصادية 
والتس��ويقية  الضعيف��ة وغي��ر املوثوق��ة لبع��ض مش��روعات 
الصناع��ات التحويلي��ة للتمور ق��د أدت إلى نتائ��ج كارثية على 
املس��تثمرين واملمولني،  ومن أهم مش��اكل إجراء هذه الدراسات 
ع��دم اهتمامها باجلوان��ب الفنية والهندس��ية خلطوط وأجهزة 
وعملي��ات التصني��ع والتعبئ��ة والتغلي��ف ومواصفاتها ومدى 
مالءمته��ا للحص��ول عل��ى املنتج��ات النهائي��ة باملواصف��ات 
املطلوبة،  فضالً عن عدم دقة تقديرات تكاليف اإلنتاج املباش��رة 
خاصة تلك املرتبطة مبتطلب��ات التصنيع، ومن هنا تبرز األهمية 
الكبيرة لالهتمام بتطوير املنتجات اجلديدة على مستوى املعمل 
التجريبي ش��به الصناعي والتأكد من مالءمة تقنيات وخطوط 
اإلنتاج للحصول على املنتجات النهائي��ة باملواصفات املطلوبة، 
ومن ثم إجراء حسابات التكاليف اإلنتاجية املباشرة بدقة عالية 

قبل الشروع في اإلنتاج على مستوى صناعي، 

وقد تطورت أساليب إجراء دراس��ات اجلدوى الفنية و اإلقتصادية 
حيث تتوافر حالياً العديد من برامج احلاسب اآللي املتطورة إلجراء 
ه��ذه الدراس��ات وبعضها مت تطويره من قب��ل املنظمات العاملية 
املتخصص��ة مث��ل منظم��ة األمم املتح��دة للتنمي��ة الصناعية 
)اليونيدو(، بيد أن األكث��ر أهمية هو مدى دقة وموثوقية البيانات 
املستخدمة في إجراء احلسابات، وهنالك مراحل عديدة لدراسات 
اجلدوى الفنية واالقتصادية تبدأ مبرحلة الدراسات األولية وترتقي 

إلى مرحلة الدراسات التفصيلية النهائية .

إن الدراس��ات التس��ويقية التي تع��د أحد املتطلبات الرئيس��ة 
لدراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية، يجب أن حتلل الوضع احلالي 
لألس��واق املس��تهدفة واإلمكانيات املتوقعة لنفاذية ومنافسة 
املنتج��ات النهائية عند طرحها في األس��واق احمللية واإلقليمية 
والعاملية وأن حتدد األسعار املناسبة لبيع املنتجات النهائية على 

مدى عمر املشروع اإلنتاجي. 

إن االهتمام بتطوير العديد من املنتجات التحويلية الناجحة من 
فاكه��ة التمر يعد من التحديات الكبيرة التي تواجه العديد من 
ال��دول املنتجة للتمور عاملياً، بيد أن اآلفاق واس��عة جداً لتحقيق 

العديد من النجاحات التقنية و اإلقتصادية في هذا الشأن.
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كنت حينها في السابعة من عمري  كانت أمي تعد لشئ مهم 

لم أكن اعرفه . جتتمع النسوة في منزلنا يوميا إلعداد احللويات 

واخملبوزات وكلما مّر يوم يزداد النشاط ويزيد عدد اجلارات وفي آخر 

منزلنا  باب  ليخط على  اخلطاط  االستعداد جاء حسن  يوم من 

ثم  حميداً(  وعوداً  مغفوراً  وذنباً  مشكوراً  وسعياً  مبرورا  )حجاً 

جيء بجريد النخل ومت نظمه عقداً يزين مدخل البيت .

عرفت حينها أن القادم مهم من بلد أهم ...أبي سيكون غدا هنا 

قادما من احلج ارض احلجاز بعد أن أدى الفريضة....

الظهر وهم  اجليران بعد صالة  الذبائح وجتّمع  واعدت  اليوم  جاء 

يترقبون الطريق وفي حلظة ظهرت سيارة من بعيد تهلل اجلميع 

هلل   ... أبي  تّرجل  مباشرة  البيت  أمام  السيارة  وقفت  وفرحوا. 

وكّبر الناس ..ذُبحت الذبائح ... تدافع الكل للمصافحة ومباركة 

احلج حملت احلقائب إلى داخل املنزل.

فرح  اجلميع وأكلوا وشربوا  وجتّمعوا حول أبي وبدأ يحكي لهم 

)مكة  احلج  وعن  احلجاز  أرض  وصل  حتى  معاناته  كانت  كيف 

..احلرم...منى ..مزدلفة ...املدينة املنورة ..الروضة الشريفة ...جبل 

االنتهاء من حكاياته فتحت  بعد   ) ... من القى ومن صادق  احد 

هذه  قائال  أبعدها  منه  أدنوها  كلما  واحدة  حقيبة  إال  احلقائب 

بعدين ....ُوزعت الهدايا, ما من احد إال وخصه بهدية .. املسابح 

..........وبعد  الصالة  وسّجاد  واملصاحف  العود   ودهن  والطواقي 

جيء  أصدقائه  من  وعدد  غيرنا  معه  بقي  ما  اجلمع  انفض  أن 

بتلك احلقيبة املؤجلة الفتح ....... نظر إليها الكل بترّقب وحب 

....... الصمت  بالفتح بحركة بطيئة وفجأة عم  وبدأ  استطالع 

مابداخلها متور املدينة أو كما كان يسميها أبي متور احلجاز فرح 

اجلميع  وبدأ بالتوزيع وُكل من وصله شي أوصاه أبي )ال تنسى أن 

يتذوق منها فالن و....... هذا من متر مدينة الرسول)ص((  ليزيدها 

قيمة إلي قيمتها.....

 بعدها بأكثر من أربعة أشهر أرسلني أبي ألحد اصدقائة )عثمان(

وجدته وسط جمع من ضيوفه يحكي لهم عن متر املدينة وما 

أدهشني انه اخرج من خزانته اخلاصة نفس العبوة التي أهداها 

من  واألغرب  باإلطراف   ونخالت  اخلضراء  القبة  عليها  و  أبي  له 

ذلك انه لم يأكل منها شي احتفظ بها كما يحتفظ بأشيائه 

الثمينة كقطعة من ماس .....

ال  الذين  من  العالم  أنحاء  في  باملسلمني  فكيف  عثمان  هذا 

يفضلون  هل  الشريفني  احلرمني  ألرض  الوصول  يستطيعون 

ادخاره بدال من أكله كما فعل عثمان  لعدم حصولهم عليه إال 

كهدايا  وإنها أغلى هدية.

أنحاء  كل  في  وتوفيرها  للتمور  بالترويج  لالهتمام  دعوة  هذه   

العالم, ملا لها من قيمة غذائية وبُعد روحي.

إهنا أغلى هدية

 عبد الغفار محمود سالمة
مصنع درة التمور
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التمر  نوى  يستخدمون  العربّية  اجلزيرة  أهل  كان  املاضي  في 

وأحياناً  باملاء  ينقعونه  ثم  يجمعونه  حيث  للحيوانات  طعاما 

يطبخونه ليلني ليطعموا به حيواناتهم كرفد يسمونه »املدودة« 

يساعدهم على التوفير في العلف. ولكن استخدام نوى التمر 

إلطعام احليوانات نُسي مع مرور الزمن لتوفر مواد أخرى إلطعام 

احليوانات مثل الشعير وغيره من األعالف. واليوم مع انتشار زراعة 

النخيل وكثرة محاصيله أصبحت كميات مهولة من نوى التمر 

مجدداً  يعود  الواعدة  املادة  بهذه  االهتمام  ولكن  هدراً.  تذهب 

فقد  للحيوان،  وليس  لإلنسان  كمنتج  استحياء  على  ولكن 

وجد فريق بحث برئاسة الدكتور صباح جاسم في »مجّمع زايد 

لبحوث األعشاب والطب التقليدي« في أبو ظبي، املعروف سابقاً 

التمر  نوى  خالصة  أن  األعشاب،«  لطب  ظبي  أبو  »مركز  باسم 

الفيروسات.  قتل  في  ممتازة  خصائص  لها  مركبات  على  حتتوي 

يقول الدكتور جاسم: »ولكن النوى مادة نفايات، فال أحد سيأكل 

قوية  مركبات  على  يحتوي  وجدناه  عايناه  عندما  ولكن  النوى. 

الفيروسات  على  القضاء  على  قادرة  كانت  للفيروسات  مضادة 

في دقائق.. . ولذا فهي شديدة القّوة عند مقارنتها مبركبات أخرى 

الدكتور  ويضيف  أخرى.«  نباتات  في  رأيتها  للفيروسات  مضادة 

جاسم بقوله إن البحث اآلن جارٍ عن مستحضر أساسه منتجات 

التمر يساعد على التئام القروح. ويرى أن إيجاد مستحضر على 

شكل مرهم قادر على ذلك.

املعلومة  هذه  العبودي  ناصر  بن  محمد  الشيخ  والدي  ويؤكد 

بقوله في كتاب »معجم النخلة في املأثور الشعبي« أن قدماء 

النواة  ألن  املوتى  جثث  تطهير  في  يستعملونه  كانوا  املصريني 

ويذكر   .«  %10.5 إلى   %8.5 بني  تتراوح  بنسب  دهنّية  مواد  حتوي 

أيضاً أن نوى التمر أصبح يدخل في صناعات عديدة مثل صناعة 

الصابون لالستخدام العام ولعالج بعض األمراض اجللدية وفروة 

التي  املتحدة  لألمم  التابعة  الفاو  منظمة  نشرة  وحسب  الرأس. 

فإن   »Date Palm Products التمر  نخيل  منتجات   « بعنوان: 

في  أيضاً  الوالد  يذكره  والذي  التمر،  لنوى  الكيميائي  التركيب 

 ،)%10-7( زيوت   ،)%7-5( بروتينات   ،)%10-5( رطوبة  هو:  كتابه، 

ألياف خام )10-20%(، نشويات )55-65%(، رماد )1-2%(. ويبدو من 

هذه النشرة أن محتوى النوى من النشويات، التي تشّكل أكثر 

املرّكبة  النشويات  يتألف في مجمله من  النوى،  وزن  من نصف 

والقليل منه سكريات. ومحتوى النوى من املعادن كالبوتاسيوم 

والفسفور واملغنيزيوم والكالسيوم جّيد، ومحتواه من الصوديوم 

وقّلة  النافعة  واملعادن  املركبة  بالنشويات  النوى  وغنى  قليل. 

السكريات وامللح فيه يجعل امكانية استغالله في االستهالك 

اآلدمي ممكن لالستفادة أيضاً منه كمادة خام واعدة في قدرتها 

الكامنة للقضاء على الفيروسات.

ذكر  الشعبي«  املأثور  في  النخلة  »معجم  الوالد:  كتاب  وفي 

جملموعة من املنتجات تًظهر االستفادة من مسحوق نوى التمور، 

في  النوى  نقع  طريق  عن  حتّضر  التي  النوى  قهوة  أهمها  ومن 

املاء ملّدة 72 ساعة ليزداد وزنها مبقدار 25%. وقد يتم نقعها ملّدة 

أسبوع بحيث يزيد حجمها مبقدار 50%. وبعد النقع يحتاج النوى 

النخيل  وفي معرض  ثم طحنه.  إلى تكسير ليسهل حتميصه 

والتمر الذي أقيم مؤخراً في أبو ظبي وجدت منتجاً من نوى التمر، 

وهو بديل القهوة نوى التمر من إنتاج »متور الطلع الوطنّية« من 

سلطنة ًعمان )وقد سمعت أن مصنعاً في األحساء يسّوق قهوة 

النوى(، وطعمها ورائحتها يشبه طعم ورائحة القهوة سريعة 

التحضير. وقهوة النوى ممتازة ملن يرغب في االستمتاع بالقهوة 

من دون التعرض ألضرار الكافيني.

نوى التمر 
 يقتل الفريوسات!

د. شريفة بنت محمد العبودي

مقال
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َيَتَباَهى ِباْلَجِريْداْنُظِر النَّْخَل َتَراُه

ْمِس َدْوًما ِفي ُشُموٍخ اَل َيِحيْدَراِصًدا ِللشَّ

َحبََّذا اْلَبْسُط اْلَفِريْدَيْفِرُش اْلَْرَض ِظاَلاًل

ُكلُّ َما ِفيِه ُمِفيْدَحاِماًل َخْيًرا َوِفيًرا

َراِسَخاٍت اَل َتِميْدَذاَك ِجذٌع ُذو ُجُذوٍر

َباِذٍخ َيْزُهو ِبِجيْدُثمَّ َساٌق ِمْثُل َقدٍّ

َفْوَقُه َطْلٌع َنِضيْدَزاَنُه َتاٌج َجِميٌل

َعْسَجُد اللَّْوِن َجِديْدَوِسَباٌط َقْد َتَراَمى

َكَيَواِقيِت الُعُقوْدَوَعَراِجيٌن َتَدلَّْت

َوِبَما َتْحِوي َتُجوْدَقْد َحَوْت َتْمًرا َرِطيًبا

َنْنَتِقي َكْيَف ُنِريْدَيا ُأَصْيَحاِبي َتَعاَلْوا

َفَكَأنَّ اْلَيْوَم ِعيْد َنْأُكُل التَّْمَر َشِهيًّا

النخل والتمر قصيدة لألطفال
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 استراحة
العدد

نوال مهنى
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من  نخبة  بتأليفه  قام  قيماً  كتاباً  سعود  امللك  جامعة  نشرت 
هيئة التدريس بقسم الهندسة الزراعية وقسم علوم األغذية 

والتغذية..

طاملا  موضوعية  رؤية  يقدم  الفريد  طرحه  في  الكتاب  هذا 
نوقشت، وازدات احلاجة إليها في الوقت الراهن، فالكتاب يتناول 
وتدريج  فرز  ومعايير  وامليكانيكية،  واحلرارية  الطبيعية  اخلواص 
التمور، وإنتاج دبس التمر وسكره عالي الفركتوز على مستوى 

التصنيع التجاري..

في  قدمياً  التمور  صناعة  تاريخية  حملات  في  الكتاب  استعرض 
اململكة توطئة للدخول في مراحل التصنيع في الوقت احلاضر، 
إضافة إلى قطاعات كنز وتعبئة وتصنيع التمور، ماراً على قطاع 

قراءة يف كتاب

التعبئة التقليدي الشعبي، قبل الدخول إلى قطاع تعبئة التمور 
بالتقنيات احلديثة.

يقدم الكتاب صورة غير منطية آللية التصنيع لهذا املنتج احليوي 
وإمكانية  للتمور،  التحويلية  الصناعات  لتقنية  تناوله  خالل 
الصناعة  لهذه  املستقبل  ألفاق  طرحة  في  وأيضاً  جتميدها، 

وجدواها االقتصادية.

لم يغفل الكتاب املعوقات التي تعترض النهضة الصناعية في 
هذا القطاع الثري، وتناولها بالتفصيل بعد اإلجمال وكأنه يدق 
ناقوس اخلطر بأن األمل كله في التحول الصناعي لهذا املنتج، 
الصناعة  هذه  وتذهب  اململكة،  من  البساط  يُسحب  أن  قبل 
بعوائدها الضخمة لدول ال متلك ما متلكه اململكة من مقومات، 
ومتثلت املعوقات في عدم وجود رؤية تسويقية جادة وطموحة، وإن 
وجدت تصطدم باملعوقات اإلدارية، ومن ثم الوصول إلى القصور 
املعوقات  أخطر  وكانت  والتوعية،  واإلعالن  الدعاية  عمليات  في 
التي ساقها الكتاب محدودية التقنية التي تساعد على دخول 
إلى  باإلضافة  متكامل،  جتاري  بشكل  للتمور  التصنيع  عصر 
عدم وجود قواعد معلومات وأقسام بحث وتطوير تناسب حجم 

املنتج في اململكة ومكانته.

لقد تناول الكتاب بجرأة دور اجلانب احلكومي وما يجب أن يقوم 
به إلثراء هذه الصناعة، خاصة فيما يتصل بالتسويق الذي يعد 
التقنيات  لشكل  مستقبلية  رؤية  وتقدمي  صناعة،  أي  عصب 
التي يجب توافرها إلجناز هذه املهمة الوطنية، إضافة إلى اجلانب 
اإلعالمي الغائب في هذا الوقت، أو ليس على قدر احلدث، وأهم 
األبحاث  دعم  احلكومي  اجلانب  بها  يهتم  أن  التي يجب  اجلوانب 
وقواعد البيانات، إضافة لوضع مواصفات قياسية عاملية للتمور 

السعودية..

تناول الكتاب بكثير من التفصيل عمليات التصنيع بدءا من دبس 
األساسية  العمليات  إلى  إضافة  الفركتوز،  التمر وسكره عالي 
لتجهيز ومعاجلة التمور وعمليات إزالة النوى، وكذلك الفرم، ثم 

عمليات اخللط امليكانيكي والترشيح.

ولم يغفل الكتاب أن يقدم صورة الستخدامات منتجات التمور 
لالقتصادية  اجلدوى  لبيان  ذلك  وغير  وسكر  دبس  من  املصنعة 

لعمليات تصنيع التمور..

وفي فصله السادس استعرض الكتاب التقنية احليوية، وعمليات 
التخمر وأهميته، إضافة إلى املفاعالت احليوية، والشروط الواجب 

توافرها في تلك املفاعالت، وكذلك إنتاج حمض الستريك..
في  البثق  تطبيقات عملية  الكتاب  تناول  السابع  الفصل  وفي 

تصنيع التمور، وتأثيرها على مكونات الغذاء..
صناعية  طفرة  بقدوم  يبشر  قيماً  مرجعاً  يعد  الكتاب  هذا  إن 
وأيضاً  الثري،  احلقل  هذا  في  العاملني  وطموحات  تتناسب 
من  الكثير  يستحق  الذي  العاملي  ومنتجها  اململكة  ومكانة 
عوامل االهتمام والرعاية، حتى تصبح التمور –كما نتمنى- كنزاً 

اقتصادياً يؤثر بشكل كبير في االقتصاد الوطني للبالد..

تطبيقات هندسية في تصنيع التمور

قراءة : محمد مطاوع
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سكريات التمور موضوع يتم تداوله في اجملالس، وكل يدلي بدلوه 
علمية  ابحاث  على  مبني  بالضرورة  وليس  انطباعات  على  بناء 
عنها. وقد مت تناول املوضوع بالتفصيل في أحد األعداد السابقة، 
نقاطها  أهم  جنمل  هنا  ملخصها.  عرض  يود  العديد  أن  إال 

والتوصيات اخلاصة بها.

فهل هناك متور قليلة السكريات؟ كم هي نسبة السكريات في 
هذه التمور؟ هل صحيح أن التمور ذات نسبة السكريات الثنائية 
أكثر »ضرراً« من التمور ذات السكريات األحادية.. ما هي حقيقة 
السكريات  نسب  عن  الناس  بني  تداولها  يتم  التي  »اجلداول« 

أي التمور
 أقل 

سكريات؟

يجيب  األسئلة  هذه  السكر؟  ومرضى  اجلسم  على  وتأثيرها 
عليها ذوي االختصاص في علوم األغذية وفي الطب مفصلة في 

مجلة النخيل والتمور )العدد الرابع(. 

تتفاوت نسبة السكر الكلية في التمور كاملة النضج بني  %67 
- 85% من اللب )أي اجلزء الذي يؤكل من الثمرة، باستبعاد النوى(. 
الرطب من  التمور في طور  السكر في هذه  بينما تصل نسبة 
35-55% )نظراً الحتواء الرطب على نسبة عالية من املاء مقارنة 
نسبة  تفاوت  يرجع  النضج(.  كاملة  للتمور  النسبي  باجلفاف 
عوامل  إلى  يرجع  وكذلك  التمر،  صنف  إلى  أساساً  السكريات 
الظروف  الزراعة،  منطقة  النخيل،  خدمة  طريقة  مثل  أخرى 
تخزين  ظروف  وأخيراً  النضج،  مرحلة  احلصاد،  وقت  املناخية، 
التمور )خاصة درجة احلرارة والرطوبة النسبية للجو(. هذا إضافة 
إلى اختالفات بسيطة قد تنتج من طريقة حتليل عينات التمور 

ودقة أخذ النتائج.

التمور تنقسم إلى نوعني  هذه السكريات الكلية املوجودة في 
أساسيني:

هذه 	  متحولة(.  أو  بسيطة  أو  )أحادية  مختزلة  سكريات 
السكريات األحادية تتكون من سكري اجللوكوز والفركتوز 
وذلك بنسب متقاربة ) أي حوالي 50% لكل منهما(. معظم 

أنواع التمور حتتوي على نسبة عالية من هذه السكريات.

سكريات ثنائية )سكروز(: أنواع قليلة من التمور حتتوي على 	 
هذا النوع من السكر )أشهرها صنف السكري بنسة %45 
سكروز وكذلك بعض أنواع التمور اجلافة )شديدة الصالبة(.

عموماً ليس هناك اختالف في كمية السعرات احلرارية بني أي نوع 
من السكريات املذكورة!. أما بالنسبة لدرجة »حالوة« السكريات 
فنجد أن سكر الفركتوز يتميز بأنه أحلى من السكروز بحوالي 
مرة ونصف وكذلك من اجللوكوز. كما تشير بعض األبحاث إلى 
بأنه »ابطأ« في التحلل إلى الدم عند  أن سكر الفركتوز يتميز 
تناوله، والتي تعتبر ميزة له.  على كل حال، هذه املعلومات ليس 

لها عالقة مباشرة بالسكريات املستهلكة من التمور.

من  عالية  نسبة  على  حتتوي  التمور  أنواع  كل  عام،  بشكل 
السكر!! لذلك يجب االحتراس عند تناول كميات كبيرة منها. 
النسب االعتيادية )وإن كانت تختلف من شخص آلخر( ال تسبب 
أضراراً صحية للشخص الذي ال يعاني من ارتفاع نسبة السكر. 
وكما هو معلوم فإن مرضى السكر، البنكرياس لديهم ال ينتج 
إنسولني بكمية كافية حلرق السكر ولذلك ترتفع نسبة اجللوكوز 
في الدم.  أما من لديه هذا العارض )شفا اهلل اجلميع( فيتوجب 
الكميات  لتحديد  أغذية  أخصائي  أو  طبيب  مراجعة  عليه 
ومجموع  الدقيق  التشخيص  على  بناء  التمور  من  القصوى 

السعرات احلرارية املستهلكة يومياً.

مقال
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أهم التوصيات للمهتمني بسكريات التمور 

 تتراوح نسب السكريات الكلية في التمور الناضجة ما بني 50 إلى %80. 	 

 لم يثبت أن هناك تأثيراً لنوع السكريات األحادية أو الثنائية على مرضى السكري. 	 

 ثبت خطأ استنتاجات اجلدول املتداول بني الناس وعن »أضرار« سكريات التمور. الثنائية بل قد يؤدي الفهم اخلاطئ لهذه اجلداول 	 
إلى نتائج مضللة وخطيرة.

 الفركتوز أعلى حالوة من اجللوكوز مبرة ونصف ولكن اجللوكوز يوجد بصورة متساوية مع الفركتوز.	 

 »مؤشر السكري« يعبر عن مستوى ارتفاع جلوكوز الدم بعد تناول الغذاء مباشرة	 

 ينبغي استخدام »مؤشر السكري« بديالً عن نسب السكريات في التمور خاصة ملن لديهم ارتفاع السكر..	 

 اخلالص والسكري األقل »مؤشر سكري« ولكن البرحي ونبوت السيف أعالها.	 

 البطيخ والكمثرى أعلى »مؤشر سكري« من التمور! وأقلها التفاح.	 

 ينبغي ملرضى السكري »االعتدال« في تناول التمور )3-7 حبات في الوجبة( كما هو احلال لبقية األغذية..	 

 يوصى مبراجعة استشاري أغذية أو طبيب لتحديد كميات ونوع األغذية )ومنها التمور( ملرضى السكري.	 

 نتمنى للجميع االستمتاع بتناول التمور بكميات متوازنة مع حالتهم الصحية والغذائية..	 

اإلس��تخدام  منتج��ات  )أ( 

املباشر كغذاء:

مؤشر السكرينسبة السكر الكلية %الصنفم

8065برحى1

سيف2
 
8065

8060صقعي3
7357سلج4

7755ربيعيه5
6154روثانه6
7953خضري7
6952نبوت سلطان8
7448سكري9

8236خالص10

مؤشر السكرينسبة السكر الكلية %الصنفم

0.2572بطيخ1

0.3557مشمش2

355متر3
1.254موز4

0.6351منجا5
0.7647عنب6
0.5642خوخ7
0.640توت8
0.638كمثرى9

0.638تفاح10
برتقال11

0.55
37

0.3225جريب فروت12

جدول رقم  ) 1(. نسب السكريات الكلية ومؤشر السكري لعشرة أصناف من التمور.

جدول )2( السعرات احلرارية في بعض ثمار الفاكهة.
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ever produced comes from this period:  
The Natural History of Palms, by C.F.P. 
von Martius, published 18231850-.  
The work contains 240 outstanding 
chromolithographic plates.  It should be 
noted that both chromolithographic and 
hand-colored plates were commonly 
used to illustrate nineteenth century 
books.  
In the mid nineteenth century, 
botanical book illustrations were 
often copied and redrawn from 
other published sources because 
international copyright laws were yet 
to be enacted.  A case in point involves 
Bethold Seemann’s Popular History of 
the Palms, published in 1856.  Seemann 
was a German botanist who studied in 
Britain. The delightful setting shown 
in Figure 4 was indisputably redrawn 
from a plate in Martius.  This illustration 
includes two date palms, one in fruit, 
and a village landscape of two people 
and a donkey with mountains in the 
background.  It is clearly more artistic 
than botanical, but appropriate for that 
book.  A few of the other Martius plates 
have similar scenic depictions of palms, 
although most are strictly botanic.  
The date palm has a bright future as a 
tree crop, thanks in particular to recent 
advances in biotechnology which have 
the potential to ameliorate pest and 
disease problems, and to enhance fruit 
quality and quantity.  By contrast, the 
culmination of date palm illustrations, 
and botanical illustrations in general, 
already was achieved in the nineteenth 
century, and will never be equalled.

Article
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plates (photoengraving) and the use of 
offset printing.  The invention of digital 
photography in the 1970s represents 
the most recent change in how plants 
such as the date palm are illustrated in 
books.   
The Golden Age of botanical illustration 
is a phrase often used to designate the 
eighteenth 
and nineteenth centuries, because of 
the extraordinary quality of botanical 
books that were produced.  Some of the 
books were printed on folio-sized paper 
(30.5 x 38.2 cm) to permit presentation 
of greater detail.  In that Golden Age, art 
and science joined together to produce 
works of outstanding scientific value and 
exceptional beauty.  Many of the books 
of that era have been reprinted and 
their attractive 
b o t a n i c a l 
plates copied 
to decorate the 
walls of public 
places and 
private homes.  
Representative 
illustrations of 
that time period 
are the following 
four selected 
date palm plates 
from European 
p u b l i c a t i o n s , 
spanning the 
period 1737-
1856.  
An example 
from Britain 
is Elizabeth 

Blackwell’s 1737 book A Curious Herbal 
which contains 500 hand-colored 
copper plates of useful plants.  One of 
the plates, composed of a date palm 
leaf, flower fruit and seed, is presented 
in Figure 1.  Typical of such books, only 
key plant parts are shown. The later 
illustration in Figure 2 includes a greater 
amount of botanical information, with 
inclusion of a date palm tree as well as 
details of the leaf, fruit and seed.  As 
another example of a hand-colored 
copper engraving, it is taken from a 
massive study Illustrations of Plants by 
the Austrian physician Ferdinand Vietz, 
published 18001822-.  
In the mid nineteenth century, botanical 
books often began to illustrate plants 
in a natural setting. The French scientist 

Charles d’Orbigny 
produced the 
fifteen-volume 
U n i v e r s a l 
Natural History 
D i c t i o n a r y , 
published from 
1839 to 1849.  
Figure 3 of 
the date palm 
includes trees 
and botanical 
detail; it is one of 
the nearly three 
hundred hand-
colored plates in 
the work.
The most 
remarkable book 
on palms 
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Images of the date palm are recorded 
from nearly 10,000 years ago in the 
Neolithic Period, as well as in Pharoanic 
Egypt, among the Sumerians and the 
civilizations that followed.  Identifiable 
images of date palms are found in 
tomb paintings, on pottery, in texts and 
as relief-sculptures.  Warda Bircher’s 
excellent study, The Date Palm, 
published in Cairo in 1995, describes 
and illustrates early representations.  
A number of hand-illustrated 
manuscripts of the Middle Ages show 
date palms.  In general, depictions of 
plants were often of value because of 
the great historical importance given 
to the medicinal properties they were 
believed to possess in the treatment of 
human disease.  Botanical illustration 
became a complementary blending of 
art and science.  Upon the invention 

of movable type and the printing 
press in the fifteenth century, multiple 
copies of illustrated books could be 
produced.    Early book illustrations 
were achieved with woodcuts, made 
from a smoothed block of wood 
prepared as a relief matrix, leaving the 
image at the surface level.  The finished 
block is inked and pressed against a 
sheet of paper to transfer the image.  
Color woodcut prints were produced 
using multiple blocks, one for each 
color, applied to the paper surface in 
sequence.  More durable stone blocks, 
typically of limestone, were developed 
at the end of the eighteenth century to 
create a relief image.  Multiple identical 
stones blocks were used to create 
cromolithographic plates.  Overprinting 
of primary colors was carried out to 
yield secondary colors. Black and white 
woodcut or lithographic prints were 
sometimes colored by hand.   
Starting in the fifteenth century in 
Europe, metal plates, typically of 
copper, were etched with a tool and 
pressed against paper to pick up an 
image from the engraved lines.  Metal 
plates reproduce a sharper image than 
those produced from either wood or 
stone.  Copperplate prints were often 
individually colored by hand for book 
illustrations.
The production of images of date palms 
and other subjects was modernized 
with the invention of photography 
in the nineteenth century.  This, in 
turn, led to more recent techniques of 
printing illustrations by transferring 
photographic images onto metal 



S
e

v
e

n
th

 Is
s

u
e

The illustrations used in this article are better 
understood and appreciated if they are placed 
into the historical context of technological 
developments to reproduce images of plants in 
books.  

BY :Dennis V. Johnson
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 Color Botanical
 Illustrations of the Date

 Palm in the Eighteenth and
Nineteenth Centuries
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Van Amerongen, nr 1 in CA
For more than 40 years, Van Amerongen is the 
worldwide number one full-service provider 
in Controlled Atmosphere / ULO technics; 
CO2-scrubbers, VPSA O2-scrubbers, Ethylene 
decomposers, control units, Palliflex, and cold store 
accessories. We work in more than 50 countries, 
for instance in Turkey, Tunisia, UAE, and other 
countries.
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Article

With an optimal relative humidity, O2 and CO2 percentage of the air in your cold store, it’s possible to 
store your dates several months longer. With our Controlled Atmosphere (CA) equipment it’s easy to 
reach levels of -100 -2 % O2 without any loss in quality of taste of your dates. 
  
Prof.Hassan Kahtany said  “Recent research studies for dates learned us what the optimal conditions are 
to store dates for several months, without quality loss.“ It keeps its freshness at least for three months. 
The prices of dates will be much higher at the end of dates season at fresh stage specifically for Barhi at 
Khalal stage of maturity.This CA technology can be used forthe disinfestation of dry dates from insects

Van Amerongen CA Technology Branch Turkey  
Tel . :+902422271095
 Fax. :+902422271096
madibelli@van-amerongen.nl
sonen@van-amerongen.nl
www.vanamerongenCAtechnology.com  
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where the technology is used to remove 
defects and foreign material (FM).  As a 
result of the benefits achieved in these 
markets – improved food safety and 
product quality, increased yields and 
reduced labor – processors of other 
food products are increasingly looking 
to create competitive advantages in 
their respective markets by automating 
sorting.  Al Foah is leading the way in 
the palm date industry.

“When we started our search, we 
knew that no supplier had a date 
sorting system that was ready to go,” 
explained Sriraman.  “The fact that Key 
had systems installed in thousands of 
plants, inspecting hundreds of different 
kinds of products, gave us confidence 
in their ability to adapt a system to meet 
our exact needs.  It was important to us 
that Key was able to show us systems 
that were successfully sorting products 
that are similar to ours, namely dried 
apricots and prunes.  That, along with 
their cooperative nature, won our 
business.”

Today, Al Foah has three Optyx sorters 
at their Al Saad factory and two Optyx 
sorters at their Al Marfa factory.  Three 
of these are Optyx 6000 series sorters, 
which feature a 1220-mm wide scan 
area and sort up to 6 metric tons of 
dates per hour.  Two are Optyx 3000 
series sorters, which feature a 610-mm 
wide scan area and sort up to 3 metric 
tons of dates per hour.  
Key can configure Optyx with a 
combination of top- and/or bottom-
mounted cameras and lasers to meet 

the exact needs of each application.  
Al Foah’s Optyx 6000 sorters feature 
cameras and their 3000 sorters feature 
both cameras and lasers.  

Using cameras, Optyx recognizes each 
object’s size and shape as well as 
millions of subtle color differences.  Al 
Foah uses this capability to grade dates 
according to size and color.  Lasers 
detect foreign material (FM) based on 
differences in the structural properties 
of the objects, a capability that Al Foah 
uses to remove dates with calyx when 
they are producing the highest product 
quality for the Abu Dhabi royal family.

As product passes through the sorter, 
it is inspected from the top while still 
on the conveyor belt.  Product is then 
launched off the end of the Optyx belt 
for in-air viewing from the bottom.  
Using proprietary image processing 
technology designed specifically for 
dates, the sorter quickly analyses 
the images, comparing each object 
to previously defined accept/reject 
standards.  

Dates can challenge automated 
technology because they are sticky and 
somewhat fragile. Rough handling can 
damage dates and damaged fruit is not 
only unacceptable in the final package, 
but can stick to automation technology 
and interrupt the process.  With an 
expertise in product handling as well as 
sorting, Key designed Al Foah’s Optyx 
to gently handle dates to preserve 
the highest product quality and ease 
sanitation.
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Article

Al Foah Automates Sorting 
with Key Technology’s Optyx

Al Foah, the largest producer of palm 
dates in the United Arab Emirates, is a 
shining example of Arabian innovation 
and the UAE’s leadership of the 
Arabian Renaissance.  They are the first 
in the world to automate the sorting 
of dates.  To develop a sorter for this 
new application, they turned to sorting 
expert, Key Technology.  Two years 
ago, Al Foah installed their first Optyx® 
sorter to separate various grades 
according to size and color, and based 
on the success of that system, installed 
four more Optyx sorters since then.

“Before we automated sorting, we 
relied on mechanical grading and 

manual labor to do the job.  Our 
primary goals in automating this 
operation were twofold.  We wanted to 
improve the consistency of the output 
and we wanted to increase the volume 
of product being inspected,” said 
Swaminathan Sriraman, Manufacturing 
Director at Al Foah.  “We considered 
several suppliers and decided to work 
with Key Technology because we were 
the most confident in their capabilities 
and commitment to support us in 
developing this new application.”

Sorters have been widely adopted 
around the world in facilities that 
process potatoes, fruits and vegetables 
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Date Palm
in

Our heritage

The date palm is one of the most 
important agricultural sectors 
in the Arabian Gulf region. The 
annual production of dates 
estimated to 7.8 million tons in 
the world in which Saudi Arabia, 
alone, produces 1.05 million tons 
of dates. This production accounts 
to about 13.5 % of the total 
world production of dates (FAO, 
2011). Currently, the Kingdom is 
the third largest date producing 
country in the world preceded by 
Iran and Egypt. There are more 
than 400 different date cultivars 

of which 60 are predominant in 
production and popularity. This is 
from more than 23 million palm 
trees, which represents 55% of 
total fruit production in SA.
 The date palm has been an 
important staple food crop 
and a main source of energy 
for centuries in people diet of 
the Middle East regions. It also 
contributed to human health, 
when consumed with Fruits of 
Date Palm trees are rich in sugars 
(fructose, glucose and sucrose), 
minerals, and vitamins. They are 
generally associated with health 
foods, and have found their 
way into sweets, confectionery, 
chocolates, baking products, 
preservatives, and breakfast 
cereals.
  Dates played major rule in the life 
of Gulf population for centuries. 
It was their major meal in the 
desert. They utilize all parts of 
the date palm in construction 
their homes, furniture, packages, 
and other accessories. In 
addition, it has religious and c 
ulture dimensions. In Ramadan, 
it is recommended to eat Rutab 
(fresh soft dates), and there is 
much demand to export dates 
to other parts of the world. Still 
dates constitute a major dish to 
be served with Arabia coffee to 
the guests as tradition practice 
for most homes.  
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vegetable.  Accounts from ancient 
Egypt document literally hundreds of 
useful products from the date palm.   
Those ancient uses should be evaluated 
as part of an assessment to more fully 
utilize the entire date palm at present.   
Considering the date palm on a world 
scale, what actions do you think should 
be taken to enhance development and 
cooperation among countries?  
About 20 countries in the world produce 
dates and have common problems and 
concerns.   There is great need for a 
Date Palm Consortium to coordinate 
research and development efforts, 
thereby avoiding costly duplication.  
A large number of technical research 
studies have been carried out on 
date palm in recent decades, but the 
results are not readily available to all 
date palm scientists.  The Consortium 
could function as a clearing house for 
researchers worldwide to share research 

findings and to foster collaboration.  
It could also serve as a platform for 
periodic on-line seminars.   
What research are you currently 
engaged in on date palm?  
The topic I am now working on is 
existing seedling date populations in 
the Americas.  The subject is of interest 
because initial introductions were all 
by seed; the importation of offshoots 
for commercial production came later.  
In certain locations in Peru and Mexico, 
seedling dates became naturalized 
and have reproduced spontaneously 
for as many as 400 years.  Fruits from 
these date palms are harvested on a 
small scale for local consumption; but 
more importantly, there have evolved 
unique fruit types and the trees may 
have value as germplasm resources for 
genetic improvement.  I hope to make 
a presentation on this research at the 
next date conference.

Interview
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You have attended recent international 
date palm conferences in Saudi Arabia, 
Abu Dhabi and Algeria.  What is your 
impression of the linkage between 
date palm and local people?  
At the conferences, I learned that 
some date palm scientists are also 
date palm growers, which provides a 
strong relationship between theory 
and practice.  This represents a very 
important advantage in dealing with 
problems and improving practices.  On 
field trip visits to date plantations, I was 
impressed by the pride farmers have in 
the quality of the fruits they produce 
and in their depth of knowledge about 
the date palm.  
Please relate some personal experiences 
from your visits to date-producing 
countries.
The opportunity to sample new and 
different date palm varieties, as well 
to eat traditional dishes using dates as 
an ingredient, expanded my personal 
appreciation of the diverse food uses 
of dates.  My most treasured personal 
memory of the conference trips was the 
gracious hospitality and help extended 
to me by the local people and fellow 
date palm specialists.    
What do you foresee as the future of 
date palm as an agricultural resource?
Date fruits have unique qualities as 
compared to other fruits; most notably 
they can be stored at low temperatures 
and retain quality and appearance.  
Improved post-harvest handling, 
processing and storage could reduce 
losses and increase the crop’s value to 
farmers.  This would boost marketable 

national output, and at a lower cost per 
kilogram of fruit than new plantations.  
Biotechnology has the potential to 
bring about major changes in date 
production through improved fruit 
quality and yield.  
What are your recommendations for 
research and development of the 
date palm sector in major producing 
countries? 
Foremost, research and development 
must deal with the threat posed by 
pests and disease for they represent 
the most challenging aspect of 
futuredevelopment.  For example, 
losses attributable to the red palm 
weevil insect and Bayoud disease 
fungi are significant and will increase 
unless new strategies are devised to 
control these threats by biological or 

chemical means or to make date palms 
resistant to them through genetic 
modifications.   New food and industrial 
use of date fruits shows promise.  Also, 
date growers would derive substantial 
benefit from a full utilization of the 
numerous products the date palm can 
provide.   Leaves, petioles, stem wood 
for construction materials and for fuel 
are hardly utilized at present.  The 
edible palm heart, available when trees 
are felled for some reason, could also 
be harvested and processed as a green 

Date fruits have unique 
qualities as compared 

to other fruits
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climate with high summer temperatures 
without any significant rainfall during 
the flowering and fruit development 
period.  Second, the palms must have a 
reliable and adequate supply of water 
from the soil or through irrigation.   Two 
social factors are also essential.  The 
first is investment in establishment 
of the date palm plantations through 
either a government program or 
by private investment.  A second 
necessary social factor is a work force 
trained in the cultivation, harvesting, 
processing and marketing of dates.   If 
these four components are present, 
new commercial date cultivation can 
be a success.

How does the technology of date 
cultivation and processing compare 
between the USA and, for example, Saudi 
Arabia?  
The general practices for date fruit 
production are quite similar in the USA 
and Saudi Arabia.  Planting densities of 
100 trees per hectare are a standard, 
and the practices for tree care, such as 
artificial pollination and harvest are all 
similar.  The main difference is in the 
size of the date groves.  Small groves 
tend to use more manual labor and less 
machinery whereas large plantations 
are more mechanized, especially in the 
use of lifts for access to prune, pollinate 
and harvest the fruit.  It is my belief 
that such conditions exist in all date 
growing countries. 

Interview
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about 21,500 tons of fruit annually, 
from approximately 2,700 producing 
hectares.  The industry is expanding 
slowly with an emphasis on high value 
Medjool cultivar production.  Americans 
consume only small quantities of dates, 
about 100 grams per person per year; I 
understand that is about the quantity 
the average person in Saudi Arabia 
consumes in a day or two!  Because 
the date industry in the USA is so 
small, the industry itself does not have 
the financial resources to support 
marketing campaigns on a national 
scale and there is no government 
support program to promote the fruit.  
During your research on date palm in 
the USA, what were some things that 
were a surprise?  
One surprise was that in Indio, 
California, the traditional center of 
the date industry, more than a dozen 
different commercial cultivars are sold 
locally.  In addition to the well-known 
cultivars Medjool and Deglet Noor, 
others include Barhee, sold at the khalal 
and rutab stages, and Zahidi.  Visiting 
tourists are delighted to discover 
delicious date milk shakes at the retail 
date shops.  This drink is said to have 
been invented by a California date 
farmer in the 1930s, and is composed 
of a puree of dates, milk and ice cream.   
Indio is also home to the National Date 
Festival, part of the Riverside County Fair 
held each year in February.  The event 
features music programs, displays of 
dates by the various growers, selection 
of a Date Festival Queen and even a 
camel race!  Just over a year ago, a Date 
Palm Museum was opened in Indio.     

What developments are needed to 
improve the date palm sector in the 
USA?  
Most Americans are unfamiliar with 
dates, produced in the USA, as a 
delicious fruit and an excellent source 
of nutrition.  Publicity is the key to 
expansion of the market.  Some actions 
are helping in this regard, but thus 
far only a limited scale.  For example, 
in the health food industry, dates are 
becoming increasingly known as an 
organic fruit, which several growers 
now produce, and as a source of 
antioxidants.   Also, gourmet magazines 
and fancy restaurants are using date 

fruits as appetizers and in deserts.   But 
much more needs to be accomplished 
collaboratively by the growers if dates 
are to become a major American fruit 
to consumers.  Expanded domestic 
consumption would in turn stimulate 
production in California and Arizona.    
Date palms have been introduced to 
several other countries around the world 
in addition to the USA.  What are the 
major challenges to the establishment 
of commercial date palm growing in a 
location where the tree has never been 
grown?  
Two environmental factors are critical.  
This first requirement is an arid or 
semiarid 

"Most Americans are 
unfamiliar with dates, 
produced in the USA"
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How did you come to conduct research 
and write about the date palm, which 
is not a common tree in the USA?  
I should start with my general interest 
in palm trees which began when I lived 
in Brazil for two years.  Following that, 
I did research on palms in graduate 
school and have kept palm utilization 
and conservation as a personal research 
interest ever since, carrying out studies 
on different economic palms such as 
the coconut, oil palm and palmyra 
palm.  About ten years ago I decided 
to focus my research on date palm.   
The presence of date palm plantations 
in the USA intrigued me and I became 

DATE PALM JOURNAL INTERVIEW

In this interview, first we welcome prof. Dennis Johnsaon we are interested to give 
us insightoin the date palm in the USA, your experiences in visiting other date palm 
growing countries and your views about the global needs of the date palm sector.

interested in the rich history of how 
the date palm came to be grown in the 
California desert.  In 2007, I co-authored 
a book on the date industry of the USA.  
More recently, I have been researching 
the introduction of date palm to other 
countries, such as Mexico, Peru and 
Australia. 
What are the status of date palm 
cultivation and the consumption of 
date fruit in the USA?  
Date palm cultivation is confined 
to California and Arizona, where 
appropriate climatic conditions are 
found.  On a global scale, the industry 
is very small.  The USA produces only 

Interview
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of this Date Palm Journal in English startins from issue!.  
Frequently, when professionals and friends at conferences, 
workshops, and during visits were given the Date Palm 
Journal, they smile but only looking for the photos within 
the pages. Prof. Dennis Johnson as an expert and had a 
long experience with palm tree and dates activities around 
the globe expressed this feeling too; the lack of English 
section. During his tour to the Chair of Dates Industry and 
Technology (CDIT) at King Saud University he encouraged 
us to publish some articles in English. To express his 
willingness to participate in DPJ, he thankfully provided a 
very interesting article on palm tree history. We think it is 
a very valuable addition to this journal and to the history of 
date palm.  Additionally, he agreed to have an interview to 
explain the secret of his strong bonds to this “blessed” tree.

In this 7th issue of DPJ we included several files and articles; 
the controversial issue of the balance between «food» 
security and «water» security in this region is the main 
topic. Sudan is the «county» under focus; while Alghat 
is the «province» area that are famous with palm tree 
regions. Other articles focused on date palm economy and 
marketing, industrial by-products from dates, and other 
relevant cultural and health issues.

We encourage our readers as well as experts to review this 
issue and provide us with their feedback. We will be glad 
to see your participation to help the journal with the «fuel» 
it needs. Can we have a complete version of your DPJ in 
English? only with your efforts and encouragements
Hope to read from you soon!

Welcome!
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مخازن التبريد للتمور

ضمان مميز
توريد أكثر من 80 مصنع متور

فرق تركيب وصيانة مدربة ومؤهلة

يـد ر  تــو
التموروتركيب يـدمصانع  ر  تــو
التموروتركيب مصانع 
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