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االفتتاحية
    ياأتيكم هذ� �لعدد و�لأمة متر باأزمة ندعو �هلل تعاىل �أن يفرجها و�أن تنعم 

�أوطاننا بالأمن و�لأمان و�ل�شتقر�ر �لذي ين�شده �أبناوؤها.

    ويف �لنطاق �ملحلي متر عدة قطاعات ومن �أهمها قطاع �لنخيل و�لتمور 

بهز�ت »عمالية« مع قر�ر�ت ت�شحيح و�شع �لعمالة، مما �شيوؤثر بالتاأكيد على 

توفري �لعمالة ملو��شم خدمة �لنخيل �لقادمة. وهذ� يحتم تكثيف �جلهود 

نحو حلول جذرية لهذ� �لإجر�ء �مل�شتجد. وخالل جولتي يف عدد من مز�رع 

�لنخيل و�أ�شو�قها لحظت مدى تدين �جلودة و�لنظافة و�لع�شو�ئية بعمال 

موؤقتني لي�س لديهم �أدنى معرفة باتباع �لجر�ء�ت �ل�شليمة للحفاظ على 

�ملنتج �شحيا وبحد �أدنى من مو��شفات �جلودة. ر�أيتهم مبالب�س رثة و�أيدي 

ملوثة يقومون بجني �لتمور ومن ثم فرزه على ب�شط مت�شخة وممزقة.

   ونت�ش�������اءل عن تطوير �آليات جني �لتمور لتقليل �لعمالة. فكم من �أفكار 

��شتنبطت وت�شاميم عملت وحماولت وئدت لتطوير �آلة ل�شعود �لنخلة.  

منه�������ا تلك �لتي �شممت وط�������ورت يف جامعة �مللك �شع�������ود منذ عدة عقود 

ولكنها بقيت حبي�ش�������ة حتى تاآكلت وعالها �ل�شد�أ. وخ�������الل زيارة �لزمالء 

للوليات �ملتحدة �لمريكية لحظ�������و� ��شتخد�م �لآليات �حلديثة يف جني 

�لتمور بولية كاليفورنيا. فلماذ� مل تطبق لدينا؟

    وهن�������اك �مللف �ملائي و�لذي تاأتي �لنخلة يف قائمة �ملتهمني با�شتنز�فها، 

فما هي �إرها�شات �لتو�شع يف زر�عتها؟ وما هي �ل�شيا�شة �ملثلى يف �لتعامل 

معها؟ وهل ميكن �أن جند م�شادر مائية ثابتة ومتجددة ل�شقيا نخيلنا كما 

هو �حل�������ال يف �شقيا نخيل كاليفورنيا مبياه متج�������ددة من جبال كولور�دو 

�لمريكية؟!.  

    ومبنا�شب�������ة �حلديث عن �لولي�������ات �ملتحدة �لمريكية فيزخر هذ� �لعدد 

بالعدي�������د من �ملو��شوعات وجولة على �لنخيل و�لتمور هناك. وهي فر�شة 

للتذكر و�لرتحم على �أ.د. عادل عبد�لقادر رحمه �هلل و�أ�شكنه ف�شيح جناته 

و�لذي تويف يف �لأ�شهر �لأخرية يف كاليفورنيا يف مقر عمله فقد عمل بجد 

ومثاب�������رة حتى �أ�شبح من �أب�������رز �لعلماء يف تقنيات ما بع�������د �حل�شاد على 

�مل�شت�������وى �لعاملي، و�حيت ذك�������ر�ه يف عدد من �ملنا�شب�������ات �لدولية. وقد تويف 

من�������ذ �أيام كذلك تلميذه �أ.د. ع�������و�د ح�شني يف �ل�شكندرية �لذي كان معلما 

ب�������ارز� يف هذ� �ملجال. وكالهما ل�������ه م�شاهمات جمة يف �شبل تطوير �أ�شاليب 

مناولة وحفظ �لتمور و�ملو��شفات �لقيا�شية و�جلودة �خلا�شة به. رحمهما 

�هلل و�أ�شكنهم�������ا  ف�شيح جناته. و�شيتم تخ�شي�س ملف يف �لعدد �لقادم من 

جملتكم عن ماآثرهما و�شيء من �شريتهما. و�ملجال مفتوح ملن يعرفهما �أن 

يديل بدلوه عن جتربته وتعامله معهما.

    ويف ه�������ذ� �لع�������دد من جملة �لنخي�������ل و�لتمور �لتقين�������ا باملمثل �لزر�عي 

بال�شف�������ارة �لأمريكية بالريا�س �شعادة د. ح�ش�������ن �أحمد و�لذي �أبدى ع�شقه 

للتم�������ور �ل�شعودية، ويف نف�س �لوقت �أبدى �أ�شف�������ه لعدم متكنه من �لإفطار 

عليها يف بلده لندرة تو�جدها هناك. ويحث منتجي وم�شنعي �لتمور هنا 

لت�شدي�������ر متورهم �ملتميزة لهناك. وهناك �لعدي�������د من �لفقر�ت و�ملقالت 

باللغ�������ة �لجنليزية تركز معظمها عل�������ى �لعبق �لتاريخ�������ي لهذه �ل�شجرة 

�ملباركة على مر �لع�شور.

     و�إىل لق�������اء �آخ�������ر متج�������دد وقد �نفرج ح�������ال �أمتنا وهي تنع�������م بالهدوء 

و�ل�شتق�������ر�ر، و�أن يك�������ون ثبات هذه �لنخلة �ملبارك�������ة يف �لأر�س بعد غر�شها، 

وعطائه�������ا بعد ل�شعات �شوكها، وحالوة ثمرها بعد مرها، ورجوع �لنا�س لها 

بع�������د �إهمالها، نرب��شا يعطي �لتفاوؤل قدما بالعط�������اء و�لنماء و�لبذل، و�أن 

ح�������ث ديننا عل�������ى غر�شنا هذه �لف�شيلة يف �أحلك �لظ�������روف لهو د�فع خلري 

م�شتقبل �أمتنا وخري �آخرتها..  

     وه�������ذه دع�������وة للح�شور و�مل�شاركة يف خمتل�������ف فعاليات �لنخيل و�لتمور 

ومنه�������ا �ملهرجان�������ات و�ملعار�س و�ملوؤمت�������ر�ت )�لتي �أوردته�������ا جملتكم يف هذ� 

�لعدد( و�لتي �شتعقد يف �لأ�شهر �لقادمة بدء� من عيد �لفطر �ملبارك لهذه 

�ل�شنة..

وكل عام و�أنتم بخري..       

نشر وتوزيع
دار قيس للنشر والتوزيع
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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
الترجمة

م.مؤمن عزقول
--------------------------------------

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 

م.راشد بن مشاري الدباس
مستشار التحرير

Denis Johnsaon
Dates Expert

النخلة في القائمة..  ماذا فعلنا لها؟

رئيس التحرير
ا.د. عبد اهلل بن محمد الحمدان

 WWW.ABU-GAIS.COM

األسعار
سعر النسخة  10 رياالت سعودية

اإلشتراكات
لألفراد 55 رياال سعوديا للسنة الواحدة

للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية
 200 ريال سعودي في السنة الواحدة

إدارة المبيعات والتسويق
0114563277

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

* إشراف كرسي تقنيات وتصنيع التمور بجامعة الملك سعود
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آخبار

 نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجائـــــزة خليفة الدولية
لنخيل التمر في دورتها الخــــــــــــامسة 2013

كرم معالي الش��يخ نهيان مبارك آل نهيان رئي��س مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
الفائزي��ن بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في دورتها اخلامس��ة ي��وم األحد1434/4/21ه� املوافق 
2013/3/3م بقص��ر اإلمارات ف��ي العاصمة أبوظبي، بحض��ور عدد من أصحاب املعال��ي وزراء الزراعة 
العرب وأصحاب الس��عادة الس��فراء املعتمدين لدى الدولة، إضافة إلى رؤس��اء املنظمات اإلقليمية 
والدولية وعدد كبير من الباحثني واملهتمني بش��جرة نخيل التمر وأعضاء اللجنة العلمية والفائزين 

واملكرمني باجلائزة بدورتها اخلامسة 2013.
     وقد هنأ معاليه الش��خصيات املكرمة باجلائزة: معال��ي الدكتور عزيز آخنوش وزير الفالحة والصيد البحري في 

اململكة املغربية، ومعالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية، وسعادة 
علي مصطفى محمد التجلي مدير عام مش��اتل الس��احل األخضر من اإلمارات العربية املتحدة، على جهودهم 
املتميزة ودورهم املؤثر في خدمة شجرة نخيل التمر والعاملني في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى 

املنطقة والعالم.
كما هنأ الفائزين وهم على التوالي: 

ع��ن فئة البحوث والدراس��ات املتميزة كرم الفائز باملركز األول جهاز ابوظب��ي للرقابة الغذائية من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة. والفائز باملركز الثاني املعهد الوطني للبحث الزراعي في اململكة املغربية. 

وعن فئة املنتجني املتميزين كرم الفائز باملركز األول املهندس مهلهل جاسم إبراهيم املضف من دولة الكويت. 
في حني مت حجب اجلائزة عن املركز الثاني.

وعن فئة أفضل تقنية متميزة كرم الفائز باملركز األول الدكتور عبد اهلل بن محمد احلمدان من اململكة العربية 
السعودية، والفائز باملركز الثاني املهندس أمني زوبة من اجلمهورية التونسية.

وعن فئة أفضل مش��روع تنموي كرم الفائ��ز باملركز األول الهيئة العامة للنخيل ب��وزارة الزراعة في اجلمهورية 
العراقية، والفائز باملركز الثاني الدكتور حامد إبراهيم املوصلي من جمهورية مصر العربية.

 وعن فئة الش��خصية املؤثرة كرم س��عادة الدكتور محمد سعيد مكي من اململكة األردنية الهاشمية، لدوره 
البارز في خدمة قطاع نخيل التمر وصناعة التمور على املستوى العربي.  
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 نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجائـــــزة خليفة الدولية
لنخيل التمر في دورتها الخــــــــــــامسة 2013

     وفي اخلتام أعلن الش��يخ نهيان مبارك 

آل نهيان عن مفاج��أة علمية، بأن محبي 
النخلة سوف يكونون على موعد في العام 
املقبل مع أكبر وأضخم مؤمتر بالعالم هو 
»املؤمتر الدولي لنخيل التمر« تستضيفه 
العاصمة ابوظبي في نسخته اخلامسة، 
وال��ذي دأبت عل��ى تنظيمه من��ذ البداية 
جامعة اإلمارات العربية املتحدة كل أربع 
س��نوات مرة بالتعاون مع جائ��زة خليفة 
الدولي��ة لنخيل التمر وبع��ض املنظمات 
الدولي��ة واإلقليمي��ة اخملتصة، مبش��اركة 
عربية ودولية واس��عة لنخب��ة من علماء 

نخيل التمر حول العالم.

 إطالق  النسخة اخلامسة
 من املؤمتر الدولي لنخيل

التمر عام 2014
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     ش��اركت اململكة العربية السعودية بأربعة عشر عارضاً 

ف��ي معرض فروت لوجيس��تكا  الذي أقيم ف��ي أملانيا خالل 

الفترة من 6-2013/2/8م، وقد حظي اجلناح السعودي بزيارة 

سفير خادم احلرمني الشريفني الدكتور أسامة بن عبد اجمليد 

شبكشي، وعدد من الس��فراء العرب، وكذلك الدكتور عبد 

الرحم��ن  ب��ن عبد اهلل الزام��ل رئيس مجل��س إدارة الغرفة 

التجارية الصناعية بالرياض.

     كما حقق جناح اململكة باملعرض إقباالً كبيراً من الزائرين، 

سواء من املستهلكني أو التجار أو املستثمرين من جنسيات 

مختلف��ة، وكان��ت املفاج��أة  الصادم��ة بعد ت��ذوق التمور 

تس��اؤلهم مل��اذا ال تتواجد التمور الس��عودية في األس��واق 

الغربية؟، وكيف تنتش��ر التمور اجلزائرية والتونس��ية بهذا 

الش��كل، خاصة لصنف اجملدول الذي يعرفه األوربيون جيداً 

وتق��وم بتصدي��ره تونس، في ظل غياب ش��به كامل للتمور 

السعودية التي لها مواصفات عاملية، وتتفرد بأصناف ليس 

لها مثيل في العالم؟.

     أما عن فعاليات املعرض بشكل عام فقد حرص التجار من 

مختل��ف الدول على  التأكد من حصول التمور الس��عودية 

على ش��هادة )اجللوبال ج��اب(، حيث أن تلك الش��هادة تعد 

جواز املرور لألس��واق األوروبية، كما كان التساؤل عن أصناف 

التم��ر الس��عودية وجودتها، ف��كان التنوع واجل��ودة عنصرا 

إعجاب العارضني والزائرين.

في حضور 74 دولة...
التمور السعودية تثير الجدل في برلين

أخبار
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العب��وات املطلوبة في دول 

االحتاد األوروبي زنة 100-و200-و250جرام 
فقط، وال  إقبال  واضح على العبوات الكبيرة.

- ش��وهدت  التمور التونسية تباع في األسواق 
األملاني��ة زنة 100ج��رام مقاب��ل 2.78 يورو خاصة 

لصنف دقلة نور.
- ظهر جلياً االهتمام بالتمور العضوية

بالتم��ور  النظي��ر  منقط��ع  إعج��اب   -
السعودية عند تذوقها،

مش��اهدات 
من املع�رض:

الحظ عدد من جتار  التمور   -
الس��عودية أن  الس��عر املع��روض 

للبي��ع باجلمل��ة يت��راوح م��ن 2000- 
2500 دوالر للط��ن، وه��و م��ا ميثل 

حتدياً للمصدرين السعوديني.

 ماريات حتدث خطوط إنتاج
عجينة التمر مبصنع متور عنيزة

     أوضح املدير التنفيذي ملصنع متور عنيزة األستاذ عبد 

اهلل الفني��خ، أن اإلدارة في س��عيها لتحدي��ث وتطوير 

املصن��ع  الذي يعد م��ن أوائل املصان��ع  وأعرقها التي مت 

تشييدها في اململكة، حيث  ُشيد على مساحة 33ألف 

مت��ر مربع، وينتج أكث��ر من 25 نوعاً م��ن التمور لتلبية 

طلبات الس��وق احمللي، وأسواق التصدير في أوروبا وآسيا 

التي أصبحت سوقاً مفتوحة للتمور الذهبية من إنتاج 

مصنع عنيزة.

     وأض��اف الفني��خ أن��ه مت  إس��ناد مس��ؤولية حتديث 

وتطوير املصنع إلى ش��ركة  ماريات للتجارة والصناعة، 

ملا لها من خبرة كبيرة في هذا اجملال، حيث قامت بتوريد 

وتركي��ب أكثر من ثمانني مصنعاً في اململكة واملنطقة 

العربي��ة، منها أكب��ر مصانع التمور ف��ي اململكة بعد 

منافسات عاملية، وكذلك تعاقداتها املستمرة مع أكبر 

الشركات العاملية املتخصصة في  الصناعات الغذائية 

بش��كل عام، وصناعة التمور بش��كل خاص، حيث يتم 

التحديث في البنية التحتية وتوسيع املنشآت  وإضافة 

خطوط إلنتاج عجينة التمر، إضافة إلى خطوط النقل 

والتنظيف والفرز والتجفيف، إلى جانب مخازن التبريد 

التي تستوعب اإلنتاج الكبير للمصنع.

      وأش��ار الفني��خ إل��ى أن عملية التحدي��ث تأتي في 

ه��ذا الوقت ملواكبة التطور الكبي��ر  احلادث في صناعة 

التم��ور محلي��اً وعاملياً، لتحقي��ق أعلى معايي��ر اجلودة 

والسالمة على الصعيدين احمللي والعاملي، ومبا يتناسب 

م��ع ما حقق��ه املصنع من س��معة طيبة، ح��از معها 

ثقة املس��تهلكني، وأيضاً للمحافظة على املكانة التي 

حققه��ا املصنع عاملياً، تّوجها حصوله على العديد من 

الشهادات الدولية.

خاص��ة ألصناف الس��كري واخلضري والرش��ودية 
والونانة، وكان االندهاش لكثرة األصناف، واندهاش 
أكبر لعدم تواجدها باألسواق األوروبية، مما يعكس 

ضعف الدراسات التسويقية الوطنية.
- كان��ت النصيح��ة أن يتم التعامل مباش��رة مع 
مصادر الس��وق األوروبي مباش��رة  للحصول على 

عائد جيد، بعيداً عن البيع باجلملة.
واجلدير بالذكر أن املشاركني والعارضني السعوديني 
هم ) إدارة أوقاف صالح الراجحي –واألصيل »أوقاف 
محمد الراجحي«-من��ور اململكة- جمعية البطني 
الزراعي��ة –متور الضحي��ان –ابن زيد للتم��ور –زادنا 
للتمور –الش��ركة الس��عودية األوروبية لتسويق 
التم��ور –اجلمعي��ة التعاوني��ة الزراعي��ة بعنيزة –
مصنع احلرمني للتمور –احملمدية للتمور –الناسقة 
للتمور الفاخرة –قنوات للتمور – مؤسسة العياف 

وأخيراً كرسي تقنيات وتصنيع التمور(.
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آخبار
التمور من  ألمريكا  اململكة   صادرات 
 2.2 مليون دوالر بينما صادرات أمريكا

الغذائية للمملكة 1.2 مليار دوالر

     تناول��ت بع��ض وس��ائل  اإلع��الم أن بع��ض منتج��ي التم��ور 

يس��تخدمون مواد كيميائية لتس��ريع عمليات النضج من بسر 

إل��ى رطب، وأفاد مدير جمعية منتجي ومصنعي التمور الس��ابق 

أ.راش��د الدباس ان بعض العمالة يرشون اخلل وامللح على العذوق 

) بداي��ة مرحل��ة االصف��رار( ويحكمون عليها داخ��ل حاويات حتت 

الش��مس للوصول إلى مرحلة الرطب واالس��تفادة من األس��عار 

املرتفعة للتمور في بداية املوسم.

     وأوضح األس��تاذ الدكتور عبد اهلل بن محمد احلمدان املش��رف 

على كرس��ي تقنيات وتصني��ع التمور بجامعة امللك س��عود ان 

تل��ك العملية تتم على بعض أصناف التم��ور املبكرة مثل روثانة 

املدين��ة والربيعة، وان باقي أصناف التم��ور ال تتم معاملتها مبثل 

ه��ذه الطريقة، مؤكدا على أنه ميكن التفرقة بني التمور املعاملة 

وغير املعاملة بهذه املواد، حيث تكون املعاملة قش��رتها متعرجة 

ومنكمش��ة، بينما الطازجة تكون قش��رتها ملساء، مشيراً في 

الوقت نفس��ه أن املواد املستخدمة )اخلل وامللخ( بشكل عام غير 
ضارة.

     وتؤكد جمعية التمور باملدينة املنورة بانه ال صحة على اإلطالق 

الس��تخدام املواد الكبريتي��ة الضارة في تس��ريع عمليات نضج 

التمور، كما ناش��دت املركز الوطني للتمور وهيئة الغذاء والدواء 

بتول��ي اجلوان��ب التش��ريعية ، وإج��راء الفحوصات عل��ى التمور 

املعاملة للتأكد من س��المتها، وطلب��ت وزارة الزراعة من كل من 

لديه معلومة عن أي ممارس��ات خاطئ��ة أن يبلغها ملديرية الزراعة 

هناك والتي ستتولى متابعة ومعاجلة األمر.

     ويذكر ان كرس��ي تقنيات وتصنيع التمور قد جنح في عمليات 

حفظ البرحي لعدة أش��هر طازجا بطرق آمنة دون اس��تخدام أي 

مواد كيماوية وكذلك أبحاث في تسريع نضج التمور.

مجرد شائعات إعالمية

 ال صحة لمعاملة التمور

  لتعجيل نضجها
ً

كيميائيا      تؤك��د األرق��ام الرس��مية أن اململك��ة العربي��ة 

الس��عودية تقوم بتصدير ما قيمت��ه 6 ماليني دوالر 

س��نوياً  من الربي��ان والتمور س��نوياً، حي��ث يحتل 

الروبي��ان املرك��ز األول بنس��بة 60% م��ن الص��ادرات 

إل��ى الواليات املتحدة األمريكي��ة، وتوضح األرقام أن 

اململك��ة ليس��ت املصدر األول  أو املصدر الرئيس��ي 

لتصدي��ر التمور للواليات املتحدة رغم أنها من اوائل 

الدول املنتجة للتمور عاملياً.

     وكان الس��فير األمريك��ي  قد ص��رح بانه ال توجد 

قي��ود عل��ى التم��ور الس��عودية املص��درة للواليات 

املتح��دة، وأن التبادل التجاري بني البلدين يتحس��ن 

بش��كل كبير. كما أن اجملال مفتوح لتجار التمور أن 

يصدروا املنتج إلى أمريكا

     والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه مل��اذا ال يتوج��ه 

املستثمر السعودي إلى الس��وق األمريكية، خاصة 

ف��ي مجال التم��ور التي يقب��ل عليه��ا األمريكيون  

واجلاليات العربية واإلسالمية فيها بشكل كبير؟
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في أبو ظبي وخالل الفترة
من 16-18 مارس 2014 

     برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتح��دة تنظ��م جامع��ة اإلمارات 
الدورة اخلامس��ة م��ن املؤمتر الولي 
لنخيل التمر بالعاصمة )أبو ظبي( 
خالل الفترة  16- 18 مارس 2014م.

ويحظى هذا املؤمتر مبش��اركة وفود 
رس��مية لع��دد كبير م��ن البلدان 
املنتجة للتمور، إضافة إلى العلماء 
والباحثني من مختلف دول العالم.

ويناق��ش املؤمت��ر ع��دداً كبي��راً من 
املوضوعات املهم��ة، منها  الوضع 
الراهن لزراع��ة النخيل في العالم 
 – الوراثي��ة  الهندس��ة  وجدي��د   –
والبن��ك اجليني للتم��ور – واإلكثار 
من استعمال زراعة األنسجة، إلى 
جانب مكافحة اآلف��ات واألمراض، 
وتقنيات ما بعد احلصاد والتصنيع، 

ثم التسويق واالقتصاد.

     قامت أمانة منطقة الرياض بتخصيص مظالت مبردة ومحالت بأسواقها املركزية لبيع التمور 

بإيج��ارات مناس��بة، ويأتي ذلك دعماً وخدمة للمزارعني واملس��تهلكني على الس��واء، واس��تمراراً 
ملسيرة سوق الرياض املوسمي للتمور الذي انطلقت فكرته عام 1418ه� ، ومن ثم انطلقت فكرة 
إقامة مهرجان سنوي للتمور في نفس العام، وهو في املقام األول مهرجان تسويقي للتمور، بغرض 
فتح مناف��ذ جديدة للمنتج وإتاحة الفرصة للمس��تهلك، من خالل اخلي��ارات املتاحة أمامه وفي 

مكان واحد.
     ويذكر أن  س��وق الرياض املوس��مي للتمور يقع في اجلزء الشرقي من سوق الربوة للخضار على 
مساحة 4500 م2، وقد بلغ عدد احملالت التي مت جتهيزها بالسوق 116 محالً تراوحت مساحاتها من 

18 و24 و48 متراً مربعاً.

الثقافة عروس  املنورة   املدينة 
اإلسالمية لهذا العام

سوق الرياض املوسمي للتمور

     اختي��رت املدين��ة املن��ورة 
عاصمة للثقافة اإلس��المية 
للعام احلال��ي 2013م، وبهذه 
من  واح��داً  يق��ام  املناس��بة 
أكب��ر مهرج��ان للتم��ور في 
بجمي��ع  يهت��م  اململك��ة، 
النواح��ي العلمية والبحثية 
واالقتصادي��ة  والتس��ويقية 
للشجرة املباركة، وذلك خالل 
الفت��رة م��ن 1434/11/10ه� 

إلى 1434/12/25ه�.
     وتس��تضيف املدينة املنورة بتلك املناس��بة وفوداً من دول عربية وإسالمية للتهنئة في 
املناسبة األولى واملشاركة الفعالة في  مهرجان هذا العام الذي يحظى باهتمام كبير  من 

دوائر احلركة الثقافية العاملية واإلقليمية، وكذلك املهتمني بالتمور وصناعتها.

على مساحة 4500 م2 وباجلزء الشرقي من سوق الربوة

تنظم اإلمارات   جامعة 
لنخيل اخلامس   املؤمتر 

التمر
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مهرجان بريدة للتمور أكبر تظاهرة  اقتصادية في العالم

مهرجان عنيزة يشهد تطورًا جديدًا

 انطلقت فعاليات مهرجان بريدة للتمور للموس��م اجلديد 1434ه�، الذي يعد أكبر تظاهرة اقتصادية في العالم، حيث 
يتم عرض النتاج الوطني لثمانية ماليني نخلة، كما أنه من أطول املهرجانات عمراً إذ ميتد خلمسة وسبعني يوماً متصلة، 

ويحظى بقبول وإقبال محلي وإقليمي ودولي كبير.
   وتستعد منطقة القصيم جيداً لهذا املهرجان الذي تخطى حدود احمللية، وذلك لتقدمي العديد من الفعاليات التي متيزه 
عن املهرجانات األخرى، إضافة لكونه موسماً يفتح آفاق العمل ألكثر من ثالثة آالف من أبناء الوطن في مختلف اجملاالت.
ومتتاز متور املنطقة باجلودة الفائقة والتنوع الفريد، مع مؤش��رات تبني أن إنتاج هذا العام يزيد عن س��الفه بنسبة %20 

على األقل، ميثل فيها نوع السكرى نسبة كبيرة تتخطى الثمانني في املائة من جملة اإلنتاج. 
   ويذك��ر أن موس��م التم��ور في بريدة ينطلق  في منتصف ش��هر )أغس��طس( من كل عام ف��ي احتفالية للحصاد 
يق��وم بها املزارعون منذ القدم، ليتم بيع منتجاتهم في س��وق )اجل��ردة( قبل نحو أكثر من 50 عاماً قبل أن يتم تطوير 
االحتف��االت بالتم��ور وحصادها عبر موقع مخصص أنش��أته أمانة منطقة القصيم، وتعم��ل على تطويره ليكتمل 
مش��روع باس��م مدينة التمور يحوي العدي��د من اخلدمات املقدمة للتج��ار واملزارعني، إضافة إل��ى مواقع مخصصة 
ألنش��طة التجارة املرتبطة بالتمور وصناعتها، وقد مت تش��غيل الس��وق اإللكتروني للتمور، ليك��ون مبثابة الرابط بني 
األس��واق احمللية واإلقليمية والعاملية، واس��تكماالً ملنظومة التحديث فقد مت تدش��ني شاش��ة عمالقة، كانت مبثابة 

البورصة العاملية، التي يتابعها اجلميع، ليتم التعرف على أحداث السوق وحركة األسعار.

أميـــــــــــــــــر عسير 
مهرجان  ُيدشن 
بيشة للتمور..
    دش��ن صاح��ب الس��مو 
امللك��ي األمي��ر فيص��ل بن 
خالد ب��ن عبدالعزي��ز أمير 
منطق��ة عس��ير مهرجان 
حي��ث  للتم��ور،   بيش��ة 
التم��ور  س��وق  يس��تقبل 
يومياً ما يق��ارب 3000 طن 
م��ن إنت��اج التم��ور وتبل��غ 
القيم��ة الس��وقية ما بني 
مليون��ى إلى ثالث��ة ماليني 

ريال. 
  وقد أقامت اللجنة املنظمة 
تتضمن  للمهرجان  خيمة 
ألهم  العروض  من  العديد 
الزراعية  املنتجات  وأب��رز 
املنتجة،    األسر  ومنتجات 
بني  بلقاءات  اخليمة   تعنى 
واملزارعني  األعمال  رج��ال 
واملستهلكني  املنتجني 
في  التعاون  أف��ق  لبحث 
تسويق منتجات متور بيشة 
الوقت  في  أصنافها  بكل 
مناقشة  فيه  يتم  ال��ذي 
التعاونية  اجلمعية  عمل 
التي  بيشة  في  الزراعية 
من  االنتهاء  وشك  على 
الشهور  في  تشكيلها 
اخليمة  وتتضمن  القادمة. 
من  مختلفة  مشاركات 
اجلهات احلكومية املشاركة 
إلى  املهرجان،  تنظيم  في 
من  عدد  مشاركة  جانب 
احلكومية  امل��ؤس��س��ات 
واخل���دم���ي���ة األخ����رى، 
تخصيص  إلى  باإلضافة 
التي  العمل  لورش  قاعة 
من  ع��دد  فيها  سيعقد 
وزارة  الزراعي  اجلانب  خبراء 
الزراعة- محاضرات وندوات 

توجيهيه للمزارعني.

     انطلقت فعاليات مهرجان متور عنيزة التاسع الذي شهد أسلوباً جديداً لعرض 
التمور حيث مت اس��تخدام عربات بعد جتهيزها لعرض هذا املنتج الوطني، وإن هذه 
التجربة وجدت قبوالً السنة املاضية وحققت جناحاً كبيرا من حيث حركة ما قبل 
البيع كعرض املنتج على الزبون وما بعد البيع من خالل سرعة ترحيل كميات التمور 

إلى مواقع التجار واملتسوقني، من هنا كان  التركيز على استمرارها هذا العام.
    يذكر أن كميات التمور اليومية في س��وق عنيزة وصلت إلى ما يزيد على 500 
طن يومياً، كما نظمت دورة تصنيع التمور للرجال، وأخرى للنس��اء  ضمن برامج 
وفعاليات مهرجان متور عنيزة  اس��تمرت  لثالثة أيام. وقد قدم املهرجان عدداً من 

املسابقات التي تخدم الزائرين، وتقدمي العديد من الهدايا القيمة عليهم.

بعد جناحها العام املاضي ..  عربات عارضة للتمور

أخبار
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ف��ي إطار توجهه��ا لتطوير صناعة التم��ور في اململكة، ودعمه��ا  للجمعيات 
التعاوني��ة الزراعي��ة بالعديد من املصان��ع املتخصصة في تعبئ��ة التمور، لتحقي��ق عوائد مجزية 

للمزارعني، وقعت وزارة الزراعة عقداً مع ش��ركة »ماريات« للتجارة والصناعة لتنفيذ خط دبس التمر بطاقة 
إنتاجي��ة تزي��د عل��ى 4000 كيلوجرام ، حيث يعمل اخلط بش��كل آلي وف��ق أعلى مواصفات اجل��ودة العاملية التي 

تتماشى مع شهادة » الهاسب« واملواصفات السعودية للصناعات الغذائية.
    وق��د أش��اد املدير التنفيذي لش��ركة ماري��ات مانع الفايد  بالتعاون البن��اء مع الوزارة الذي مت تتويج��ه بتوريد عدد من 
املصانع، كان أهمها على اإلطالق  توريد وتركيب أكبر مصنع في العالم وهو املصنع احلكومي باملنطقة الش��رقية الذي 
يحظى بإشراف وزارة الزراعة، ومثمناً  رؤية معالي الوزير الدكتور فهد بالغنيم االقتصادية للمنتج الوطني، وفكرة دعم 
املزارع غير التقليدية بوجود املصانع  املتخصصة في صناعة التمور في مناطق اإلنتاج، مؤكداً على   أن ثقة وزارة الزراعة 
تعد ش��هادة تستحق التقدير، وتضيف مس��ؤولية كبيرة على عاتق  »ماريات« لتقدمي أحدث خطوط اإلنتاج العاملية ذات 

اجلودة العالية التي تليق مبكانة املنتج الوطني العاملية.
    واوض��ح الفاي��د أن خط الدب��س يعد نقلة نوعية ف��ي تلك الصناعة احليوي��ة لتعظيم املردود االقتص��ادي من التمور 
الس��عودية، حيث يحقق  اخلط طموحات الوزارة املتمثلة في الدعم غير احملدود للجمعيات التعاونية الزراعية التي تعد 

شريكاً استراتيجياً للوزارة.
وتقوم ش��ركة »ماريات« ف��ي الوقت الراهن بتقدمي أفضل ما وصل إليه العلم احلدي��ث من تكنولوجيا صناعة وتعبئة 

التمور  في املنطقة العربية، وس��وف يش��هد املعرض الزراعي  الذي س��وف تنطلق فعالياته في اخلامس عشر من 
شهر سبتمبر من العام اجلاري أكبر منظومة من املصانع العاملية املتخصصة في صناعة التمور، والصناعات 

الغذائية األخرى.

بعد ثقة الزراعة وتوريدها لعدد من املصانع

 ماريات تفوز بعقد
 تنفيذ خط دبس للوزارة
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    انطلقت فعاليات مهرجان )ليوا( للرطب في الفترة من 18 إلى 25 يوليو  في إمارة أبو 
ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

ويعد املهرجان  احتفاالً مبوس��م التمور، الذي يش��كل أحد أهم مواسم اإلنتاج في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة.

    وقد تضمن املهرجان في دورته اجلديدة  العديد من املفاجآت، حيث نظم ثالث حمالت 
ترويجي��ة ألصناف اخلالص والدباس والنخب��ة، التي أعدت لزائ��ري املهرجان اجلدد لدعم 
العارضني الدائمني ولتش��جيعهم على التنافس واملشاركة في األعوام القادمة، لتعزيز 

تراث وثقافة دولة اإلمارات.

افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان ليوا للرطب  في أبو ظبي

فعاليات......
 أبو ظبي تشهد مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمر

    تنطلق فعاليات  مهرجان ومعرض اإلمارات الدولي للنخيل والتمر الذي يقام 
في مرك��ز أبوظبي الوطني للمع��ارض باإلمارات العربية املتحدة خالل ش��هر 

نوفمبر القادم.
    ويق��دم املهرج��ان  منصة لألعمال التجارية املتعلق��ة بصناعة التمر، حيث 
تتاح الفرصة للشركات املصنعة للتمر لتوسيع تواجدها في األسواق احملتملة 
وزيادة املبيعات املباشرة مع املستهلكني األساسيني في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة. 
    ويحتفي هذا املهرجان سنوياً بتراث وثقافة النخيل من خالل فعاليات متنوعة 
تشمل واحة زراعة النخيل، ومسابقة تسلق أشجار النخيل، ومسابقة النخيل 
والتمر للتصوير )الفوتوغرافي(، ومنطقة تذوق التمر.وستشاركمصانع التمور 

السعودية في جناح كامل يرعاه وينظمه املركز الوطني للنخيل والتمور.
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انعقاد نـــــــــــــــــــــدوة 
النخيل اخلامسة 
بجامعة امللــــــــــــــك 
فيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

    تقام ندوة النخيل اخلامسة بجامعة امللك فيصل مبحافظة األحساء 
باململكة خالل الفترة من 29 ذي احلجة 1434ه� إلى 2 من احملرم 1435ه� 
املوافق 3 � 5 نوفمبر 2013م، وتأتي هذه الندوة نتيجة لالهتمام املتزايد 
بالنخيل والتمور، وكذلك ملا حظيت به ندوات النخيل الس��ابقة من 
دعم متواصل من خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
وولي عهده األمني، األمر الذي ساهم في تقدمي أفضل السبل لرعاية 

هذه الشجرة املباركة . 
    ومن منطلق اهتمام اجلامعة املتواصل بش��جرة نخيل التمر، يقوم 
مرك��ز التمي��ز البحثي في النخي��ل والتمور باجلامع��ة بتنظيم ندوة 
النخيل اخلامس��ة )التقني��ة احليوية في نخي��ل التمر(ويرأس اللجنة 

العلمية للندوة األستاذ الدكتور ص�الح بن م�ح�م�د ال�ع�ي��د،
    وسوف تركز هذه الندوة في محاورها على اجملاالت التالية :

•  التقنيات احليوية في تصنيع التمور
•  التقنيات احليوية في إنتاج وفسيولوجيا نخيل التمر

•  التنوع البيولوجي لنخيل التمر
•  التقنيات احليوية في وقاية نخيل التمر
•  اقتصاديات املنتجات احليوية من التمور

•  اقتصاديات املنتجات احليوية الغذائية والطبية والصناعية من 
التمور

•   آفاق االبتكارات والتقنيات احلديثة لنخيل التمر

مبحافظة األحساء من 11/5-3 /2013

2014:2013م 1434 هــ

م
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 مع مجلة النخيل والتمور
في أعدادها الستة

 اجلزء الثاني 

في العدد الماضي )السابع( استعرضت األعداد الثالثة األول من هذه 
المجلة، أي وضعت فهرسا لكل عدد، ورجوت أصحاب المجلة وضع 

فهرس في كل عدد، ألهم الموضوعات التي في المجلة، ليختار القارئ 
منها ما يهمه ويروق له. بدل تقليب جميع صفحات العدد.

وها هي فهارس األجزاء الثالثة 6/5/4

العدد الرابع
ف��ي الغ��الف: س��ؤال ش��غل الكثيري��ن، أي التم��ور قليل��ة • 

السكريات؟
كرسي أبحاث التمور ص3/2• 
ويستمر التحدي )اإلفتتاحية( ص5• 
مهرجان التمور في املدينة املنورة ص6• 
ورشة سوسة النخيل احلمراء ص 10/9/8• 
سابك .. شكرا   ص11• 
املؤمتر الرابع لنخيل التمور .. في (أبو ظبي)  ص19-12• 
معرض التمور في الرياض  ص20• 
ثروة الوطن .. وجهة نظر  ص21• 
زيوت عطرية تقاوم سوسة النخيل احلمراء  ص22• 
سايتك .. ومهرجان التمور  ص23• 
حول .. النخيل في فلسطني  ص24• 
تدشني كرسي أبحاث سوسة النخيل احلمراء  ص26• 
أخبار منوعة عن النخيل والتمور  ص31-27• 
ماريات .. ملصانع التمور  ص33-32• 
شذرات .. حول النخيل والتمور  ص34• 
نخيل التمر .. واحة جمال في تنسيق املواقع ص36• 
مصنع نخيل الوطن  ص40• 
مصر .. األولى في إنتاج التمور!!  ص41  • 
هرمون األخالق احلميدة )فوائد التمر( ص46• 
هل توجد متور قليلة السكريات؟ ص56-48• 
اجملدول .. ملك التمور )صنف العدد( ص57• 
العقد البكري .. في ثمار نخيل التمر  ص58• 
بريد اجمللة    ص59• 
احلتات .. في متور النخيل، أسبابه وعالجه ص60• 
أهم الطرق املتبعة .. في تلقيح النخيل   ص62• 
جناح حفظ بلح البرحي الطازج ألكثر من ستة شهور  ص64• 
سابك .. واألسمدة   ص67• 
روايات وقصص طريفة عن النخيل والتمور  ص68• 
تأمالت في واقع وآفاق سوق وتسويق التمور في اململكة  ص70• 
درة التمور    ص77• 
دبس التمر    ص78• 
تغذية الرضع واألطفال بوصفات من التمر  ص80 • 
النخلة .. شجرة احلياة    ص82 • 

محمد بن عبداهلل احلمدان
مكتبة قيس للكتب واجلرائد القدمية

الرياض – البير
0505459159

 WWW.ABU-GAIS.COM
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متور اململكة    ص83• 
متور نت   ص84• 
قراءة في كتاب: نخيل التمر في اململكة العربية السعودية ص85• 
استراحة العدد من أسماء النخلة والنوى ص86• 
ملاذا نضع الهيل في القهوة؟  ص89• 
متى يتحقق هذا احللم؟   ص90• 
غرف لتعقيم التمور  ص91• 

العدد اخلامس
شركة )نخلتي( الزراعية  ص3-2• 
اإلفتتاحية    ص5• 
مهرجان املدينة املنورة الثالث للتمور ص6• 
مهرجان عنيزة السادس للتمور ص8• 
مهرجان بريدة للتمور ص10• 
مهرجان مكة املكرمة للتمور ص12• 
مهرجان الزلفي للتمور ص13• 
ابتكار منتجات غير تقليدية من التمور.  كحل/ منظف أسنان/ • 

قهوة من النوى )مهرجان ليوا للرطب باإلمارات(     ص14
متيز في مهرجان اإلمارات الدولي الرابع لنخيل التمور  ص15• 
مكافحة سوسة النخيل  ص16• 
وفد عماني يزور عددا من مناطق اململكة من أجل النخلة  ص18• 
تك��رمي محمد بن عبداهلل احلمدان وناصر اجملماج في مهرجان • 

الغاط للموروث الثقافي    ص19
أخبار حول النخيل   ص23-20• 
سوسة النخيل احلمراء تهاجم نخيل امريكا ص24• 
أكبر مصنع لتعبئة التمور في العالم .. في األحساء  ص26• 
ندوات   ص28• 
متور اململكة  ص29• 
خواطر وذكريات: كتاب معجم النخلة في املأثور الشعبي ص30• 
متحف النخلة بتونس  ص32• 
قراءة في كتاب: معجم النخلة في املأثور الشعبي ص33• 
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. والنخيل  ص41-34• 
مدين��ة امللك عبدالعزي��ز للعل��وم والتقني��ة.. والنخلة في • 

ملتقى علمي ص42
التخطيط والتجهيز إلنشاء مشروع نخيل متكامل ص51-44• 
الريانة.. مزرعة وزير الزراعة في األحساء ص52 • 
دراسة استخدام التمور كأعالف  ص56• 
كيف تزرع نخلتك في منزلك؟ ص57• 
النخيل واملربعانية  ص58• 
الطفرات في النخيل النسيجي في )ناميبيا(  ص60• 
السلبيات املصاحبة لعمليات خدمة النخيل  ص62  • 
تقليم أشجار النخيل  ص66• 
عمليات خدمة أشجار النخيل  ص68  • 
مصنع نخيل الوطن  ص73• 
نخلة التمر شجرة صديقة للبيئة، تلطف اجلو وحتمي املزروعات ص74• 
ملاذا يتناقص وزن الثمرة القريبة من الشوارع؟ ص78• 
هل تبقى متور الدرجة الثانية أعالفا؟  ص80• 
بعضا من ذكرياتي في جامعة امللك سعود ص82• 
األحساء.. أكبر واحة للتمور في العالم   ص84• 
كرسي أبحاث التمور   ص92• 
البحرين.. بلد النخيل؟! ص94• 
أساليب عملية الستبدال السكر األبيض مبنتجات التمور ص98 • 

 الس��كر األبيض وس��كر التمور في ميزان املقارنة ص100 فوائد • 
التمور الغذائية.. )من منظور طبي( ص101

تسويق  ص102• 
شركة ماريات.. ص103• 
التمور التونسية غزت أسواق العالم  ص104• 
سوسة النخيل ص109-106• 
سيارة ملبسة من السعف )اخلوص( ص114 • 
أخبار طريفة ومفيدة في استراحة العدد ص117-116• 
حديث القلب إلى العقول الواعية ص118• 

العدد السادس
شركة )نخلتي( الزراعية ص3-2• 
اإلفتتاحية  ص5• 
مهرجان عنيزة للتمور  ص6• 
مهرجان بريدة للتمور ص7• 
مهرجان اإلمارات الدولي اخلامس للتمور ص8• 
جوائز مسابقات النخيل والتمور ص10• 
آلة تخفيف متر النخيل )التفريط( ص12• 
أخبار مهرجانات التمور  ص14• 
كرسي تقنيات وتصنيع التمور  ص25-18• 
الصمان.. نخيله ومتوره  ص26• 
معجم املشيقح التقني ملصطلحات العلوم الزراعية والبيئية ص30• 
النخيل والتمور.. في التراث )مقال( ص32• 
نخيل التمر.. في األدب العربي ص34• 
التوسع في زراعة النخيل.. هل أعددنا له عدته؟ ص35• 
مركز نخلتي للتدريب ص36• 
رحلة في قلب األحساء الساحرة ص38 • 
ماريات )شكر(  ص44• 
درة التمور  ص45• 
ناميبيا.. احللم الرئاسي الذي حتول إلى حقيقة ص46 • 
متور اململكة  ص51• 
كرسي تقنيات وتصنيع التمور ص55-52• 
ماريات )شكر(  ص55• 
صندوق التنمية الزراعية ص57• 
اخلرج.. صفحات من التاريخ املضئ ص68-58• 
املؤمتر العربي للنخيل والتمور ص69• 
احذروا رش املبيدات ص70• 
تساقط الثمار في نخلة التمر ص72• 
اإلحساء على خريطة اإلستثمار العاملي 76• 
البدء في تنفيذ مدينة امللك عبداهلل للتمور في اإلحساء 77• 
العرب غائبون عن السوق الدولية للتمور 78• 
اقتصاد وتسويق.. حول النخلة ومترها 80• 
رمضان.. في اليابان ص82• 
النخل.. في القرآن الكرمي والعلم احلديث  ص85• 
مدينة القدس.. وحقائق التاريخ  ص86• 
القيمة الغذائية والطبية للتمور  ص88• 
الفوائد الصحية لتناول التمور.. في رمضان ص91• 
عن سوسة النخيل احلمراء  ص92• 
استراحة العدد )أخبار منوعة طريفة لها عالقة بالنخل( ص94• 
ألغاز.. في النخلة   ص96• 
حفاظا على الثروة الوطنية: أوقفوا زراعة )اخلاْلص( ص98• 

أرجو أن تجد أيها القارئ فهرسا في كل عدد من األعداد القادمة، 
يسهل لك اختيار ما تريد اإلطالع عليه أو قراءته.
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وزارة الزراعة المدير الفني  لهذا 
القطاع ويملك مفاتيح نهضته

زراعة النخيل وإنتاج التمور في اململكة "الواقع والتطلعات"

لقد حظي نش�اط زراعة النخي�ل وإنتاج التمور 
باهتمام خاص ضمن منظومة سياس�ات وبرامج 
قدمي�ًا  اململك�ة  يف  الزراع�ي  القط�اع  دع�م 
وحديث�ا، وتق�دم وزارة الزراع�ة دعم�ا خاص�ا 
لزراعة النخيل وإنتاج التمور منذ فرتة طويلة 

ويف مقدمة ذلك ما يلي :-
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دعم إنتاجي قدره 50 ريال عن كل فس��يلة يتم زراعتها وفق • 
ش��روط معينة وق��د بلغ إجمالي ما مت صرف��ه لهذه اإلعانة 
من��ذ بدء العمل بها ف��ي عام 1397ه� وحت��ى عام 1427ه� 

أكثر من 171 مليون ريال.

دع��م إنتاجي ق��دره 25 هلله عن كل كيلو ج��رام من التمور • 
وقد بلغ إجمالي مامت صرفة للمزارعني وفق هذه اإلعانة منذ 
بدء العمل بها في عام 1398ه��� وحتى العام 1427ه� أكثر 

من 993 مليون ريال.

ش��راء كمية س��نوية من التمور تقدر ب�25ألف طن بس��عر • 
3-5ريال /كجم ومببلغ إجمالي يتجاوز 75 مليون ريال.

حتوي��ل مركز األبحاث الزراعية باألحس��اء إل��ى مركز وطني • 
متخصص ألبح��اث النخي��ل والتمور ودعم��ه بالتعاون مع 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(.

تقدم الوزارة عبر إداراتها العامة ومديرياتها وفروعها الكثير • 
من اخلدمات املساندة اإلرشادية والوقائية والعالجية.

تس��اهم الوزارة ف��ي دعم املنتج��ني واملصانع للمش��اركة • 
ف��ي املع��ارض احمللية واخلارجية م��ن أجل التعري��ف بالتمور 

السعودية وزيادة تسويقها.

احلماية اجلمركية
بع��د انضمام اململك��ة ملنظمة التجارة العاملي��ة.. هذا وقد • 

جن��ح الفريق املف��اوض بحمد اهلل في ضمان اس��تمرار دعم 
وتش��جيع وحماية نش��اط زراعة النخيل وإنت��اج التمور ومت 
تأكي��د ذلك في وثيق��ة الدع��م الزراعي اخلاص��ة باململكة 
)ACC4( حي��ث أو ضح��ت ه��ذه الوثيق��ة أن الدع��م احلالي 
املباش��ر املقدم لنش��اط زراعة النخيل وإنتاج التمور يعتبر 
دعماً ضئيالً ويتوافق م��ع التزامات املنظمة، بل أن باإلمكان 
زيادة حجم هذا الدعم وتقدمي أنواع أخرى من الدعم املباشر 
وغير املباش��ر، كما مت احلصول على سقف حماية جمركية 
مرتف��ع يص��ل إل��ى 40% عل��ى واردات التمور وه��ذا ما يتم 
تطبيقه حالياً مع جميع ال��دول ماعدا الدول العربية حيث 
مت اس��تثناءها وف��ق اتفاقية منطقة التج��ارة احلرة العربية 
الكب��رى التي بدأ في تطبيقها م��ع مطلع عام 2005م، هذا 
باإلضاف��ة إلى أن تصدي��ر التمور في ظ��ل انضمام اململكة 
ملنظم��ة التجارة العاملي��ة يحظى مبيزة التمتع مبا يس��مى 
مبدأ الدولة األولى بالرعاية )MFN( حيث ميكن تصدير التمور 
ومنتجاته��ا إلى أس��واق 150 دولة عضو في املنظمة دون أن 

تواجه مبمارسات متييزية أو عنصرية.

مكانـــة نشـــاط زراعـــة النخيـــل وإنتـــاج 
التمور 

على املس��توى العاملي تعتبر اململكة م��ن أهم الدول زراعة • 

وإنتاجاً واستهالكاً وتصديراً للتمور.  متثل املساحة املزروعة 
بالنخي��ل في اململك��ة حوالي 15% من إجمالي املس��احات 
املزروع��ة بالنخيل على مس��توى العال��م وحوالي 14% من 
أجمال��ي إنتاج التم��ور في العالم وحتتل املرتب��ة الثانية من 
حي��ث عدد النخيل بعد جمهورية مصر العربية.  من جانب 
آخر رغم تدني حجم الصادرات السعودية من التمور مقارنة 
بحجم اإلنتاج الكلي إال أن اململكة حتتل املرتبة الرابعة على 

املستوى العاملي من حيث كمية وقيمة الصادرات.

العوائق والعقبات
رغم اخلبرة الواس��عة والطويلة لزراعة النخيل في اململكة • 

إالّ أن معظم املزارعني اليزالون يتعاملون مع هذه الش��جرة 
بأس��اليبهم التقليدي��ة نظ��راً حملدودي��ة وس��ائل التقنية 
وضعف اجلان��ب البحثي احلكومي واخلاص، ولذا فإن إنتاجية 
النخلة الت��زال منخفضة في اململكة مقارنة ببعض الدول 
األخرى، وعلى العموم يواجه هذا النشاط مشاكل إنتاجيه 

من أهمها:-

كث��رة أعداد النخي��ل غير املرغ��وب فيه وكبر س��نه وطول . 1
ارتفاعه وانخفاض أسعار ثمره

انخفاض إنتاجيه النخلة.. 2

عدم اإلملام بعمليات اخلدمة وتعدد املمارس��ات بني املزارعني . 3
في املناطق اخملتلفة وفق مبدأ »التجربة واخلطأ« ومحدودية 

األبحاث والدراسات في اجملال اإلنتاجي.

قلة األيدي العاملة املدربة وعدم استقرارها.. 4

تأثر النخيل والتمور باألمراض واإلصابات احلش��رية وتواضع . 5
عمليات الوقاية والعالج.

تواضع ومحدودية مستوى التقنية للتعامل مع النخيل بخالف . 6
األنشطة الزراعية األخرى التي خدمت بتطور تقني كبير.

ع��دم إقبال الش��باب عل��ى التدري��ب على أعم��ال وخدمة . 7
النخيل واقتصار اخلبرة على كبار السن والعمالة األجنبية.

ضع��ف وقص��ور اخلدمات اإلرش��ادية والوقائي��ة والبحثية . . 8
ومث��ل هذه اخلدمات يحتاجها املزارع وال يس��تطيع توفيرها 

بنفسه.

جهود الوزارة
النخيل كغيرها من األش��جار تصاب ببع��ض األمراض وتتعرض 

لبعض اآلفات مما يؤثر على منوها وإنتاجها.  

اعتماد برنامج مبيزانية مس��تقلة خاصة ملكافحة سوسة . 1

النخيل احلمراء.

تكوين أقس��ام مس��تقلة ف��ي املديريات والف��روع مدعومة . 2

بالكوادر البشرية واإلمكانات الالزمة.
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تش��كيل عدد كبير م��ن فرق املكافحة مجه��زة باملعدات . 3

واملبيدات والفنيني.

إص��دار التش��ريعات الالّزم��ة للحج��ر الزراع��ي الداخلي . 4

ه��ذه  لتطبي��ق  العالق��ة  ذات  اجله��ات  م��ع  والتنس��يق 

التشريعات وإصدار العقوبات الالزمة بحق اخملالفني.

مراقب��ة الباع��ة واملش��اتل ومتداول��ي النخي��ل وتطبيق . 5

التعليمات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

فح��ص امل��زارع الستكش��اف اإلصاب��ات وتوزي��ع املصائد . 6

الفرمونية اجلاذبة للحشرة.

توفي��ر املعاجل��ة املوضعي��ة عن��د استكش��اف اإلصابات . 7

السطحية.

التعاق��د مع متعهدين في معظ��م املناطق املصابة لقلع . 8

ونقل وإتالف النخيل املصاب.

إج��راء األبح��اث للتعرف على أطوار وس��لوكيات احلش��رة . 9

وأساليب القضاء عليها.

إصدار عدد من النش��رات اإلرش��ادية وامللصق��ات والبرامج . 10

اإلعالمية اخملتلفة من أجل التوعية واإلرشاد.

إزالة الكثير من النخيل املهمل في بعض املناطق.. 11

االس��تعانة بعدد م��ن املتخصصني واملستش��ارين من ذوي . 12

اخلبرة والتأهيل محلياً ودولياً.

تنفيذ مشروع للمكافحة احليوية.. 13

عق��د العدي��د من ال��دورات التدريبي��ة وورش العم��ل لبناء . 14

القدرات الالزمة.

واقع التسويق الداخلي واخلارجي للتمور
يواجه املزارعون واملس��تثمرون في زراعة النخيل العديد من • 

العقبات التسويقية ويأتي في مقدمتها اآلتي :-

- ع��دم ق��درة املزارعني خاصة صغ��ار املزارعني عل��ى القيام • 

بعملي��ات ما بعد احلصاد )فرز، تدريج ، تعبئة ، وتخزين( وهذا 

مم��ا يؤدي إل��ى عرض التم��ور بطريقة غير مرغوب��ة وبالتالي 

احلصول على أسعار متدنية.

-ع��دم وج��ود األس��واق املنّظم��ة الثابت��ة ذات املواصف��ات • 

املناسبة لتس��ويق التمور وكذلك عدم توفر مخازن التبريد 

الكافية ذات التكلفة املنخفضة.

 العش��وائية وع��دم االهتمام في جني احملص��ول في الوقت • 

املناسب مما يّعرضه لإلصابة احلشرية.

ع��دم اكتمال املواصفات واملقاييس لتغطي جميع منتجات • 

التمور وضعف دور اجلهات الرقابية.

تدني الوعي الصح��ي بالقيمة الغذائية العالية للتمور لدى • 

اجليل اجلديد من املستهلكني وأكب ذلك عدم اهتمام املنتجني 

واملصنعني بخدمات الدعاية واإلعالن جلذب املستهلكني.

غي��اب املعلومات التس��ويقية عن حجم الع��رض والطلب • 

واألس��عار في األس��واق اخملتلفة ولذا فق��د يُبخس املزارعون 

للحصول على أسعار عادلة لتمورهم.

املنافس��ة احلادة للتمور م��ن جانب أن��واع الفاكهة األخرى • 

واحللويات والشوكوالته التي أصبحت تغزو األسواق وتسّوق 

بأساليب حديثة وجذّابة.

العقبـــات التـــي حرمـــت وصـــول التمـــور 
الســـعودية لألسواق العاملية على سبيل 

املثال ال احلصر:-
ع��دم وجود جه��ات أو هيئ��ات حكومي��ة أو خاص��ة تتولى • 

عمليات الدعاية واإلعالن والترويج واكتشاف الفرص وحتديد 

األسواق اجليدة للتمور السعودية.

تواض��ع جهود رجال األعمال من التج��ار واملصّدرين في نقل • 

التمور السعودية لألسواق العاملية والتعريف بها.

غي��اب الدعم امل��ادي وتواض��ع الدعم اللوجس��تي لتصدير • 

التمور. وكما هو معلوم فإن الدعم املادي والدعم اللوجستي 

يعتبران من املقومات األساس��ية لنجاح تصدير أي س��لعة 

خاصة في بداية تصديرها وتعريفها لألسواق األخرى. ومثل 

هذا الدعم تطبقه كثير من دول العالم.

اإلصابة احلش��رية وارتف��اع متبقيات املبيدات عن النس��ب • 

العاملية املسموح بها.

تقرير
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ضع��ف مش��اركة منتجي ومصنع��ي التمور ف��ي املعارض • 

الزراعي��ة والغذائي��ة والت��ي تقام دوري��اً حول العال��م نظراً 

الرتفاع تكاليف مثل هذه املش��اركات أو ع��دم إدراك جدوى 

مثل هذه املشاركات.

ع��دم معرف��ة املواصف��ات واملقايي��س الالّزمة لكل س��وق • 

واحتياج��ات  الطل��ب  وحج��م  الصحي��ة  واالش��تراطات 

املستهلكني ورغباتهم االستهالكية.

وأخيراً فإن األس��عار اجملدية في األسواق احمللية جعلت فرص • 

التصدي��ر غير مجدية للتج��ار واملنتجني حالي��اً خاصة وأن 

التصدير يترتب علية تكاليف إضافية مثل تكاليف الشحن 

واملناولة ورسوم اجلمارك والرسوم األخرى هذا باإلضافة إلى 

ارتفاع عنصر اخملاطرة.

تصنيع التمور
رغ��م اإلمكان��ات اإلنتاجي��ة الكبيرة والف��رص التصنيعية • 

املتع��ددة للتمور ومخلفات النخيل إالّ أن اجلانب التصنيعي 

يعتب��ر ضعيف��اً ومحدوداً، وجمي��ع املصانع القائم��ة حالياً 

ال تس��تغل إالّ نس��بة محدودة من اإلنت��اج، كما تعد جميع 

هذه املصانع نس��خاً مكرره لبعضها البعض حيث حصرت 

نفس��ها في مج��االت تعبئ��ة وتغليف وكب��س التمور دون 

الدخ��ول في الصناعات التحويلي��ة احلقيقية التي ميكن أن 

تنشأ من التمور مثل اخلل ، السكر السائل ، الكحول الطبي 

، مرب��ى التمر، عصي��ر التمر، أغذية األطف��ال ، الفيتامينات 

الطبية ، عجائن الصناعات الغذائية وغيرها،

وهناك غياب ت��ام للصناعات التحويلي��ة التي تعتمد على • 

مخلفات النخيل مثل األعالف، الورق، األخش��اب املكبوسة 

والصناع��ات اليدوي��ة التقليدي��ة )التراثي��ات( وجميع هذه 

الصناعات تعتبر فرصاً استثمارية واعدة.

عوائق التصنيع
ارتف��اع تكاليف اإلنتاج ممثالً ذلك بارتفاع تكاليف املواد اخلام • 

)التمور( ، م��واد التعبئة والتغليف ، مع��دات اإلنتاج وقطع 

الغيار والصيانة.

ارتفاع تكاليف العمالة لعدم االس��تفادة منها طوال العام • 

وعدم وجود العمالة املوسمية.

عدم توّفر العمالة ذات اخلبرة اجليدة وعدم استقراراها.• 

ارتف��اع تكالي��ف التس��ويق مب��ا في ذل��ك التخزي��ن، النقل • 

والدعاية واإلعالن.

ارتفاع نسبة اإلصابة احلشرية في التمور.• 

املنافسة احلادة من املصانع التقليدية ذات التكاليف املنخفضة.• 

انع��دام أو ضع��ف التع��اون والتكام��ل بني مصان��ع التمور • 

ومصانع األغذية األخرى وذلك الستخدام التمور في الكثير 

من الصناعات الغذائية األخرى

محدودية التنس��يق بني مصانع التمور القائمة الس��تغالل • 

الطاقات اإلنتاجي��ة املعّطلة في هذه املصانع واالس��تفادة 

القصوى من العمالة.

مؤشرات تدعو للتفاؤل
إن مما يدعو للتفاؤل مبس��تقبل مشرق نتطلع إليه بإذن اهلل • 

تعالى لنش��اط زراعة النخي��ل وإنتاج التم��ور وجود الكثير 

من املؤش��رات اإليجابية الداعمة الس��تمرار منو وتطور هذا 

النشاط ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:-

إنش��اء املركز الوطني للنخيل والتم��ور بالتعاون مع مجلس . 1

الغرف التجارية

 تواصل توّجه الدولة في دعم مسيرة التنمية الزراعية بشكل . 2

عام ونشاط زراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص.

 اس��تمرار أجهزة الدولة وفي مقدمته��ا وزارة الزراعة وصندوق . 3

التنمية الزراعية في دعم وتشجيع وحماية نشاط زراعة النخيل 

واجملاالت املرتبطة به من إنتاج وتسويق وتصدير وتصنيع.

توافق وس��ائل الدعم واحلماية احلالية مع االلتزامات اخلاصة . 4

بانضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية وما وفرته عملية 

االنضمام من تيس��ير النفاذ بصادرات التمور ومنتجاتها إلى 

أسواق 150 دولة عضو في املنظمة دون مواجهة أّي ممارسات 

متييزي��ة أو عنصرية.  هذا باإلضاف��ة إلى انخراط اململكة في 

الكثير من التجمعات الدولية واإلقليمية واالتفاقات الثنائية.

 املكان��ة الديني��ة واألصال��ة التاريخية لزراع��ة النخيل في . 5

اململكة والقيمة الغذائية املرتفعة للتمور وهذا مما يطمئن 

بنمو االستهالك مع زيادة النمو السكاني.

 اخلبرات التراكمية املكتس��بة لزراع��ة النخيل في اململكة . 6

والتعامل اجليد مع خدماتها والعناية بها.

 وج��ود الف��رص االس��تثمارية الكثيرة واملتنوع��ة في إنتاج . 7

وتسويق وتصنيع التمور.

إنشاء »هيئة تنمية الصادرات الس��عودية« باألمر السامي . 8

حكومي��ة  كهيئ��ة  1428/2/18ه���  وتاري��خ  8293/د  رق��م 

مس��تقلة مم��ا يؤمل أن تقوم ب��دور إيجابي وفع��ال في دعم 

الصادرات الس��عودية غير النفطية والترويج لها وتيس��ير 

وصولها لألسواق اخلارجية ومن ضمنها التمور ومشتقاتها.

املبادرة اخلامسة لصندوق التنمية الزراعية وصناعة التمور . 9

لعمل كيانات ترتقي بواقع تسويق وتصنيع التمور.
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مقال كتب منذ 55 عامًا
منذ عدة عقود تناولت الصحف هذا املنتج الوطني بكثير من اإلعزاز واإلكبار، وكذلك بشيء من التألم ملا أصابه من وهن تسويقي. 
اليوم نطالع مقاالً كتبه األستاذ محمد خزبك في صحيفة القصيم عام  املنتج، ونحن  واقع هذا  وكأن كّتاب األمس استشرفوا 

1379ه� أي منذ خمسة وخمسني عاماً بعنوان » غذاء شعبي من اخلارج )بالد التمور تستورد التمور(.
عزيزي القارئ دعنا نبحر معك في  سفينة األمس عسى أن ترسو بنا في مستقبل غد مشرق للتمور السعودية:
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كنت – حتى يوم قريب – أعتقد أن التمور من احملصوالت الرئيس��ية في بالدنا، وكنت أعتقد أيضاً 
أننا ننتج التمور بكميات وافرة تزيد عن حاجة االستهالك احمللي.

إن بالدن��ا صحراوية وأش��جار النخيل هي النبات القوي الذي يس��تطيع حتم��ل القيظ وقلة املاء، 
بل إن النخيل نبات طبيعي للبالد الصحراوية، واحلكومة إلدراكها خصائص هذه األش��جار وقوة 

حتملها تزرع أشجار النخيل في الشوارع بعد أن متد جذورها في األرض إلى من يرويها.
وال ريب في أن القارئ وكاتب هذه الس��طور يكون لهما العذر عندما يعتقدان بوفرة إنتاج البالد 
م��ن التمور، ويكون لهما – الق��ارئ وأنا – العذر عندما يعتقدان أن الب��الد  تصدر التمور بكميات 
وافرة وتربح من وراء ذلك مبالغ كبيرة من العمالت الصعبة والس��هلة، ثم أفاجأ بأن إنتاج البالد 
من التمر ال يكفي حاجة االس��تهالك احمللي، كيف هذا؟ إننا نأكل التمر صباحاً وظهراً ومس��اًء، 
وأه��ل البادية يعتبرون التمر غذاًء رئيس��ياً، والصائ��م يفطر مترة، واحلاج يأتي م��ن بالده البعيدة 

يبحث عن أجود أنواع التمور ليحمل القليل منه هدية عزيزة إلى األصدقاء واملعارف.
إن التمر يعتبر غذاء شعبياً ألهل البالد، فهل نستورد غذاءنا الشعبي من اخلارج؟

األرقام الرسمية تتحدث
ولو أنني علمت أن اإلنتاج ال يكفي حاجة االستهالك احمللي فقط لكان وقع اخلبر هيناً إلى حد ما، 
ولكن يبدو أن مثل هذه األخبار ال تأتي فرادى، فالنشرة اإلحصائية لوزارة املالية واالقتصاد الوطني 

تقول إننا نستورد ثلث ما تستهلكه البالد.
إن إنتاجن��ا كان ف��ي 1367ه� )20( مليون كيلو جرام ارتفع ف��ي 1377 إلى )24( مليون كيلو جرام، 
ويبل��غ ما اس��توردناه من التمور ع��اد 1367ه� )7.5( ملي��ون طن، هذه هي األرق��ام واإلحصائيات 

الرسمية، وأنا ال أروي عن الغيب أو باحلدس أو التخمني.
ومعن��ى  ه��ذا أن النبات الق��وي الذي يصلح لطبيع��ة األرض واجلو في الب��الد ال يلقى كثيراً من 
العناي��ة، النبات ال��ذي خلقه اهلل ليتحمل التربة الصحراوية واجل��و الصحراوي ال ينبت وال يثمر 
بكمي��ات تكف��ي حاجة البالد، فكي��ف احلال إذاً مع نبات��ات وثمار ال تصلح للب��الد مثلما يصلح 
النخي��ل؟ وكيف احلال باخلض��روات وبالفاكهة وباحملصوالت الزراعية األخ��رى التي يجب أن تنتج 

البالد مكنها ما يكفي حاجة سكانها؟

التمر السعودي في لندن
وق��د كان املفروض أن تنتج الب��الد كميات وافرة جداً، وأن يكون  التم��ر أول احلاصالت الزراعية التي 
تصدره��ا اململكة، وكان يجب أن تزيد عنايتنا بهذا احملصول – رغم قلة اإلنتاج – فلننش��ئ مصانع 
لتعبئته تعبئة نظيفة جيدة، وننش��ئ مصانع لصنع مربى التمر، وهي مربى جيدة جداً أحس��ن 
بكثير من مربى التفاح والبطيخ والسفرجل والفراولة وأسماء أخرى ما أنزل اهلل بها من سلطان.

كان م��ن الواج��ب أن تكون هي عنايتنا بالتمور وكان من الواجب أن نصدر التمر طبيعياً كما هو، 
ونعد تصنيعه إلى البالد األجنبية، وال ريب أن التمر كفاكهة حلو جدا وبه نسبة كبيرة من املواد 
الس��كرية ورخيص في نفس الوقت، ال ريب في أن التمر وهذا ش��أنه كان س��يغلب على جميع 
أنواع الفاكهة األخرى، وكان سيفس��ح لنفس��ه مجاالً كبيراً في األسواق اخلارجية، ويأتي للبالد 
بأرباح وفيرة ودعاية طيبة، نعم دعاية طيبة عندما يطلب املش��تري متر الس��عودية، ويبيع البائع 
متر الس��عودية، ومربى متر السعودية، إال أن إحصائية وزارة املالية سامحها اهلل وغفر لها خيبت 

الظن وأثارت كوامن األشجان واألسى.

من املسؤول؟
 ب��الد كان من املف��روض أن تصدر التمور وأن تعتلي بغرس أش��جارها وتصني��ع  ثمارها وبالعناية
 بتصديرها، بالد هذا واجبها تس��تورد ثل��ث احتياجاتها من التمور، ملاذا؟ وما الس��بب؟ وعلى من

تقع املسؤولية؟
هل يجب على وزارة الزراعة أيضاً أن تشجع األهالي على غرس أشجار النخيل وأن تبذل مجهوداً 
من جانبها لغرس مساحات كبيرة بهذه األشجار التي ال تكلف إال القليل؟ أم ان املسؤولية تقع 
على األهالي أنفس��هم، على املزارع من أفراد الش��عب الذي يجب عليه��م أن يوجهوا مزيداً من 
العناية لهذا احملصول الرئيسي والشعبي في وقت واحد، هذا احملصول الذي ميكن أن يكون مصدراً 

للتبادل والتجارة اخلارجية.

نحن واخلارج
كن��ا نعتق��د أن الب��الد تس��تورد املصنوع��ات فقط وكن��ا والزلنا 
ننادي بوجوب بذل املزيد من العناية والنش��اط احلكومي واألهلي  
لتصنيع البالد، وكنا والزلنا ننادي بأن احلكومة وحدها ال تستطيع 
أن تقوم بكل ش��يء، وأن أصخ��اب رؤوس األموال يجب أن يتصدوا 
للزراعة وللصناعة، وكنا والزلنا  أيضاً ننادي بإنش��اء مصانع توفر 
بعض احلاجات التي نستوردها حتى ال نكون دائماً أمة تعيش على 

ما ينتجه الغير، أمة كل حياتها تتوقف على اخلارج.
وكن��ا نعتق��د أن التصنيع هي الدع��وة التي يج��ب أن ينادي بها 
اجلميع والتي يجب أن تتكتل اجلهود للقيام بها، ولكن يا لألس��ى 
إننا نادي فقط ببذل اجلهود إلنتاج التمور ألن بالدنا ال تصدر التمر، 

وال تصنع منه مربى وال شراب.
إن بالدن��ا تس��تورد التمر، أي واهلل ثلث ما نس��تهلكه م��ن التمر يأتي 

من اخلارج.
لن أقول شيئاً

هل من سمع منكم أن اجنلترا أو أمريكا أو لبنان أو اليمن أو غيرها 
تس��تورد التمور؟ أب��داً لم نس��مع، ولكننا عرفنا يقين��اً أن البالد 
الس��عودية ذات املنطق��ة الصحراوية واجلو احلار واملي��اه القليلة  

والبالد السعودية هذه تستورد التمور.
لن أقول ش��يئاً تكفي هذه احلقائق، وعل��ى من يريد أن يظل نائماً 
فليبق مستريحاً كما هو، وعلى من يرغب في اليقظة والنهوض 

أن يبذل جهده معنا.
عل��ى كل من يس��تطيع أن ي��زرع أن يولي تلك الدع��وة مزيداً من 
االهتمام، ال يطلب منك أيها األخ أن تصنع املس��تحيل، فقط ازرع 
ش��جرة النخيل، هل هذا باألمر الصعب، إنك إذا فعلته تكون قد 

أديت لبالدك ولشعب بالدك والقتصاديات بالدك الشيء الكثير.

من أرشيف االديب محمد بن عبداهلل احلمدان
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اخملتلفة ومن بينها الدعم احلكومي  املتمثل في اإلعانات التي متنح للتعاونيات 

ف��ي صور مختلفة والق��روض التي ميكن للتعاونيات احلصول عليها بش��روط 

ميس��رة واجلمعيات الناجحة هي التي لديها القدرة على االستفادة من كافة 

وسائل الدعم املتاحة للتعاونيات 

خامسا:  التأني وعدم العجلة:
    انطالق��اً م��ن ه��ذا املبدأ يس��عى الفرد ف��ي أغلب األح��وال ألن يجد إجابة 
لتس��اؤالته الش��خصية كي يقتنع باالنضمام لعضوي��ة اجلمعية التعاونية، 

فه��و يحاول أن يج��د عالقة متوازنة بني جهده وتضحياته واملزايا التي س��وف 

يحصل عليها من ناحية أخرى، فإذا لم يجد اإلجابة املناس��بة والواضحة فلن 

يكون مس��تعداً لالنضمام جلمعية تعاوني��ة ال حتقق له املزايا التي يطمح في 

احلص��ول عليها ويعتبر مب��دأ العضوية االختيارية من أه��م املبادئ التعاونية 

حي��ث للف��رد  مطلق احلري��ة  في أن يصبح عض��واً أو يت��رك العضوية عندما 

يرغب ذلك. 

سادســـا:  إجـــراء دراســـة جـــدوى فنيـــة وماليـــة واقتصادية 
للجمعية قبل إنشائها: 

    ويتضم��ن ذل��ك بالطب��ع إجراء حصر ش��امل جلمي��ع العوام��ل والظروف 

احمليطة باجلمعية املراد إنش��اؤها والتي تؤثر في حتقيق أهدافها مثل العالقات 

االجتماعي��ة والقانوني��ة بني األف��راد والهيئات أو املؤسس��ات باملنطقة ورأس 

املال الالزم إلنش��اء اجلمعية ومص��ادره  ومدى توفر املباني والتجهيزات الالزمة 

للجمعية والروح التعاونية والرغبة في التعاون بني أبناء املنطقة،

باجلمعيـــة  الفعلـــي  لالشـــتراك  األفـــراد  دعـــوة  ســـابعا:  
واالكتتاب برأسمالها: 

    تستطيع أي مجموعة من املزارعني ال يقل عددهم عن اثني عشر مزارعا بأي 

منطق��ة من مناطق اململكة تكوين جمعية تعاونية ملزارعي النخيل. دراس��ة 

طلبات االنتساب للجمعية ومدى مطابقتها لشروط االنتساب للجمعية.

ثامنا: تسجيل اجلمعية
تتبع اإلجراءات النظامية لتسجيل اجلمعية وهي:

يتم تقدمي طلب لوزارة الشئون االجتماعية أو ألحد فروعها . 1
بع��د ورود الطل��ب إل��ى إدارة اجلمعي��ات التعاوني��ة في وزارة الش��ئون . 2

االجتماعية يتم الترتيب مع أصحاب الطلب لالجتماع بهم ومناقش��ة 
فكرة اجلمعية معهم للوقوف على مدى توفر عوامل جناحها .

بعد دراسة التقرير وتوفر القناعة بجدوى قيام اجلمعية يتم العرض ملعالي . 3
وزير الشئون االجتماعية بطلب املوافقة املبدئية على فكرة اجلمعية.

بع��د ورود وجه��ات نظر اجله��ات ذات العالقة يتم التنس��يق مع طالبي . 4
التأسيس لتعبئة مسوغات التس��جيل النظامية وهي ثالث نسخ من 
كل من طلب التسجيل وعقد التأسيس والالئحة األساسية للجمعية.

يتولى املؤسس��ون للجمعية إعداد عقد التأس��يس االبتدائي والالئحة . 5
األساسية للجمعية.

يطل��ب من طالبي التأس��يس تقدمي دراس��ة ج��دوى فني��ة واقتصادية . 6
ألنشطة اجلمعية املقترحة. 

بعد اس��تكمال تعبئة مس��وغات التس��جيل يتم تعميد املؤسس��ني . 7
بجمع رأس املال وإيداعه بأحد البنوك . 

يت��م العرض ملعال��ي وزير الش��ئون االجتماعي��ة بطل��ب املوافقة على . 8
تسجيل اجلمعية وتعطى شهادة.

يتم اإلعالن في اجلريدة الرس��مية وبذلك تكتسب اجلمعية الشخصية . 9
االعتبارية وتبدأ في مزاولة أنشطتها

تاسعا: ممارسة األنشطة التعاونية
    وتأتي هذه املرحلة بعد املوافقة على تسجيل اجلمعية والترخيص لها .

وف��ي ختام ه��ذه احللقة م��ن اجلمعيات التعاوني��ة نأمل النج��اح لها، خاصة 
الناش��ئة منها بأخ��ذ التوصيات التي متت مناقش��تها في العددين الس��ابع 

والثامن من مجلة »النخيل والتمور«.

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

تأسيس اجلمعيات التعاونية ملزارعي ومنتجي التمور

 إعداد: محمد بن إبراهيم احليـدري
 مدير عام إدارة التنمية الزراعية

وزارة الزراعــــة

    وفي خضم هذا احلراك لقطاع النخيل والتمور وأهمية تأس��يس اجلمعيات 
التعاونية على أس��س علمية واضحة، وفي هذا العدد نستكمل ما بدأناه في 

العدد السابق.

عناصر تأسيس جمعية تعاونية ملنتجي التمور يجب  املرور باخلطوات التالية:

أوال:  التأكـــد مـــن وجود هدف مشـــترك واضـــح للراغبني في  
تأسيس  اجلمعية: 

    أي التأك��د م��ن وج��ود دوافع مش��تركة لتكوي��ن جمعية تعاوني��ة ملزارعي 
النخي��ل وفه��م واض��ح للعمل التعاون��ي. ويعني ذل��ك وجود حاج��ة  فعلية 

تدفع األف��راد للتعاون فيما بينهم في س��بيل حتقيقها ويجب أن تتصف هذه 

احلاجة مس��تمرة كاحلاجة  لتس��ويق التمور بأفضل سعر وزيادة قوة املساومة 

للمنتجني واحلصول على مس��تلزمات اإلنتاج الزراع��ي وتقليل اخملاطر وغيرها. 

ثانيا: وجود وعي تعاوني ورغبة في التعاون بني املزارعني:
    ويتطلب ذلك االتصال مبجتمع مزارعي النخيل ذوي االهتمام املش��ترك من 
قب��ل من يحملون الفكرة التعاونية والوصول إل��ى قناعة تامة بينهم بجدوى 

العمل على حتقيق أهدافهم املشتركة. 

ثالثا: االستفادة من جتربة اجلمعيات التعاونية القائمة:
    متث��ل التج��ارب التعاوني��ة الس��ابقة رصيداً هام��اً يجب االس��تفادة منه، 
فاجلمعيات التعاونية الناش��ئة أو احلديثة يتوقف جناحها على مدى االستفادة 
من جت��ارب العمل التعاوني الس��ابقة احمللي��ة منها والدولي��ة وذلك من خالل 
االستفادة من عوامل النجاح لدى اجلمعيات التي استطاعت حتقيق مستويات 
جي��دة من النج��اح في خدمة أعضائه��ا ومجتمعاتها احمللية وكذلك دراس��ة 

األسباب التي أدت لفشل بعض التجارب التعاونية.

رابعا: الشـــعور بفائـــدة إنشـــاء اجلمعية لتحقيـــق األهداف 
املشتركة:

    بعد مناقش��ة وحتليل التجارب السابقة تتضح الرؤية حول ممكنات معاجلة 
املش��كالت التي واجهت التجارب السابقة وممكنات االستفادة من اإليجابيات 

مقال



25

00966559444440



من
لثا

د ا
عد

ال

األمن املــائي ..
مازالت التحديات قائمة

هل يتم تسعير مياه الري؟

المياه المعالجة كنز لم يستفد منه
 بلغ استخدام المملكة للمياه المعالجة نحو %12
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يف العدد الس�ابق حتدثن�ا عن واقع املي�اه يف اململكة العربية 
الس�عودية، ويف هذا العدد نواصل احلديث، مس�تعرضني 

جتارب وجهود اجلهات املختصة لرشيان احلياة )املياه(.
عىل الرغم من نجاحات اململكة يف مواجهة احتياجاهتا من 
املي�اه، إال أن الزي�ادة الكبرية يف اس�تهالك املي�اه تثري بعض 
القضاي�ا األساس�ية املتعلقة بالسياس�ات الرامية إىل حتقيق 
املزي�د م�ن التنمية لقط�اع املياه خ�الل الس�نوات القادمة، 
ومن تلك القضايا زيادة استهالك املياه اجلوفية غري القابلة 
للتجدي�د التي أدت إىل تغي�ري يف الت�وازن الوطني للمياه، 
وكذل�ك حمدودي�ة ج�ودة مي�اه اآلب�ار يف بع�ض املناطق، 
وكذلك استهالك النشاط الزراعي حلوايل 90% من إمجايل 

املياه املستغلة.
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العدد

    من املتوقع أن يس��تمر النمو في الطلب على املياه مبعدل قدره 
1.4% ليص��ل إل��ى 27,8 ملي��ار متر مكعب ع��ام 1440/ 1441ه�، 
مبعن��ى أن اململكة على املدى البعيد حتتاج إلى حتقيق التوازن بني 
م��وارد املياه املتاحة والطلب عليها بحلول عام 1440ه� -  2020م 
عل��ى أن تنخفض حصة املياه اجلوفي��ة غير املتجددة في إجمالي 

االستهالك إلى أقل من 40% بحلول عام 1440ه�..

الواقع املائي
    إن الواق��ع املائ��ي في اململكة يش��ير إل��ى أن القمح ميثل  %23 
والنخي��ل24% واألعالف25% من اس��تهالك القط��اع الزراعي من 

املياه..

لقد اس��تعرضنا ف��ي الع��دد الس��ابع  بإيجاز غير مخ��ل جتربة 
اململك��ة في اس��تخدام مياه الص��رف املعاجلة، وف��ي هذا العدد 

نكمل مسيرة االطالع على واقع املياه في البالد.

إن مياه الصرف املعاجلة تس��تخدم ألغراض الري واالس��تعماالت 
الصناعية، وليس لالستهالك البشري، فلقد غطت مياه الصرف 

املعاجلة حوالي 39% من إجمالي احتياجات املياه باململكة.

وتص��ل قدرة محط��ات معاجلة مياه الصرف ف��ي اململكة إلى ما 
يق��ارب 800 ملي��ون متر مكعب س��نوياً، حيث يبل��غ حجم مياه 
الص��رف اجملمع��ة واملعاجلة ما يق��ارب من 970 مت��ر مكعب عام 
1430ه� مبتوس��ط يومي 2,6 مليون متر مكعب، وقد بلغ إجمالي 
كمي��ة املي��اه املعاجلة واملعاد اس��تخدامها نح��و 192مليون متر 
مكعب بنس��بة تصل إلى حوالي 20% من كمي��ة املياه املعاجلة. 
وتشير التقارير إلى اس��تخدام املياه املعاجلة في ري 9000 هكتار 
بالقرب م��ن املدن حملاصيل النخيل واألعالف. كما بلغ اس��تخدام 
اململكة للمياه املعاجلة نح��و 12% من حجم امدادات املياه خالل 
خطة التنمية السابعة، وهو معدل منخفض قياساً بالعديد من 
الدول التي تعد مياه الصرف املعاجلة من مصادر املياه املستدامة.

جوانب شرعية الستخدام املياه املعاجلة
    تع��د مياه الصرف املعاجلة م��ورداً مهماً للمملكة، ولكن أعاق 
اس��تخدامه بالش��كل األمث��ل آراء متحفظة لس��نوات طويلة، 
حيث كانوا يرونها مياهاً غير مناس��بة ال يجب اس��تخدامها بأي 
شكل من األش��كال وألي غرض من األغراض احلياتية، ولكن بعد 
م��داوالت طويلة بني علماء مختص��ني وفقهاء أجالء، أعقب ذلك 
إصدار هيئة كبار العلماء فتوى خاصة بهذا املوضوع، حيث أجازوا 
اس��تخدام تلك املي��اه إذا متكن��ت عملية معاجلتها باألس��اليب 
العلمية املتقدمة بأن تخلصها من الش��وائب من حيث الطعم 
واللون والرائحة وبش��هادة خبراء وعلم��اء مختصني، أما إذا ترتب 
على استخدامها املباشر آثاراً ضارة بصحة اإلنسان فمن األفضل 
جتنب استخدامها، وتفضل هيئة كبار العلماء عدم استخدامها 
للش��رب حلماية صحة اإلنس��ان، وهن��ا ميكنن��ي أن أورد رأي أحد 
أهم اخلب��راء املصريني د. مصطفى البحي��ري رئيس مركز أبحاث 
التصحر، حيث قال: إن املياه املعاجلة ثالثياً صاحلة للشرب، وأضاف 

إن هذه املياه أنقى من مياه الشرب املعتادة في الوطن العربي.

    لق��د مت تنظيم معاجلة هذا املصدر وإعادة اس��تخدامه، ولكن 
م��ازال التحدي قائم��اً ويتمثل ف��ي إقناع املس��تخدمني، خاصة 
املزارعني وش��ركات الزراعة الكبرى باالنتقال من مياه الشرب إلى 
املياه املعاجلة في الزراعة والصناعة، حيث ال تستعمل الصناعة 
س��وى 150ألف متر مكعب في اليوم، وه��ذا رقم ضئيل، من هنا 

اليزال التحدي قائماً أمام وزارة املياه والكهرباء.

محاوالت لترشيد مياه الري
    لق��د خططت وزارة املياه والكهرباء لتركيب عدادات مياه على 
مضخ��ات املزارعني والش��ركات الزراعية للمس��اعدة في إعطاء 
تصور واضح عن االستهالك الفعلي للمياه للمحاصيل اخملتلفة 
متهي��داً لتقن��ني املياه للعمل عل��ى خفض الض��خ املفرط وهدر 
املياه، ولكن البد أن نعت��رف أن فكرة وضع عدادات مازالت صعبة 
لعدة أس��باب أهمها صعوبة مراقبة عشرات اآلالف من اآلبار في 

مساحة مترامية األطراف.

جتربة األحساء في الري
    أردنا أن نعرض لتجربة  واحة األحس��اء لثرائها، وتفردها، فتلك 
املنطقة اعتمدت عل��ى اخملزون اجلوفي في  أغراض الري واألغراض 

املنزلية، حيث تشكل مياه اآلبار املستخدمة للزراعة %36.

لقد أثبتت الدراسات محدودية طبقة املياه اجلوفية التي معدالت 
سحب املياه منها تتجاوز معدالت السحب اآلمن، وزاد من خطورة 
األمر احلفر العش��وائي واالس��تخدامات الترفيهي��ة املتمثلة في 
االس��تراحات املعدة لإليجار اليومي، وكذلك  الشح في معدالت 

األمطار، مما أثر سلباً على 16 بئراً توقفت متاماً من أصل 50 بئراً.

    ونظ��راً لكل ما س��بق كان االعتماد عل��ى مياه الصرف املنقاة، 
أو املعاجلة ثالثياً، فكان الفكر االس��تراتيجي لالس��تفادة من هذا 
الكنز املهدر الس��تخدامه ف��ي الري.. وهنا نعرض للمش��روعات 
التنفيذي��ة لدعم مص��ادر املياه الذي تش��رف علي��ه هيئة الري 

والصرف باألحساء:

نق��ل املي��اه املعاجل��ة م��ن محطت��ي التنقية ف��ي العمران • 
والعيون، فقد ب��دأت وزارة املياه التش��غيل التجريبي حملطة 
العمران، حيث توفر م��ا يقارب من 20 ألف متر مكعب، و15 

ألف متر مكعب من محطة العيون.

نقل املياه املعاجلة من محطة التنقية بالهفوف، حيث توفر • 
110ألف متر مكعب في اليوم.

مش��روع نق��ل املي��اه املعاجلة من اخلب��ر، حيث تبل��غ كمية • 
املياه املق��رر نقلها 200 ألف متر مكعب في اليوم، وهو قيد 

التنفيذ حالياً.

مش��روع حتويل قنوات الري املكش��وفة إلى األنابيب املغلقة • 
في منطقة صويدره.

وحس��ب خطط هيئة الري والصرف باألحساء لتوفير مياه الري، 
فس��يكون االعتماد الكلي على مياه الصرف املعاجلة ثالثياً التي 

تقدر بحوالي 480 ألف متر مكعب في اليوم.. 
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    تع��د واحة األحس��اء م��ن أهم وأكب��ر  الواح��ات الزراعية في 

العالم التي عرفت قدمياً بوفرة مياهها اجلوفية التي كانت تتدفق 
طبيعياً من خالل عيونها املنتشرة في الواحة ساهم هذا الوضع 
املائ��ي في ازدهار الزراعة في الواح��ة وتنوع انتاجها  من احملاصيل 
الزراعي��ة والتي من أهمها زراعة النخيل التي تغطي حوالي %77 

من أجمالي املساحة املزروعة .

    ويعتبر مش��روع الري والصرف باألحساء الذي بدأ تشغيله عام  

1971م  واحداً من أهم مش��اريع الري الرائ��دة  التي نفذتها وزارة 
الزراعة بهدف النهوض مبمارسات الري وطرق  الصرف الزراعي في 
واحة األحساء  ويخدم املش��روع عدداً من احليازات الزراعية تصل 
حالي��اً إلى أكثر م��ن 25.000 حيازة تغطي مس��احة مروية تبلغ 
حوال��ي 8250 هكتار ومنذ بدأ نضوب العيون الطبيعية  بالواحة 
ف��ي الثمانين��ات  من الق��رن املاضي وب��روز نقص املي��اه اجلوفية 

وجفاف مياه اآلبار االرتوازية لقلة هطول األمطار . 

    وق��د وضع��ت الهيئ��ة ف��ي خططه��ا االس��تراتيجية تأمني 

مص��ادر مس��تدامة ملياه ال��ري وذلك ع��ن طريق االس��تفادة من 
إع��ادة اس��تخدام مياه الص��رف الزراعي ومي��اه الصرف الصحي 
املعاجلة ثالثياً إذ قامت الهيئة بإنش��اء مش��روع إعادة استخدام 
مي��اه الصرف الزراعي بطاقة قص��وى تبلغ ) 100 ( ألف م3/اليوم، 
كم��ا قامت بالتنس��يق مع وزارة املياه لالس��تفادة م��ن ناجت مياه 
الص��رف الصحي املعاجلة ثالثي��اً من محطة الهفوف فأنش��أت 
محط��ة ضخ وخ��ط لنقل املياه بطاق��ة ) 200 ( أل��ف م3/اليوم، 
كما أنش��أت محطة ض��خ وخط نقل املياه ف��ي كل من محطة 
املعاجلة بالعمران ومحطة املعاجلة بالعيون بطاقة ) 30 ( ألف م3/

اليوم لكل منهما كما مت التنسيق مع شركة أرامكو السعودية 
لالس��تفادة من ناجت محطة املعاجلة الثالثية مبحاسن والتي تبلغ 
الطاقة التصميمية لها ) 40 ( ألف م3/اليوم، وتقوم حالياً بإنشاء 
محط��ة ضخ وخط ناقل من محط��ة املعاجلة باخلبر من املقرر أن 
تنق��ل حوال��ي ) 200 ( ألف م3/اليوم، وتعم��ل الهيئة على تنفيذ 
العديد من املشاريع الستبدال قنوات الري املفتوحة إلى مواسير 
مغلقة مع حتكم آلي وذلك لرفع كفاءة النقل للمشروع من %80 

إلى 95% وبذلك يتم توفير كميات كبيرة من مياه الري .

    وقد س��عت الهيئ��ة في ظل هذه الظ��روف املائية احلرجة إلى 

إرش��اد املزارعني إلى إتباع نظم الري احلديث��ة للمزارع حتت نطاق 
خدماته��ا وس��عت إل��ى تق��دمي العديد م��ن اخلدم��ات العينية 
والفني��ة املباش��رة وغير املباش��رة للمزارعني للوص��ول بهم إلى 
أفضل املمارس��ات في مجال الري والزراعة التي تهدف إلى الرقي 
والنهوض مبس��توى معارفه��م ومهاراته��م و اجتاهاتهم وتعمل 
على حتس��ني مس��توياتهم االجتماعية واالقتصادي��ة والثقافية 
من خالل التواصل املباش��ر للمزارعني مع األخصائيني واملرشدين 
ميدانياً ومكتبياً في توفير جزء من ش��بكات الري احلديثة وعمل 

التصاميم الفنية واخملططات واإلشراف على التنفيذ .

منظومة 
االستثمار املائي

م. عبدالرحمن اجلغيمان

هيئة الري والصرف باألحساء
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أ.د. خضران بن حمدان الزهراني        

د. صديق الطيب منير
قسم االرشاد الزراعي واملجتمع الريفي

كلية علوم األغذية والزراعة
جامعة امللك سعود
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    منذ عام 1990م أصبحت اململكة العربية الس��عودية تصنف 
ضم��ن مجموعة الدول التي تتس��م بن��درة مائية مطلقة حيث 
تناق��ص نصيب الفرد فيها من املياه املتاحة من 689 متر مكعب 
في عام 1950م إلى حوالي 411 متر مكعب في الوقت الراهن وهو 
ميثل 46.9% من متوس��ط نصيب الفرد في العالم العربي و%4.7 
من متوسط نصيب الفرد على مستوى العالم، وفي اجلانب اآلخر 
ميث��ل نصيب الف��رد من املياه املس��تهلكة في اململك��ة العربية 
الس��عودية والبالغ 341 متر مكعب, 54.8% من نصيب الفرد في 
العالم العربي )622 م3 ( و62.8% من نصيب الفرد على مس��توى 
العال��م )543 م3(، ويتوق��ع أن يتناق��ص نصي��ب الف��رد من املياه 
املتاح��ة إلى نحو 54 متر مكعب في عام 2025م، كذلك أش��ارت 
األمم املتح��دة ع��ام  2003 في تقوميها ملصادر املياه على مس��توى 
العالم الى أن اململكة العربية السعودية تعد ضمن العشر دول 
األكث��ر فقراً في موارد املياه في العالم، كما أنها تأتي اخلامس��ة 

في الترتيب بني الدول العربية التي تعاني من الندرة املائية. 
    وتتجس��د ن��درة امل��وارد املائية وش��حها في اململك��ة العربية 
الس��عودية في اس��تهالكها حلوالي 83% من املي��اه املتاحة لها، 
بينما يبلغ متوس��ط تلك النسبة 71% في العالم العربي و%6.3 
على مس��توى العالم، وميكن تصنيف مص��ادر املياه في اململكة 

العربية السعودية إلى قسمني رئيسني هما:
القسم األول: مصادر املياه التقليدية وتشمل:

املياه السطحية.. 1
املياه اجلوفية.. 2

القسم الثاني: مصادر املياه غير التقليدية وتشمل:
مياه البحر احملالة.. 1
مياه الصرف الصحي املعاجلة. . 2

املياه السطحية:
    وه��ي املي��اه التي توجد على س��طح األرض، وهي ناش��ئة من 
هط��ول األمط��ار ومن ث��م جتري ف��ي األودية واألنه��ار لتصب في 
البحار أو تختفي في الصحاري القفار، أو تتجمع في املنخفضات 
والبحيرات، أو تتس��رب الى باطن األرض حتى تصل الى الطبقات 
اجليولوجي��ة احلامل��ة للمي��اه، وقد يت��م حجزها خلف الس��دود 
لالس��تفادة منها. ويقدر املتوسط الس��نوي لهطول األمطار في 
اململكة العربية الس��عودية بنحو 17 مل��م في العام وينخفض 
في منطق��ة الرب��ع اخلالي واملنطقة الش��مالية، ف��ي حني يزيد 
كثي��راً في املناطق اجلنوبية الغربية حيث تصل إلى 600 ملم في 
العام، وتتراوح تقديرات كميات مياه األمطار اجلارية )السيول( ما 
ب��ني 2000 ال��ى 2400 مليون متر مكعب في الس��نة، 60% منها 
ف��ي املنطقة اجلنوبي��ة الغربية وحوالي 10% ف��ي منطقة جبال 
طويق، وق��د ارتفع هذا التقدير إلى حوالي 5000 متر مكعب عام 
1419ه�، وفي س��بيل احملافظة على املياه السطحية واالستفادة 
القصوى منها مت إنش��اء عدد من السدود على الوديان الرئيسية 
ف��ي اململكة لتجميع مياه األمطار والس��يول واس��تغاللها في 
األغ��راض اخملتلف��ة مثل تغذي��ة موارد املي��اه اجلوفي��ة واآلبار في 

منطقة الس��د واملناطق الزراعية خلف السد، إضافة إلى تأمني 
مي��اه الش��رب لبعض املناطق م��ن خالل إقام��ة محطات تنقية 
وتأمني مي��اه الري لألغراض الزراعية عن طريق إقامة ش��بكة ري 
منتظم��ة، إضافة إل��ى حماية املدن والقرى من أخطار الس��يول 
والفيضان��ات املباغتة، وتعتبر الس��دود من أق��دم وأهم تقنيات 
حصاد مياه األمطار املستخدمة في اململكة العربية السعودية 
حيث مت إنش��اء أول سد )سد عكرمة بالطائف( في عام 1376ه�، 
وبع��د أن اتضح مردودها اإليجابي توالى تنفيذ الس��دود مبختلف 
مناطق اململكة العربية الس��عودية حتى بل��غ عددها حتى عام 
1427ه� 230 س��داً بس��عة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي 850 

مليون متر مكعب موزعة بني املناطق اخملتلفة.
وتقسم السدود في اململكة العربية السعودية وفقاً للهدف من 

إنشائها إلى ثالثة أنواع:
سدود الس��تعاضة املياه اجلوفية في منطقة السد وتوفير . 1

املياه لآلبار في املناطق الزراعية خلفه.
س��دود لتأمني مياه الش��رب من خ��الل محط��ات التنقية . 2

املقامة على السدود.
 س��دود لتأمني مياه ال��ري لألغراض الزراعية بالري املباش��ر . 3

للمناطق الزراعية خلف الس��دود عن طريق مش��اريع الري 
املنظمة لذلك.

ومن أهم السدود التي أنشئت خالل العقدين اآلخرين السدود 
التالية:

1. سد خادم احلرمني الشريفني على وادي بيشة:
    يعتبر وادي بيشة من أكبر األودية باململكة العربية السعودية 
حيث يزي��د طوله على 250 كلم، وميت��از بارتفاع معدالت هطول 
األمطار في منابعه وروافده. ويعد س��د خادم احلرمني الش��ريفني 
عل��ى وادي بيش��ة م��ن أضخ��م املش��اريع لتأمني املي��اه وتنمية 
مصادرها ومن أكبر السدود من حيث احلجم والطاقة التخزينية 
حي��ث يبلغ ارتفاعه 103 متراً وطاقته التخزينية 325 مليون متراً 
مكعباً، وتبلغ مس��احة منطقة جتميع الس��يول في هذا الس��د 
7600 كلم مربع. ويهدف السد الى توفير املياه للزراعة باملنطقة 

وازدهاره��ا وتطورها من خ��الل زيادة اخملزون 
املائ��ي وتعوي��ض املس��حوب م��ن املي��اه 
اجلوفية خاص��ة وأن ه��ذه املنطقة تتميز 
بتكويناته��ا الرس��وبية احلامل��ة للمي��اه 
قليلة العمق، كذلك يس��اعد السد على 
درء أخط��ار الفيضان��ات التي تهدد مدينة 
بيش��ة والق��رى واملناط��ق الزراعي��ة على 
امت��داد الوادي. ويحتوي الس��د على أربعة 
مص��ارف لتصريف املي��اه م��زودة ببوابات 
للتحكم وقد بلغ��ت التكلفة اإلجمالية 
لهذا املش��روع حوالي 246 مليون ريال ومت 
تنفي��ذه ع��ام 1419ه���، وخ��الل العقدين 
املاضيني حدث ش��ح خطي��ر باملياه، وصل 
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إلى عدم القدرة على ري النخيل الذي مات أكثره عطشاً.

2.سد وادي العقيق مبنطقة الباحـة:
    يقع س��د وادي العقيق ف��ي منطقة الباحة على بعد 45 كلم 
ش��مال ش��رق مدينة الباحة. ويهدف الى تأمني مياه الشرب ملدن 
منطق��ة الباحة، وحماية قرية العقيق من الس��يول، إضافة إلى 
تغذي��ة الآلبار اجلوفية خلف الس��د،  وقد مت حفر حوالي عش��رة 
من اآلبار خلف الس��د لتضخ منها مياه الشرب إلى مدن الباحة 
وبلجرش��ي وبني كبير، وشيد سد وادي العقيق في عام 1408ه� 

بتكلفة بلغت 25 مليون ريال.

3.سد وادي فاطمة مبنطقة مكة املكرمة:
    يق��ع ف��ي منطقة مكة املكرم��ة على وادي فاطم��ة، ويهدف 
الى تغذية التكوينات اجلوفية لآلبار لتأمني مياه الش��رب ملدينتي 
ج��دة ومكة املكرمة من خالل تغذية اآلب��ار التي مت حفرها خلف 
السد وتغذية محطة القشاش��ية، وشيد سد وادي فاطمة في 

عام 1405ه� بتكلفة بلغت 78 مليون ريال.

4.سد وادي القرعة مبنطقة املدينة املنورة:
    يقع س��د وادي القرعة على بعد 13 كلم ش��مال مدينة ينبع 
النخيل على وادي القرعة وهو أكبر األودية باملنطقة، وميتاز مبعدل 
ع��ال لهطول األمط��ار. ويهدف الس��د الى حتقي��ق هدفني هما: 
حماية مدينة ينبع من الس��يول، وتغذية آبار الش��رب واملزارع في 
املنطقة. ومت تنفيذه في بداية عهد حكم خادم احلرمني الشريفني 

امللك فهد بن عبد العزيز في عام 1402ه�.

5.سد وادي احلريق مبنطقة الرياض:
    يقع س��د وادي احلريق على بعد 8 كلم شمال غرب بلدة احلريق 
وعل��ى بعد 230 كل��م جنوب الرياض. ومت حتديد موقع الس��د في 
منطقة جتمع العديد من األودية والشعاب التي تصب في حوض 
الس��د ضماناً لتخزين كمي��ة كبيرة من مياه الس��يول لتغذية 
آبار مياه الش��رب وامل��زارع ببلدة احلري��ق، وحماية البل��دة واملزارع 
واملمتلكات من الس��يول. ويعتبر من الس��دود الطويلة باململكة 

ومت تشييده في عام 1409ه�.

املياه اجلوفية:
    هي املياه اخملتزنة في طبقات حتت األرض والتي جرى ترس��يبها 
عبر مس��ام الصخ��ور الرس��وبية، وتعتبر من أهم مص��ادر املياه 

باململكة وهي نوعان:
الن��وع األول: املي��اه اجلوفية املتج��ددة )الضحل��ة(: وتتأثر بتكرار 
هط��ول األمطار وجريان األودية. وتوجد إما في طبقات الرواس��ب 
الودياني��ة أو في صخ��ور القاع��دة املركزية املتش��ققة بعوامل 
التعري��ة، وتقدر كميات املي��اه التي تغذي ه��ذه الطبقات بنحو 
940 مليون متر مكعب/سنة. كذلك ميكن أن توجد املياه اجلوفية 
املتجددة ف��ي األجزاء غير احملصورة من الطبق��ات احلاملة للمياه 

وتقدر التغذية السنوية لها بحوالي 2000 مليون متر مكعب.
الن��وع الثاني: املياه اجلوفية العميقة مح��دودة التجدد: وتعتبر 

االحتياطي االس��تراتيجي من مخزون املي��اه اجلوفية في اململكة 
العربية الس��عودية. وتتواجد في األج��زاء احملصورة بني الطبقات 
احلامل��ة للمياه وتغذيتها من مياه األمطار ضعيفة وتختلف عن 
بعضها في الس��مك والعمق ونوعية املياه وتقسم إلى طبقات 

رئيسية وطبقات ثانوية.
    إن املوارد املائية اجلوفية السنوية في مناطق اململكة الرئيسية 
خ��الل الفترة 1400 - 1420ه�، تبني أن املنطقة الغربية تعد أكثر 
املناطق شحاً في املياه اجلوفية الالزمة ألغراض الزراعة والصناعة، 
إذ يبلغ مخزونها من املياه 225 مليون متر مكعب، تليها املنطقة 
الش��مالية مبخ��زون قدره 465 ملي��ون متر مكعب، ث��م اجلنوبية 
الغربية، والشرقية، وأخيراً الوس��طى مبخزون استراتيجي 2200 
ملي��ون متر مكعب س��نوياً، األمر الذي يس��تدعي إعطاء أولوية 
ملناطق الغربية والشمالية واجلنوبية الغربية في تنفيذ مشاريع 
تنمي��ة وصيانة املوارد املائي��ة مع بذل مزيد من اجلهود لترش��يد 

استهالك املياه بها.
    وق��د بلغ عدد اآلبار احلكومية احملفورة الس��تغالل املياه اجلوفية 
خملتل��ف األغراض حتى ع��ام 1403/1402ه�  184 بئ��راً، منها 157 
بئ��راً لغرض الش��رب و22 بئراً ألغ��راض الزراعة و3 آب��ار اختبارية 
وبئ��ران للمراقبة، وارتفع عدد اآلبار احلكومي��ة إلى 5349 بئراً في 
عام 1420/1419ه� منها 2265 آبار شرب أنبوبية، 1663 آبار شرب 
يدوي��ة، 775 بئ��راً للمراقبة، 356 بئ��راً اختباري��اً و29 بئراً ألغراض 
الزراع��ة، وفي عام 1421/1420ه� ارتفع ع��دد اآلبار احلكومية إلى 
5386 بئراً في حني وصل ع��دد اآلبار األهلية املرخصة إلى 97745 

بئراً.

مصادر املياه غير التقليدية:
1.ميـاه البحـر احملالة:

    تعد مياه البحر احملالة مصدراً مهماً ملياه الش��رب في اململكة، 
لذا اهتمت الدولة بها فأنش��أت املؤسسة العامة لتحلية املياه 
املاحلة لتكون مش��رفة ومسئولة عن حتلية املياه بغرض تعضيد 
املوارد الطبيعي��ة للمياه عن طريق حتلية املياه املاحلة في مناطق 
وم��دن اململكة التي تعجز املوارد املائية الطبيعية التقليدية عن 
س��د حاجتها. ويتم إنتاج املياه احملالة عن طريق 29 محطة حتلية 
منتش��رة في 15 موقعاً على الساحلني الشرقي )اخلليج العربي( 
والغرب��ي )البحر األحمر(، وتعد اململكة العربية الس��عودية أكبر 
منتج ملياه البحر احملالة في العالم، إذ بلغ إنتاجها في عام 2001م 
660 ملي��ون جال��ون يومياً، وتغط��ي املياه املنتج��ة من محطات 
التحلي��ة 70% من احتياجات مياه الش��رب باململكة، إضافة إلى 
إنتاج ه��ذه احملطات للطاقة الكهربائية الت��ي بلغت عام 2000م 
حوال��ي 3600 ميج��اوات, وتغط��ي 30% م��ن اس��تهالك الطاقة 
الكهربائية باململكة، وقد مت إنش��اء معظم محطات حتلية املياه 
باململك��ة خالل الثالثة عقود األخيرة حيث مت تش��غيل محطتي 
اجلبيل ورابغ املرحلة األولى عام 1402ه� بس��عات انتاجية قدرها 
118.447 و1204 مت��راً مكعباً من املي��اه يومياً على التوالي، وفي 

تقرير
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ع��ام 1403ه� مت تش��غيل محطات البرك 
املرحلة األول��ى، واجلبيل املرحل��ة الثانية، 
واخلبر املرحلة الثالثة بس��عة تصميمية 
مت��راً   191.780  ،815  ،815.185 قدره��ا 
مكعباً من املياه يومياً على التوالي، وفي 
عام 1406ه� مت تش��غيل التوسعة األولى 
حملط��ة الوج��ه، واملرحل��ة الثاني��ة حملطة 
اخلفج��ي ومحطة أملج املرحل��ة الثانية 
بس��عات تصميمية قدرها 825، 19682، 
3.784 مت��راً مكعباً من املي��اه يومياً على 
الترتي��ب. وفي ع��ام 1407ه� مت تش��غيل 
محط��ة العزيزي��ة بطاق��ة 3.780 مت��راً 
مكعب��اً في الي��وم، أما في ع��ام 1409ه� 
فق��د مت تش��غيل كل من محط��ة ضباء 
املرحلة الثالثة، ومحطة الوجه التوسعة 
بالتناض��ح  ج��دة  ومحط��ة  الثاني��ة، 
ومحط��ة  األول��ى،  املرحل��ة  العكس��ي 
ومحط��ة  األول��ى،  املرحل��ة  الش��عيبية 
الش��قيق املرحل��ة األولى بطاق��ة قدرها 
3.784، 1.532، 48.848، 191.780 و83.432 
متراً مكعباً من املياه يومياً على التوالي. 
وف��ي ع��ام 1410ه� مت تش��غيل محطتي 
حق��ل املرحلة الثانية، والتوس��عة األولى 
حملطة فرسان بس��عات تصميمية قدرها 
3.784، 1.075 متراً مكعباً من املياه يومياً 
على الترتيب. كما مت تش��غيل التوسعة 
الثالث��ة حملطة الوجه عام 1413ه� بطاقة 
بلغ��ت 473 متراً مكعباً م��ن املياه يوميا، 
وف��ي ع��ام 1414ه� مت تش��غيل محطتي 
جدة بالتناضح العكسي املرحلة الثانية 
والتوسعة األولى حملطة رابغ بطاقة قدرها 
48.848 و774 متراً مكعباً من املياه يومياً 
على التوالي. وفي عام 1420ه� مت تشغيل 
محطة ينبع بالتبخير الوميضي املرحلة 
الثانية بسعة تصميمية بلغت 120.096 
مت��راً مكعباً من املياه يومياً، وتش��غيلها 
قدره��ا  بطاق��ة  العكس��ي  بالتناض��ح 
106.904 متراً مكعباً من املياه يومياً، أما 
في عام 1422ه� فقد مت تشغيل محطتي 
اخلبر بالتبخير الوميضي املرحلة الثالثة، 
واجلبي��ل بالتناضح العكس��ي بس��عات 
تصديرية قدره��ا 240.800 و78.182 متراً 
مكعب��اً من املياه يومياً على التوالي، ولم 
تقتصر خدمات املؤسسة العامة لتحلية 

اململكة تقع ضمن الدول األكثر فقرًا في موارد املياه عامليًا
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املياه املاحلة على إمداد املدن الس��احلية باملي��اه احملالة فقط بل قامت مبد 
ش��بكة من خطوط األنابي��ب للوصول للمناطق الداخلي��ة في اململكة 
جت��اوز طولها 2089 كلم لتخدم أكثر من 40 مدينة وقرية، ومن أهم هذه 
اخلط��وط خط نق��ل املياه من محطة ينبع إلى املدين��ة املنورة وخط نقل 
املي��اه من محطة اجلبيل إل��ى مدينة الرياض، وعلى الرغم من أن اململكة 
العربية الس��عودية تعد أكبر منتج ملي��اه البحر احملالة في العالم إالّ أنها 
تأتي في املرتبة الثالثة من حيث أهميتها النس��بية حيث أن اسهاماتها 

ال تتعدى 3.8% من إجمالي االحتياجات املائية في اململكة.

2.مياه الصرف الصحي املعاجلة:
غير  املياه  مصادر  من  مصدراً  املعاجلة  الصحي  الصرف  مياه  تعد        
التقليدية في اململكة العربية السعودية خاصة وأن 50% - 70% من مياه 
الشرب التي تضخ في الشبكات العامة في املدن تعود مرة أخرى على 
هيئة مياه صرف صحي. وميكن استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة 
الكثبان  وتثبيت  احلدائق  ري  مثل  اجملاالت  من  عدد  وفي  الزراعة  ألغراض 
الرملية وخالفه. وحتتل مياه الصرف الصحي املعاجلة املرتبة الرابعة من 
مصادر املياه إذ لم تتعد اسهاماتها أكثر من 1.2% من إجمالي االحتياجات 
املائية باململكة. وقد قامت وزارة الزراعة واملياه بإعداد الدراسات الفنية 
إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي لألغراض الزراعية بعد معاجلتها، 

وفيما يلي بعض املشاريع التي نفذت في هذا اجملال:

)1( مشروع منطقة الرياض:
    يعد مشروع منطقة الرياض ملياه الصرف الصحي املعاجلة أول املشاريع 
بطاقة  1402ه�  عام  في  فيه  العمل  بدأ  حيث  اجملال  هذا  في  الرائدة 
تصميمية قدرها 220.000 متر مكعب يومياً وتكلفة قدرها 300 مليون 
ريال. والهدف األساسي من قيام هذا املشروع هو ري املزارع القائمة حول 
وبلغت  اجلوفية،  املياه  في  شديد  نقص  من  تعاني  التي  الرياض  مدينة 
التي مت ضخها في عام 1419ه� 56.22 مليون متر مكعب  املياه  كمية 
استفادت منها 213 مزرعة مبساحة كلية قدرها 9522 هكتار(، وبلغت 
كمية املياه التي مت ضخها خالل الفترة 1402 - 1417ه� بعد معاجلتها 
الصحي  الصرف  مياه  نقل  مت  وقد  مكعب.  متر  مليون   625.469184
املعاجلة وتوزيعها على املزارع في ديراب والدرعية وعرقة واحلائر والعمارية 
والعيينة وضرماء واملزاحمية، كما تستفيد منه مصفاة الرياض لغرض 

التبريد بكمية تقدر بحوالي 20.000 متر مكعب يومياً. 

)2(مشروع املدينة املنورة:
ري  بهدف  ريال  مليون   4163 بلغت  بتكلفة  1405ه�  عام  تنفيذه  مت      
3100 هكتار من املزارع الواقعة حول املدينة. ومت تنفيذ هذا املشروع على 
مرحلتني، املرحلة األولى متت االستفادة فيها من 100 ألف متر مكعب 
في اليوم من مياه الصرف الصحي املعاجلة، ثم ارتفعت إلى 196 ألف متر 

مكعب في اليوم في املرحلة الثانية. 

)3(مشروع منطقة القصيم:
    مت إجنازه عام 1405ه� بتكلفة بلغت 4746 مليون ريال، ويهدف املشروع 
إلى ري 823 هكتاراً من محاصيل العلف واحلبوب والنخيل واحلمضيات 

ورياض  والبكيرية  والرس  وعنيزة  بريدة  من  بكل  والبطاطس 
اخلبراء وذلك بتوفير 97800 متر مكعب يومياً من مياه الصرف 

الصحي املعاجلة.

تقرير
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4-م�شروع �ملنطقة �ل�شرقية:

مت إجنازه عام 1416ه� بتكلفة قدرها 3650 مليون ريال. ويهدف الى توفير كمية من مياه الصرف الصحي املعاجلة من األربع محطات 
املوجودة باملنطقة واستخدامها في الزراعة وتفاصيلها كاآلتي: 250 ألف متر مكعب في اليوم من محطة الدمام إضافة إلى 134 
ألف و110 ألف و21 ألف متر مكعب في اليوم من محطات اخلبر والقطيف وصفوى على التوالي. إضافة إلى توفير 158 ألف متر 
مكعب في اليوم لالستخدامات البلدية والتشجير. كما مت نقل 250 ألف متر مكعب من املياه املعاجلة من محطتي اخلبر والدمام 

إلى مشروع هيئة الري والصرف الصحي باإلحساء عبر 150كم من األنابيب وذلك بخلطها مبياه الري في مشروع الهيئة. 
هذا وقد بلغت كميات املياه التي أعيد استخدامها من مياه الصرف الصحي املعاجلة في اململكة عام 1417ه� حوالي 123 مليون 
متر مكعب فيما بلغت كميات املياه املعاجلة املتاحة في نفس العام 480 مليون متر مكعب، ومن املتوقع أن تصل كمية املياه املعاجلة 
التي سيتم استخدامها عام 1425ه� إلى 150 مليون متر مكعب في السنة، وتعمل وزارة الكهرباء واملياه بوضع خطط لالستفادة 

من مياه الصرف الصحي في بقية مدن اململكة.

3-مياه الصرف الزراعي:
    يعد استخدام مياه الصرف الزراعي مصدراً مساعداً للمياه اجلوفية، وقد نفذته هيئة الري والصرف باإلحساء حيث تقوم بخلط 
مياه الصرف الزراعي مع املياه اجلوفية بنسب متساوية وتصبح درجة امللوحة مناسبة لري احملاصيل، وقد استطاع املشروع توفير 32 

مليون متر مكعب في السنة من مياه الصرف الزراعي.

يستهلك القطاع الزراعي
 كمية من المياه بلغت  542  مليار متر مكعب 

خالل الفترة من 1975: 2010م.
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    بل��دة هادئ��ة وادع��ة خضراء.. تقوم في فس��يح م��ن األرض، حتيط بها 
اجلب��ال والرمال واألكمات من بُْعد كأنها تزينها أو حترس��ها وس��ط واحة 
تنحدر األودية من بني تلك اجلبال متجهة نحو هذه الواحة فتسقيها مبياه 
األمطار وتُنِبت األرض جميل األزهار وتعدد األلوان. وعندما نفس��ح النظر 
بينها وبني تلك اجلبال واألكمات في ذلك الفس��يح من األرض جند النباتات 
اجلميلة ذات األلوان والروائح املتعددة تكس��و األرض جماالً وخضرة وبهاًء.. 
على رأس تلك النباتات )الرمث( )احلمض( وهو أكثرها .. هذا النبات اجلميل 
ذو الرائحة الزكية يحيط بالبلدة ويس��تفيد منه أهلها عدة فوائد خضرة 
ومنظ��راً وحطباً وعلفاً للبهائ��م من غنم وإبل وغيره��ا،وال بد منه لإلبل 

والغنم )حتمض( به.
    في هذا العدد نتطرق إلى حملة عن هذه البلدة التي تزينها واحات النخيل 

والتي كانت غذاء ودواء الهلها من قرون مضت.

املوقع
    تقع بلدة البير ش��مال غرب الرياض في طريق القصيم بحوالي 

120 كم وتبعد عن ثادق قاعدة احململ حوالي 10كم.
    وي��رى بعض املؤرخني ويعتقد بع��ض األهالي أن أصل البلد كان 
عين��اً أو م��وردا، وح��ددوا مكانها ُق��رب اجلامع الق��دمي وأن احلجاج 
والعابرين كانوا يستدلون على قربهم من العني أو املورد برؤية قارة 
العوني��ة ولعل هناك صلة بني كلمتي العني والعونية وكانت هذه 

العني على طريق كاظمة.
    وبلد البير يس��مى )واس��ط( أيضاً وهناك موضعان يس��مى كل 
منهما بهذا االس��م، بلد في العراق بناه احلجاج بن يوس��ف وقرية 
في منطقة األفالج غ��رب ليلى في حضن جبل طويق قرب األحمر 

)أكمه(. 

منطقة احململ
    منطقة )احململ( تقع ش��مال منطقة )الش��عيب( وجنوب شرق 
منطقة )سدير( وشرق منطقة )الوشم( وغرب احلضافة وامللتهبة، 
وتس��مى هضبة احملم��ل التي تنحدر منها أوديته��ا )اللهزوم( وهي 
في الش��مال الغربي ملدين��ة الرياض بعد منطقة الش��عيب التي 
قاعدته��ا حرميالء والتي م��ن بلدانها القرينة )ق��ران( وملهم وهما 
قدميتان ولعلهما موطن هوذة بن علي الذي كتب له الرسول صلى 
اهلل عليه وس��لم كما كتب لكسرى وغيره والذي هو أول من لبس 
الت��اج من العرب وَقَصَده األعش��ى ومدحه. ومن بلدان الش��عيب 
كذلك : )س��دوس وكانت بها آثار قدمية ومنارة داود وكان يقصدها 

الرحالة األجانب( وصلبوخ والبرة ودقلة والعويند.
    وقاع��دة احملم��ل ث��ادق وبلدان��ه هي : البي��ر/ الصف��رات )البالد.. 
احلس��يان.. اجل��و .. العلي��ا( ورغب��ة والرويض��ة وحليف��ة )محرقة( 

واملشاش واخلاتلة  واحلسي ورويغب والدبيجة.
    وق��د أصبح��ت منطق��ة احململ تس��مى )محافظة ث��ادق( وهي 
م��ن فئة )ب( من احملافظات التابعة إلمارة منطقة الرياض حس��ب 

التقسيم اإلداري احلديث الذي مت بعد سنة 1410ه� للمملكة.
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النخيل والتمور
عّوض اهلل س��كان صحراء جزيرة العرب عن األنهار واألمطار املس��تمرة بأش��ياء تصبر على العطش وحياة الصحراء وقساوتها كاإلبل 

والنخيل.

النخلة املباركة والش��جرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في الس��ماء .. هي أنيس��ة ابن الصحراء وقرة عينه )ومطعمة مرمي( وقد 

مدحها اهلل في القرآن، الكرمي وأثنى عليها رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم، وألفت الكتب الكثيرة حولها من ش��عر ونثر.     والطريف 

في األمر أن أنواع النخيل والتمور تختلف من منطقة ألخرى بل من منطقة صغيرة جلارتها وأحياناً من قرية لقرية. ولكل منطقة أنواع 

مختصة بها قد ال يشاركها فيها غيرها: القصيم / الرياض / األحساء / املدينة / األفالج / وادي الدواسر/ بيشة/ حائل/ اجلوف .. وغيرها.

وفي منطقة الرياض مثالً من األنواع املشهورة: نبوت السيف / اخلضري/ السّلج/ املنيفي/ املقفزي/ احللوة/ الدخينية/ اجلفير/ املسكاني/ 

الذاوي/ احلقاقي/ الصقعي/ القّطار )بتشديد الطاء(/ اجملنون )سميت بذلك لكثرة ثمرها(/ اجملّلي وهي حلوة تشبه البرحي .

وف��ي منطقة القصي��م: البرحي/ الس��كري/ والونانة/ والعس��يلة/ والس��ّباكة/ ونبتة علي )واملف��روض أن تكون األولى(/ وأم اخلش��ب 

والرشودية.. وغيرها.

وفي األحساء يشتهر اخلالص والهشيشي والرزيز والشهل.. وغيرها. وفي األفالج ووادي الدواسر وبيشة اختصاص ببعض أنواع النخيل 

ك�: السري والصفري.. وغيرهما.

وفي حائل واجلوف تشتهر احللوة إضافة إلى أنواع كثيرة يصعب حصرها بالنسبة جلميع املناطق.

رجال بلد البير والدولة السعودية الثالثة 
    كان م��ن نعم اهلل على بالدنا أن تأسس��ت عل��ى تقوى اهلل وحب اخلير 
للب��الد وأهله��ا. وقد تأصل��ت هذه املعاني الس��امية عند م��ا أعلن امللك 
عبدالعزي��ز رحم��ه اهلل � توحيد الب��الد وإنقاذها من براث��ن اجلهل واخلوف 
والفوضى � وعزم على حتكيم شريعة اإلسالم العادلة بدل شريعة الغاب 
الظاملة فانضم حت��ت لوائه رجال هذه البالد طواعية وحباً في حتقيق هذه 

األهداف السامية.
    وكان تنظي��م اجلي��ش � مجموع��ات � لكل واحدة منها راي��ة � بيرق �، 
ومن ضمنها راية � بيرق � احململ والذي يُعدُّ سنداً مهماً )بعد اهلل( للملك 

عبدالعزيز في املهام الشاقة لتوحيد أرجاء البالد.
وكان كثير من رجال بلد البير حتت هذه الراية حيث س��اهموا في كثير من 
غ��زوات التوحيد بداية ونهاية، وأبلوا بالًء حس��ناً، فمنهم من استش��هد 
ومنه��م من بقي على قيد احلياة ذاكراً لألجيال ما س��معه وش��اهده من 

مواقف وعبر .

النبــات
    النب��ات ال يحص��ى عدداً وألواناً وأش��كاالً وروائح )جند( من أش��هر بقاع 
األرض وأطيبها في ذلك، يش��هد بهذا ما تخرجه هذه األرض الطيبة حني 
ترتوي مباء املطر مبكراً في الوس��مي من شتى األشكال واأللوان واألحجام 
والروائ��ح الزكية والزهور املنوعة التي تفوق الوص��ف، وكثير منها نباتات 

طبية. 

 الفواكه واخلضروات
    الفواكه واخلضروات � قدمياً � في جند )البير وغيرها( كلها من إنتاج هذه 
األرض املباركة وال يس��توردون ش��يئاً من اخلارج كما أنهم ال يستوردون أي 

شيء جلميع شؤونهم ما عدا القماش والقهوة فقط.
    وم��ن الفواك��ه :العن��ب والرمان والتني  وثمر الس��در )العب��ري( واخلوخ 

والتفاح البلدي واألترج )الترجن( والبطيخ )اجلح( )احلبحب( .. وغيرها.
    وم��ن اخلض��روات: الباذجن��ان والق��رع بنوعي��ه  والدبا )املص��ري( والالم / 

اليقطني واللوبا )اللوبيا( وغيرها.
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    ه��ذا يقودنا إلى ثمرة املوضوع عن التمور في البير حيث تش��تهر ثالثة 
أصن��اف : احللوة والدخيني��ة واخلضري، إضافة إلى ما ذك��رت في منطقة 
الري��اض، فاحللوة ي��وم كانت تخدم بامل��اء وحرث حوضها والس��ماد كانوا 
يخرفونها ف��ي إناء من )الغضار( غضارة توضع وس��ط )اخملرف( ألن الدبس 
يتس��رب منها وكان��ت الرطبة تن�زع من الش��مراخ فتبق��ى النواة وذلك 

لرقتها وغضاضتها ولينها وحالوتها.
    والدخيني��ة ه��ي األخرى متت��از في البير بطيب رطبه��ا وحالوته، كذلك 
وتبكيره��ا باإلنتاج. وكانوا يبنون غرفة صغيرة باحلجر واجلص هي )اجلصة( 
يخزنون فيها التمر وغالباً ما يكون اخلضري )فهو الذي يثبت ويغذي ويبقى 
في املعدة مدة أطول من غيره وفائدته للجس��م كبيرة س��واء اإلنسان أو 
احليوان( يرّصون التمر فيها باحلجارة لئال يس��وس ويضعون أسفل اجلصة 

ثقباً )مدبس( يخرج منه الدبس إلى حفرة يتجمع فيها.
    وكاد االهتمام بنخيل اخلضري أن يندثر إال أنه في السنوات األخيرة ومع 

اإلقبال عليها والتصدير فقد ارتفعت قيمتها عدة أضعاف.
    واحلدي��ث عن النخيل والتمور يحتاج إل��ى صفحات وصفحات بل أكثر 
م��ن ذلك خاص��ة وأن احلديث عنه عذب وحلو حالوة التم��ر ولكن املكان ال 

يسمح بأكثر من ذلك.

 البير.. بلد العشرة آالف نخلة
    ف��ي مقابل��ة ش��خصية م��ع الع��م ابراهيم بن 
عب��داهلل احليدري ف��ي مزرعته باخلوي��ش ببلد البير 
س��ألته عن عدد نخيل )البير( ولو بش��كل تقريبي، 
س��واء منها ما هو في وسط البلدة أو فيما حولها 
ى )الباطن( فأخذ يس��تعرض نخي��ل )البير(  املس��مَّ
بطريق��ة اس��ترجاعية ويقّدر نخيل ف��الن وآل فالن 
حتى أتى على النخيل في وس��ط البل��دة »الديرة« 

فقّدرها بأربعة آالف نخلة.
    وقب��ل أن يس��تعرض نخي��ل )الباطن( ق��ال: إنها 
أكثر م��ن )الديرة(. وراح يس��تعرضها ببطء ويجمع 
هذا الرقم إلى ذلك حتى بلغت تقديراته س��تة آالف 

نخلة.
    وبذل��ك يك��ون مجم��وع النخي��ل ف��ي )البي��ر( 

تقريباً عش��رة آالف نخلة وهي في ازدياد مّطرد يش��كل اخلضري والدخيني 
معظمه��ا، على أن املزارعني في اآلونة األخيرة بدأوا يتجهون إلى غرس أنواع 
أخرى مثل: السكري ، واخلالص ، والروثان، والبرحي، وغيرها من األنواع اجمللوبة 

من القصيم واألحساء.

احِلَرف والصناعات
    وكان��ت احل��رف والصناع��ات  في كل قرية،  حيث يوج��د بها جنار وحداد 
وخ��راز  وجزار وحائك، ولكل منه��م أعمال يقوم بها خلدمة مواطنيه وهي 

مصدر رزقه.
    و)النجار(:  يصلح معدات السواني واألبواب وبعض أواني القهوة والبيت 
د وامليقعة والصحفة واملغرفة  كاحملّال��ة والدراجة والِكَتب واملوجاة  واملب��رَّ

ونحوهما، وما يحتاجه الطلبة في الكتاتيب من لوح ومحبرة ونحوهما.
    احلّداد:  يصلح ما يخصه وما يحتاج إليه في الس��واني والبيت والقهوة 
وغيرها كمحور الدراجة ومسامير األبواب واحملماسة والدلة والقدور وغيرها.
    ويق��وم اخلّراز: بإصالح الغروب )جمع غرب( للس��واني للش��رب ، الدالء : 
)جم��ع دلو( إلخراج املاء من اآلبار والش��رب، وكذلك اجل��زار: معروف عمله، 

بينما احلائك: ينسج العباءات وبعض الُبُسط وغيرها.
كذلك يتم صناعة االدوات التي تعتمد على منتجات النخيل مثل احلصير 

واخملرف والزبيل واملكانس ومواد البناء واالسقف وغيرها .

الشيخ إبراهيم احليدري وحوار ماتع عن البري وخنيله
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    ل��م أك��ن أود احلديث في ه��ذا األمر، ولكن بع��ض األقالم التي 

نحسبها وطنية وهي كذلك،  تنهال على رجال األعمال مهاجمني 

ومنتقدي��ن بدعوى عدم وجود رؤية واضحة لديهم خلدمة اجملتمع 

خاصة اجملتمع النسائي.

إن الش��رفاء من أبناء الوطن، خاصة املس��تثمرين  واالقتصاديني 

على وعي كامل بحقوق اجملتم��ع عليهم، وليس في األمر تفضل 

أو هبة من أحد، بل حق، ونحن في ش��ركة العطية القابضة كان 

لنا الس��بق في خوض غمار تدريب وتوظيف املرأة في مصنع متور 

عنيزة، وهنا أود ان أش��يد بالدور ال��ذي تقوم به اجلمعيات اخليرية، 

خاص��ة مرك��ز اكتفاء التاب��ع جلمعية الب��ر بعني��زة، فمن خالل 

التع��اون معهم مت توظيف )60( فتاة باملصنع النس��ائي والهدف 

املنش��ود إن ش��اء اهلل توظيف )150( فتاة في املستقبل القريب 

.وهم من ش��جعنا على  فكرة إنش��اء قس��م نسائي في مصنع 

التمور، فكان لنا السبق في املضمار بفضل اهلل.

إن ه��ذا التوج��ه نحو أبناء الوط��ن من األيدي العامل��ة الرجالية 

والنس��ائية، ثم النجاح في التواجد اإلقليمي والعاملي، واحملافظة 

عل��ى املكانة احمللية والتوس��ع فيها، لهى مقوم��ات التفرد التي 

نسعى إليها.

    لذا كانت الرؤية االهم هي التواجد الكبير في األس��واق احمللية 

واإلقليمية، وفي فترة وجيزة من الثقة التي  حرصنا على احملافظة 

عليها تخطينا حدود التصدير للدول اخلليجية والعربية، إلى دول 

االحتاد األوروبي، والواليات املتحدة األمريكية وكندا، وكذلك كانت 

التوس��ع في فتح أس��واق شرق أوس��طية، خاصة منطقة شرق 

آسيا.

األيدي النسائية .. 
والطموح العاملي

عبد اهلل بن صاحل الفنيخ

املدير التنفيذي ملصنع عنيزة
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مزرعة البير
أعدادها وأصنافها :

    ل��م يتم زراعة كامل االرض الت��ي مت جتهيزها وإمنا مت زراعة %40 
منه��ا فقط حيث مت اختي��ار األصناف بعد استش��ارة اهل اخلبرة 
في ذلك والبحث عن االنواع املرغوبة في السوق فتم زراعة 3800 
نخلة، وهلل احلمد منها 1200 نخلة صقعي و2600 نخله خالص .

استثمار ام استراحة :
    الفك��رة األساس��ية ف��ي بداية األم��ر هي اس��تراحة ومزرعة 
خاصة ولكن مع م��رور الوقت وأثناء جتهيز البنية التحتية وعمل 
الدراس��ات الالزمة في املس��احات املتوفرة وف��ي كميات النخيل 
املمكن زراعتها واالنواع املطلوبة في الس��وق احمللي واخلارجي أخذ 
في االعتبار إمكانية االس��تفادة من هذه التجهيزات في جعلها 

مزرعة وليست مس��تهلكة فقط وذلك في استثمارها ودعمها 
بالكوادر الفنية املؤهلة لذلك .    

الري والتسميد :
    في البداية مت البحث في الطرق املثلى لعملية الري والتسميد 
والبحث في املشاريع التي س��بقتنا في ذلك حيث قمنا بزيارتها 
باإلضاف��ة الى س��ؤال اهل اخلب��رة وأخ��ذ رأيهم ومت اختي��ار الري 
بالتنقيط املعوض للضغط ومت إس��ناد العمل إلحدى املؤسسات 
العامل��ة ف��ي ه��ذا اجملال حي��ث مت تأس��يس ش��بكة للخطوط 
الرئيس��ية لكام��ل املزرع��ة أما اخلط��وط الفرعية فت��م تنفيذ 

االماكن التي نرغب بزراعتها في الوقت احلاضر فقط .
    ويتم التحكم بكمية املياه واملدة الالزمة للري حس��ب احلاجة 
الفعلية للنخلة وحس��ب فصول السنة اخملتلفة وذلك بواسطة 

قامت مجلة النخيل والتمور بزيارة أحدث مزارع النخيل والتمور في البير.
 وق�د مت�ت مقابلة الش�يخ عبد العزيز بن عبدالرحم�ن احلمدان في مزرعته الناش�ئة والتي تتمي�ز بالتخطيط العلمي 
املدروس لزراعة النخيل بها.كانت البداية في منتصف عام 1428 ه حيث مت البدء بأخذ مناسيب االرض وتضاريسها، 
مت االخذ باحلس�بان مجرى الس�يل وطريق�ة جريانه وتدفقه داخله�ا وكانت الطريقة املثلى هي تقس�يم األرض الى 
مربعات حس�ب طبيعة األرض وبعد ذلك متت تس�وية األرض حس�ب املناس�يب املقترحة ثم عمل ش�بكة الري 

بالتنقيط ومتت الزراعة الفعلية للفسائل وغرسها في شهر ربيع األول من عام 1430 ه� .
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تركيب نظام للتحكم يتم بواسطته الري . ومت حتليل التربة قبل 
البدء ف��ي الزراعة بعد اخذ عينات منه��ا وحتليلها في مختبرات 

خاصة بذلك.
أم��ا املياه فقمن��ا بأخذ عين��ات لفترات مختلفة من التش��غيل 

حسب اإلجراءات املتبعة في ذلك .
وبع��د ذلك مت حتدي��د املنتج��ات الزراعية التي ميك��ن انتاجها في 

املزرعة  

ملاذا في البير ؟
    يق��ول الش��يخ ابو عبدالرحم��ن أن الفكرة كان��ت في البداية 
انه��ا مزرع��ة خاصة لذل��ك مت اختيار بلدتي البير فهي مس��قط 
رأس��ي ولها مكانة خاصة عندي ولك��ن بعد بداية العمل وعمل 
االختبارات الالزمة وس��عة املساحة نسبة إلى املوجود باملنطقة 
أحبب��ت ان يكون مش��روعا مميزا فيها ويك��ون طريقة العمل بها 

بخالف السائد عند اآلخرين ولتكون مثاالً يحتذى به للغير . 

أبرز معوقات زراعة النخيل :
    املعلوم��ات الت��ي يحتاجه��ا املس��تثمر ف��ي مثل ه��ذه اجملال 
كثي��رة وتب��دأ من زراعته��ا وحتى الب��دء بجن��ي إنتاجها،ولكثرة 
أنواعها وأفضل الس��بل للمحافظة عليها ومكافحة امراضها 
، واملتخصص في مج��ال زراعة النخيل نادر ولم يتم توثيق جتارب 
آبائن��ا واجدادنا ف��ي زراعتها ونقل جتاربه��م والطريقة املثلى في 
ذلك واالستثمار في هذه املش��اريع طويل االمد لذلك اخلطأ فيه 

مكلف وعدم االملام به يسبب خسارة كبيره . 
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النظرة التسويقية للنخيل :
من اهم اجلوانب الالزمة لنجاح مثل هذه املش��اريع هو جانب التس��ويق للنخيل ، فدراسة حاجة السوق باألنواع املطلوبة مهم جدا ، 
وكذلك السوق املستهدف هل هو داخلي ام خارجي، وكذلك املنتج النهائي هل هو التمر فقط أم االستفادة من جميع أجزاء النخلة، 
لذا يجب عمل الدراس��ات والبحوث الالزمة لالس��تفادة القصوى من النخيل واس��تخراج منتجات جديده أمام املزارعني واملستثمرين 
في هذا اجملال، لهذا يأتي دور الدولة ممثلة في وزارة الزراعة والغرفة التجارية واجلامعات وغيرها من القطاعات التي مبقدورها دعم هذه 

املشاريع وجعلها من روافد االقتصاد الوطني .

كلفة النخلة الواحدة – انشاء وخدمة – سنويا :
من الصعب تقدير كلفة االنش��اء بش��كل دقيق الن التأسيس وجتهيز البنية التحتية لكامل املشروع مكلفه ولكن بحساب تقريبي 
فيما يخص  جتهيز ش��بكة الري وقيمة وزراعة النخلة الواحدة تقريبا ما بني 230 ريال الى 240 ريال  واما بالنس��بة للخدمة فهي في 

بداية الغرس تكون مكلفة بسبب العناية اخلاصة بها ولكن بعد  ما بني 45 ريال الى 50 ريال .
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يف تسويق النخلة

    قبل أن نتحدث عن التسويق يجب أن نتحدث عن النخلة. فما 
هو الش��يء الذي ميكن أن يس��وق في النخلة؟ ف��ي الثالثة عقود 
األخي��رة ُكتب وبُحث في هذا املوضوع وأصبح من املألوف احلديث 
ع��ن مزاي��ا النخلة: فمنه��ا الرطب ومنه��ا البلح ومنه��ا التمر، 
ليس هذا فحس��ب بل وميكن أن تكون مصدراً للسكر وللخمائر 
وللكح��ول الطبي، وميك��ن أن تك��ون مصدراً للخش��ب والليف 

وغيرها، وقد كانت.
    ه��ذه بع��ض من مزايا النخلة وليس��ت كل مزاياها كما يزعم 
الكثي��رون، ولك��ن احلقيقة أن هذه ميكن أن تك��ون عيوباً للنخلة 
عند النظ��ر إليها من الناحية التس��ويقية، إذا أردن��ا للنخلة أن 
تنتج انتاجاً اقتصاديا ميكن تسويقه واملنافسة به فال بد أن تكون 
متخصصة،  وهذا هو سر كبير من وراء جناح الدواجن واألبقار، بل 

وحتى الطائرات واحلاسبات واملضادات احليوية. 
     قدمي��ا كان  احللي��ب الط��ازج واللنب من مأكوالت ومش��روبات 
الس��الطني وامللوك واألمراء واالباطرة وعلي��ة القوم والنخب، أما 
ليوم فقد أصب��ح احلليب واللنب  مقدوراً عليهما من فئات كثيرة 
من الش��عب وبتكلف��ة أقل بكثير م��ن تلك الت��ي كان يدفعها 
السالطني، وس��بب رئيس لذلك هو التخصص،  فالبقر اخملصص 
إلنتاج احلليب ال يصلح للحم وال اجللد، بل إنها منتجات ثانوية. 

والنخل��ة إذا أردن��ا لها أن تنج��ح، وقد ال تنج��ح، فاخلطوة األولى 
في مش��وار األلف ميل التسويقي هو أن تتخصص النخلة كما 
تخصصت البقرة وكما تخصصت الطائرة وكما تخصص غيرها 
من منتجات،  وهذا التخصص يكون تخصصاً تسويقياً أي يكون 
مبنياً على رغبات فئات من العمالء،  فإذا أردنا، على سبيل املثال،  
نخالً للس��كر فيجب أن ندرس عدداً كبيراً من أنواع النخيل لنرى 
أيها لديه اإلمكانات الظاهرة والكامنة لتكون ش��جرة سكر، وال 
تكون شجرة بلح أو رطب أو متر،  وبعد التعرف على هذا اإلمكانات 
لهذا الن��وع من النخل، تُركز الدراس��ات واالبح��اث على كيفية 
جعل هذا النوع من النخل يعطي أكبر كمية من الس��كر، حتى 
ولو كان التمر سيئاً، بل من املتوقع أن يكون التمر سيئاً، ونستمر 
في هذه الدراس��ات حتى نصل إلى تلك النقطة التي تكون فيها 
تكلفة الس��كر الناجت من النخلة منافس��ة للسكر الذي يُننتج 
م��ن مصادره املتع��ارف عليها كالبنجر أو القص��ب، عندئذ ميكن 

القول أننا بدأنا في تسويق النخلة.
    وتكُم��ن اخلط��وة الثانية في هذه الرحلة األلفي��ة بأن نرى هل 
س��كر النخل ميكن أن يكون مختلفاً عن السكر التقليدي؟ وهل 
هذا االختالف ل��ه قيمة اقتصادية في مكان م��ا في هذا العالم 
املتعول��م؟ أي نبح��ث بعد ذلك عن أعلى قيم��ة ميكن ان نحصل 

عليها لهذا السكر في أي مكان في العالم.
    هات��ان خطوت��ان فقط في الرحلة األلفية لتس��ويق أي منتج، 
وآم��ل أن تتاح لنا الفرصة للكتابة عن خطوات أخرى في مقاالت 
أخرى،  وحتى ذلك اللقاء ليس لي من قول سوى »أكرموا عمتكم 

النخلة«.

    يتحدث الكثيرون عن مش��اكل تس��ويق التمور وغيرها 
من س��لع خصوص��اً الزراعية، وأنا أقول تس��ويق النخلة، 

وليس تسويق التمور، فكيف ميكن أن نسوق النخلة؟

د. إبراهيم التركي

الرئيس التنفيذي لشركة يخضور
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مقال

هـل تغـزو
 تمورهـــا 
العالـــم؟

م.راشد بن مشاري الدباس
مستشار التحرير
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لقد اتسعت رقعة المنافسة، ونخشى اليوم الذي نرى التمور األمريكية تغزو 
أسواقنا، ألننا باختصار نعش��ق التغريب، فمتى نرتقي بصناعتنا الوطنية، 
ونط��ور أصنافًا ذات جودة عالية تضارع الموجود، ولكنها تضيف تنوعًا 

للمنتج الوطني.

إنها دعوة حتى ال ينسحب البساط من تحت أقدامنا، فإذا كانت الواليات 
المتحدة األمريكية بدأت الزراعة لغرض س��عف النخيل دينيًا، إال أنها ما 
لبثت خالل ثالثين عامًا إال وبدأت في اس��تنباط أنواع أخرى من التمور 
واألش��جار التي لها قدرة عالية على مقاومة اآلف��ات، ولثمارها مذاقًا 

جديدًا يجعلها متفردة فيه.
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بلد العدد

مالئم ج��داً لزراعة النخيل مما ش��جع األوائل خاص��ة في الفترة 
1909 _ 1915 ف��ي اس��تيراد الفس��ائل من ش��مال افريقيا ، لذا 
تترك��ز تلك الزراعة ومصانع التم��ور بالواليات املتحدة األمريكية 
ف��ي وادي كاوش��يال و بارد وإنديو )ش��رق لوس اجنل��وس 255 كم( 
بوالية كاليفورنيا حيث يزرع فيها أكثر من 50 صنفاً تش��كل ما 
نس��بته حوال��ي  90% من النخيل بأمريكا، ومن أش��هر األصناف 
املزروع��ة به��ذا الوادي)اجملدول والبرحي ودقلة ن��ور(، ويزرع النخيل 
في خطوط مس��تقيمة ومبس��افات متس��اوية هي )9.14×9.14( 
متر بني األش��جار على طول أكتاف ترابية ارتفاعها حوالي نصف 
متر، ويتم الري من خالل ش��بكة مركزية مصدرها نهر كولورادو 
بقيم��ة مدفوع��ة، ويتم الري مبع��دل مرتني يومي��اً. تتم عمليات 
التلقيح واخلف للعذوق بش��كل روتيني في معظم املزارع، ويبلغ 
ع��دد النخيل في الفدان 50  - 52 نخلة وتنتج املزارع خالل الفترة 
م��ن آخر يونيو وحتى نوفمبر، وتوجد كثير من املتاجر لبيع التمور 

والرطب واملنتجات التحويلية مثل الدبس والعجائن.

    وفي كاليفورنيا ت��زرع الفحول في اجلهة اجلنوبية كي تتعرض 
للش��مس والهواء، ويطبق لديهم قانون حجر زراعي جيد ويقطع 
الس��عف مع ترك قواعده الكرب على س��اق النخل��ة وفي وقت 
الحق متر س��احبة جتر آلة تفرم الس��عف إلى قط��ع صغيرة تنثر 
عل��ى أرض اللوح بني خطوط النخيل تضيف هذه العملية مواداً 
عضوي��ة، كما تلف ع��ذوق النخيل بورق س��ميك نوعا ما حلماية 
التمر من احلش��رات واملطر ويجمع التمر عن��د نضوجه برافعات 
هيدروليكية ويجنى التمر في س��الل تنزل إلى األرض بواس��طة 
احلب��ال ويت��م تفريغها في صناديق بالس��تيكية تنقل مباش��رة 
إلى املصانع حيث يتم تبخير التمور في املعامل لقتل احلش��رات 
وتنظف ث��م حتفظ وتفحص النوعية اجلاه��زة للتعليب من قبل 
مفتشني من وزارة الزراعة االمريكية يباع حوالى 80 % من التمور 
املنتجة في الواليات املتحدة، ويتم تصدير ما نسبته 20% للخارج 

أو تعد الستخدامها في الصناعات الغذائية.

حملة تاريخية
    تأسس��ت الوالي��ات املتحدة األمريكية عن طريق ثالث عش��رة 
مس��تعمرة بريطانية على طول ساحل احمليط األطلسي ،  أولها 
مس��تعمرة » فرجينيا« االجنليزية التي أطلق عليها هذا االس��م 
تيمن��اً بامللك��ة العذراء إليزابي��ث. عمل أبناء هذه املس��تعمرات 
بالزراعة والتحطيب والتعدين والتجارة وتربية املواش��ي، تشّكل 
س��كانها من خلي��ط إجنليزي وأوروبي بس��بب تدف��ق املهاجرين 
األوروبي��ني اآلخري��ن إليه��ا، وأص��درت ه��ذه املس��تعمرات إعالن 
االستقالل عن بريطانيا العظمى في الرابع من يوليو عام 1776م  
وش��كلت حكومة احتادية، واللغة  اإلجنليزية هي اللغة الوطنية 
بحكم األمر الواقع، رغم عدم وجود لغة رس��مية على املس��توى 
االحتادي فإن بعض القوان��ني مثل متطلبات التجنيس األمريكية 

تطلب إتقان اللغة اإلجنليزية. 

    ومس��احة الواليات املتح��دة األمريكية )3.79 مليون ميل مربع 
أو 9.83 ملي��ون كم2(، وتعد والية أالس��كا الت��ي تفصل الواليات 
املتحدة عن كندا أكبر الواليات مس��احة، وقد بلغ تعداد س��كان 
الواليات املتحدة في عام 2010 نحو 308,745,538 نس��مة، وبهذا 
فه��ي حتت��ل املرتبة الثالثة م��ن حيث عدد الس��كان بعد الصني 
والهند، يعيش حوالي 82% منه��م في املناطق احلضرية وحوالي 
نصفه��م في املدن ذات التعداد أكثر من 50,000 نس��مة، ويعتبر 
االقتص��اد االمريكي أكبر اقتصاد وطني ف��ي العالم، حيث يقدر 
اجمالي الناجت احمللي لعام 2008 بنحو 14.3 تريليون دوالر أمريكي،  
وتع��د الوالي��ات املتحدة البلد الرئيس��ي لتطوير م��زارع األغذية 
املعدل��ة وراثياً ، حيث يق��ع فيها أكثر من نص��ف أراضي العالم 

املزروعة باحملاصيل املعدلة وراثياً.

سبب التسمية
    وس��ميت أمري��كا به��ذا االس��م م��ن قب��ل راس��مي اخلرائط 
األملانيني مارتن فالدس��ميلر وماتيوس  رينغمان  وذلك نسبة إلى 
املستكشف االيطالي أمريكو فسبوتشي الذي يعتبر مكتشف 

عام��ي 1497م و1507م ، حيث أش��ار امريكا اجلنوبي��ة، وذلك بني 
إلى أن 

ليس��ت  أمري��كا 
الهن��د  ج��زر 
ولكنها  الش��رقية، 

ل��م  مختلف��ة  أراض 
تعرف س��ابقاً م��ن قبل 

األوروبيني. 

أمريكا ... والتمور: 
    يعد املناخ متوس��طياً في 

واليت��ي كاليفورني��ا واريزون��ا 
املناط��ق  ه��ذه  تتمي��ز  حي��ث 

بجو ح��ار وجاف قلي��ل األمطار 
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وبع��د النجاح ف��ي زراعته ب��دأت مؤسس��ات جتاري��ة أهلية في 
اس��تيراد الفس��ائل خالل الفترة 1912 � 1921، ثم بدأت البحوث 
ح��ول زراعت��ه وتطويرها من قب��ل وزارة الزراع��ة األمريكية وفرع 

جامعة كاليفورنيا. 
أصناف النخيل في الواليات املتحدة

    جنحت الواليات املتحدة األمريكية خالل القرن العشرين وبداياته 
ف��ي التوجه إلى زراعة نخيل التمر بغرض التجارة والتصدير، بعد 
أن كانت تقوم بزراعته لالس��تفادة من س��عفة الستخدامه في 
األغراض الدينية فقط، وقد ش��هد عام 1927م استيراد الواليات 
املتحدة الفس��ائل ألنواع محددة من التمور، وكانت معظم تلك 
الفس��ائل من نوع اجملدول، وكان ه��ذا التوجه حكومياً ترعاه وزارة 
الزراعة األمريكية، إلى أن بدأ التوجه األهلي الس��تيراد الفسائل 

حسب األنواع األكثر إنتاجية.

    تق��در بعض الدراس��ات عدد أصناف التم��ور بالواليات املتحدة 
األمريكية مبائة وس��تني صنفاً كلها مس��توردة، منها 16 صنفاً 
ذات أهمية جتارية اس��توردت من أربعة أقط��ار هي العراق ومصر 
واجلزائر واملغرب، أبرزها من العراق صنف البرحي berhee واحلالوي 
halawy واخلض��راوي khadrawy  والزه��دي zahdi وم��ن اجلزائ��ر 
 medjool ومن املغرب صنف مجدول deglet noor صنف دقلة نور
، وح��رص الباحث��ون في الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة على إنتاج 
  empress وأمبرس thoory تس��عة أصناف أبرزها أربعة هي ثوري
وهني honey ثم صنف أش��قر حلو blond beauty الذي أنتج من 
صن��ف دقلة نور، وينتج صنف دقلة ن��ور حوالي 95% من مجموع 
اإلنت��اج، يتبع��ه صنف اجملدول 4% وبقية األصن��اف 1% .، وفي عام 
2011 بل��غ حجم اإلنت��اج )30,209( طن، وبلغت املس��احة 3,399 
هكت��ار ، مثل صنف دقلة نور منها 70 � 75% من مجموع اإلنتاج 

ثم  صنف اجملدول 20 � 25% ومتثل بقية األصناف حوالي %2 ..

مهرجان التمور الســـنوي في مدينة إنديو /
كاليفورنيا 

    يق��ام مهرجان س��نوي بحص��اد التمور في مدين��ة إنديو وملدة 
اسبوعني خالل ش��هر فبراير،حيث يش��ارك في االحتفال الكثير 
من س��كان إندي��و البالغني 50,000 نس��مة يحتفل��ون باملالبس 
العربية كما يحضره أعداداً كبيرة من الزوار من والية كاليفورنيا 
وخارجها ومن مختلف الدول، ويتضمن  املهرجان معارض عديدة 
فيها أصناف التمور وأن��واع احللويات واألغذية التي تدخل التمور 

في صناعتها.

وم��ن الطري��ف أن ثقاف��ة إه��داء التم��ور انتقل��ت إل��ى مناطق 
كاليفورنيا ولوس أجنلوس، حيث يقومون بإهداء التمور لزائريهم.

ولقد قام مستشار مجلة »النخيل والتمور بزيارة لهذه املنطقة، 
ونقدم لك عزيزي القارئ أبرز املشاهدات هناك:

بدأت وتركزت زراعة النخيل وإنتاج التمور في الواليات املتحدة • 
األمريكية في منطقة وادي كواشيال جنوب شرق كاليفورنيا 
وحتديدا في والية انديو وتتجاوز مساحة النخيل بالوادي )200 

هكتار(، كما توجد مزارع عديدة في والية أريزونا.

الوالي��ات المتح��دة األمريكية تس��تنبط 
أصنافًا جديدة من التمور
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 • Date grower( مت اص��دار مجلة دوري��ة متخصصة بالنخي��ل
institute rpt( عام 1924م، ولكنها توقفت عام 1979م النخفاض 
الدعم املالي لها من الوالية، وبعض أعدادها متاحة على موقع 

جامعة أريزونا.

وفق آخر االحصائيات يقدر عدد النخيل )250.000( نخلة.• 

كما تش��ير تلك اإلحصائيات إلى أن مساحة مزارع النخيل ب� • 
)10.000( أيكر وهو ما يعادل )40.500( دومن. 

يبلغ معدل اإلنتاج السنوي من التمور )25.000( طن ، وانتاجية • 
النخلة )120( كجم.

تزرع النخيل على مسافة )30×30 قدم = 9.14×9.14 متر( ويبلغ • 
متوسط النخيل في االيكر) 52-50( نخلة.

مت في عام 2008م إنشاء أول مختبر لزراعة األنسجة في مدينة • 
)Irvine( جنوب كاليفورنيا.

من أصناف التمور الرئيس��ية ف��ي الواليات املتحدة األمريكية • 
)البرحي واجملدول ودقلة نور(.

ميثل إنتاج صنفي اجملدول والدقلة 80% من إنتاج متور وادي كواشيه.• 

يتم ري النخيل في املزارع من شبكة مركزية مدفوعة القيمة • 
من خالل قنوات مصدرها نهر كولورادو.

حتتاج النخلة إلى 200 جالون يومياً للري.• 

تنضج التمور وفقا لألصناف خالل الفترة )من ويوليو إلى اوائل • 
نوفمبر( ويتم اجلني في الصباح الباكر.

زراع��ة احملاصيل احلقلية حول النخيل تزيد من خصوبة التربة، • 
وبالتالي إنتاجية النخلة.

يتم تدريج التمور عند التعبئة ولديهم خمس درجات تصنيف • 
للمجدول ألنها االس��اس لدى املزارعني منذ مت استخدامه عام 

1955م.

النخيل في وادي كوشيال أصولها من املغرب. • 

نسبة الفاقد من التمور )5 ��� 10%( نتيجة للتساقط • 
وتأثير الطيور وبعض اآلفات. 

من املواس��م اجليدة تس��ويقياً ش��هر رمضان • 
للمسلمني.

يقدر الفائض املوسمي )غير املسوق( • 
في حدود )300 ألف باوند حوالي 

120أل��ف كيل��و ج��رام( 
اس��تغاللها  ويتم 

كعجينة.

تعد مزرعة Imperial Borden أكبر مزرعة نخيل في العالم لصنف • 
اجملدول وفق كتاب جينيس لألرقام القياس��ية، التي تأسست عام 
)1995م( وتبلغ املساحة املزروعة فيها 2700 ايكر وعدد النخيل بها 

)150 ألف( نخلة جميعها من صنف اجملدول.  

تنقل الفس��ائل الصغيرة للمش��تل ملدة شهرين قبل نقلها • 
للحقل.

تعمل محطة األبحاث الوراثية التابعة جلامعة كاليفورنيا بثيرمل • 
التي أنش��ئت عام 1986م على حصر األص��ول الوراثية لألصناف 

املوجودة بكاليفورنيا ومت توثيق وتسجيل )44( صنف.

 ال تقدم احلكومة احمللية أو الفيدرالية أي دعم مالي مباش��ر أو • 
غير مباشر ملزارعي النخيل.

يتولى املزارع املرخص واملؤهل املكافحة واستخدام املبيدات أو • 
عن طريق شركات متخصصة على نفقته اخلاصة.

هناك بعض التشريعات التي تسمح بدخول عمالة زراعية من • 
املكسيك عند احلاجة وخصوصاً عند الركود االقتصادي.

ظهرت إصابة النخيل بحشرة السوسة احلمراء في كاليفورنيا • 
للنخيل املوجودة بالش��اطئ في 17 أكتوب��ر 2010 ومت القضاء 

عليها كلياً بتاريخ 25 أكتوبر 2010 م.

لديهم مهرجان للتم��ور ينظم في الفترة م��ن 15-29 فبراير • 
 National date day( من كل عام ملدة أس��بوعني يطلق علي��ه
festival  )  يتم من خالله التركيز اإلعالمي على التمور كمنتج 
غذائي عبر وسائل االعالم اخملتلفة، وكذلك التعاون مع عدد من 
الطهاة لتقدمي وجبات تكون التمور محورها الرئيسي كوسيلة 
من وسائل الترويج، وعمر املهرجان )83 سنة بدأ عام 1930 م ( . 

مينع انتقال الفسائل خارج املنطقة ويلزم أن يتم النقل بواسطة • 
وزارة الزراعة.

بلد العدد
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الخالدية مزرعة نموذجية حاصلة على األيزو 9001 و22000 وشهادة الجلوبالجاب

حينما فكرنا في مزرعة العدد النموذجية التي يجب ان نقدمها على صفحاتنا لقارئنا الكريم لم نجد خيرًا 
من مزرعة الخالدية التي تعد نموذجًا فريدًا في التخطيط العلمي، والفكر المستقبلي الذي نطلق عليه الفكر 

االستراتيجي، تلك المزرعة التي تتفرد بتنوعها الزراعي والحيواني، وتطبيق أفضل معايير الجودة..
تلك رحلة ممتعة بحق حاورنا فيها المهندس هشام عبد الرؤوف الطنوبي المدير التنفيذي، وكانت تلك 

إجاباته..
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• حدثنا في نبذة عن المزرعة بشكل عام، ومساحتها، ثم عن مزرعة النخيل بشكل خاص.	
    تعد مزرعة اخلالدية التابعة لصاحب الس��مو امللكي األمير خالد بن س��لطان بن عبد العزيز التي أسس��ت منذ العام 1983م  من 

امل��زارع النموذجي��ة على مس��توى اململكة واملنطقة ، حي��ث تتميز بتنوع زراع��ي وحيواني وبيئي فريد وتتبع أفض��ل النظم الزراعية 

وإدارة اجلودة في كل مناحي عملها، وتبلغ املس��احة الكلية ملزرعة اخلالدية حوالي ألفني وخمسمائة هكتار، وحتوي املزرعة اسطبالت 

اخلالدية للخيل العربية األصيلة حيث متكنت اخلالدية بحمد اهلل من األخذ بزمام التميز والريادة في رعاية والتعريف باخليل العربية 

عل��ى املس��توى العاملي،   كما تتمي��ز باإلنتاج الزراعي املتمثل في زراع��ة النخيل واحلمضيات والعنب واخلض��روات من البيوت احملمية 

واخلضروات املكش��وفة، باإلضافة ألش��جار التني والرمان واملورينقا  واجلوجوبا وإنتاج الزهور وأش��جار الزينة والعديد من األنواع االخرى 

لألس��واق احمللية واخلارجية. ويشمل نشاط مزرعة اخلالدية في الش��ق احليواني إنتاج األغنام الذي يركز على السالالت احمللية املمتازة، 

باإلضافة لس��الالت عاملية متميزة مت استيرادها من استراليا ومن مناطق أخرى حول العالم. تقوم اخلالدية بإجراء تهجينات مدروسة 

بني الس��الالت احمللية واملس��توردة وتطبيق تقنيات متقدمة في مجاالت التلقيح ورعاية األجنة الذي ينتج عنه س��الالت متتاز بجودة 

حلومه��ا وتأقلمها مع البيئة احمللي��ة وزيادة معدالت التوائم، كما كانت املزرعة رائدة أيضا في مجال اإلنتاج التجاري لطائر الس��مان، 

باإلضاف��ة إلنتاج أنواع أخرى مثل الدجاج البلدي وإنتاج عس��ل النحل، كما تنتج الس��ماد العض��وي الطبيعي من مخلفات األغنام 

واخليل والس��مان والكومبوس��ت من مخلفات األشجار والبيوت احملمية واخمللفات احليوانية، هذا وقد حتولت اخلالدية عن إنتاج األعالف 

جتاوبا مع النداء للحفاظ على املوارد املائية باململكة.

• كم نخلة تضمها المزرعة؟ وهل توجد نية لزيادة أعدادها؟	
    يوجد باملزرعة حوالي 25 ألف شجرة نخيل ونعمل على أن يصل العدد حلوالي 40 ألف نخلة في السنوات القليلة القادمة.

من الريادة في الخيول العربية 
إلى التميز في التمور العالمية
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• أصناف 	 أه��م  هي  ما 
وأنواع النخيل والتمور 
بها في الوقت الحالي؟ 
و ما هي األصناف التي 
بزراعته��ا  تنصح��ون 
مستقبال؟ ولماذا؟ وهل 
لديكم النية لبيع فسائل 

من نخيلكم؟
    تض��م املزرع��ة حوال��ي 40 

صنفاً من النخيل، من أهمها 

والبرح��ي  اخل��الص  أصن��اف 

س��لطان  ونبت��ة  واجمل��دول 

والصقع��ي وعج��وة املدين��ة 

واخلضري والروثانة والس��كري 

ودجل��ة نور واملني��ف والعنبرة 

والهاللي  والبرن��ي  والصفاوي 

وغيرها، ننصح بزراعة أصناف 

التمور التي جتود محليا ويوجد 

عليها طلب محل��ي أو عاملي 

مثل أصناف اخل��الص واجملدول 

واخلضري والس��كري، ومزرعة 

اخلالدية على اس��تعداد لتوفير الفس��ائل للعدي��د من األصناف 

املمتازة ونتعاون في هذا اجملال مع وزارة الزراعة.

• علمن��ا أن لديك��م رؤية للتحكم في تحقي��ق جودة عالية 	
للتمور في المزرعة هل تبوحون بأسرار هذا األمر؟

    نح��ن نتبع أعل��ى معايير اجلودة في كل مناحي العمل باملزرعة 

حي��ث كان��ت مزرعة اخلالدي��ة من امل��زارع الرائدة على مس��توى 

املنطق��ة التي تطب��ق نظم األي��زو ISO( 9001 9001(  وهو نظام 

اجلودة الشاملة األكثر انتش��اراً على مستوى العالم كأداة قوية 

من أجل حتس��ني الكف��اءة التنظيمية واإلنتاجي��ة باملزرعة كما 

 )Global Gap( حصلت مزرعة اخلالدية على ش��هادة  اجللوباجلاب

وه��ي أرفع ش��هادة جودة عاملي��ة للمنتج��ات الزراعية من خضر 

وفواك��ه،  وتقوم على اجلمع بني العملي��ات الزراعية اجليدة وأمان 

الغ��ذاء في مواصف��ات ومعایير موحدة للممارس��ات اجليدة عبر 

كل سلس��لة  تورید الغذاء من احلقل إلى املستهلك، الهدف من 

ذلك هو ضمان أن املنتج الذي یحصل عليه املس��تهلك مت إنتاجه 

وحص��اده وتعبئته ونقله وبيعه محقق��ا أعلى مقياس ممكن من 

اجل��ودة واألمان وأن املنتج قد أنتج وعوِمل وفق االش��تراطات التي 

تضمن حتقيق أمان الغذاء وسالمة البيئة وسالمة العاملني، كما 

كانت اخلالدية من اوائل املزارع التي طبقت نظام اإلنتاج العضوي 

في اململكة حيث تعتمد اخلالدية على اإلنتاج بطرق طبيعية تنأى 

عن اس��تخدام املبيدات واألس��مدة املعدنية وتعتمد على نظام 

الدورات الزراعية ومخلفات احملاصيل والس��ماد احليواني والبقول 

واألس��مدة اخلض��راء واخمللفات العضوي��ة للمزرعة واألس��اليب 

البيولوجية في توفير العناصر الغذائية للنبات ومكافحة اآلفات 

واحملافظة على إنتاجية التربة وطبيعتها، وحصلت اخلالدية أخيرا 

على ش��هادة  األي��زو ISO( 22000 22000( وهو م��ن أحدث نظم 

اجل��ودة التي جتمع بني عناصر س��المة الغ��ذاء وتتوافق مع وتعزز 

تطبيق نظام الهاس��ب ونظام اجلودة الش��املة. كل هذه النظم 

عززت ثقافة اجلودة وزادت كفاءة اإلنتاج مما انعكس على س��معة 

منتجات اخلالدية وس��اهم في ريادتها ومتيز منتجاتها مبا في ذلك 

التمور. 

تعتمد على الري بالتنقيط وتحت 
السطحي
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• م��ن وجهة نظركم ما هي أفضل أنواع التمور مبيعا؟ وبماذا تنصحون المزارعين أن يغرس��وا من أنواع النخيل ذات 	
الجدوى اإلقتصادية بعيدة المدى؟

    تع��د أصن��اف اخلالص واجملدول والصقعي وعجوة املدينة والعنب��رة واخلضري من األصناف ذات اجلدوى االقتصادية، صنف اخلضري زاد 

الطل��ب عليه عامليا النه أصبح يدخل ف��ي بعض الصناعات الغذائية، جدير بالذكر أن هنالك العديد من األصناف التي تتميز برخص 

ثمنها ولكن كمية اإلنتاج للنخلة الواحدة يكون عاليا فتحدث املوازنة في اقتصاديات اإلنتاج والعكس صحيح.

• كثي��ر م��ن المزارع التي قمنا بزيارتها تختلف المس��افة بين النخلة واألخرى، لماذا هذا التفاوت؟ وما هي المس��افة 	
النموذجية بين النخلتين؟

    يعتمد مزارعو النخيل مسافات مختلفة منها 8x8 أمتار و 9x9 أمتار وx10 10 أمتار ويختلف هذا حسب املنطقة وثقافة الزراعة 

الس��ائدة، ونحن في مزرعة اخلالدية نعتمد النظام األخير لعدة أس��باب منها أنه يوفر املسافة املناسبة التي تسمح لألشجار بأخذ 

القدر املناس��ب من التهوية وأش��عة الش��مس األمر الذي ينعكس أيجابا أيضا على س��المة األش��جار ووقايتها من اآلفات احلشرية 

واملرضية ، هذه املسافة أيضا تسمح جلذور أشجار النخيل بالتمدد بشكل مريح كما يسهل النظام عمليات اخلدمة حلقول النخيل 

وحركة اآلليات. اجلدير بالذكر أنه ميكن استغالل املسافات الكبيرة بني األشجار في الزراعة مما يوفر زيادة التنوع والدخل وكذلك توفير 

حماية جزئية لألشجار املزروعة وسط النخيل من آثار الصقيع واحلرارة الشديدة. 

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

    تعتمد اخلالدية على نظام الري بالتنقيط وتتفاوت كمية املياه 

وعدد الريات حسب الفصول وعمر النخلة ومراحل إنتاج النخيل 

اخملتلف��ة، ولن��ا بعض التجارب ف��ي املزرعة على نظ��ام الري حتت 

السطحي وجاري تقييمها.

• ماذا عن أساليب التسميد المستخدمة؟ وأنواع األسمدة 	
المستخدمة؟

    تعتم��د اخلالدية بش��كل أساس��ي على األس��مدة الطبيعية 

العضوي��ة وهي يرتك��ز برنامج التس��ميد على توفي��ر العناصر 

األساس��ية التي يحتاجها النبات من الكومبوست املنتج محليا 

وبع��ض املدخالت األخ��رى املعتمدة ف��ي نظم اإلنت��اج العضوي 

مث��ل بع��ض العناص��ر األحادي��ة وبع��ض مركبات املغنس��يوم 

ومستخلصات األسماك واألعشاب البحرية وغيرها. 

هل يتم استخدام زراعة األنسجة باملزرعة ؟ أم الزراعة بالفسائل؟

تركز اخلالدية على استخدام الفس��ائل لعدة أسباب منها توفر 

هذه الفسائل من أمهات النخيل باملزرعة وقلة تكلفتها أو قصر 

امل��دة الزمنية الالزمة لدخولها مرحل��ة اإلنتاج وضمان مطابقة 

الصنف. 

• كيف يتم تسويق التمور؟	
    يذه��ب معظ��م إنت��اج مزرع��ة اخلالدية من التم��ور إلى داخل 

اململكة، ونأمل أن ينال التصدير حصة مقدرة مستقبال.

• يقول الكثيرون أن مزارع النخيل تحقق خسائر مادية هل 	
هذا صحيح؟

    عل��ى العكس، تعتبر م��زارع النخيل من املش��اريع ذات العائد 

اجليد إذا ما أحسنت إدارتها ومت االلتزام مبتطلبات اإلنتاج من توفير 

االحتياجات من س��ماد ومياه ووقاية م��ن اآلفات وعمليات خدمة 

بالطريقة الس��ليمة وفي التوقيت املناس��ب، حي��ث أن النخيل 

من أكثر األش��جار توافقا مع بيئة اململكة وتتوفر ثقافة الزراعة 

والعناية بالنخيل مع توفر الطلب على اإلنتاج. 
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• م��ن المؤكد أن لديكم فكرة عن االس��تفادة من مخلفات 	
النخيل . هل من الممكن اطالعنا عليها؟

    تعتمد مزرعة اخلالدية على تدوير مخلفات املزرعة ومن ضمنها 

ن��واجت تقلي��م ومخلفات النخل��ة في إنت��اج الس��ماد العضوي 

الطبيعي »الكومبوس��ت« الذي ميثل حجر األس��اس في برنامج 

التس��ميد باملزرعة، وتضم مزرعة اخلالدية اآلليات املناسبة التي 

تق��وم بفرم مخلفات األش��جار وم��ن ضمنها النخي��ل ألحجام 

مناسبة يسهل االس��تفادة منها في إنتاج الكومبوست وعمل 

امللش.

• هل يوجد بينكم وبين جهات علمية أي تعاون مشترك؟ 	
وكذلك مع جهات حكومية؟

    بالتأكي��د تتع��اون اخلالدية مع العديد م��ن اجلهات احلكومية 

والعلمي��ة مثل وزارة الزراعة ومنظم��ة األغذية والزراعة العاملية 

)الف��او(  وبرنام��ج الزراعة العضوي��ة ومركز أبح��اث احلمضيات 

بنجران وكرس��ي تقنيات وتصنيع التم��ور والعديد من الباحثني 

واألكادميي��ني باململكة، نحن نحاول االس��تفادة من تبادل األفكار 

ودائما ما نس��عى لالستفادة من جتارب اخلبراء الزائرين للمملكة، 

كم��ا أسس��ت اخلالدي��ة تعاونا م��ع العديد من مراك��ز البحوث 

واجلهات العلمية خارج اململكة.

• كيف كان التع��اون بينكم وبين كرس��ي تقنيات وتصنيع 	
التمور؟ 

    هنالك تعاون وثيق بني مزرعة اخلالدية والكرس��ي للدخول في 

مج��ال حفظ منتج��ات التمور مثل تقنيات حف��ظ بلح البرحي 

الطازج باس��تخدام مخازن متطورة يت��م التحكم فيها بظروف 

التخزي��ن من غازات وغيرها وكذل��ك التبريد وإنتاج الرطب اجملمد 

فائق اجلودة باس��تخدام أجه��زة التجميد اللحظ��ي )نيتروجني( 

والف��ردي الس��ريع  للرطب واملنص��ف وقد أجرينا جتارب مبش��رة 

م��ع األس��تاذ الدكتور عبد اهلل بن محمد احلم��دان في هذا اجملال 

وهنالك البرامج البحثية األخرى املدرجة للتعاون بني اجلهتني. 

• ما ه��ي األس��اليب المس��تخدمة لمكافح��ة اآلفات في 	
المزرعة؟

    تعتم��د مزرع��ة اخلالدية على أس��اليب اإلنت��اج العضوي في 

الوقاي��ة وفي مكافحة اآلف��ات باملزرعة حيث نتب��ع النظم التي 

تدعم وتعزز مناعة النباتات ضد اإلصابات احلشرية واملرضية مثل 

زيادة املادة العضوية في التربة واستعمال طرق التغطية )ملش( 

ونتدخل باستعمال املدخالت العضوية املعتمدة في نظام اإلنتاج 

العضوي مثل مس��تخلصات النيم والبايك��و واجلوجوبا وغيرها، 

يتم االعتم��اد في البيوت احملمية على هذه امل��واد،  باإلضافة إلى 

نظ��م املكافحة احليوية باس��تخدام بعض املفترس��ات واألعداء 

احليوي��ة، باإلضافة للعديد من املس��تخلصات احليوي��ة والزيوت 

الطبيعي��ة واملدخ��الت األخ��رى املعتم��دة مثل بع��ض مركبات 

النح��اس وغيرها، وفيما يختص بالتم��ور تعتمد مزرعة اخلالدية 

ومنذ س��نوات عل معاملة التمور عل تقنية زيروكس التي تقوم 

على إزاحة األوكس��جني م��ن احليز الذي يتم في��ه تخزين التمور 

فيؤدي ذلك ملوت أية أط��وار كاملة أو يرقات أو بيوض آفات التمور 

وآفات اخمل��ازن، وهذا النظ��ام متوافق مع نظم اإلنت��اج العضوي، 

حي��ث أنه آمن ويبتعد عن اس��تخدام أي كيماوي��ات أو غازات في 

معاملة التمور. 

• ما الحلم الذي تود تحقيقه من خالل المزرعة؟	
    أن حتافظ اخلالدية على متيزها وأن تكون رائدة في تطبيق نظم 

اإلنت��اج الزراعي احلديث والتقنيات البيئية املتقدمة وأن تس��هم 

في أن تتبوأ اململكة مكانا رائدا في مجال اإلنتاج الزراعي وخاصة 

إنتاج وتصنيع التمور.

• من خالل خبرتكم  كيف ترى مس��تقبل صناعة التمور في 	
المملكة؟

    مس��تقبل زاهر بإذن اهلل لتطوير صناعة هذا املنتج األساسي 

املرتبط بتراث اململكة حيث تتوفر كل املقومات الالزمة للنهوض 

بهذه الصناعة الهامة.

• هل راودتكم فكرة إنش��اء مصنع للتم��ور أو لديكم النية 	
للتحالف مع مصانع تمور في الفترة القادمة؟

    تدرس اخلالدية إنش��اء مصنع خاص بها حتى يس��توعب إنتاج 

املزرعة املتزائد من التمور ولنضمن تطبيق أعلى مواصفات اجلودة 

في فرز  وتعبئ��ة وتغليف منتجاتنا من التمور، ونحن نعمل على 

دراس��ة احتياجاتنا بدق��ة والوقوف على جت��ارب املصانع القائمة 

باململكة لالستفادة من التجارب السابقة.

• طبع في األذهان اسم الخالدية وشهرة خيولها عالميا 	
تمثلت في الخيول العربية األصيلة  فحققت أرفع الجوائز 
العالمية فهل نتأمل أن تحقق الخالدية نفس الشهرة في 
التمور؟ ونقل المنت��ج الوطني إلى العالمية مثل الخيول 

العربية األصيلة؟
    ه��ذا م��ا نس��عى إلي��ه، وبدعم م��ن صاحب الس��مو امللكي 

األمير خالد بن س��لطان بن عبد العزي��ز الذي يدعم ويعمل على 

متي��ز اخلالدية في كل أنش��طتها،  ودائما ما تلقى مت��ور اخلالدية 

االس��تقبال الرائع في العديد من املع��ارض العاملية مثل معرض 

بيوفاخ لإلنتاج العضوي في أملانيا، ونسأل اهلل أن يوفقنا لنحاكي 

قصة انتصارات اخليول العربية األصيلة للخالدية.

• ل��و أردنا أن نطلق تعريفا عل��ى المزرعة النموذجية ما 	
ذا نقول؟

    املزرع��ة التي تراعي املمارس��ات الزراعية اجلي��دة وتتبع الطرق 

املستدامة في عملياتها اإلنتاجية وتراعي نواحي اجلودة من أجل 

ضم��ان أمان املنتج والوفاء مبتطلبات العمالء مع مراعاة س��المة 

البيئة ورفاهية العاملني. 
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• دائما ما تمثل المزرعة بعدا نفسيا معينا لصاحبها أو مديرها، هل تحقق هذا الغرض من المزرعة؟	
      أحس��ب أن هذا البعد واالرتباط النفس��ي قد حتقق لصاحب املزرعة فقد عمل عليها حتى ارتبط اس��م اخلالدية باجلودة وباجلمال 

وبالريادة والتميز، بالنس��بة لي كمدير ملزرعة اخلالدية فإن الرضى عظيم الرتباطي بهذه األرض وهي رحلة عمر وقد عزز هذا الش��عور 

حقيقة أنني قد ش��هدت غرس كل ش��جرة باملزرعة ووقفت على حفر كل بئر بها وقيام كل منش��أة بهذه املزرعة  وحقيقة أنني جزء 

من الفريق العامل في اخلالدية حتى صارت على ما هي عليه اآلن. 

 

• كلمة توّجهها لقراء المجلة؟	
    التحية لقراء مجلة النخيل والتمور والشكر لقراء و أسرة حترير اجمللة على اجلهد املبذول في نشر الوعي وتبادل املعلومات واخلبرات 

بني املهتمني بزراعة وصناعة النخيل والتمور باململكة العربية السعودية. 
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    منذ فترة وأنا أتابع مس��تقبل صناع��ة التمور بالوطن العربي، 

تلك الصناعة التي تعد األمل الزدهار االقتصاد العربي واإلسالمي 
لو أحس��ن اس��تغاللها، وذلك ملا ميتاز به العالم العربي من ثروات 
ف��ي هذا اجملال، وأعود .. فقد طالعت خبراً تصدر عناوين الصحف 
العراقي��ة، » الواليات املتحدة األمريكية تعمل على إنقاذ صناعة 
التم��ور بالعراق«، كان هذا هو العنوان في س��نة 2006م، أي بعد 
الغ��زو األمريك��ي بثالثة أع��وام، ومؤخراً وفي ع��ام 2012م وجدت 
نفس العنوان تقريباً مع تغيير في كلمات بسيطة قد تكون ناجتة 
عن الترجمة احلرفية للعنوان، هذا األمر اس��تفزني كثيراً، فكلنا 
يعلم أن اجليش األمريكي من��ذ دخوله البصرة وقت الغزو، كانت 
مدافعه وطائراته بجانب قذفها للثكنات العسكرية، كانت حترق 
النخيل وتدمره، حتى قضي على أكثر من مليون نخلة خالل األيام 
األولى للغزو، وأتساءل هل الواليات املتحدة األمريكية صادقة في 
مس��عاها من تطوير صناعة التمر بالعراق؟ وكيف تكون صادقة 
والع��راق فقد ثروته التاريخية من النخي��ل؟     نعم مازال العراق 
يحتفظ مباليني الشجيرات التي قد تعود بهذا البلد الشقيق إلى 
س��ابق عهده، وكيف تدعو أمريكا إلنقاذ صناعة التمور في وقت 

أن مت تدمير تلك الثروة؟.

    إن األمر الغريب الذي يدعو للدهش��ة حقاً أن بعض السياسيني 
العراقي��ني أخبرن��ي ب��أن الواليات املتح��دة األمريكي��ة صادقة في 
مس��عاها، رمبا كنوع من الشعور بالذنب، فقلت له ما تقوله ليس 
منطق السياس��يني، فال ندم على  ما تخلف��ه احلروب من دمار، وإال 
وجدنا أمريكا تعض أنامل احلس��رة والندم على ما اقترفته في حق 
اليابان من خراب ودمار  من جراء  قنبلتي هيروشيما وجنازاكي، فقال 
لي لقد منا إلى علمي أن الواليات املتحدة على اس��تعداد ملد العراق 

بفسائل النخيل التي يحتاجها  حتى تعود له ثروته الزراعية.

    أصابتن��ي احلي��رة من كلم��ات صديقي وقلت له من املؤس��ف 
أنك جتهل تاري��خ زراعة النخيل في الوالي��ات املتحدة األمريكية، 
وجتهل أيضاً أن نخيل التمر في امريكا لم يعرف إال حديثاً نسبياً 
وذلك فيما جلب األس��بان النخيل  وزرعوها في احلوض الكاريبي 
)املكس��يك وما حولها( الستعمال س��عفه في مناسبات دينية 
منه��ا ما يع��رف ب�نخلة األح��د palm sunday ، وه��و يوم األحد 
الذي يجري فيه إحياء ذكرى انتصار النبي عيس��ى عليه الس��الم 
ودخول��ه مدينة القدس على ظهر حمار ووضع احملتفلني س��عف 

النخيل في طريق مروره .

    لق��د انتج��ت ب��ذور النخيل الت��ي زرعها األس��بان في احلوض 
الكاريبي اش��جاراً، اثمرت واس��تخدمت بذورها وفسائلها إلكثار 
النخيل الذي نش��روا زراعته جنوباً وش��ماالً ف��ي املناطق املالئمة 
لزراعت��ه، ولكن لم يكن النخيل املزروع من »النواة«  من األصناف 
اجليدة، حتى بدأ استيراد الفسائل من العراق ومن شمال افريقيا 

ابتداًء من 1890 وحتى 1929م.
    تل��ك كان��ت البداية، وس��نطالع إلى أي م��دى وصلت صناعة 
التمور ليس ف��ي العراق، بل في الواليات  املتحدة األمريكية التي 

تدعو لتطوير إنقاذ صناعة التمور، وتصدير الفسائل للعراق!!

التمر باألمريكاني!!

أ.سلمان بن هادي العامري
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 ترشيد استهالك المياه
 في القطــــــــاع الزراعــي

     أصبحت مش��كلة نقص املياه في اململكة مش��كلة وطنية 
ته��م الكثير من املواطنني فأصبحت مح��ور للنقاش في العديد 
م��ن الدراس��ات واللق��اءات العلمية وفي مجال��س املهتمني في 
الزراع��ة وعلى صفحات الصحف و اجمل��الت، فظهرت العديد من 
اآلراء البعض منها ينادي بإيقاف اس��تنزاف املوارد املائية اجلوفية 

ولو كان ذلك على حساب استمرار بعض النشاطات الزراعية.
 إن مش��كلة اس��تنزاف امل��وارد املائية اجلوفية م��ن قبل القطاع 
الزراعي هي مش��كلة مرتبطة بطبيعة القطاع نفسه فالزراعة 
نش��اط اقتصادي مرتبط بوجود املاء الالزم لإلنتاج إما على هيئة 
مطر أو مياه ري وال ميكن أن يقوم أي نشاط زراعي نباتي أو حيواني 
ب��دون وجود املاء و لذلك جن��د أن القطاع الزراع��ي في جميع دول 

العالم هو املستفيد األكبر من املياه العذبة. 
     إن كالً م��ن وزارت��ي الزراع��ة واملي��اه مس��ئولتني ع��ن وض��ع 
السياس��ات والنظم اخلاصة بكًل من املياه والزراعة ولذلك فهي 

ف��ي موقف ال حتس��د علية فضخام��ة القطاع الزراع��ي وترابط 
مكونات��ه من جهة ومحدودة املوارد املائية املتاحة من جهة أخرى 
يزي��د من صعوبة الوصول إلى سياس��ات زراعية تضمن احملافظة 
على املكتس��بات التي مت حتقيقها في القطاع الزراعي من حيث 
توفي��ر األم��ن الغذائي واحملافظة عل��ى املوارد املائي��ة احملدودة في 
نفس الوقت، ووزارتي الزراعة واملياه أدركتا منذ فترة آثار التوس��ع 
الكبير في القطاع الزراعي على املوارد املائية اجلوفية وسعت الى 
تنظيم عمليات حف��ر اآلبار وحتديد أعماق اآلبار املصرح بها ومنع 
احلفر في املناطق التي تعاني من نقص ش��ديد في املياه اجلوفية، 
كما قامت الوزارة منذ عدة س��نوات بتقليص املساحات املزروعة 
بالقمح والش��عير من خالل نظام ش��هادات إنت��اج القمح وفي 
اآلونة األخيرة كثفت الوزارة جهودها في تش��جيع املزارعني على 
ترش��يد اس��تهالك املياه من خالل اس��تخدام نظم الري احلديثة 
وجدول��ة مياه الري لكي تتواءم مع احتياج��ات احملصول الفعلية 

د. عبدالله بن عبدالعزيز الدوس
كلية علوم األغذية والزراعة- جامعة امللك سعود

مقال
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به��دف تقليل الضغ��ط على امل��وارد املائية اجلوفي��ة كما قامة 
الوزارة بتحويل 4000 مش��روع مقترح لزراع��ة األعالف الى زراعة 
محاصيل أخرى أقل في اس��تهالك املياه م��ن محاصيل األعالف، 
وتنوي وزارة الزراعة بالتنس��يق مع وزارة املياه تركيب عدادات على 
اآلبار اجلوفية يتم مبوجبها مراقبة استغالل املياه اجلوفية من قبل 
املزارعني و تغرمي املزارعني الذين يسرفون في استخدام املياه، كما 
أعلنت الوزارة مؤخراُ عن وقف منح األراضي الزراعية في منطقة 
الدرع العربي التي تعتب��ر من أكثر املناطق التي تعاني من نقص 

املياه اجلوفية.
    إن أي خطة لترشيد استهالك املياه في القطاع الزراعي يجب 

أن ترتكز عل��ى مجموعة من العناص��ر واألدوات التي متكنها من 
حتقيق االس��تغالل األمثل للموارد املائية املتاح��ة وتوفير البدائل 
املناسبة الستغالل املوارد الزراعية املتاحة، وفي رأيي اخلاص هنالك 
خمس عناصر رئيسية لنجاح أي تنظيم لترشيد استهالك املياه 

في القطاع الزراعي هي: 
1-حتدي��د التركيبة احملصولية و املس��احات الزراعية اخلاصة يكل 

منطقة.
2-تغيير منط الزراعة و رفع الكفاءة اإلنتاجية للمحاصيل املزروعة.

3-ترشيد و تنظيم استغالل املوارد املائية.
4-تقنني و توجيه الدعم الزراعي.

5-تطوير مراكز األبحاث الزراعية و اإلرشاد الزراعي.
   ه��ذه العناصر ميكن أن تس��اهم في خلق الت��وازن املطلوب بني 
امل��وارد املائي��ة املتاحة و من��و القطاع الزراعي ولك��ن هذا ال يغني 
عن البح��ث عن مصادر أخرى للمياه ميكن أن تس��اهم في توفير 
االحتياج��ات املائي��ة جلمي��ع النش��اطات الس��كانية على املدى 

املتوسط و الطويل.
    حتدي��د التركيب��ة احملصولية اخلاصة ب��كل منطقة من مناطق 

اململكة يجب أن يكون أحد الركائز األساس��ية ألي خطة زراعية 
لترشيد اس��تهالك املياه، فالسياسات الزراعية حتى وقت قريب 
ل��م تتعامل م��ع خصوصيات كل منطقة كم��ا يجب الرغم من 
أن اململكة ق��ارة مترامية األطراف متباينة في الظروف البيئية و 
املوارد املائية واملساحات الزراعية، فالدعم الزراعي اتسم بالعموم 
جلميع قطاعات اإلنتاج الزراعي وفي جميع مناطق اململكة ولكن 
عدم وجود قي��ود على حجم وعدد املش��اريع التي يصرح بها في 
كل منطق��ة أدى الى تركز املش��اريع الزراعي��ة في بعض املناطق 
القريبة من الكثافات السكانية دون النظر التأثير ذلك على املوارد 
املائية املتاحة، ولتحقيق اخلصوصية لكل منطقة يجب دراس��ة 
إمكانيات كل منطقة على حدة وحتديد املساحات الزراعية التي 
ميكن اس��تغاللها والنشاطات الزراعية التي يوصى بها سواء في 
قطاع اإلنتاج النباتي أو احليواني حس��ب اإلمكانيات املتاحة، ومن 
ثم يت��م حتديد التركيبة احملصولية املالئم��ة للمنطقة من خالل 
توجيه املش��اريع الزراعية واملزارعني في كل منطقة لزراعة أنواع 

وأصناف مالئمة لظ��روف املنطقة من حيث البيئة واملوارد املائية 
املتاحة، فعلى س��بيل املثال متتاز املناطق الشمالية من اململكة 
بتوف��ر مخزون جيد من املياه اجلوفية ومناخ مييل للبرودة ش��تاً مما 
يجعلها أكثر املناطق مالئمة إلنتاج القمح و الش��عير والفواكه 
متساقطة األوراق مثل اخلوخ والتفاح والعنب بينما متتاز منطقة 
جازان مبناخ شبه استوائي يالئم الذرة الرفيعة والدخن والفواكه 

االستوائية.
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     تلق��ى زراع��ة النخيل وإنتاج التم��ور اهتماماً كبير في أعظم 

دول العال��م املنتجة للتمور وتعتبر زراع��ة النخيل وإنتاج التمور 

من أهم االجتاهات الزراعية في اململكة العربية الس��عودية ودول 

اخلليج العرب��ي عموماً نظراً للتميز في اإلنتاج وملناس��بة املوقع 

اجلغراف��ي ولوجود اخلب��رات الكبيرة في هذا اجمل��ال الزراعي، األمر 

الذي يتطلب منا أن نكون متميزين وقادرين على التطوير، إضافة 

إل��ى القيمة الغذائية العالية للتمور التي أصبحت محط أنظار 

وتطلعات كثير من شعوب البلدان املتقدمة.

    إن هن��اك مقوم��ات عديدة باململكة العربية الس��عودية ودول 

اخللي��ج تش��جع املس��تثمرين ورج��ال األعم��ال واملزارع��ني على 

االس��تثمار في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور منها مقومات 

تتعلق بنجاح زراعة النخيل وأخرى تتعلق بنجاح تس��ويق التمور 

وكذلك مقومات جن��اح تصنيع املنتجات الثانوية للنخيل إضافة 

إلى اجلوائز احمللية والدولية التي من ش��أنها تش��جيع االستثمار 

والنهوض بهذا القطاع ونذكر منها ما يلي:-

أواًل : أهمية زراعة النخيل 
انخف��اض التكلف��ة اإلجمالي��ة لزراع��ة النخي��ل مقارن��ة . 1

باحملاصي��ل الزراعي��ة األخ��رى، كما تختلف قيم��ة التكلفة 

الكلية للنخلة الواحدة س��نوياً من املصاريف التش��غيلية 

واملصاري��ف الرأس��مالية من منطقة ألخرى، ومن مش��روع 

آلخر، حس��ب حجم املشروع ، وعدد ما به من نخيل، ونوعية 

التربة، وعدد اآلبار، وعمق املياه اجلوفية ونوعية شبكة الري، 

إال أن ه��ذه التكلف��ة تعتبر أقل من تكلفة االس��تثمار في 

زراعة بعض احملاصيل الزراعية األخرى مع مالحظة أن النخلة 

ال تثمر في الغالب إال بعد ست سنوات إال أن عدد الفسائل 

املنتجة بجانبها قد يس��اهم في تخفي��ض التكلفة خالل 

فترة ما قبل اإلثمار خاصة إن كانت من األصناف املمتازة.

وج��ود اجلوائز واملنافس��ات احمللية اخلاص��ة بالنخيل والتمور . 2

مث��ال ذل��ك، جائزة األمير فيص��ل بن بندر للنخي��ل والتمور 

بفئاتها الثالثة على مس��توى اململكة العربية الس��عودية 

لبعض الفئات.

توفر مصادر الفس��ائل بكافة أنواعها ، وأصنافها وبأس��عار . 3

مناس��بة س��واء الفس��ائل التي بجانب أمهاتها ببس��اتني 

ومزارع النخيل أو فسائل نسيجية مبختبرات زراعة األنسجة 

املنتشرة بدول مجلس التعاون وعلى مدار العام.

توفر املس��احات املناس��بة من األراض��ي الزراعي��ة املالئمة . 4

للزراعة مبعظم مناطق اململكة.

التمور منظومة 
جناح متكاملة

سعود بن عبد الكرمي الفدا

مدير اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف 
صاحل عبدالعزيز الراجحي
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إقام��ة املؤمت��رات واللق��اءات العلمي��ة احمللي��ة واإلقليمية . 5

والدولية التي تعد فرصة لتبادل اخلبرات في هذا اجملال ونقل 

خبرات املزارعني واملهتمني بقطاع النخيل والتمور.

اتس��اع األرج��اء وتباي��ن التضاريس مما س��اعد عل��ى توفير . 6

الظروف املناخية املناسبة حيث يؤدي اختالف درجات احلرارة 

والرطوب��ة اختالف��اً معنوياً ل��ه أثره الواضح في س��رعة منو 

التمور ومواعيد نضجها واختالف أنواعها حسب املناطق.

اخلب��رة املتراكمة واجلي��دة املتوفرة لدى بع��ض املزارعني في . 7

زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور.

ثانيـــًا : األهميـــة مـــن حيـــث )إمكانيـــة 
تسويق التمور(

إقام��ة مع��ارض ومهرجانات محلية تغط��ي جميع مناطق . 1

اململكة سنوياً والتي تشجع على تسويق التمور.

توفر وسائل النقل احلديثة باململكة التي تساعد على إمتام . 2

عمليات بيع وشراء التمور.

مش��اركة اجلهات ذات االختصاص في املعارض واملهرجانات . 3

الدولية املتخصصة بتسويق التمور.

توف��ر مصانع لفرز وتعبئة وتصني��ع التمور وإن كان بعضها . 4

يحت��اج إلى وج��ود تقنيات جديدة ومطلوب��ة لتلك املصانع 

لالس��تفادة م��ن الصناع��ات التحويلي��ة للتم��ور، التي من 

خاللها ميكن االس��تفادة من جميع التمور ومبا تتناس��ب مع 

ما ميكن أن يشتق من هذا املنتج الهام.

املنافس��ة م��ن حيث اجل��ودة لبع��ض أصناف التم��ور، األمر . 5

الذي يس��هل تصدير التمور إلى الدول األوربية )بعد تطبيق 

متطلبات واشتراطات اجلودة املطلوبة دولياً(.

كثرة الطلب على املنتجات التحويلية للتمور ومشتقاتها.. 6

تعتب��ر التمور من أكث��ر أنواع الفواكه أهمي��ة، حيث تعتبر . 7

الغ��ذاء القابل للحف��ظ والتجفيف والتخزي��ن وهذه ميزة 

نس��بية مقارنة باألغذية س��ريعة التلف، كما أن كثيراً من 

أصناف التمور تقدم بسراً أو رطباً في موسم نضج احملصول 

أو على ش��كل متور جافة، حيث تس��تهلك طوال الس��نة أو 

تقدم ضمن صناعات غذائي��ة أخرى متقدمة، فهذه عوامل 

تزيد من الطلب على التمور.

ارتباط التمور باملناس��بات الدينية كش��هر رمضان يزيد من . 8

الطلب عليها س��واء للمواطنني أو املقيم��ني أو الوافدين أو 

الزائرين ألداء مناسك العمرة وفريضة احلج.

)توفـــر  حيـــث  مـــن  األهميـــة   : ثالثـــًا 
املنتجات الثانوية للنخيل(

توفر املنتجات الثانوية محلياً وعدم احلاجة إلى اس��تيرادها . 1

ومنها السعف اجلاف، اخلوص، الليف، الكرب، والنخيل امليت.

تع��دد وتنوع امل��واد املصنعة من املنتج��ات الثانوية للنخيل . 2

ومنها صناعة األخشاب، وبعض الصناعات احلرفية اخلفيفة.

ازدياد الطلب على األعالف املصنعة من هذه املنتجات الزدياد . 3

أع��داد احليوانات والتي تعتمد أساس��اً على ن��اجت فرز التمور 

والنوى.

قناعة املستهلك بطبيعة محتوى هذه الصناعات وارتباطه . 4

بها.

الثبات النس��بي ألس��عار املواد األولية املنتج��ة من النخلة . 5

)املنتج��ات الثانوي��ة للنخل��ة( محلي��اً بعيداً ع��ن تذبذبات 

األسعار العاملية وأزمات الشحن والتأمني.

إعداد السماد الصناعي الطبيعي )كمبوست( من مخلفات . 6

ن��واجت تقلي��م النخيل لالس��تفادة منه في تس��ميد التربة 

الزراعية.

رابعًا : أهمية دعم زراعة النخيل وإنتاج 
التمور

 يت��م دعم زراع��ة النخيل وإنت��اج التمور من خ��الل اجلوائز التي 

يتم اإلعالن عنها س��واء محلية أو عاملي��ة والتي تتعلق بالنخيل 

والتمور ومنها:-

جائ��زة األمير فيصل بن بن��در للنخيل في فئاتها الثالثة في . 1

اململكة العربية السعودية.

جائ��زة خليفة الدولي��ة لنخيل التم��ر بدولة اإلم��ارات في . 2

فئاتها اخلمسة.

إقامة املهرجانات اخلاصة بتس��ويق التمور في أغلب مناطق . 3

اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العربي.

إصدار مج��الت متخصصة تهتم بنش��ر الثقافة العلمية . 4

واملبسطة عن النخيل والتمور يعدها متخصصون في هذا 

اجملال ومنه��ا مجلة )النخيل والتمور( الت��ي بني يدي القارئ 

العزيز.
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دراسة اقتصاديه لتسويق
أصناف التمور بالمملــكة 

في هذا العدد نقدم دراسة اقتصادية ميدانية لتسويق التمور، وبحث سبل االرتقاء بعمليات التسويق 
محلي�اً وإقليمي�اً وعاملياً، فالدراس�ة تقدم عرضاً للمش�كالت اآلني�ة التي تواجه مت�ور اململكة داخلياً 
وخارجياً، كما تقدم حلواًل عملية لتجنب العراقيل بدءاً من مرحلة الزراعة، وصواًل إلى مرحلة اجلني، 

وانتهاًء بعمليات التسويق واإلعداد اجليد لها.
تتسم أسواق التمور بصفة عامة بكونها أسواق عشوائية غير منظمة، وال توجد منظمات أو مؤسسات أو 
ش�ركات تس�ويقية تقوم على تنظيم كميات العرض والطلب إال عدد قليل من اجلمعيات التعاونية 
الفعالة والتي ال يظهر تأثيرها إال في نطاقها اجلغرافي. وهو ما أدى إلى أن يكون الهامش التسويقي أكبر 

من سعر املنتج الذي يتقاضاه املزارع .
    ويتأث��ر الهامش التس��ويقي بعدة عوام��ل أهمها التكاليف 

التسويقية وسعر البيع في السوق والكمية املباعة . 
وبدراس��ة العالقة بني الهامش الس��وقي والعوامل املؤثرة فيه، 
وذلك بالنس��بة لس��وق اجلملة ألصناف التمور بعينة الدراسة، 
يتض��ح أن تكاليف التس��ويق ذات تأثير معن��وي على الهامش 
التس��ويقي جلميع أصناف التمور بعينة الدراسة،كما أنها ذات 
إش��ارة موجبة حيث أن تاجر اجلملة للمحافظة على مس��توى 

أرباحه فيزيد الهامش كلما زادت تكاليف التسويق.
أهم املشاكل التي تواجه تسويق التمور:

فيم��ا يتعل��ق باملش��اكل الت��ي تواج��ه تس��ويق التم��ور ميكن 
استعراضها فيما يلي:

-  تزاي��د اس��تخدام األس��اليب التقليدي��ة ف��ي إمت��ام اخلدمات 
التس��ويقية على مستوى املزرعة مما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف 

التسويقية .
-  ع��دم إتباع األس��اليب والط��رق الصحيحة في جن��ي الثمار 
ببعض امل��زارع مما يؤدى إلى تل��وث الثمار وتش��وهها وانخفاض 

سعرها املزرعى . 
-  ارتفاع نس��بة اإلصابة احلش��رية بأش��جار النخي��ل، والتمور 

املعبأة مما يخفض أسعارها التسويقية .

تتسم أسواق التمور بصفة 
عامة بالعشوائية

د.عبد العزيز محمد الشعيبي
أ.د. محمد سيد شحاتة

قسم االقتصاد الزراعي جامعة امللك فيصل
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في منظومات التسويق التصديري.
ومن األهمية مبكان االستفادة في هذا اجملال ببعض التجارب احملدودة 

الناجحة سواء احمللية، أو الدول ذات الظروف االقتصادية املماثلة. 
3.وضع إطار متكامل ملس��تويات ومعايير اجل��ودة واملواصفات 

السلعية للتمور: 
    وذل��ك عل��ى غ��رار ما يجري العم��ل به في معظ��م الدول في 

العالم وبخاصة الدول املتقدمة، ووفق املس��تويات واملعايير التي 
تصنعه��ا وتوصي بها الهيئات اإلقليمي��ة والدولية ذات العالقة 
)منظم��ة الصح��ة العاملي��ة، وغيره��ا(. ومب��ا يراع��ى املتطلبات 
واألوضاع االقتصادية واالجتماعية احمللية، ويحقق االرتقاء بجودة 
التمور لتكون على املس��تويات العاملية لرفع القدرة التنافس��ية 

ودعم قطاع التصدير من جهة ثانية. 
4-العمل على نش��ر وتوس��يع قاع��دة العالقات التس��ويقية 

التعاقدية املباشرة للتمور:
    وذل��ك فيما بني املنتجني الزراعي��ني للتمور من جهة وبني كبار 

اجلهات والهيئات االستهالكية والتسويقية والتصنيعية للتمور 
من جهة أخرى )مصدرين – سالس��ل الس��وبر ماركت – شركات 
التصنيع(، ومن خالل تهيئة أطر تنظيمية مناس��بة تضمن توفر 
الضمان��ات الكافية واملناس��بة لنج��اح تلك العالقات واتس��اع 
نطاقه��ا ومب��ا يحقق تطوي��ر وتوجيه اإلنت��اج كمي��اً ونوعياً وفق 

املتطلبات التسويقية. 
5-العمل على توفير شبكة قومية متكاملة لنظم املعلومات 

وقواعد البيانات التسويقية والزراعية للتمور: 
    وتعتمد هذه الش��بكة على التط��ورات التكنولوجية احلديثة 

في نظ��م املعلومات واالتص��االت، وتقوم بالوظائف األساس��ية 
من جمع ومعاجلة وحفظ ونش��ر البيانات واملعلومات عن التمور 
بالس��رعة والكفاية والكفاءة املناس��بة ومبا يس��اعد في توجيه 

ورسم سياسات اإلنتاج والتسويق للتمور. 
فيم��ا يتعل��ق بالتوجي��ه اخل��اص بدع��م وتش��جيع وتكوين 

تنظيمات تسويقية نوعية للمزارعني: 
-  إيج��اد اإلط��ار التنظيم��ي املناس��ب واحملف��ز على قي��ام هذه 

التنظيمات. 
وفيم��ا يتعلق بالتوجه اخلاص بنش��ر وتوس��يع قاع��دة العالقات 

التسويقية الزراعية التعاقدية: 
أ -  إيج��اد إطار تنظيمي يس��اعد في إب��رام العالقات التعاقدية، 

وذلك وفق ما يحقق صالح أطراف التعاقد بشكل متوازن. 
ب – وض��ع برامج مناس��بة لتوعي��ة املزارعني األف��راد وتنظيمات 
املزارعني بأهمية وجدوى العالقات اإلنتاجية التسويقية التعاقدية 

، وتقدمي بعض التسهيالت االئتمانية التي تدعم هذا التوجه . 
ج-  العم��ل عل��ى إيجاد نظ��ام للتأمني الزراع��ي يدعم ضمانات 

العالقة التعاقدية وحقوق أطراف التعاقد . 

-  ع��دم توافر اخلبرات لبع��ض املزارعني، أو امل��وارد املادية للبعض 
اآلخر إلمتام اخلدمات التس��ويقية التي تس��هم في زيادة الس��عر 

املزرعى .
-  ع��دم توافر اخلدمات املس��اندة ملرحلة ما بع��د احلصاد كاخملازن 

ووسائل النقل مما يزيد من التكاليف التسويقية.
-  غي��اب املعلوم��ات التس��ويقية ألغلب مزارعي النخيل س��واء 
فيما يتعلق باملستويات السعرية، أو حجم الطلب على األصناف 

اخملتلفة للتمور .
-  انخف��اض الطل��ب على بعض أصن��اف التم��ور لتغير النمط 

االستهالكي و االجتاه نحو أنواع أخرى من األغذية .
-  تتسم أسواق التمور بسيطرة قلة من التجار )احتكار قلة ( مما 

يؤدى إلى حتكمهم في األسعار، وانخفاض السعر املزرعى .
- عدم وجود نظام للتعاقدات الس��نوية املس��بقة ما بني التجار 

واملزارعني مما يؤدى لتذبذب أسعار التمور.

إستراتيجية حتسني أوضاع تسويق التمور: 
     يتمثل التوجه العام والهدف الرئيس��ي لهذه اإلس��تراتيجية 
العم��ل عل��ى التطوير والتحدي��ث الش��امل والتدريجي للنظم 
التس��ويقية التقليدية الراهنة ، كسراً للجمود والتخلف املزمن 
ال��ذي يخيم على غالبية أوضاعها وجوانبها الفنية والتنظيمية 
واملؤسس��ية، مبا يؤهل تلك النظم ملس��تويات أفضل من كفاءة 

األداء الفني واالقتصادي واالجتماعي العام. 
ف��ي هذا اإلطار ميكن بلورة أهم التوجهات واألهداف التي ميكن أن 

تتبناها هذه اإلستراتيجية فيما يلي : 
1.تش��جيع االس��تثمار في مجال إقامة ش��ركات خاصة في 

مجال تسويق التمور: 
    عل��ى أن تتول��ى احلكوم��ة تق��دمي مزاي��ا وحوافز تش��جيعية 

اس��تثنائية على األقل في املراحل األولى  لقيام هذه الش��ركات 
بحيث تك��ون ذات طبيع��ة متخصصة وذات س��عات اقتصادية 
حتق��ق أقصى ما ميكن من الوف��ورات احلجمية ، وميكن أن تتكامل 
بها أنش��طة التس��ويق اخلارجي والتصنيع الزراعي مع أنش��طة 
التسويق احمللي . تعمل هذه الشركات على إيجاد نظم تسويقية 
حديثة ورائدة في أس��اليبها ووس��ائلها ، تتميز بالكفاءة الفنية 
واالقتصادي��ة والتنظيمي��ة. وتؤدي مختل��ف الوظائف واخلدمات 
بالكيفي��ة والكف��اءة املناس��بة ، تدف��ع املنتجني إلى ممارس��ات 

إنتاجية وتسويقية متطورة وتضمن لهم عوائد عادلة. 
2.دع��م وتش��جيع وتكوين تنظيم��ات املزارعني التس��ويقية 

للتمور: 
    يبدأ تطوير وحتديث نظم تس��ويق التم��ور بداية من املعامالت 

واخلدم��ات احلقلي��ة على مس��توي املزرعة حتى مرحل��ة ما بعد 
احلص��اد، وبخاصة صغار املزارع��ني، كما تقوم ه��ذه التنظيمات 
بتطوي��ر األداء ف��ي مج��ال اخلدم��ات التس��ويقية وتطوير جودة 
املنتجات وضمان عوائد عادلة للمزارعني، وميكنها أيضاً االندماج 
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رحلة في قلب 
مصانع التمور بالمملكة
في هذا العدد  تقوم مجلة » النخيل والتمور« بالتعاون مع ش�ركة »ماريات للتجارة والصناعة« برحلة في أعماق 
صناع�ة التم�ور باململكة، نرصد فيها أعداد املصانع، ومناطق تواجدها، وما تقوم به، ونتس�اءل هل هذا العدد كاف 
ويتناس�ب م�ع الثروة الوطنية املتمثلة في التمور؟ وهل مصانعنا تلبي طموح�ات الطفرة التصنيعية في العالم؟ من 
اجلمي�ل أن جن�د إجابة، ومن األجمل أن نقدم رؤية موضوعية تبتعد ع�ن التهويل واملدح، أو القدح، ولكن أن 

نتناول مبوضوعية هذا امللف احليوي.
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بلغ إنتاج اململكة العربية الس��عودية من التمور و االستهالك 
احمللي ب� ) مليون ومائة ألف طن( لعام 2012م ويزيد عدد النخيل 
عن ) 25 مليون نخلة ( مبس��احة زراعية تقدر ب�150,000هكتار, 
ويقدر اس��تهالك الف��رد في اململك��ة من التمور ب��� 100 جرام 
يومياَ, وهذا الرقم يعتبر فرصة تس��ويقية قوية جداً  للتصدير 
خاص��ة مع تواف��د األعداد الغفي��رة من احلج��اج واملعتمرين مما 

يعطي فرصة كبيرة لتلبية الطلب احمللي قبل اخلارجي.

إنتاج اململكة  من التمور:
عام  ففي  اخملتلفة  التمور  من  اململكة  إنتاج  إجمالي  تزايد 
1420ه� بلغ إجمالي إنتاج التمور نحو 712.3 ألف طن ثم يزيد 
وواصل  1421ه�،  عام  في  طن  ألف   734.8 من   ألكثر   ليصل 
في  طن  ألف   977 إلي  ليصل  السنني  مرور  مع  الزيادة  اإلنتاج 

عام 1427 ه�.

الواردات:
لق��د أوردت إحصائيات التجارة اخلارجي��ة الصادرة من مصلحة 
اإلحص��اءات العامة أنه مت اس��تيراد أكثر م��ن 2.8 ألف طن في 
ع��ام 1425/24ه�، من الناحية األخرى فإنه  لم يتم اس��تيراد أي 
ن��وع من أنواع التمور خالل األعوام األخيرة  وهذا قد يش��ير إلى 
مق��درة املنتجني احمللي��ني من تلبية الطل��ب احمللي من مختلف 
أنواع التمور في الس��نوات األخيرة؛ أو قد يشير من ناحية أخرى 
إلى تفضيل املستهلك في السوق احمللي للتمور املنتجة محلياً 

على املستوردة. 
وف��ي أح��دث االحص��اءات )2011( بلغ��ت التمور املص��درة من 
اململكة 73،362 طن ش��كلت الترتيب السادس بني دول العالم 
بقيمة 78،1 مليون دوالر،وذلك بعد اإلمارات وباكس��تان والعراق 

وإيران وتونس.

الصادرات: 
ويالح��ظ انخفاض الكمي��ات املصدرة من التم��ور من اململكة 
قلي��الً في الع��ام 1424/1423ه��� حيث مت تصدي��ر حوالي 34.9 
أل��ف طن، وعاودت كمية التمر املص��درة االرتفاع في العام عام 
1425/1424ه��� لتبلغ أكث��ر من 37.5 ألف ط��ن، ثم انخفضت 
في ع��ام 1426/1425ه� إل��ي نحو 34.7 ألف ط��ن ، وانخفضت 
كمي��ة التم��ر املص��درة جملموع��ات دول العال��م م��رة أخري في 
ع��ام 1427/1426ه��� لتس��تقر عن��د 30.8 ألف طن، وش��هدت 
الكمي��ة املصدرة من التمور من اململك��ة جملموعات دول العالم 
اجلغرافي��ة اخملتلف��ة ارتفاعاً كبي��راًً جداً حيث بلغ��ت في العام 
املالي 1428/1427ه� ما يقارب 48.5 ألف طن ، وقد بلغ متوسط 
معدل النمو في السنوات املاضية التي امتدت من 1421/20ه� 
إلي 1428/27ه� حوالي 9%. وتش��ير اإلحص��اءات )وزارة الزراعة- 
إدارة الدراس��ات والتخطي��ط و اإلحص��اء( إل��ى أن دول مجلس 
التع��اون اخلليجي أه��م الدول املس��توردة للتمور الس��عودية, 
حيث بلغ متوس��ط الكمية املص��درة إليها نحو 11.3 ألف طن 
متثل 36.7% من إجمالي ص��ادرات اململكة من التمور في الفترة 

.)2003-1999(
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 وعلي ضوء ذلك ميكن حس��اب التوقعات لكميات التمور املصدرة من الس��عودية جملموعات دو ل العالم، آخذين في االعتبار العوامل 
التالية:

زيادة االستهالك في االسواق املصدر إليها.• 
توقع تنمية املقدرات التسويقية ملنتجي التمور.• 
توقع زيادة املعونات والهبات والتبرعات وكافة األعمال اخليرية إلى الدول احملتاجة ومناطق الشدة في اخلارج.• 

مصانع التمور باململكة
مت عمل » مس��ح ميداني من قبل ش��ركة » ماريات للتجارة والصناعة«، حيث مت رصد  تواجد ما يزيد على 120 مصنعاً للتمور موزعني 

على مناطق اململكة اخملتلفة حسب تواجد مزارع النخيل.

يتضح أن توزيع مصانع التمور على مناطق زراعية تشتهر بزراعة النخيل  مثل ) الرياض- القصيم –األحساء – واملدينة املنورة( وذلك 
بحكم مناخها املالئم للزراعة وكثافات الزراعة بها.

اجلدول التالي يبني اإلنتاج الصناعي للتمور ومشتقاتها لعام 2010م حسب املناطق في اململكة

إجماليأخرىأعالفكحولخلدبسمرباتعجينةمعبأةاملنطقة
212203118290200006032790227625الرياض
89707573000051091417967املدينة

316222712952301004387009167القصيم
2714513020300673029123الشرقية

2514802297529525040022244404283882اإلجمالي

 م�شح ميداين من �شركة ماريات
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الصناعات التحويلية للتمور
قدم��ت وزارة التج��ارة والصناعة تصنيفا لصناع��ة التمور وصنفتها إلى مت��ور معبأة وصناعات 
حتويلي��ة للتم��ر والتي تضمنت عدة منتجات منها التمور احملش��وة وعجين��ة التمر ودبس التمر 

وحلويات التمر. 
تنت��ج مصان��ع التم��ور باململكة-باإلضافة إل��ي التعبئة-منتج��ات مثل التمور احملش��وة باللوز 
واملكس��رات التي يبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية املرخصة  لها ما يقارب خمس��ة آالف طن في 
الس��نة  لكل مصانع التمور باململكة، وتصل الطاقة اإلنتاجية املرخصة لذات املصانع أكثر من 
17.9 ألف طن في السنة من عجينة التمور و التمور احملشوة ودبس التمر وحلويات التمر  ، وتبلغ 
الطاقة اإلنتاجية  املرخصة ملصانع التمور باململكة ما يفوق 3.8 ألف طن في السنة من التمور 
منزوعة النوي واملصنعة ، كما أن ذات الطاقة اإلنتاجية لذات املصانع تصل إلي أكثر من 7.4 ألف 

طن سنوياً من حلويات التمور ومربياتها والتمريات ورقائق التمر وأصابع 
التمر املطحونة بالسمس��م أو جوز الهند وخميرة وسكر 
التم��ر، وأخيراً تص��ل الطاقة اإلنتاجي��ة اإلجمالية ملصانع 
التم��ور باململكة من عصير التمر والدبس وخل التمر أكثر 
من 3.6 ألف طن س��نوياً ،  ويوضح الشكل التالي إجمالي 
الطاق��ة اإلنتاجية املرخصة من منتجات التمور التي تقوم 

مصانع التمور باململكة بإنتاجها:
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متور محشوة عجينة التمر متور مصنعة حلويــــــــات 
متريـــــــــات

دبـــس،خــل
عصيـــــــــر

املناطق
من خالل البيان التالي:

الشكل التالي واجلدول يبينان عدد املصانع وكميات التمور املصنعة لعام 2010 حسب مناطق اململكة

االجمايلال�شرقيةالق�شيماملدينةالريا�ضاملنطقة
56194611132عدد املصانع

100 ٪4214358النسبة املئوية

االجمايلال�شرقيةالق�شيماملدينةالريا�ضاملنطقة
279439257961312750997369359الكمية بالطن

100 ٪757414النسبة املئوية
امل�شدر ن�شرة وزارة الزراعة لعام1432هـ - 2011م

طن
 بال

اقة
الط
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املنافسة ورفع كفاءة التسويق     
إن أسواق التمور الداخلية واخلارجية تعتبر غير معقدة إلى حد 
ما ، بل جند نسبة كبيرة من املستهلكني على إملام ودراية باألنواع 
اجليدة من التمور. و بهذه النوعيات اجليدة وإن ارتفعت أسعارها. 
ومن ناحية أخرى جند من املستهلكني من يفضل نوعية بعينها 
وهكذا،  اخلالص  و  البرحي,  و  ]السكري,  املعروضة  التمور  من 
وعليه من أجل أن ينافس املصنع املرتقب املصانع التي سبقته 
إدارته  تهتم  أن  املنتظر  من  واخلارجية,  الداخلية  األسواق  إلى 

املعنية بالتسويق مبا يلي:
نشاط •  بداية  في  مناسبة  إعالمية  وحمالت  خطة  رسم 

وذلك  التنافسية؛  ومزاياها  باملنتجات  للتعريف  املصنع, 
بواسطة السبل اإلعالمية املتاحة. 

الدعاية التعريفية في املراكز التجارية واألسواق  للتعريف • 
باملنتجات التي يقدمها املصنع.

الهامة في •  واملراكز  األسواق  التوزيع في  قنوات  فتح بعض 
املدن داخل اململكة وأقطار اخلليج.

بهم •  واالحتفاظ  املصنع  عمالء  وتنويع  تنمية  على  العمل 
بتقدمي احلوافز املتفرقة لهم, مثل:

تعتمد مصانع التمور بنسبة أكثر من 88% على التمور املعبأة، 
وبعدهما  تقارب%10،  بنسبة  املكبوس(  )غير  الفلة  متور  ثم 
التمور التحويلية من )عجينة التمر، والدبس، إضافة إلى بعض 

الصناعات األخرى(.

أصحاب مصانع التمور
ينقسم مالك مصانع التمور ينقسمون إلى أربعة أقسام:

املزارعون بنسبة %50.• 
املصنعون بنسبة %25.• 
التجار واملستثمرون بنسبة %25.• 

االسواق املستهدفة ملصانع التمور
من خالل واقع السوق احمللي وطرق التسويق املعتمدة واملوجودة 
على أرض الواقع ميكن تقسيم التمور حسب األسواق املستهدفة 

إلى:
أوالً التمور املعبأة:

يتم االعتماد في توزيع تلك النوعية على التالي:
على معارض مبيعات املصنع.• 
التوزيع  على محالت التجزئة والبقاالت والتموينات.• 
التوزيع على  مستودعات مبيعات اجلملة.• 
التوزيع في املعارض واملهرجانات احمللية.• 

ثانياً املنثورة:
يتم توزيع تلك النوعية كالتالي:

من خالل مبيعات املصنع ومعارضه.• 
املعارض واملهرجانات احمللية واإلقليمية.• 
من خالل عمالء التوزيع واملسوقني )محلياً وعاملياً(.• 
احلج والعمرة.• 

ثالثاً التمور التحويلية:
يتم توزيعها كالتالي:

من خالل معارض ومبيعات املصنع.• 
من خالل املهرجانات احمللية.• 
من خالل عمالء التوزيع )محلياً وعاملياً(.• 

طرق الشراء املتبعة
مازالت طرق الشراء كما هي منذ بدأت تلك الصناعة في اململكة، 
حيث تتم عمليات الشراء من خالل )الشراء املباشر لثمار املزرعة 
التمور  احلراج –مهرجانات  أو عن طريق   – املوردين  أو عن طريق   –

وأخيراً أن تكون املزرعة تابعة ملصنع معني(.

الصناعات التحويلية
بدأ االهتمام بهذا النمط مؤخراً ملا ميثله من عائد اقتصادي جيد:

1-خط العجينة: فال يكاد يخلو مصنع من خط إنتاج لعجينة 
التعبئة  عمليات  عن  الناجت  الفاقد  من  االستفادة  وذلك  التمر، 
التي  العجينة  على  احمللي  الطلب  ولتلبية  األخرى،  والتصنيع 
يتم استخدامها بشكل كبير صناعياً  وتغذوياً من خالل املنازل 

واملطاعم في إعداد الوجبات الصحية، واملدارس وغير ذلك.
إال  كلها  اململكة  في  يوجد  ال  الشديد  لألسف  الدبس:  2-خط 
واألحساء..  باخلرج  ويتواجدان  الدبس،  إلنتاج  تقريباً  مصنعني 
أحدها يعمل واآلخر متوقف، وهذا الوضع يحتاج لدراسة أسبابه 

وسبل التغلب عليه.
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كثي��ر من املزارعني رغم خبراتهم الطويلة في معايش��ة ش��جرة 

النخي��ل، وكأنه��ا فرد من  أف��راد األس��رة الواح��دة، إال أنهم  قد 

يجهلون بعض س��بل االعتناء بها، وحتى يتم احلصول على إنتاج 

وفير  وجيد، لذا أردت أن أبدأ هذه السلسلة في فن تغذية النخلة، 

وأساليب االعتناء النموذجي بها..

إن النخي��ل يئ��ن من الناس حزن��اً وأملاً ملا فعله اإلنس��ان به، وقلة 

الدراية بعلوم تغذيته والعشوائية في التعامل معه.

 والنخي��ل له طبيعة خاصة بالتغذية والري والتقليم والتنظيف 

وغيرها، وس��نتناول معامالت التغذية لهذه الشجرة املباركة في 

حلقات لنتعرف جيدا على حقيقة هذا املوضوع املهم. و ش��جرة 

النخي��ل بحاجة إلى تس��ميدها أس��بوعياً وش��هرياً، إضافة إلى 

التسميد الشتوي، وتسميد أثناء العقد..

اجلزء األول التسميد الشتوي:
ومن واقع اخلبرة والتجربة حتتاج ش��جرة النخيل إلى املكونات 

التالية: 

30 كيلو كمبوست معقم مخصب • 

نصف كيلو سلفات نشادر • 

ربع كيلو سلفات البوتاسيوم • 

100 جرام نترات املاغنسيوم • 

 3 كيلو سوبر فوسفات حيوي • 

50جرام عناصر صغرى مخلبية• 

100جرام هيوميك أسيد• 

50جرام احماض أمينية • 

50جرام زنك مخلبى • 

نصف كيلو كبريت زراعي • 

100جرام نترات كالسيوم• 

ه��ذه املكونات تعطى كجرعة للش��جرة الواح��دة البالغة حتى 

تخل��ط جيدا م��ع الكمبوس��ت وتوضع بعيد عن اجلذع مبس��افة 

30س��م في حفرة منفصل��ة، ويجب أوال أن ينظ��ف املكان جيداً 

من احلش��ائش وأن يغس��ل جيدا مبحلول معاجل��ة ملوحة مضاف 

إليه حمض الفوسفوريك، ثم تضاف كل الكميات السابقة بعد 

خلطها جيدا بالكمبوست املعقم وتروى جيداً... وللحديث باقية 

في احللقات القادمة..

فن  تغذية النخيل

م. محمد عبد اإلله

القاهرة – متخصص في خدمة 
النخيل
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لمحة تاريخية عن التمور
في أمريكا وسبل االستفادة
منها واستخدامها هناك....

     ب��دأت زراع��ة نخي��ل التمور ف��ي الواليات املتح��دة األمريكية 
ف��ي نهاية القرن الثامن عش��ر حيث اس��توردت الواليات املتحدة 
األمريكية آالف من فسائل النخيل من الدول العربية مثل املغرب 
واجلزائر وتونس ومصر والعراق وغيرها من الدول العربية، حيث بلغ 
إنت��اج التمور في الواليات املتح��دة األمريكية 16511 طن وبلغت 
املس��احة املزروعة بالنخي��ل   2102 ألف هكت��ار، وأصبح ترتيب 
أمريكا التاسع عشر على املستوى العاملي في إنتاج التمور، حيث 
إن الطلب على استهالك التمور في تزايد،  ليس فقط في أمريكا، 
بل على املس��توى العاملي, حيث بلغ انتاج التمور على املس��توى 
العاملي 7.05 مليون طن، وبلغت املس��احة املزروعة بالنخيل 1.26 
مليون هكتار  وذلك حس��ب)الكتاب االحصائ��ي ملنظمة الغذاء 

والزراعة 2010م(.

     لقد جاء  ذكر النخيل والتمور في اإلجنيل أكثر من 50 مرة, وفي  
القرآن الك��رمي أكثر من 20 مرة, وأيضا يطل��ق عليها في الواليات 

املتحدة األمريكية عدة أسماء منها شجرة احلياة.
     إن الظ��روف املناخي��ة ف��ي بع��ض والي��ات أمريكا مث��ل والية 
كاليفورني��ا وأريزونا وتكس��اس ونيفادا وبع��ض الواليات اجلنوبية 
مناس��بة لزراعة النخيل وإنتاج التم��ور، لهذا نرى أن جودة التمور 

شيء طبيعي.
وعلى جانب آخر يتم اإلعالن  عن التمور في وسائل االعالم اخملتلفة، 
ويتبعون طرقاً حديثة للتسويق،  خاصة التسويق اإللكتروني، كما 
أن تن��وع العبوات واختالف كمياتها وكتابة املعلومات الصحيحة 

يساهم في مصداقية هذا املنتج ومن ثم اإلقبال عليه.

»اعتمدت هيئة الغذاء  والدواء االمريكية التمور 
كأغذية صحية وخاصة ملدارس األطفال في أمريكا«
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لق��د أنش��أت وزارة الزراع��ة األمريكي��ة أول مرك��ز متخص��ص 

لألبح��اث في النخيل والتمور في عام 1904م في مدينة انديو في 

كاليفورني��ا, وعمل ف��ي هذا املركز الكثير م��ن األبحاث العلمية 

التطبيقي��ة اخملتلفة ع��ن النخي��ل والتمور التي ته��م املزارعني 

والعاملني في مجال النخيل والتمور وأيضا صدرت عن  هذا املركز 

كثير من االبحاث العلمية والنش��رات والكت��ب والتقارير الفنية 

عن النخيل والتمور اس��تفاد منها الكثير من املزارعني والباحثني 

واملهتمني بالنخيل والتمور داخل أمريكا وخارجها. 

القيمة الغذائية والطبية
     يدخ��ل التمر ف��ي أكثر من 200 وصف��ة او طبخة غذائية في 

أمري��كا, حي��ث إن كثيراً من محالت بيع التم��ور املتخصصة في 

جنوب كاليفورنيا وأريزونا وتكس��اس تق��دم أصنافاً متنوعة من 

االغذي��ة احملتوية على التمور منها العصائر واآليس��كرمي املكونة 

م��ن التم��ر, وأيضا توجد التم��ور في كثير من األس��واق ومحالت 

بيع األغذية في جميع الواليات األمريكية مما س��اعد على انتشار 

اس��تهالك التمر، الذي يحتوي على نسبة عالية من السكريات، 

ل��ذا يطلق عليها احللوى، وأيضا  يعد التمر مصدراً جيداً لألغذية 

الصحي��ة للمس��تهلكني أو االش��خاص الذي��ن يتبع��ون حمية 

معين��ة أو وجبات متخصصة حيث أن التمور حتتوي على نس��بة 

عالية من عنصر البوتاسيوم وعنصر املاغنسيوم  وعنصر احلديد 

و االلياف و الفيتامينات و االنزميات و كمية قليلة جداً من الدهون 

و الصودي��وم وال حتت��وي على الكوليس��ترول، كم��ا يحتوي  على 

كمي��ة عالية من مضادات األكس��دة، ويعتبر م��ن أكثر الفواكه 

احملتوية عل��ى مضادات األكس��دة )1600ملجم/100جرام(، بينما 

التفاح يحت��وي على )256ملجم/100ج��رام( والكرز يحتوي على 

)458ملجم/100جرام( واملوز يحتوي عل��ى )157ملجم/100جرام( 

والعنب األحمر يحتوي على )95ملجم/100جرام(، وتضاف التمور 

بأش��كال مختلفة إل��ى األغذية مث��ل احلبوب واخلب��ز واحللويات 

واملعجنات والكيك واآليس��كرمي والعصائ��ر وأغذية أخرى وتدخل 

التم��ور ف��ي أكثر م��ن 100 وصف��ة وطبخ��ة غذائية ف��ي والية 

كاليفورنيا وكما سبق بأن أكثر من 200 وصفة أو طبخة غذائية 

في أمريكا، كما يستخدم مطحون التمر أو بودرة التمر بديالً عن 

السكر العادي في بعض املش��روبات واألكالت األمريكية وأحيانا 

بديالً عن العس��ل، والتم��ور  املباعة في أمري��كا خالية من املواد 

املعدلة وراثياً وال يوجد بها مواد تس��بب احلساس��ية لألشخاص 

الذين لديهم حساس��ية من بعض األغذية، ولقد اعتمدت هيئة 

الغذاء  والدواء االمريكية التمور كأغذية صحية وخاصة ملدارس 

األطفال في أمريكا، ومن أس��باب انتش��ار اس��تهالك التمور في 

أمريكا وجود أعداد كثيرة من املس��لمني حيث بلغ عدد املسلمني 

ف��ي أمريكا أكثر من 10 ماليني مس��لم بس��ب الهج��رة من بالد 

املس��لمني إلى أمري��كا أو اعتن��اق كثير م��ن األمريكي��ني الدين 

اإلسالمي، وخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001م.

الزراعة النظيفة والعضوية
 تطبق على النخيل املزروع هناك نظام املمارسات الزراعية اجليدة 
أو )اجللوبال جاب أو الزراعة النظيفة(،  وأيضا يوجد كثير من املزارع 
التي تستخدم نظام الزراعة العضوية أي بدون استخدام اسمدة 
كيميائي��ة أو مبيدات كيميائية أو أي م��واد أو معامالت  تضر في 
صحة االنس��ان وتؤثر على البيئة، وتطبق وزارة الزراعة األمريكية 

انظمة الزراعة املس��تدامة التي حتافظ عل��ى املصادر الطبيعية 

وتهتم بصحة االنسان وسالمة البيئة.

االستهالك احمللي
     يكثر استهالك صنف دجلة نور واجملدول والبرحى بخالف اخلليج 
العربي الذي يكثر اس��تهالك صنف اخلالص والسكري وغيره من 
أصناف التمور، وأسعار التمور في أمريكا مقارنة بالفواكه األخرى 
رخيصة، حيث أن متوس��ط سعر الكيلوجرام من التمور خمسة 
إلى عش��رة دوالرات، حيث أن األسعار تعتمد على الصنف واجلودة 
والعبوات املس��تخدمة، لذلك رخص األس��عار ساهم في انتشار 
استهالك التمور لدى العديد من طبقات املستهلكني في أمريكا. 

إعداد األستاذ الدكتور/ خالد بن ناصر الرضيمان

عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم
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     أثب��ت نظام الري بالتنقيط أنه يتف��وق على نظم الري األخرى 
بزي��ادة إنتاجي��ة احملاصي��ل وتقلي��ل تكالي��ف الطاق��ة والعمالة 
باإلضافة الى حتس��ني كفاءة الري وتخفيض فواق��د املياه الناجتة 
ع��ن التس��رب العميق, إال أن نظ��ام الري بالتنقيط الس��طحي ) 
التقلي��دي( له بعض الس��لبيات مثل : إمكاني��ة تعرضه للتلف 
وتعرضه للش��مس وتركيب وإزال��ة النظام واألم��الح الناجتة عن 

التبخر وغيرها.

    ولع��ل البديل املناس��ب الذي ب��دأ يتجه العالم إلي��ه هو الري 
بالتنقي��ط حتت الس��طحي، وميثل هذا النظام تط��وراً حديثاً في 
تطبي��ق مياه الري، فهو مين��ع أو يقلل التبخر من س��طح التربة, 
وتك��ون مقابلة االحتياجات املائية بطريق��ة أفضل نتيجة حلركة 
املاء ألعلى, ويكون اس��تخدام املاء بكف��اءة أفضل ألن املاء يضاف 
عن��د اجلذور الفعالة للمحصول باإلضافة إلى منع منو احلش��ائش 

حول احملصول .

     بعد ثالثة عقود من البحث والتطوير برز نظام الري بالتنقيط 
حتت الس��طحي كأحد ط��رق الري التي تتمي��ز بالكفاءة العالية 
واإلنتاجي��ة املرتفع��ة . ومن خ��الل البحوث املكثف��ة أمكن حل 
معظ��م مش��اكل ري التنقيط حتت الس��طحي مثل االنس��داد 
بس��بب اجل��ذور وغيرها، تركي��ب األنابيب والتس��ميد. وقد بينت 
نتائ��ج العديد من التجارب الزيادة الكبيرة في كفاءة اس��تخدام 
امل��اء والنيتروجني مم��ا أدى الى زيادة عالية في االنتاج وحتس��ن في 
النوعي��ة، كما  أمكن لهذا النظام أن يس��اهم في احلد من تلوث 
املي��اه اجلوفية بالنترات واألم��الح على املدى الطوي��ل، ونظرا ألن 
النظام يعمل حتت س��طح التربة فق��د لوحظ أن له مزايا تتفوق 
على نظام التنقيط الس��طحي خصوصا قي ما يتعلق بترشيد 
املي��اه والعناص��ر الغذائي��ة , والتحك��م في امللوحة والتس��رب 
العمي��ق ودميوم��ة النظام، ولع��ل ذلك ناجت بس��بب حجم التربة 
املبلل��ة الذي يكون كرويا مقارنة باحلجم نصف الكروي في حالة 

نظام التنقيط السطحي.

    أوضحت جتارب االستهالك املائي التي اجريت على نخيل التمر 
في منطقة القصيم ان متوس��ط كميات املياه  التي مت ايصالها 
ال��ى اش��جار النخيل تقارب 80 مت��ر مكعب للنخل��ة في العام 
باس��تخدام نظام الري بالتنقيط  الس��طحي . ومبقارنة النتائج  
ف��ي جتارب عل��ى نخيل من صن��ف احللوة في القصيم الش��جار 
نخيل مروية بالتنقيط حتت الس��طحي م��ع نتائج نخيل مروية 
بنظام التنقيط حتت الس��طحي , وجد ان هناك تأثيراً واضحاً في 
االنتاج واالس��تهالك املائ��ي, حيث زاد متوس��ط االنتاج من 75,5 
كجم  / ش��جرة للعام الى 120,25 كجم / ش��جرة كما انخفض 
االس��تهالك املائي من 80 م3 مكعب في العام للش��جرة الى 50 

م3 في العام للشجرة على الترتيب . 

وهكذا ميكن االس��تنتاج أن نظام الري بالتنقيط حتت السطحي 
يعد م��ن النظم األفضل ل��ري النخيل حيث ميكن توفير نس��بة 
كبيرة م��ن مياه الري التي ميكن ان تضي��ع بالتبخر مقارنة بالري 
الس��طحي أو ال��ري بالتنقي��ط التقلي��دي باإلضافة ال��ى زيادة 

ملحوظة في اإلنتاج .

الري بالتنقيط حتت 
السطحي للنخيل

أ.د. أحمد بن إبراهيم  العمود

قسم الهندسة الزراعية
جامعة امللك سعود
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 الصقيعال
ومخاطره على النخيل والنباتات األخرى

يه��دد الصقي��ع املزروع��ات يف النصف الثاين من ديس��مرب وخالل ش��هر يناير وحت��ى منتصف فرباي��ر، إذ قد يحدث أن 
تنخف��ض درج��ة احلرارة إىل 4 مئوية حتت الصفر فيحدث من ج��راء ذلك الصقيع، وقد تأتي موجات الصقيع على فرتات 

متتالية أو متباعدة.
والصقي��ع ظاه��رة مناخية مرتبطة بانخفاض درجة احلرارة إىل ما دون درجة جتمد املاء، لذا فإن املؤش��ر على وجود 
ج��و صقيع��ي هو انخفاض درجة احلرارة إىل الدرج��ة التي يحدث عندها جتمد للماء )يف حال وج��وده( وهنا نكون أمام 

صقيع جاف أو )أسود(.
وقد تعرضت التخيل يف عدة مناطق يف اململكة خاصة الشمالية لهذا الصيع...

ماهية هذا الصقيع وكيف نقلل من آثاره هو حمور هذا التقرير

أنواع الصقيع
أ-الصقيع اإلشعاعي:

     وهو الصقيع الناجت عن التبريد الليلي الشديد لسطح األرض 

إلى أقل من درجة التجمد، بفعل الفقد الليلي الشديد لإلشعاع 

األرض��ي على الفض��اء دون أن يعوقه عائق ج��وي مينعه من ذلك 

ويعيده إلى سطح األرض )مثل غطاء غيمي، أو زيادة رطوبة اجلو(، 

ومثل هذا التبريد اإلش��عاعي والتبريد الش��ديد ل��ألرض والهواء 

القريب يتحقق بش��كل عام في ليالي الشتاء الصحوة والهادئة 

و الطويلة نسبياً، وذات الرطوبة اجلوية املنخفضة، وهذه الظروف 

تتوافق عموماً بس��يطرة ضغط جوي مرتفع، والذي يتوافق أيضاً 

مع انقالب حراري س��طحي حيث إن االنقالب الس��طحي إحدى 

الظواه��ر الت��ي ت��كاد تترافق مع تش��كل الصقيع اإلش��عاعي، 

ويتصف الصقيع اإلش��عاعي بعدم ش��موليه، ويكثر حدوثه في 

املناطق املنخفضة، وفي مناطق السهول الشاسعة في األجزاء 

القاري��ة م��ن اليابس، ف��ي حال س��يادة الظروف املالئم��ة، ويكاد 

يقتصر حدوثه على س��اعات الصب��اح األولى عندما يبلغ التبريد 

اإلشعاعي الليلي أشده.
ب-الصقيع املنقول:

     يح��دث ه��ذا الصقي��ع من ج��راء تدفق كتل هوائية ش��ديدة 

البرودة )درجة حرارته��ا دون التجمد( فوق منطقة ما، وقد تتدنى 

درج��ة احلرارة في أثناء تدفق مثل هذا الهواء إلى أقل من 10درجة 

مئوي��ة. ويتص��ف هذا الصقيع بش��موليته، فهو يتش��كل فوق 

مناطق شاس��عة، وعل��ى الرغم من أن ه��ذا الصقيع يكون أكثر 

قسوة في ساعات الليل، وبخاصة الصباح الباكر )ملا يضاف إليه 

من تبريد ش��عاعي( إال أنه ميكن أن يحدث في ساعات النهار ألنه 

غير مقترن بالتبريد احمللي لسطح األرض، وإمنا برودته منقولة مع 

الكتلة الهوائية املتدفقة.

كيف نتوقع حدث الصقيع؟
     إن إمكاني��ة التنب��ؤ بح��دوث الصقي��ع املنق��ول وحتديد درجة 

ش��دته – من قبل محطات األرصاد اجلوي��ة – ليس صعباً، لكونه 

صقيع��اً منق��والً مع ه��واء متحرك ب��ارد جاف نس��بياً جتاه هذه 

املنطقة أو تلك، بينما قد يكون ذلك صعباً بالنس��بة للمزارعني، 

في حني يس��تطيع املزارعون تقدير مدى احتمال حدوث الصقيع 

اإلش��عاعي قبل س��اعات من حدوثه، وبالتحديد في الس��اعات 

األولى م��ن الليل، اعتماداً على الظروف واألحوال اجلوية واألرضية 

احمللية التي تس��اعد على تش��كل الصقيع، من تبرد ليلي شديد 

)بضع��ة درجات ف��وق الصفر(، ف��ي أجواء صحوة، م��ع انخفاض 

الرطوب��ة، وس��كون الليل، في أعق��اب نهار صحو أيض��اً حرارته 

منخفضة نس��بياً )10-15 درجة مئوية(، م��ع توافق كل هذا مع 

سيادة ضغط جوي مرتفع.

مدير الشؤون الفنية باإلدارة الزراعية
إدارة أوقاف صالح الراجحي

د.رمزي عبدالرحيم أبوعيانه
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اآلثار العامة للصقيع على النباتات
     عندم��ا يتكون الصقيع على س��طح النب��ات تنخفض درجة 

احلرارة داخل األنس��جة ف��ي العصير اخللوي مما ي��ؤدي إلى تكوين 

البل��ورات الثلجية داخل أنس��جة النبات، والذي ب��دورة يؤدي إلى 

متزي��ق جدر اخلاليا وخروج العصارة النباتية منها مما ينعكس على 

ش��كل ومظهر النبات اخلارجي، وبالنهاي��ة يؤدي إلى موت األوراق 

واألزه��ار والبراعم والثمار، أيضاً من اآلثار الس��لبية للصقيع أنه 

ميهد الطريق إلى اإلصابة املكثفة باألمراض الفطرية والبكتيرية 

مباش��رة عقب انحس��ار موجة الصقيع، إضافة إلى أن انخفاض 

درج��ة احلرارة يقلل إل��ى حد بعيد من فعالية املبيدات احلش��رية 

والفطرية ملقاومة هذه اآلفات.

نويـــات  تكويـــن  فـــي  البكتيريـــا  دور 
البلورات الثلجية

      يوجد على أنسجة النبات آالف اخلاليا البكتيرية التي تغطي 

س��طحها، وهذه ليست بالضرورة خاليا بكتيرية مرضية، إذ دلت 

األبحاث على أن هذه البكتيريا توجد بأعداد ضخمة على أسطح 

األوراق النباتي��ة، مبا في ذلك النباتات اخلالي��ة متاماً من أي أعراض 

مرضي��ة، وبعض هذه األنواع يعيش معيش��ة رمية، وتتفاعل مع 

البكتيري��ا املرضي��ة، وتقلل من ح��دة األمراض الت��ي حتدثها وقد 

اكتش��ف وجود 20 نوعاً من عدة س��الالت م��ن البكتيريا تعيش 

على األس��طح النباتية وبني خاليا النبات ذات مقدرة على تكوين 

نويات البلورات الثلجية، واس��تنتج الباحث��ون أن هذه البكتيريا 

هي املس��ؤولة عن أضرار الصقيع في النباتات، وكلما انخفضت 

درجة احلرارة يزداد عدد اخلاليا البكتيرية التي تعمل كأنوية يتكون 

حوله��ا الصقيع، وم��ع انخفاض احلرارة تعمل أيض��اً ذرات الغبار 

كأنوية إضافية يتكون حولها الصقيع.

درجـــة مقاومـــة النباتـــات للصقيـــع فـــي 
مراحل منوها املختلفة

     يق��اوم النبات درج��ات احلرارة املنخفض��ة )دون التجمد( حتى 

حد مع��ني، وعندما تنخفض دون هذا احلد يأخ��ذ النبات بالتلف، 

والدرج��ة التي يفقد النبات قدرته عل��ى مقاومة الصقيع تعرف 

. frost threshold بعتبة الصقيع

وتختل��ف هذه العتبة من نبات إلى آخر ومن صنف إلى آخر، كما 

تختلف باختالف مراحل النمو في النبات، أضعف النباتات حتمالً 

لالنخفاض احل��راري هي نباتات بعض احملاصي��ل كالقطن والتبغ، 

واخلضراوات الصيفية،وأعاله��ا مقاومة بعض احملاصيل كالقمح 

والشعير والعدس، ونباتات اخلضر والشتوية كامللفوف.
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تالفي خط��ر الصقيع ل��و أن درجة ثبتت عند ه��ذه الدرجة 
يفيد إطالق الدخان حول النباتات بواسطة مدخنات خاصة، 
أو بواس��طة الش��موع، أو مواقد الكيروس��ني، أو حتى حرق 
اخمللفات النباتية، أو إطارات السيارات في تقليل فقد احلرارة 
من اإلشعاع، وبقائها حول النباتات بدالً من تسربها إلى اجلو 
اخلارجي، ويعد أس��لوب تدفئة احملاصيل البستانية واحلقلية 

أسلوباً مؤثراً إال أنه باهظ التكلفة.
ثبت أن الري بالرش هو أسلوب أكثر اقتصادية كما أنه يصلح . 2

لالس��تخدام عند درجات حرارة منخفض��ة وحتى -9درجات 
مئوية )16 فهرنهاي��ت(، وهناك مجموعة من العوامل التي 
يج��ب مراعاتها عند تش��غيل نظ��ام الري بال��رش ألغراض 
حماي��ة النبات��ات م��ن الصقي��ع أهمها معدل التس��اقط، 
وس��رعة الرياح، وكذلك درجة التجمد، وفي حاالت س��كون 
الري��اح حتدث حالة انقالب حراري بالقرب من س��طح األرض 
نتيجة لتعرضها للبرد الس��ريع، وميك��ن أن ينتج عن حركة 
الرشاش��ات واملياه درجة م��ن اخللط مع الطبق��ات األعلى، 

وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء في منطقة منو احملصول.

تقسية النباتات لتحمل الصقيع
     املقص��ود بتقس��ية النبات��ات أي معامل��ة م��ن ش��أنها زيادة 

مقدرة أنس��جة النبات على حتمل الظروف البيئية غير املناسبة، 

وهناك من يعتبر أن التقس��ية هي زيادة ق��درة النبات على حتمل 

الصقيع واملعامالت الشائعة املس��تخدمة في تقسية النباتات 

هي تعريض النباتات على حرارة منخفضة نس��بياً ملدة أسبوع أو 

أكثر، مع تعطيش النباتات في هذه األثناء ، أو وضع الشتالت على 

درج��ات حرارة منخفض��ة في الثالجة ملدد مختلفة حس��ب نوع 

الشتلة، أو بتبريد البذور قبل زراعتها في درجات حرارة منخفضة 

ومتغيرة مع بعض العناصر النادرة، أو تبريد البذور مع وضعها في 

األسمدة البوتاسية والفوسفورية.

كيف نتالفى أضرار الصقيع؟
يع��د تك��ون بل��ورات الثلج ف��ي الفراغ��ات ب��ني اخللوية في . 1

النبات��ات ع��ادة أم��راً ضاراً ج��داً بالنب��ات، غي��ر أن العصائر 
النباتية له��ا درجة جتمد أقل قليالً من الصفر املئوي، وميكن 

المقاومة البيولوجية أحدث الطرق لمواجهة هذا الخطر

تقرير
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أيضاً من وسائل احلماية من الصقيع في احلقول املكشوفة، . 3
يفي��د ري احلق��ل قب��ل الصقيع مباش��رة )ال��ري املبكر( في 
حماية النباتات م��ن الصقيع اخلفيف، وهذه الطريقة ميكن 
اس��تخدامها ف��ي الفترات م��ن العام عندما تتب��ع الليالي 
الصافية الب��اردة نهاراً دافئاً ، وتزداد ق��درة الرطوبة األرضية 
على تخزين الطاقة الشمسية – اإلشعاعية – وباستخدام 
أس��لوب الري املبك��ر يتم توصي��ل احملتوى الرطوب��ي للتربة 
إلى الس��عة احلقلية في وقت مبكر م��ن اليوم قدر اإلمكان 
قب��ل حدوث الصقيع املتوقع، وفي أثناء الليل تتحرر الطاقة 
الشمس��ية املمتصة، حيث تعطي الطاقة الالزمة للوقاية 
من الصقيع وحتى 2.5 درجة مئوية في الهواء الساكن، أما 
الري املس��تمر، فيستخدم في حاالت الصقيع احلادة ، والتي 
يصاحب انخفاض درجة احلرارة فيها هبوب رياح خفيفة، تتم 
حماية النباتات عن طريق ري األرض املس��تمر طاملا استمرت 
حالة التجمد، والنظرية التي يبنى عليها هذا التطبيق هي 
أنه عندم��ا يتجمد املاء في النبات تتح��رر الطاقة الكامنة 
منه، ويس��تقر االنخفاض في درجة احلرارة عند درجة الصفر 
املئوي، وهذه الطريقة يت��م تطبيقها بنجاح على البطاطا 

واخليار والطماطم والفراولة، والكثير من أنواع البقوليات.

املقاومة الكيميائية ألضرار الصقيع
     حاول املزارعون في شتى أنحاء العالم، في املناطق التي يتكون 

فيها الصقيع، التخفيف من آثار الصقيع على مزروعاتهم بشتى 

الط��رق التقليدية الت��ي ذكرناها آنف��اً، ونظراً ألن هذه الوس��ائل 

التقليدية لم تنجح دائماً في حتقيق الهدف املنشود، فقد اجتهت 

األبح��اث إلى محاولة إنت��اج مركب كيماوي يحق��ق هذا الهدف، 

وبالفع��ل جنح��ت إح��دى الش��ركات األمريكية في إنت��اج مركب 

كيميائي يتركب من سلفات الزنك، وحامض الفوسفوريك، ومواد 

أخرى ويتم رش هذا املركب على النباتات قبل حدوث الصقيع مبدة 

48س��اعة، أي عندما تب��دأ درجات احلرارة ف��ي االنخفاض مبعدالت 

كبيرة، وبحيث يغطي محلول الرش كافة أجزاء النبات.

     وق��د ثبتت ق��درة هذا املركب على حماية النباتات الس��ليمة 

م��ن تأثير الصقي��ع، إذ ميتص إل��ى داخل أنس��جة النبات ويعمل 

super-  على حتفيز القدرات الطبيعية للنبات على تبريد نفسه

coll it - self بدرج��ة كبيرة، وبالتالي يحفظ درجة احلرارة الالزمة 

لتجم��د العصير اخلل��وي وتكوين البلورات التي ت��ؤدي إلى تدمير 

أنس��جة النبات، كما تؤدي بعض امل��واد الداخلية في تركيب هذا 

املركب إلى تثبيط قدرة اخلاليا البكتيرية التي حتدثنا عنها قليالً، 

على تكوين الصقيع.

املقاومة احليوية ألضرار الصقيع
     متكن العلماء باس��تخدام الهندس��ة الوراثية من زيادة حتمل 

النبات للصقيع عن طريق تنشيط عدة جينات به، وذلك بتعريض 

النب��ات تدريجي��اً لدرجات ح��رارة منخفضة ال تقت��ل النبات، ثم 

أدخلوا جيناً أساس��ياً منشطاً لتلك اجلينات الكامنة، فأدى ذلك 

إلى استعداد النبات لتحمل الدرجات املنخفضة كالصقيع الذي 

يتعرض له النبات فجأة، ولقد ثبت أن النس��ل الناجت من النباتات 

املهندسة وراثياً قد يحمل درجة حرارة منخفضة )5درجة مئوية 

حتت الصفر( ملدية يومني.

الصقيـــع  ضـــد  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 
للنخيل

ع��دم اس��تخدام التس��ميد األزوتي«النيتروج��ني« في وقت . 1
الصقيع.

يت��م ال��ري املبكر قدر اإلم��كان بدءاً )من الس��اعة 5ص( مع . 2
متابعة حالة الليات حتى ال تنفجر بسبب جتميد املياه.

تدفئة النخيل وذلك بحرق اخمللفات بني الليات )من الس��اعة . 3
7 حتى 8 ص(.

تظلي��ل الفس��ائل املكش��وفة وذل��ك بإع��ادة تغطيته��ا . 4
وإحاطتها باجلريد اجلاف.

استمرار استخدام التسميد العضوي مع تقليبه في حوض . 5
النخلة.

استخدام العناصر الصغرى خلطاً مع املبيدات أثناء برنامج . 6
الرش الوقائي.

استخدام سلفات الزنك وحامض الفوسفوريك مع الري.. 7
تأمني ترمومتر لقياس درجات احلرارة والرطوبة.. 8
إعداد نش��رة فنية من قبل رئيس قسم املشروعات عن هذه . 9

ظاهرة الصقيع من كافة جوانبها وتوزيعها على مش��رفي 
القطاعات )مت إعدادها(.
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 تقنية حفظ البرحــــــــــــــــيتصنيع
تفوز بجائزة خليفة الدولية

 الدكتور عبد الله بن محمد احلمدان الفائز باملركز األول يستعرض التقنية

الدراس��ة الفني��ة التقنية حلف��ظ البرحي على أه��م املناطق 
املنتج��ة وهي الري��اض والقصي��م واخل��رج وحائ��ل، ونظرا ألن 
القصيم بها نحو 50% من أش��جار صنف البرح��ي فتعتبر األولى في إنتاج البرحي، 

كما أن الرياض بها نحو 32.5 % من أشجار النخيل من صنف البرحي.
    ولقد أمكن استخالص أن املستهلكني ال يلجأون إلى حفظ البرحي في منازلهم 
الس��تهالكه في غير موس��مه وذلك بس��بب عدم توفر التقنية املناسبة، وبالتالي 
تلف التمور اخملزونة ألس��باب متعددة مثل تك��رار فتح ثالجات احلفظ، وعدم تغليف 
وتعبئ��ة التم��ور مبا يحفظها من التلف أثناء التخزين فض��ال عن عدم توفر التقنية 
الت��ي تناس��ب ثمار البرح��ي. وأعرب أكثر من 50% من األس��ر املدروس��ة عن الرغبة 
واالس��تعداد لش��راء البرحي بعد انتهاء موس��مه، إال أنهم ال يجدونه في األسواق، 
ولذلك يؤيد 82% من املستهلكني قيد الدراسة فكرة إنشاء مشروع متكامل حلفظ 

البرحي طازجا وإتاحته في األسواق في غير موسمه.
    وم��ن خالل اس��تمارات االس��تبيان الت��ي جمعت م��ن 50 تاجر متور م��ن الرياض، 
معظمهم ميتد نش��اطه في تس��ويق التمور ط��ول العام ) 90% منه��م(، اتضح أن 
8% منه��م فقط ف��ي مرحلة نضج البس��ر يبيعون التمور الطازجة أثناء املوس��م، 

تركزت

كم��ا أوضح��وا أن البرح��ي يعتبر من أكث��ر التمور الت��ي يرغبها 
املس��تهلك، إال أن معظمهم ) 82%( قد أف��ادوا بأنهم ال يقومون 
بتخزي��ن البرح��ي، إذ أن مدة تخزين البرحي ال تتجاوز في أحس��ن 
الظروف أس��بوعني، ويشتري معظم جتار البرحي )51%( من املزارع 
مباشرة، ويتراوح سعر الش��راء من وجهة نظر جتار البرحي بني 8 
ريال/ كجم في بداية املوس��م، و 5 ري��ال/ كجم وقت ذروة اإلنتاج، 
و15 ريال/ كجم في نهاية املوس��م، ويرى التجار أن أسعار البرحي 
ترتف��ع ارتفاعا كبيرا في أواخر املوس��م، حي��ث يقل املعروض من 
البرحي في الس��وق ، ول��ذا يرى 30% من التجار قيد الدراس��ة أن 
من أكبر مش��كالت تس��ويق البرحي هي قصر موسم تسويقه. 
وأبدى 84% من التجار أنهم ال يعرفون أي طريقة أو وسيلة إلطالة 
موسم تس��ويق البرحي، رغما عن أن 68% منهم يرون أن البرحي 
مفضل من جميع فئات املستهلكني بصرف النظر عن مستويات 

دخولهم، وفي أي وقت من العام إذا توفر في السوق.
ولقد جنح كرس��ي تقنيات وتصنيع التم��ور في حفظ هذا البلح 
إلى فترة ثالثة أش��هر بص��ورة ممتازة وفي مح��اوالت تالية أمكن 

إستمرار احلفظ ملدة 6 أشهر بإستخدام هذه التقنية

فترة  خالل  الثمار  من  الفاقد  مقدار 
التخزين:

الش��كل التال��ي يبني ج��ودة الثم��ار الت��ي مت احلصول   

عليها من املوس��م املاضي 2010م. النسب املئوية للثمار املمتازة 

)بلح( وتل��ك غير املقبولة )رطب ومنكمش( لبلح البرحي )مزرعة 

اخلالدية( اخملزن حتت األجواء املسيطر عليها كدالة لزمن التخزين.

اخلالصة: 
أخيراً تبني جناح هذه التقنية ومدى أهميتها للمزارعني واملسوقني 

واملستهلكني لبلح البرحي في التالي:
إطال��ة فت��رة صالحية ثمار البلح )بس��ر أو خ��الل( إلى عدة • 

أشهر.
ع��دم اضط��رار املزارعني إلى بي��ع إنتاجهم م��ن البرحي في • 

موسم قصير
أرباح مجزية للجمعيات التعاونية واملس��تثمرين واالقتصاد • 

الوطني
توفير املنتج ”طازجاً طوال السنة للمستهلكني..  • 
إمكاني��ة اس��تغالل ه��ذه التقنية في تصدي��ر البرحي عبر • 

الش��حن البحري األرخ��ص تكلفة إل��ى األس��واق العاملية 
واحلف��اظ عليه��ا لعدة أش��هر هن��اك بعد أن كان��ت تتلف 

)ترطب( خالل أيام من شحنها..
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بعض االستفسارات
 واإلجابة عليــــــــــــها

• ماهي هذه التقنية؟  	
طريق  عن  البرحي  بلح  حفظ  فترة  إطالة  تقنية  هي   

التحكم في أجواء مخازن التبريد تصل إلى عدة أشهر 

لتسوق خارج موسمها طازجة )مبردة وليست مجمدة(.

• كيف تختلف عن التبريد؟  	
 التبريد ال غنى عنه! ولكن يتم التحكم في غازات األكسجني 

بخفض  وغيرها  واإلبثبلني  والنيتروجني  الكربون  أكسيد  وثاني 

اإلنزميي املسبب للنضج  النشاط  ليتم خفض  زيادة بعضها  أو 

ولتثبيط النشاط احليوي خاصة امليكروبي وبالتالي منع أو تقليل 

فرص الفساد. كما يتم التحكم في العديد من العوامل األخرى 

مثل الرطوبة النسبية وغيرها. 

• ما هي الفروق الفنية بين مستودعات التبريد التقليدية 	
وتقنية التحكم في أجواء التخزين؟
1( إحكام غلق اخملازن بطرق علمية         

 2( نظم تزويد نسب الغازات املطلوبة والتحكم فيها

3( احلاجة إلى عمالة فنية عالية التدريب. 

4( العناية الفائقة  باملنتج من ما قبل احلصاد وما بعد حصاده 

)جنيه( من نقل وتداول وطريقة تخزين ومن ثم التسويق.

• ماذا عن بلح )بسر( البرحي؟	

تقنية  جناح  إلى  اهلل-  –بفضل  التوصل  مت  متواصلة  جتارب  بعد 

حفظ البرحي طازجاً إلى عدة أشهر )وصلت حتى اآلن 6 أشهر(. 

التقليدية  الثالجات  في  البرحي  تخزين  ميكن  أنه  املعروف  ومن 

وحتت ظروف خاصة ملدة ال تتجاوز الشهر. 

• هل سبق أحد وأن تم تنفيذ مشروع تجاري لحفظ البرحي 	

بهذه التقنية؟  

ليس بعد!! حيث أن كرسي تقنيات وتصنيع  التمور ابتكر تطبيق 

هذه التقنية على بلح البرحي املواسم املاضية.

حوار
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• هل تشابه عملية التجميد سواء المنزلي أو التجاري؟ 	
بالتأكيد ال! فهي حتافظ على قوام الثمرة كالتبريد متاماً. 

• بعد إخراجها من المخازن المخصصة هل ستذبل خالل 	
عدة دقائق أو ساعات؟ 

في  أسابيع  ورمبا  أيام  لعدة  حفظها  ميكن  عليها  احملافظة  عند 

اخملصصة  اخملازن  في  تكون  أن  يفضل  كان  وإن  املنزلية.  الثالجة 

وحتى موعد استهالكها باستخدام خدمة »أتصل«.. نصل«!

• إلى 	 باإلضافة  أخرى  منتجات  على  تطبيقها  يمكن  هل 
بلح البرحي؟ 

نعم! ميكن تطبيقها على العديد من اخلضار والفواكه وغيرها 

عادة  األسعار  ارتفاع  قبل  خاصة  القصيرة  املواسم  ذات  خاصة 

مثل قبيل شهر رمضان املبارك وخالل فترات توقع ارتفاع األسعار 

أو  الشديد  احلر  املقابل  في  أو  )الصقيع(  الشديدة  البرودة  قبيل 

قبيل انقطاع موسم بعض احملاصيل. وهذا بالطبع يعتمد أيضاً 

على املفكرة الزراعية ليس هنا تفصيلها.  

• هل يمكن استخدام هذه التقنية في تطبيقات أخرى؟  	
ومن  واخلضار.  الفواكه  نضج  لتسريع  استخدامها  ميكن  نعم 

جانب آخر ميكن استخدامها في تعقيم التمور واملنتجات اجلافة 

من احلشرات واآلفات. بالطبع باإلضافة إلى استخدام هذه اخملازن 

عند احلاجة للتبريد فقط!. 

• هل هي مكلفة؟ 	
التقليدية  التبريد  مستودعات  من  كلفة  أكثر  هي  بالتأكيد 

عشرة  إلى  يصل  قد  عائدها  أن  إال   %50 إلى  تصل  قد  بنسبة 

أضعاف عند حسن التخطيط. 

• هل تدخل فيها أي مواد ضارة أو مواد حافظة؟!  	
مع  اجلوي  الهواء  من  غازات  نسب  خلط  على  تعتمد  ألنها  ال.. 

التبريد، وال يضاف لها أي مواد غريبة. 

• ماذا عن الجدوى االقتصادية للمشروع؟  	
كمثال مبسط، بالنسبة للبرحي فعادة ترتفع أسعاره من 1- 5 

ريال للكيلو في ذروة اإلنتاج إلى 30 ريال للكيلوجرام آخر املوسم، 

وتباع في اإلمارات ودول اخلليج مببلغ 65 ريال/كجم للبرحي املورد 

مارس  و  فبراير  شهري  خالل  اجلنوبي(  الكرة  )نصف  ناميبيا  من 

)من قبل شركة الظاهرة اإلماراتية(.

• هل هناك أي أبعاد تجارية أخرى لهذه التقنية؟  	
العديد  في  ومرغوب  عاملي  صنف  البرحي  بلح  أن  املعروف  من 

العربية.  منطقتنا  إلى  باإلضافة  والعاملية  األوروبية  الدول  من 

فهو ينتج كذلك في كاليفورنيا ويصدر عاملياَ. وقد قام عدد من 

التجار في اململكة مبحاولة تصدير البرحي إلى أوروبا )مثل أسواق 

من  البرحي  بلح  أن سرعة حتول  إال  وغيرها(  وروما  ومدريد  لندن 

البسر إلى رطب سبب خسارة لهم مع أن الشحن كان بالطائرة، 

ولكن بهذه الطريقة املبتكرة ميكن احلفاظ على الثمار لشحنها 

بالباخرة وحتى عرضها هناك بجودة عالية بسعر مجزي. 
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Article

The best 
utilization 

of dates, who 
is the world 

leader?!!

way, (Israel) says it is also the first in the 
world to export dates of a high quality and 
high prices. Let us have a look at the dates 
production from here and there!.
 Tunisia exports approximately 
39,000 tons of total production of 193,000 
tons of the best known dates Deglet 
Noor. Those dates are exported to most 
European countries such as England, 
Spain, Netherlands, Germany, Russia, 
and Switzerland. Similarly, (Israel) nearly 
exports 30,000 tons of the same quality per 
year to those countries. UAE approximately 
exports (and re-export) 230, 000 tons per 
year.
 Algeria produces approximately 
30,000 tons. It is interesting that it 
had developed a system called “Green 
Channel” to support dates exporters. This 
will help to propagate the Algerian dates 
in world markets especially for Indonesia 
market which imports annually more than 
200,000 tons.
 Thus, we at Saudi dates market 
should evaluate our efforts for our huge 
production (more than one million tons 
annually). We focused our marketing of 
dates solely to the local market which is 
successful in the seasons of Umra and Hajj 
where the volume of trade in Makkah and 
Medina is estimated to be more than 1.5 
billion Riyals. From here we are still lag 
behind in dates utilization. But would the 
domestic consumption is sufficient for 
high economic return from Saudi dates? 
Of course not!. The other channel that we 
should look at is the manufacturing dates 
into different attractive by-products. We 
should look at the economic feasibility of 
dates through means of industrialization, 
especially for cultivars which are not 
appropriate for direct consumption. We 
should recall that more than 20% of the 
dates production is estimated to be a loss 
either thrown away or for animal feed. 
Would modern industrializing of dates 
motivate us and our children to consume 
more of dates and its by-products? This 
should also open new era for more jobs 
for the youth of this country that’s worth 
a lot!!!

 When you have a look at the statistics 
of dates export, you will be surprised!. Most 
producing countries of dates are  proud 
of their production such as date varieties 
that are popular today and the export of 
such variety. For instance, you might read 
that Tunisia is the first rank in dates export. 
The same thing in Algerian; it is the first 
competitor to Tunisia in dates.  U.A.E. is 
pioneer in its international prizes of date 
and palm tree that count millions of UAED 
each year in a magnificent festival. By the 

Mana Al-faid
Mariat Excutive manager
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And the palms of the oases, in their 
carefully spaced ranks, also provide the 
sole shelter for all kinds of ground crops 
that grow in their blue-green shade - as 
alfalfa and vegetables do in al-Hasa.
If, in the East, the date palm was enormously 
useful, in the West it was glamorous. Even 
its botanical name, Phoenix dactylifera, 
refers to myth. The phoenix, of course, is 
the legendary bird, inhabitant of Arabia, 
of which only one was said to exist. When 
after 500 years it felt itself about to die, it 
sought out Shakespeare's "sole Arabian 
tree," generally thought to be the palm, 
built itself a pyre of dragon's blood, 
frankincense and myrrh - all Arabian 
products - laid a single egg and then 
set fire to its nest. From the ashes arose 
the new phoenix. This legend excited 
the imaginations of East and West, and 
both European and Arab naturalists and 
encyclopedia writers speculated at length 
upon the nature of this mysterious bird. 
There were even reports of its being 
sighted.
Less romantically, the generic name 
Phoenix was probably given to mark the 
date seed's ability to lie dormant for years 
- even decades - before germinating 
when conditions are favorable. Dadylifem 
means "datemaker"; our word "date" 
comes from the Greek daktylos meaning 
date - or finger.
Since the date palm is clearly so basic 
to Arab life, it is hardly surprising that 
there should be numerous words to 
describe its varieties and the stages of 
its development. Different varieties of 
dates are distinguished and appreciated 
by connoisseurs much as we make 

distinctions between Cox Orange 
Pippins, Golden Delicious, and Granny 
Smiths. In North Africa - where dates 
were introduced by the Arabs - a story is 
told about one particularly prized variety 
known as "The Date of Light."
It is said that an old lady named Tuaja 
went on a visit to Medina and there in 
the courtyard of the house of Aishah, 
the Prophet's wife - where, according 
to tradition, a date palm grew - she 
picked up some date stones. She was 
very moved by finding the descendants 
of the fruit eaten by the Prophet himself 
and so she threaded the date stones into 
a string of prayer beads. In the course 
of time she returned to her home town 
and, filled with piety after her pilgrimage, 
longed to study the Koran and the 
Traditions. The learned men of the city, 
however, laughed at her, saying she was 
a poor, ignorant old woman and not 
worthy of their teaching. She resigned 
herself to their unkindness and not only 
performed the prescribed prayers with 
great regularity, but spent all her spare 
time sitting with her back to the mosque 
wall praying, with her date stone beads in 
her hand. The years passed and she died. 
As she was carried to the burial ground, 
her chaplet broke and her date stones 
were scattered. They were valueless and 
no one troubled to pick them up, but the 
following year a number of date sprouts 
were seen, and within seven years the 
palms were bearing the most delicious 
dates ever eaten in North Africa. Some 
said they were called "The Date of Light" 
because the trees themselves shone, 
others because it was known they had first 
come from al-Madinah' al-Munawwarah, 
"The Radiant City."
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fifth century B.C., says nothing of the 
cultivation of date palms, although he 
gives many details on other crops. We do 
know, however, that date palms existed 
very early, partly from archaeological 
evidence and partly from column capitals 
clearly carved to represent date palms - for 
example the granite pillars, dating from 
about 2,500 B. C, of the funerary temple 
of King Sahure at Abusir, now in the Cairo 
Museum.
Besides its beauty, the date palm's vital 
importance to the pre modern economy 
of Arabia - and indeed to early life on the 
peninsula - makes it unsurprising that it 
should be frequently mentioned in the 
Koran. There is a particularly beautiful 
reference in the surah entitled Mary. After 
the annunciation, we are told: "Thereupon 
she conceived, and retired to a far off 
place. And when she felt the pangs of 
childbirth she lay down by the trunk of a 
palm tree, crying: 'O, would that I had died 
and passed into oblivion.'
"But a voice from above cried out to her: 
'Do not despair. Your Lord has provided a 
brook which runs at your feet, and if you 
shake the trunk of this palm tree it will drop 
fresh ripe dates into your lap. Therefore 
rejoice. Eat and drink. And should you 
meet any mortal say to him: "I have vowed 
a fast to the Merciful One and will not 
speak to any man today""'
The Prophets Mosque, built at Medina 
around A.D. 630, was made almost entirely 
of palms: the columns and beams of the 
trunks, and the thatching and prayer mats 
of the leaves. According to one tradition, 
it was at Medina that the land was first 
cultivated by the descendants of Noah 
after the Flood, and it was there that the 
date was first planted.
Whether that first planting was in Medina 
or elsewhere, the date palm soon spread 

to the coasts of Africa, to Spain - where 
it is still grown in the east, a reminder of 
the period of Arab domination - and to 
western Asia. In northern India, however, 
it is said to have been introduced by the 
soldiers of Alexander the Great, who 
spat the stones from their date ration 
around the camp so that, in the course of 
time, palm groves grew up. This century 
the date was introduced into southern 
California, where is it still cultivated on a 
limited but productive scale.
But dates are not all that the date 
palm has produced. From Egypt, Rome 
took the graceful tree as a decorative 
motif, especially in mosaics. The Roman 
examples were rather rough, but soon the 
design passed to Byzantium, where we 
find it again and again, in the marvellous 
mosaics of Ravenna and later, Byzantine 
Rome. This is hardly surprising, for the 
palm came to be closely associated with 
Christianity - hence Palm Sunday and 
the palm as an attribute of martyrdom. 
But as an element of design it reaches its 
finest flowering in the Dome of the Rock 
in Jerusalem and in the Great Mosque at 
Damascus, whose splendor can be seen to 
the present day.
The date palm's strange waxy flowers, 
stylized into an almost abstract pattern, 
were also incorporated into architectural 
design and during the 18th century, when 
European fashion turned to the Orient, 
palm flowers became a very popular 
motif; some are even embroidered in silk 
on the hem of a splendid dress now in the 
Metropolitan Museum in New York.
In the Arab world, the date is not simply 

Article
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toxic and dangerous to the health, 
especially to vision.
The date palm also provides wood for 
building. Although not very hard, it does 
well enough in a dry climate: pieces of 
carved palm wood from old houses can 
still be found in the markets of al-Khobar, 
Riyadh, Jiddah and other cities in Saudi 
Arabia. The wood was also used for some 
parts of dhows, the hard and valuable 
teak from India being reserved for the 
parts exposed to rougher weather. Palm 
fronds, on the other hand, are useful for 
thatching roofs and making baskets, mats 
and numerous other household articles. 
One of the most attractive of these is 
the container made of the midribs of the 
leaves, which can be found packed full of 
fresh dates at any Middle Eastern market 
in late summer. Each area has slightly 
different baskets - those in Dammam, for 
example, are often colored red. Any parts 
of the date palm not used in other ways 
are, naturally, used as fuel. Slow-burning 
palm-wood chips were thought especially 
suitable for making coffee.
Insects are the primary pollinator of the 
date palm in much of its range. But since 
Arabia does not have a wide variety of 
insect species, this natural pollination 
does not ensure the best possible crop: 
hand pollination is necessary. This process 
can still be seen in Arabia in the spring. 
When the fruit begins to form, the spathes 
are commonly tied up in paper bags to 
protect them from the insects and birds 
- for example the famous green ring-
necked parakeets, who for many years 
have pillaged the dates of Dhahran and 
who can destroy the crop of a whole tree - 
about 50 pounds - in a few days.
Many other species of birds, bulbuls 
especially, like to nest in date palms and 
often use palm fibres as nesting material. 

valued as a dried fruit. Pressed into cakes, 
it is still used as feed for camels and horses 
and even dogs in the oases of the Sahara 
when little else is available.
Date stones can be ground and mixed with 
other flour to eke it out, and the result is a 
delicious nutty-tasting bread still available 
in Hofuf. Alternatively, the provident 
Bedouin, especially in Najd, saved the 
stones from his dates to soak and feed to 
his animals when grazing was scarce. Palm 
hearts are a well known delicacy and the 
young leaves can be cooked and eaten as 
a vegetable.
In Arabia, the dates by themselves were 
once an important sweetening element 
and are still often eaten with coffee to 
contrast with its bitterness; syrup pressed 
from dates is also eaten. There are also 
sweets based on dates, particularly the 
dates stuffed with marzipan or walnuts 
popular in the eastern Mediterranean 
countries.
For the nomad, the date meant survival. 
It is a good food, of very high nutritive 
value and - as Westerners know well 
- keeps almost forever when dried. 
The date has a further property: sugar 
content so high - up to 80 percent - that 
it inhibits most germs and so provides 
a healthy food, unlike much fresh fruit 
which, in the tropics, is apt to spread 
disease. The sap of a related species of 
palm, Phoenix sylvestris, can also be drunk 
fresh. It is sweet and refreshing, not unlike 
sugarcane juice. Fermented, it becomes 
intoxicating and hence forbidden to 
Muslims, the Prophet setting the limit of 
three days' fermentation before the drink 
is considered to be unlawful. Interestingly, 
three days is also about the time required 
for the fermenting palm juice to become 
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A History of 
Dates

is divided into more than 100 genera, 
variously adapted, of which many others 
are useful to man, in particular the coconut 
palm, the sago palm, the "dragon's blood 
palm" and the African palm - which 
produces the oil for a famous soap of 
the same name. For most of those trees, 
however, Arabia is too dry. It is the date 
palm which is the palm tree throughout 
the peninsula, and even further. Spreading 
out from the Middle East, date palms were 
carried far and wide by Muslim traders 
and travelers, until today they grow in 
every Islamic country whose climate is dry 
enough.
Dates, however, go much further back in 
time. Remains of dates have been found 
on a number of neolithic sites, particularly 
in Syria and Egypt. This means that they 
were being eaten by man as much as 
7,000 to 8,000 years ago, although we 
have no proof that they were cultivated 
that early. In the third millennium B.C., 
however, cultivated dates are spoken of 
with veneration in the Gilgamesh Epic, 
the extraordinary tale of a quest which 
ranges from Lebanon to Bahrain: "And 
did you not love Ishullanu, the gardener 
of your father's palm grove? He brought 
you baskets filled with dates without end; 
every day he loaded your table."
Date palms also appear engraved on 
seals of that period, sometimes flanked 
by animals, sometimes by gods and men, 
and in Assyria, as later in Greece, it was 
undoubtedly a sacred tree.
The date may have been less revered 
in Egypt. It is not represented by a 
basic hieroglyphic symbol and there 
are fewer pictures of it than one might 
expect. Furthermore, the Greek historian 
Herodotus, who wrote a lively and 
informative account of the country and 
customs of Egypt in the middle of the 

In the centre of the royal emblem of Saudi 
Arabia, there is a palm tree above crossed 
swords. To the West, the palm is as much 
a symbol of Islam as the crescent and star, 
and this is not unreasonable: just as the 
olive was a basic element in Mediterranean 
civilizations, so was the date an economic 
element in those of Islam.
The date is not, of course; the only palm. 
This very simple and primitive tree family 

 Written by
 Paul Lunde

Aramco World 
Magazine. Archive 
of Aramco World;  
March/April 1978

Article
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The study conducted by Mr. Nixon was focused on nine sectors:
1. Geography 
this section explained 
the geological part and 
topography of the kingdom 
of Saudi Arabia compared to 
the palm planting parts of 
the USA. 
2. Date areas
Mr. Nixon focused his study 
on the eastern province with 
minor visits to Al Khark area 
and Jeddah due to the size of 
the country.
3. Climate
Studying the Climate and 
weather conditions in date 
plantation areas, specially 
temperatures and annual 
rain fall.
4. water and soil
Focusing on the availability of 
water sources, the quality of 
the artesian water obtained 
from various deep wells, the 
salt content inn the water 
and composition of the soil 
itself.
5. Dates Varieties
Discussing the varieties of 
dates available for cultivation 
in Saudi Arabia with no less 
than 67 named variety being 
cultivated in the Eastern 
province alone.
6. Cultural practices
Mr. Nixon studied the 
traditional Saudi ways of 
dealing with Palm dates 
including: (Offshoot 
handling, palm spacing, 
irrigation and drainage, 
fertilization, cultivation, pollination, fruit handling and pulling down)
7. Fruit handling
This section of the study discusses the Harvesting pf dates as well as boiling and drying of 
the fruits.
8.Pests and diseases
Studying common pests and diseases that effects palm cultivation and dates production 
in the area.
9. Major problems
Discussing major problems that affects the date cultivation such as drainage , economic 
decline and wider utilization of knowledge acquired by individual growers.
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In the spring of 1953 Mr. Roy W. Nixon from the U.S. Date 
garden in Indio, California was asked by the technical cooperative 
administration to make a study of the date variety of Saudi 
Arabia. Because of the vast size of the country it was necessary 
to concentrate on the most important of the three regions where 
dates are grown - the eastern province with short visits to Alkharj 
area near Riyadh and a few days in  the vicinity of Jiddah.
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the beautiful “Kings Garden,”acknowledged 
by all historians to be the oldest tree in 
California known to have been planted by 
human hands, stimulates fancy to an extent 
equaled by few other landmarks on this coast. 
Winifred Davidson, March 1944.
A misplaced item in the folder labeled 
“Pigeon Point Lighthouse” at the Bancroft 
Library, has sparked a renewed interest in a 
nearly forgotten San Diego landmark— the 
Serra Palm. In 1987 San Diego anthropologist 
Ron May had been reviewing materials in the 
Lighthouse file when he came across a unique 
sketch detailing the ruins of the Spanish 
presidio in San Diego. In the foreground of 
the sketch is a very detailed palm tree. While 
this specific tree does not depict the famed
Serra Palm, the discovery of the drawing by 
William Birch McMurtrie, an artist assigned 
to sketch comprehensive views that could 
be utilized in survey charts in the mid-1800s, 
has invigorated a curiosity regarding the old 
tree. In July 1769, Spanish missionaries and 
soldiers congregated on the site that  would 
become known as Presidio Hill. In years to 
come, mystery and mythology would shroud 
the factual details and stories of those who 

founded the first European settlement in Alta California. One of those mysteries pertains to the
Serra Palm, which was one of two Old Town Palms or Mission Palms as they were sometimes 
known. By the mid-twentieth century, the Serra Palm, which was claimed to be over 150 years 
old, was being physically damaged by all manners of weather, animals, and humans. As early as 
1869, concerned citizens of San Diego wanted to construct a protective fencing around the palms 
to guard them from being “bruised by runaways … and burnt and chipped by vagabonds.”12 
On March 20, 1887, a protective fence was built. In 1929, a donation by Mrs. Winifred Murtha 
made it possible for the fencing that had been placed around the Serra Cross in 1913 to be 
moved to protect the lone Serra Palm. Despite the shielding provided by the fence, the palm tree 
still suffered damage caused by severe weather, in particular high winds. In 1941 cables were 
installed to help stabilize the aging palm. On September 2, 1950, city officials and enthusiastic 
crowds gathered for a ceremony to honor the Serra Palm as well as those who died during the 
expedition that brought California’s first European settlers to San Diego. The remaining tree 
stood over 80-feet tall. It was suffering from malnutrition caused mainly by lead poisoning. The 
lead caused the crown of the Serra Palm to tilt severely. From 1941 to 1957, there were several 
attempts to save the Serra Palm.

The Serra Palm
By:Heidi Trent and Joey Seymour
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Saudi Date 
Exports to 
the U.S. 
Market 

The U.S. produces about 25,000 MT of 
dates annually, and relies on imports to 
satisfy consumption needs, especially 
for the Muslim community during the 
holy month of Ramadan. In 2012, the U.S. 
imported over 30 million dollar worth of 
dates, with less than half a million dollars 
coming from Saudi Arabia.  As shown in 
the table below, Saudi date exports to the 
U.S. in 2012 were estimated at $446,000, 
about 1.6 percent of total U. S imports.  
Saudi Arabia now ranks as the fifth 
exporter of dates to the U.S. market, far 
behind Tunisia, Israel, Pakistan and China. 

Although Saudi Arabia’s date production 
has reached one million metric tons 
annually, its total date exports range 
between 60,000 and 80,000 metric 
tons annually, only 68- percent of total 
production. The total value of Saudi date 
exports is estimated at 200 million SR, or 
about 55 million dollar annually. Given 
Saudi Arabia’s competitive advantage in 
date production and quality, one should 
expect a much better position of Saudi 
dates in the world market. 
What is needed for Saudi date exports to 
take a leading position in world market?
1. Set a reasonable export target -- at least 
to 20 percent of total production by 2017. 
2. Explore target export markets and 
determine potential growth on these 
markets.  
3. Set an export promotion strategy—
providing government support for 
marketing efforts. 
4. Coordinate government and private 
sector marketing activities to achieve 
stated export goals.  

I was in the United States in July and it 
happened to be the beginning of the 
month of Ramadan. Knowing the excellent 
quality of the Saudi date varieties, after 
living in Saudi Arabia for almost a year, 
I thought to buy some Saudi dates for 
Ramadan’s Iftar. I went to several major 
supermarkets in the Washington DC area 
looking for Saudi dates and I could not 
find any, although I saw Tunisian, and 
Chinese dates. 

Dr. Hassan F. Ahmed
Agricultural Attaché

U.S. Embassy Riyadh

U.S. Date Imports 2008 – 2012 (thousand dollars)
Exporting Countries 2008 2009 2010 2011 2012

Tunisia 2,025 3,693 3,413 7,583 10,163

Israel 1,604 5,500 5,831 2,897 7,730

Pakistan 1,440 2,554 3,569 6,171 6,567

China 738 1,587 1,216 1,644 2,160

Saudi Arabia 277 330 369 431 446

Other Countries 2,754 3,858 3,103 9,683 3,217

Total Imports $8,838 $17,522 $17,507 $28,409 $30,283

Article
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farm of Mejdool cultivar (according 

to the Guinness book record). This 

farm started in 1995 with a total 

of 150,000 palm trees of Mejdool 

cultivar planted in 2700 acres.
• • Date palm shoots are transported 

first to the plant nursery for two 

months, and then transported to the 

permanent location.
• Genetic Research Station of the 

University of California (Bethirml) 

was established in 1986. It managed 

to documented and registered (44) 

date palm cultivars.
• No local government or federal 

financial support the palm farmers 

financially directly or indirectly.
• The farmer who has a license and 

qualifications Is allowed to utilize 

pesticides by himself; or through 

specialized companies at his own 

expense.
• There is some legislation permitting 

the entry visa of agricultural workers 

from Mexico, when needed.
• Palms trees were infected by Red 

Palm Weevil in California (Palms 

Beach) on 17 October 2010 and have 

been eliminated on 25 October 2010.
• Exporting or Transporting palm shoots 

outside the region is prohibited 

and must be governed solely by the 

Ministry of agriculture.
• In California, festival of dates is 

organized on 1529- February each 

year for two weeks. It is called the 

"National date day festival". Media 

focuses on dates as a healthy food 

product. Chefs helped to explore 

different meals made or flavored 

with dates. It is interesting that the 

Festival contained for 83 years so far, 

it began in 1930. 
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The Journal of Palm and 
Dates had a chance to visit 
the region, and meet farmers, 
official, and market personnel. 
Here are some observation of 
the visit:
• Palm cultivation and dates production 

started in the United States in the 

Coachella Valley area of south eastern 

California specifically in Indio and 

Palms Valley area (200 ha). In addition, 

there are also many date palm tree  

farms in Arizona.
• A periodical journal specialized in 

palms " Date grower institute" was 

published in 1924. It continued up 

until 1979, when the 54th and last 

issue was published. The reasons for 

this unfortunate event might due 

to the closure of the U.S. Date and 

Citrus Station, Indio, with which the 

Institute was closely related. Some 

issues of this journal are available 

on the website of the University of 

Arizona including the 1st issue.
• According to the latest statistics, 

estimate the number of Palms by 

(250.000) Palm.
• Those statistics also indicate that the 

area of the palm plantations is about 

(10,000) Ha equivalent (40,500) acres.
• The average productivity of a palm 

tree is about (120) kg.
• Date Palm is cultivated on distances 

(30 x 30 ft = 9.14 x 9.14 meters) 

average Palm acre is (5250-) Palm.
• In 2008, it was the creation of the first 

laboratory for tissue culture in town 

(Irvine) of Southern California.
• Important dates varities in the United 

States are Berhi , Mejdool and Deglet 

Noor.
• Deglet Noor and Mejdool represent 

80% of date’s production of Coachella 

valley.
• Palm plantations are irrigated of 

centralized network, originated from 

canals of the Colorado River.
• A palm needs 200 gallons of water for 

daily irrigation.
• Dates ripening varied depends on 

the dates cultivar during the period 

between July and early September.
• The plantation of crops around palm 

trees increased soil fertility and, 

consequently, the productivity.
• Mejdool Dates are sorted and 

classified at packing into five levels 

of standards.  since 1955.
• Date palms of Coachella Valley 

originated from Morocco.
• Dates losses is around (510%-) 

because of fruit drop, birds and some 

pests. 
• Ramadan is good marketing season 

for dates.
• About 300,000 lbs (120,000 kg) of 

surplus dates are processed into 

dates paste.
• The farm "Imperial Borden" is 

considered to be the world largest 

country 
issue
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number of date varieties in the united 

states one 160 cultivars, of which 16 

of them are commercially important. 

These shoots were imported from four 

countries: Iraq, Egypt, Algeria , and 

Morocco. The most prominent varieties 

from Iraq were Berhi , Halawy , Khadrawy, 

and Zahdi while from Algeria was Deglet 

Noor, in which Morocco is Mejdool.

 Researchers in the united states 

developed nine new cultivars from 

breeding, the most popular four of them  

are Thoory, Empress, Honey and Blond 

Beauty (originally breed  from Deglet 

Noor).
      In 2011, the dates production in the 

US was 30.209 tons, total area 3399 Ha. 

Deglet Noor constitute about 7075%- of 

the total production, Mejdool 2025%- 

,and other cultivars about 2%.

Dates festival in the city of 
Indio (California)
    Annual harvest festival dates is 

held in the city of Indio for two weeks 

during 1529-th of February. The 

celebration is shared by many residents 

of Indio, estimated to be 50,000. People 

celebrated the festival with Arabic 

clothes and attended by large numbers 

of visitors from California and abroad. 

The festival includes several fairs and 

activities including the presentation of 

different types of varieties and products 

and sweets.

 It is interesting that the culture 

of dates festival moved to other areas 

of California and elsewhere where they 

present dates for their visitors.

“The palms cultivation 
has begun in order 
to use the fronds for 
religious purposes.”
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in baskets descend to the ground by 

ropes, and being emptied in plastic 

boxes transported directly to factories, 

in which there is a fumigation treatment 

to kill insects and to be cleaned, after 

that, it becomes ready for packaging by 

inspectors from USDA.

  There are many date shops that 

sells dates and other processed dates 

products like dates syrup and pastes. 

About 80% of dates are consumed in 

the united states while 20% is either 

exported use in food manufacturing.

 After dates become a commercial 

produce, several private sector 

companies started to import palm 

shoots in the period between1912 and 

1921. At that time, USDA and California 

University started to conduct research 

on cultivating and improving palm tree 

practices and fruit quality.

Cultivars of date palm in the 
United States:
In the early 20th, the US started to 

commercialize dates after being only 

for religious purposes. In 1927 , the US 

imported specific varieties of palm 

shoots mostly of Mejdool. 

 Some studies estimated the 

country 
issue
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“Mejdool, berhi, and 
deglet noor are the most 
popular date types”

are a mixture of English and continental 
influx of other European immigrants. 
The colonies issued the declaration of 
independence from Great Britain on July 
4, 1776 and formed a federal government. 
English is the national language; de facto, 
although there is no official language 
at the federal level .Some laws such as 
U.S citizenship prerequisites required 
English proficiency.
 The United States is at (3.79) 
million square miles of land. The state 
of Alaska that separates the US from 
Canada is the largest state in size. The 
United States population in 2010 was 
about 308,745,538. It is the third largest 
country in terms of population after 
china and India. The United states has 
the world’s largest national economy 
with an estimated gross domestic 
product for 2008 of 14.3 Trillion US 
dollars. It is interesting to know that the 
united states is the main country to have 
genetically modified food farms, where 
more than half the world's land planted 
with GM crops 

Why is it named America?
America was named by this name by 

the German cartographers Martin Wald 

SeemUller and Mateus Ringhman, 

referred to Italian navigator Amrico 

Vesupucci, who is the explorer of South 

America, between 1497 and 1507. He 

noted that America is not eastern India 

Islands as though to be but different 

land that was not formerly known by the 

Europeans.

America…..and dates:
 In California and Arizona, 

the climate is Mediterranean. It is 

characterized by being hot, dry, with 

little rain. This appropriate climate for 

cultivating date palm trees encouraged 

the early inhabitants in the period 

between (1909 - 1915) to import palm 

shoots from North Africa (Morroco). Palm 

trees and dates factories are centered in 

Coachella valley and Cool Wandu (east 

of Los Angles 225km) where there are 

50 varieties constitute about 90% of the 

date palm in the US. The most popular 

cultivated cultivars in the valley are 

Mejdool, Berhee, and Deglet noor. 

 Typically, date Palms are planted 

in straight lines with equal distances 

(9.14×9.14) meters (5052- palm trees 

in acre). Male palms are planted on the 

southern side of California to be well 

exposed to air and sun. In addition, 

there is a strong program for agricultural 

quarantine. Irrigation of palms is done 

twice a day through a central network 

originating from the Colorado River. 

Fertilizing pollination, and thinning are 

a routine practices in most farms. The 

dry fronds are utilized to improve soil 

by cutting them in pieces by a machine 

then mixing with soil within the palm 

tree lines.

 Harvesting started from early 

June to November. Ripe dates are 

reaped with hydraulic hoist, make dates 
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 Date palm cultivation has become a competitive world among many countries. Though 
the number of palm tree in the US is relatively low, the prices of their dates are higher several 
folds compared to that in Saudi dates. We must promote our national dates to the best quality 
possible. This is a call to elevate our national fruit to be competitive in the international market. 
 Some reports indicated that in the United States started farming date palm to use their 
fronds for religious purposes. Thirty years later, they started to enjoy consuming the fruit, and 
work to improve different varieties of dates to be a high resistance to pests and  fruits with a 
unique taste.
 In this article we will focus on a brief history of palm date cultivation in the US, then on 
the different varieties available there. 

Historical overview:
United States emerged from thirteen British colonies located along the Atlantic seaboard 
.The name of the first English colony of Virginia is called after the virgin Queen Elizabeth.
The inhabitants of these colonies worked in logging, mining, trade and livestock. They 
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 At national and regional crisis, one calls God to have the relief from such 
disasters and save our homelands and to have safety and stability.
 In the local level, date palm is one of important sectors that was affected 
by labor new regulations. Applying these restrictions in January may results in 
deficiency in labor force. It will be a disaster for farmers to find labor to serve and 
cultivate their palm trees. I was touring several date palm farms in the few weeks 
ago in the harvesting season, labor adherence to health and sanitation is scarce. 
Thus, these two factors suggest the need for automation of our process in serving 
palm tree, harvesting, fruit sorting, and handling. During ADF team (initiative 
5) visit to the US, it is typical to cultivate the dates with harvesting machine 
to lift workers to the top of the tree. This can apply for handling, sorting, and 
processing. Water is a major key in Agriculture specifically for palm trees. It is in 
the list for the relatively high consumption crops!. The 7th and 8th issues of DPJ 
focused on water shortage issue in the region and possible means to rational its 
consumption for irrigation. 
 The 8th issue of this DPJ is focused on the date palm sector in the US. 
Several topics were reviewed upon ADF visit to the US. Since we are talking 
about date palm in California, we remember is sorrow our scientific leader in 
postharvest technology Prof. Adel Kader who passed away recently. He had been 
active in all over the world in promoting good postharvest practices. Date palm 
sector was one of the major issues he focused on. Another colleague who passed 
away just few days ago is Pro. Awad Hussein from Alexandria University who 
also assisted in the postharvest practices of palm tree and its products. We send 
our condolence to their families and loved ones for their loss. May Allah grant 
them paradise.  In the next issue we will devote a section for their contribution to 
this sector. The readers are encouraged to participate and write to us their feeling 
toward such sad event. 
 We are delighted to meet Dr. Hassan Ahmad, Agricultural Attaché at US 
embassy in Riyadh. He expressed his feeling for Saudi Dates and the necessity 
to boost its export to the US.  
Last but not least, we encouraged all of you to visit the dates exhibitions and 
conference of palm tree that will be held in the upcoming months according to 
the calendar published in the DPJ.

Date Palm is on the list !!   
What did we do with it ?!
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www.onaizahdates.com.sa
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وتركيب تــوريـد 

خطوط فرز وتنظيف وتعبئة التمور

الخطوط التحويلية للتمور

مخازن التبريد للتمور

فرق تركيب وصيانة مدربة ومؤهلة

+966 920000413   +966 555000402  M a r i a t . n e t    

ضمان مميز
توريد أكثر من 80 مصنع متور

توريد أكثر من 80 مصنع متور


