
دورية متخصصة تصدر عن دار قيس للنشر والتوزيع - ذو القعدة  1435 هـ



سع
لتا

د ا
عد

ال

W w w . M a r i a t . s a

+966 920000413   +966 555000402  M a r i a t . s a    



3

W w w . M a r i a t . s a

+966 920000413   +966 555000402  M a r i a t . s a    



سع
لتا

د ا
عد

احملتوياتال

املغرب

بيشة

متور املزرعة
منوذج املصانع

الرائدة
 ندرة

العمالة

املبادرة اخلامسة

58

46

68
28

2205

واملكينة احلديثة

التمور
والوقود احليوي

38

بودرة
التمر

 ال توجد حلول عملية90
 ملشلكة تدني اسعار

التمور

82

ملاذا



5

االفتتاحية
     ياأت�������ي ه�������ذا العدد يف وقت حرج للمزارعني واملتعاملني مع التمور. فقد �شحت العمالة 

وارتفعت اأجور العاملني يف النخيل خا�شة اأولئك املحرتفني يف �شعود النخيل و�شرامها. 

وه�������ذا اأدى اإىل ظاه�������رة عجيبة يف ت�شويق التمور. فقد انخف�ش�������ت الأ�شعار اإىل  25 وحتى 

50% يف معظم اأ�شواق التمور مقارنة بالعام املا�شي كما ي�شري اإىل ذلك منظمو مهرجانات 

التمور. 

     وهذا ما جعل اأ�شحاب مزارع النخيل ي�شعون اأيديهم على قلوبهم خ�شية من تداعيات 

ه�������ذه الظاهرة على ت�شويق متورهم خالل ال�شنوات القادمة.. ك�شبيل املثال و�شلت اأ�شعار 

الربحي الب�شر اإىل ريالني لل�شندوق )يحوي حوايل 2.5 كجم(. اأي اأن �شعر كيلو الربحي 

اأق�������ل من ريال واح�������د )باحت�شاب �شعر ال�شن�������دوق(. مع العلم باأن تكلف�������ة خدمة النخلة 

الواحدة ل تقل عن 100 ريال يف ال�شنة. ح�شبة خميفة!

ويعزو معظم خرباء التمور ذلك اإىل عدة عوامل: 

• �شح العمالة وارتفاع اأ�شعارها )و�شلت اإىل 10 اآلف ريال للعامل( خالل املو�شم )45 يوماً(.	

• حمدودي�������ة ميكنة )اأمتم�������ة( خدمة راأ�س النخل�������ة. فما زالت العملي�������ات تتم ب�شكل 	

تقليدي. 

• وجود خمزون من التمور من العام املا�شي مل ميكن ت�شويقه.	

• وجود ظروف خارجية حدت من كمية التمور امل�شدرة ال�شعيفة اأ�شال.	

• حمدودية ا�شتهالك التمور من قبل �شريحة كبرية من اجليل النا�شئ لوجود بدائل 	

مناف�شة.

• حمدودية ال�شناعات التحويلية للتمور.	

• غياب اأو حمدودية الأفكار الإبداعية يف تطوير منتجات ذات قيمة م�شافة ملنتجات 	

النخيل.

• حمدودية الدرا�شات املوثقة ل�شت�ش�������راف واقع الإنتاج والت�شويق وو�شع ال�شيا�شات 	

الفعالة لرت�شيد التو�شع الهائل يف زراعة النخيل والأ�شناف املنا�شبة.  

     وهناك اأ�شباب خا�شة بالتنظيم يف ت�شدير التمور، فقد كنا يف مهمة تق�شي معوقات 

ت�شدير اململكة من التمور اإىل ماليزيا من �شمن فريق املبادرة اخلام�شة لت�شويق وت�شنيع 

التم�������ور ل�شندوق التنمية الزراعية. اأت�شح لنا �شكوى وامتعا�س معظم م�شتوردي التمور 

يف ماليزي�������ا من م�شدري التمور ال�شعوديني. فت�������رتاوح ن�شبة التمور امل�شتوردة من اململكة 

م�������ن 1 اإىل 10% فقط. بينما معظم ال�شترياد من تون�س واإيران وم�شر. من اأهم م�شببات 

هذا ال�شعف يف ت�شدير متور اململكة اأن التبادل التجاري مبني يف غالبه على اأفراد ولي�س 

موؤ�ش�شات معتمدة وموثقة.  وهذا ال�شبب الرئي�س يف حمدودية ا�شتريادهم لتمور اململكة 

بالرغ�������م م�������ن جودنها. فح�شب اآرائه�������م فمعظم من يتعاملون معهم م�������ن جتار اململكة ل 

يتقيدون مبا اتفق عليه من جودة وكمية والأهم اللتزام بالوقت. حتى اأن بع�س ال�شحنات 

ت�شل هناك بعد �شهر رم�شان! 

اإذن ما احلل؟

     حاولن�������ا يف ه�������ذا العدد التطرق اإىل بع�س م�شببات خ�شائر املزارعني �شواء من العمالة 

اأو غي�������اب ميكنة خدمة النخلة وغريها. وبالتاأكيد نحت�������اج اإىل مزيد من التعمق يف هذه 

امل�شكلة واقرتاح احللول العملية لها.

     ولع�������ل وجود زخم من املب�������ادرات يف اململكة لقطاع النخيل والتمور ي�شاعد يف حل هذه 

الإ�ش�������كالت ومنها جهود وزارة الزراعة )عرب مراكز الأبحاث وتعاونها مع منظمة الأغذية 

والزراع�������ة(، وزارة ال�شئون البلدية )عرب الأمانات امل�شرفة على اأ�شواق ومهرجانات التمور( 

و�شن�������دوق التنمية الزراعية )مب�������ادرة ت�شويق وت�شنيع التم�������ور(، املجل�س الدويل للتمور، 

واأخ�������ريا املركز الوطني للنخيل والتمور مبجل�س اإدارت�������ه وهيكلته اجلديدة.  ولعل املراكز 

والكرا�شي البحثية ت�شاهم يف اإيجاد تقنيات جديدة وفعالة لتعظيم ال�شتفادة من التمور. 

وهذا ما مل�شته من توجيهات �شاحب ال�شمو امللكي الأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �شعود اأمري منطقة الريا�س بتاأكيده على اأهمية ا�شتغالل التمور يف �شناعات حتويلية 

تفيد قطاع النخيل وتنعك�س اإيجابيًا على املجتمع وم�شتهلكي التمور كذلك. ولعل ذلك 

يكون يف حمور اآخر نتطرق اإليه يف العدد القادم باإذن اهلل.

     ف�������ال بد م�������ن ت�شافر اجلهود لإنقاذ �شناع�������ة النخيل من التدهور ال�������ذي بداأت بوادره 

يف �شع�������ف ت�شويقه يف ال�شنوات الأخ�������رية. فهل تنجح؟ ناأمل ذل�������ك بالت�شخي�س الفعلي 

للم�شكلة وو�شع احللول الناجعة لها..

نشر وتوزيع
دار قيس للنشر والتوزيع
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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
01121002740

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

* إشراف كرسي تقنيات وتصنيع التمور بجامعة الملك سعود
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     افتتح مهرجان األحساء للنخيل والتمور فعالياته مبزيد كبير 

لصن��ف اخل��اص »جامبو« من إحدى مزارع الواحة، حتت  س��قف 

أكب��ر مظل��ة للتمور ف��ي العالم، وذل��ك بحضور وكي��ل األمانة 

للخدمات املهن��دس عبداهلل العرفج،  وكانت املفاجأة في اجلودة 

العالي��ة التي امتازت به��ا متور الواحة بفض��ل الرقابة الصارمة، 

وتطبي��ق مواصف��ات اجلودة من خال مختبر اجل��ودة، كما عكس 

ذلك زيادة الوعي لدى املزارعني الذي خلق تنافساً في تقدمي منتج 

عنوانه اجلودة من حيث احلجم واللون والطعم وغيرها املواصفات 

القياسية املعتمدة.

    وأف��اد العرف��ج في تصري��ح صحفي بأن املزاد س��يتحول نحو 

العاملية بعد 4 أس��ابيع، حيث س��يتم ت��داول البورصة عاملياً من 

خ��ال شاش��ات الت��داول التي توضح أس��عار الصفق��ات، فيما 

ستتواجد إحدى شركات الش��حن لنقل التمور من مدينة امللك 

عبداهلل للتمور إل��ى وجهتها العاملية، وان متور األحس��اء جديرة 

بذلك فهي تتميز بجودة ومواصفات خاصة متكنها من املنافسة 

العاملية، لتصبح هذه املدينة مركزا أو بورصة عاملية لبيع وش��راء 

التم��ور على م��دار العام، بعد توفر كاف��ة اإلمكانيات في املدينة 

بع��د اكتمال جمي��ع مراحلها، مبين��ا أن املهرجان س��تصاحبه 

بعض الفعاليات التي ستحتضنها مظلة املزاد كل مساء، والتي 

تتزامن أيضا مع مواصلة املزاد مس��اء إلعطاء األس��ر مش��اهدة 

عمليات البيع والش��راء بشكل مباشر من خال الفترة املسائية 

للمزاد.

     منوها الى أن مدينة التمور في تشغيل مرحلتها األولى تعتبر 

انطاقة ضمن سلم أهداف اس��تراتيجية لتحويل متور األحساء 

إل��ى منت��ج عاملي ب��دال من كون��ه منتج��ا محليا، مش��يرا إلى 

شفافية متناهية في إعان مؤشرات أرقام بورصة البيع والشراء 

عبر شاشات الكترونية توضح حركة البورصة بشكل متكامل، 

مش��يراً إلى أنه مت استحداث السمسار اإللكتروني الذي يسجل 

معلوم��ات البائع منذ حلظ��ة دخوله إلى خروجه، كما س��يكون 

هناك بورصة على مس��توى يومني لتس��جيل أعلى سعر للتمور 

ومبعرفة اجلميع من خال الشاشات اإللكترونية.

مزادان صباحي ومسائي
يتحوالن إلى بورصة عالمية

انطالق مهرجان األحساء

للنخيل والتمور
للتمور وطن 2014 

اخبار



7

     أطلقت مدينة بريدة في بداية ش��هر ذي القعدة 
1435ه��� انطاق��ة مهرجانها للتمور في نس��خته 
العاش��رة في مدينة التم��ور داخل القري��ة التراثية 
ف��ي منطقة املع��ارض. وق��د رعى صاحب الس��مو 
امللكي األمير الدكتور فيصل بن مش��عل نائب أمير 
منطقة القصيم االنطاق الرسمي ملهرجان التمور 
ببريدة للموس��م احلالي 1435ه� ، وقد شاهد املزرعة 
التراثية مبقر السوق وهي حتاكي حياة املزارع وطريقة 
الفاح��ة ، وتكريب النخل ، وقطع جنى التمر ، ثم زار 
والوفد املرافق مع��ه املركز الوطني للنخيل والتمور، 
واطل��ع على امللصقات التوعوية التي يقدمها املركز 
لتوعي��ة املزارع واملس��تهلك في وق��ت واحد. بعدها 
توجه س��موه ملقر مركز النخلة، حيث جتول س��موه 
في املعارض املش��اركة واملصاحب��ة للمهرجان التي 
ش��ملت ع��دداً م��ن مش��اركات اجله��ات احلكومية 

واألهلي��ة واجلمعي��ات اخليرية. كما قُدم ع��رُض لفلم 
وثائقي عن النخلة وارتباطها بعاقة حميمة مع املزارع.

     وأك��د أمني منطقة القصيم بالنياب��ة أن ما يقدمه املهرجان 
من الكم الهائل من أطنان التمور ويجلبها إلى السوق ويعرضها 
أمام املس��تهلك أكث��ر م��ن  15دالل ، مببيعات تتج��اوز 900 ألف 
إل��ى مليون ريال س��عودي يومًيا ، كاش��فاً أن إجمال��ي ما دفعته 
األمانة في مدين��ة التمور ببريدة أكثر 129 مليون ريال س��عودي 
، مش��يرًا إلى أن األمانة تنوي توس��عة مدينة التمور في مرحلته 
الثالثة واألخي��ر ألكثر 80 ألف متر مرب��ع إلقامة موقعنِي جتاريني 

استثمارينِي على أرضه وهما مول جتاري وفندق بطرازٍ عاملي.
     وذكر سليمان عبد الرحمن الفايز أمني جلنة التمور في مهرجان 
بريدة خال املؤمتر الصحفي أن جديد املهرجان لهذا العام تنظيمي 
من��ه البوابات اإللكترونية ومناط به��ا دقة التنظيم، ومت التعاقد 
مع إحدى اجلمعيات التعاونية، مع مراقبة مكثفة للس��وق لعدم 
اإلخال باملوازين ومتطلبات الس��وق، والغش في دمج متور فاخرة 
م��ع أنواع أقل جودة حيث س��تتم مصادرة التم��ور ومت االتفاق مع 
الندوة العاملية للش��باب اإلس��امي للتبرع به للصومال. وذكر أ. 
الفايز أنه مت إنش��اء مركز للمعارض وبناء قرية تراثية من الداخل 
عل��ى النمط العمراني الق��دمي، وروعي في ذلك إيجاد اس��تراحة 
للزوار تكون بجوار بئر املاء , مع محال متوينية ومقاصف على ذات 

النمط العمراني تقدم خدماتها لزوار ورواد املهرجان.

     وقد ش��هد مهرجان متور بريدة توافد آالف السيارات الصغيرة 
والكبي��رة، والتي حتمل يومي��اً آالف االطنان م��ن التمور املتنوعة 
والت��ي تنتجها قراب��ة )7( ماي��ني نخلة بالقصي��م، ميثل صنف 
الس��كري أغلبها. ويتوقع املدير التنفي��ذي ملهرجان بريدة للتمور 
الدكت��ور خال��د النقيدان أن يس��جل املهرجان نس��ب ارتفاع في 
املبيع��ات مبقدار 15 ف��ي املائة، طبق��ا للمؤش��رات األولية نظراً 
جلودة متور ه��ذا العام و زيادة الكميات املتوقعة عن العام املاضي، 
بانضم��ام العديد من امل��زارع اجلدي��دة التي تس��وق متورها لهذا 
الع��ام باملدينة، وقال النقيدان نتوقع زي��ادة متوقعة في املبيعات 
والكميات املعروضة ونس��بة الزوار اخلليجيني للسوق عن األعوام 
الس��ابقة، مشيراً س��جلنا في العام املاضي قيمة تداوالت تصل 

ألكثر من 1.4 مليار وأربع مئة مليون ريال، 
ومن الافت للنظر أن للشباب السعودي حضوراً مميزاً في مختلف 
أنش��طة مهرجان بريدة لتمور ومنها وظيفة الداللة وتس��جيل 
املبيعات واملساندة في العمل امليداني باملهرجان. وكذلك سجل 
الشباب نشاطا ملحوظا كباعة في التجزئة وفي مجال خدمات 
النقل واخلدمات األخرى داخل الس��وق وخارجه فيما اس��تضيف 
الشباب الس��عوديون زوار الس��وق بالقهوة العربية واملاء والتمر 

مجاناً.
     وكشف املدير التنفيذي ملهرجان بريدة الدكتور خالد النقيدان 
ان س��وق مت��ور بري��دة ح��وى آالف الش��باب الس��عودي وأغراهم 
بالعمل فيه من��ذ انطاقته متوقعا ان ال 
تق��ل أعدادهم عن 3000 ش��اب موضحاً 
انخراطه��م في اعم��ال إداري��ة وميدانية 
متعددة. من جانب آخ��ر أوضح أمني جلنة 
التمور أن املهرجان س��يؤمن آالف الفرص 
الوظيفي��ة، ومت التعاون ف��ي هذا اجملال مع 
جمعي��ة اإلحس��ان لتوظي��ف الش��باب, 
وال��ذي س��يقتصر العمل داخل الس��وق 

على املواطنني فقط.

 انطالق فعاليات
 مهرجان بريدة

للتمور
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  مهرجان التمرة
 يستقطب األيدي
العاملة الوطنية

      افتت��ح محاف��ظ الس��ليل مس��اعد بن عب��داهلل املاضي، 

مهرجان التمور األول في مترة, التابعة حملافظة السليل, بإشراف وتنظيم جلنة التنمية االجتماعية بتمرة, وبحضور عدد من املسؤولني 

وكبار التجار في اخلليج.

     وأعرب »املاضي« في تصريح صحفي  خال حفل االفتتاح؛ عن س��عادته بهذا املس��توى الائق الذي ظهر عليه املهرجان من ترتيب 

وتنظيم, مؤكداً أنه وبأذن اهلل خال السنوات القادمة, سيتطور وسينافس املهرجانات الثانية املقامة في عدد من املناطق.

 وبنَي رئيس جلنة التنمية بتمرة, فالح بن سالم؛ أن الهدف من إقامة هذا املهرجان هو استقطاب جتار التمور من داخل وخارج اململكة 

للمساهمة في تسويق محاصيل التمور باحملافظة, وخلْق فرص عمل للشباب.

     وأضاف: يس��تمر هذا املهرجان ملدة ثاثة أيام, وهناك مس��ابقة ألجود أنواع التمور وس��حوبات يومية على جوائز قيِّمة، باإلضافة 

لسحب على سيارة كبرى في نهاية املهرجان.

     وقد حظي املهرجان برعاية إعامية من ش��ركة ماريات للتجارة والصناعة، قدمت خالها خدمات إعامية للمهرجان، الذي حقق 

إقباالً كبيراً في أيام عرضه األولى.

اخبار
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 مهرجان عنيزة
يحارب الغش

       يحظ��ى مهرج��ان عنيزة للتمور مبميزات قيمة جداً أكس��بته قيمة مضافة مهمة أبرزها جودة 

املنتج، فمن خال األعراف املتوارثة يس��وق متور عنيزة »أن وس��طاء البيع قبل أن يتولوا البيع يقوموا 

مبعاين��ة الكمية املعرضة للبيع من خال عينات عش��وائية الذي يثبت الغش فيها يس��تبعد كما 

تتول��ى إدارة املهرج��ان وعبر ج��والت ميدانية عمليات كش��ف متكررة على التم��ور املعروضة وتتم 

مصادرة الكميات املغشوش��ة، إلى جانب طريقة العرض تتيح للمستهلك معاينة نوعيات التمور 

بس��هولة والكش��ف على محتواها والتأكد من جودتها ومن املميزات، أيضاً صحية املنتج، إذ يضم 

س��وق متور عنيزة صالة صحية ومختبر طبي يتولى الكش��ف على املنتجات الزراعية ومنها التمور 

ومتنح شهادة صحية للتمور التي تعرض بالصالة بناًء على طلب املستهلك. كما أن طريقة العرض 

تعتبر من املميزات املهمة إذ تعرض متور مهرجان عنيزة بشكل مباشر وعندما تتجول في سوق متور 

عنيزة حتتار في اختيار املنتج ذي املواصفات اجليدة.
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 أمير الرياض يفتتح الملتقى الثالث للكراسي
البحثية بالمملكة والمعرض المصاحب

ويوجه رجال األعمال بتبني فكرة صناعة األخشاب من النخيل

    افتت��ح صاح��ب الس��مو امللك��ي األمير تركي بن عب��داهلل بن عبدالعزي��ز أمير منطقة الري��اض يوم أمس االثن��ني )امللتقى الثالث 
للكراسي البحثية باململكة واملعرض املصاحب( وذلك بقاعة الشيخ حمد اجلاسر بجامعة امللك سعود. وألقى سعادة الدكتور رشود 
اخلريف عميد البحث العلمي رحب فيها بصاحب السمو امللكي األمير تركي بن عبداهلل وباحلضور، متحدثاً عن  النهضة العظيمة 
التي ش��هدتها اململكة خال العه��د الزاهر في مجال التعليم عموما والبحث العلمي، حي��ث  ارتفع عدد اجلامعات إلى 34 جامعة 
وتضاعفت عدد البحوث املنشورة في الدوريات العاملية عدة مرات من 1400 بحث فقط في عام 2006 الى نحو 9000 في 2013 م، كما 

ارتفع الدعم اخملصص للبحث العلمي لتحتل اململكة املرتبة األولى بني الدول العربية من حيث حجم النشر العلمي .
    وقد ش��ارك كرس��يان في مجال النخيل والتمور من جامعة امللك س��عود وهما كرس��ي تقنيات وتصنيع التمور وكرس��ي أبحاث 
النخيل والتمور من جامعة امللك سعود. واجلدير بالذكر أن كرسي أبحاث النخيل والتمور بكلية علوم األغذية والزراعة قد فاز باملركز 
األول على مستوى أجنحة الكراسي البحثية باململكة العربية السعودية املشاركة في امللتقى الثالث للكراسي البحثية باململكة 

واملعرض املصاحب.  
     وأثن��اء زيارة س��موه جلناح كرس��ي تقنيات وتصنيع التمور اطلع  س��موه على عدد من املش��اريع البحثي��ة واخلطوط التصنيعية 

اإلنتاجية شبه التجارية والتي شملت:
مشروب احلليب املنكه بالتمر: الذي تذوق سموه كوباً منه، وكذلك معالي مدير اجلامعة والوفد املرافق له.  . 1
مناذج من اخلشب احلبيبي والشرائحي املصنعة من جريد النخيل املنتج من قبل خط إنتاج اخلشب واملشرف عليه كرسي تقنيات . 2

وتصنيع التمور بالتعاون مع وحدة  األخشاب بالكلية. وقد طلب سموه من رجال األعمال تبنيها جتارياً.
مجلة النخيل والتمور: وكذلك عدد من املطويات اإلرشادية. . 3
عينات من مسحوق التمور املطورة القابلة للذوبان.. 4
درع وشهادة الفوز بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ألفضل تقنية )حفظ بسر البرحي الطازج  لعدة أشهر بتقنية التحكم . 5

في أجواء التخزين(.
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ويستقبل 
المشرف على كرسي تقنيات وتصنيع التمور

للحديث عن النبتة المباركة التي أنعم اهلل علينا بها في هذه البالد

     اس��تقبل صاحب الس��مو امللكي األمير تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في 
مكتب س��موه بقصر احلكم املش��رف على كرس��ي تقنيات وتصنيع التم��ور الدكتور عبداهلل بن 

محمد احلمدان .
     وفي بداية االستقبال قدم الدكتور احلمدان نبذة عن كرسي التمور الذي يهدف إلى االستفادة 
من النخلة بكامل محتوياتها من خال إجراء دراس��ات ومش��اريع بحثية , وتشجيع للمبادرات 

واالختراعات املطورة لصناعة التمور ومشتقات النخلة .
     وعرض احلمدان لسمو أمير منطقة الرياض مناذج ملنتجات غذائية ُحضرت من التمور وتعددت 

أنواعه��ا باختاف نوع النخلة ُفصنع��ت عصائر من البلح متتلك خ��واص غذائية مفيدة جداً ومت 
خل��ط احلليب معها إلضافة نكهة وفائدة غذائية كما مت ابتكار مس��حوق غذائي من التمر قيمته 

الغذائي��ة عالية مبا يحتوي��ه من معادن وفيتامينات وألي��اف وبروتينات وغيرها من امل��واد املهمة لبناء 
اجلسم .

     وأوض��ح أن االبت��كار يفيد املزارع��ني الذين لديهم فائض في التم��ور بتصنيع منتج غذائي 
مفيد يتميز بانخفاض الكلفة االقتصادية في التصنيع والتداول والتخزين , مشيراً إلى أن 

االبتكار يحقق إستراتيجية تنويع املصادر الغذائية في البلد .
     وأبان املش��رف على كرس��ي تقنيات وتصنيع التمور أنه مت االس��تفادة كذلك من جريد 
النخل )العرق الوس��طي للسعفة ( بتحويله إلى خش��ب ُحَبيبي الشرائح يستفاد منه 

في تصنيع األثاث والبناء واحتياجات أخرى .
     وثمن سمو أمير منطقة الرياض من جهته العمل الذي يقوم به الكرسي العلمي من 

أبحاث ودراسات لهذه النبتة املباركة التي أنعم اهلل علينا بها في هذه الباد .

واس - الرياض
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ماريات" تشارك في مهرجانات التمور بالمملكة"

 اس��تمراراً لريادته��ا ف��ي عالم تصنيع املواد الغذائية واملياه بش��كل عام، وتصنيع التمور بش��كل خاص، وإميانه��ا بالدور االجتماعي 

واإلعامي الذي يجب أن تقوم به الش��ركات الكبرى، وتش��ارك فيه اجملتمع ونش��اطاته اخملتلفة، وتقدمي الدعم الازم، اعتزمت ش��ركة 

»ماري��ات« للتج��ارة والصناعة القي��ام بخطوة رائدة متثلت في رعايته��ا اإلعامية لكافة مهرجانات التمور بأرج��اء اململكة مترامية 

األطراف.

 صرح بذلك املهندس مانع الفايد املدير التنفيذي للش��ركة، معبراً عن س��عادته بتلك املش��اركة، واالقتراب أكثر من مزارعي  التمور، 

وجتاره،  والوقوف على  رصد حركات البيع والش��راء، مش��يراً إلى أن »ماريات« بدأت مش��اركات العام مبهرجان قوت للتمور الذي انطلق 

الثاثاء 29 جماد اآلخر 1435ه� إلى السبت 11 رجب 1435 هجرية املوافق 29 أبريل إلى 10 مايو 2014 ميادية  في  مدينة بريدة، التي 

تعد من أهم املدن املنتجة للتمور على مستوى العالم ، حيث تضم بني واحتها الزراعية أكثر من 6 مليون نخلة. 

وأضاف املانع أن مش��اركة هذا العام ش��ملت رعاية مهرجانات عنيزة،  وبيش��ة ومترة، إضافة إلى األحس��اء، مؤكداً على أن التجربة 

مس��تمرة في األعوام القادمة، مع تطوير ش��امل لس��بل التغطية اإلعامية ملهرجانات التمور التي حتظى باهتمام عاملي، مرحباً مبا 

طرح من أفكار جديدة خاصة بإقبال رجال األعمال على تصنيع التمور، والدخول في عالم الصناعات التحويلية لهذا املنتج احليوي. 

 وترعى العديد منها ...

اخبار
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بعض ما ُأّلف عن 
النخيل والتمور

    ال يخف��ى ما للنخيل والتمور في بالدنا – بل 
وف��ي غيرها – من األهمي��ة العظيمة والفائدة 
الكبيرة ، وله��ذا اعتنى بها الكثيرون ، وأولوها 
الكت��ب  عنه��ا  وص��درت   ، اهتمامه��م  ج��لَّ 
واجمل��الت ، ودبج��ت املقاالت والبح��وث )حلوة .. 
دبج��ت( ذكرتن��ي بالتعبيرات الش��عبية التي 
كانت س��ائدة في جند – ورمبا في غيره – وتعني 
الضرب القوي )يدبجه أي يضربه بش��ّدة( ، ولم 
أجد )دب��ج( في كتب الش��يخ محمد بن ناصر 
العب��ودي الثالث��ة )معج��م األلف��اظ الدارجة( 
)كلمات قض��ت( )الكلم��ات الدخيلة( وكذلك 

كلمة )إذلف(.

    وذكرن��ي الضرب ب�)ضرب زيد َعْم��روًا( قالوا ألن َعْمروًا 

)ب��دون واو في النطق( أخ��ذ أح��د وَاوَْي داود ، ويظهر أنه 

مازال يضربه إلى اآلن!.

    وفي لهجتنا –باملناسبة – يصفون الشخص العيار أو 

الذي عليه ماحظة أو ملحوظة ب�)الواوي( بكس��ر الواو 

الثانية.

    عف��واً له��ذا االس��تطراد واخلروج عن النص بس��بب 

الفص وهو فص ميلكه غير علي.

    وكذلك ... أنش��ئت الندوات واملؤمترات واللقاءات حول 

هذه الش��جرة املباركة ، وس��يأتي ضم��ن الكتب كتاب 

)النخلة .. سيدة الشجر( )ومجلة الشجرة املباركة(.

    أب��دأ بذك��ر بعض الكتب واجمل��ات واملقاالت والبحوث 

التي تتعلق بالنخلة املوجودة في مكتبتي ومكتبة قيس 

فقط مع استعراض موجز لبعضها ، علماً بأن الشبكة 

العنكبوتية العاملية )االنترنت( وكذلك )الش��يخ( قوقل 

لديهما الكثير الكثير من أسماء كتب وبحوث ومقاالت 

عن النخلة ومترها ، ولدى ابني د. عبداهلل الكثير.

على فكرة قوقل هو سادس املشايخ الذين هم : العالم 
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بكسر الام / والكبير في السن / وشيخ القبيلة / والتي 

تربض عند الدكاكني في مكة يوم كانت الدكاكني حتف 

باملسعى / أهل األموال والعقار وسيوجد غيرهم.

كرسي النخيل والتمور:	 
  وفي جامعة امللك سعود أنشئت عدة كراسي 
بحثية، من ضمنها هذا الكرس��ي املسئول عنه ابني د. 

عبداهلل األستاذ في كلية علوم األغذية والزراعة يعاونه 

نخبة من زمائه األكادمييني .

املركز الوطني للتمور  	 
مدينة التمور يف بريدة	 
مهرجانات التمور:	 

مهرج��ان التمور ف��ي عنيزة واملذن��ب والزلفي   
والرياض واألحساء وغيرها.

جائزة خليفة:	 
وفي عام 1434ه� أقيم��ت جائزة خليفة رئيس   
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة في )أبو ظبي( وهي تقام 

كل ع��ام ، إال أنه في هذا الع��ام كان من ضمن الفائزين 

فيها ابني د. عبداهلل.

معرض التمور:	 
وفي ه��ذا العام 1435ه� أقي��م معرض التمور   
في )أب��و ظبي( حضرت��ه وابني د. عبداهلل الذي ش��ارك 

وبع��ض موظفي الكرس��ي في املعرض بعدة أنش��طة 

، وجلب��ت وعرضت متور م��ن بلدان عربي��ة كثيرة ، منها 

السودان وليبيا واألردن وغيرها ، إضافة إلى عدة مناطق 

من اململكة.

مجلة النخيل والتمور:	 
وقبل س��نوات صدرت مجلة النخي��ل والتمور   
بجهود بعض الش��باب في جامعة امللك سعود / كلية 

عل��وم األغذية والزراعة / د. عب��داهلل بن محمد احلمدان 

وش��ركة ماريات التجارية ملصان��ع التمور وغيرها ، صدر 

العدد الثامن منها آخر عام 1434ه� ، وأول عام 1435ه�، 

وكان العدد األول صدر في شهر رمضان 1429ه�.

مجلة الشجرة املباركة:	 
تصدر في )أبو ظبي( ، صدر العدد األول منها في   
ش��هر مارس )آذار( 2009م )ربيع األول 1430ه�( ، ومازالت 

تصدر فصلية وهي حكومية .

ثروة التمور:	 
ثروة بتقدمي ال��راء على الواو )كم��ا تقدم النون   
عل��ى الباء ف��ي كلمة : النب��ات( ، التمور ث��روة عظيمة 

ومصدر مهم من مصادر الباد وغذاء جيد ومفيد للباد، 

غذاًء واقتصاداً.

ملاذا ال تصدر متورنا ؟!:	 
هذا س��ؤال مهم يش��غل الكثير من املواطنني   
وقلة من رجال األعمال واملس��ئولني ، وأقول قلة ألن متور 

بادنا اللذيذة واملتنوع��ة كثرة وطعماً  ال تصّدر للخارج 

وخاصة أوروبا واملش��رق ، وف��ي كل منطقة من مناطق 

بادن��ا أن��واع من التم��ور تختص بها ، وق��د بلغت أنواع 

النخي��ل ف��ي اململكة 350 نوعاً حس��ب إحص��اء وزارة 

الزراعة )غير الدقيق(، بل هي أكثر من ذلك بكثير .

السؤال مّرة أخرى:	 
مل��اذا ال تصدر مت��ور بادن��ا اللذيذة الت��ي تفوق   
بكثير ف��ي الطعم والتنوع مثياتها ف��ي الدول األخرى 

، ولكنه��ا ال تصدر للخارج لعدم وجود تصنيع جيد لها 

يرضى عنه املس��توردون في اخلارج – كما فعل سليمان 

الراجحي وجنح في تصدير الربيان من مزارعه ومصانعه 

في )اللي��ث( إلى أوروبا والياب��ان وغيرهما - ، فمتى ذلك 

احلني ننتظر على أحر من الثلج واهلل املستعان .

شكراً البني ماجد الذي كتب هذا املقال وغيره.
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بيان بأمساء 
كتب 

النخيل 
والتمور في 

مكتبة قيس

الكتابم

1
التقرير اخلتامي ملهرجان التمور 

)بريدة(

2
اخلواص امليكانيكية للتمور 

السعودية

3
الدليل التعريفي مركز أبحاث 

النخيل والتمور

الدليل العملي لزراعة النخيل4

5
الفسيلة ... أهم وسيلة إلكثار 

نخيل التمور

6
احملتوى الغذائي لبعض متور 

اململكة

اخملتار من القصص والتاريخ واآلثار7

اخملصص8

املريس .. مريس التمر9

النخل في تاريخ العراق10

النخلة11

النخلة .. سيد الشجر12

النخلة .. في تاريخ البحرين13

14
النخلة ... زراعتها ، أماكن 
تواجدها ، تكاثر أمراضها

15
النخلة العربية .. أدبياً وعلمياً 

واقتصادياً

16
النخيل .. زراعته ، وفوائد التمر 

الغذائية والطبية

النخيل .. مجلة سودانية17

18
النخيل في اجلاهلية وصدر 

اإلسام وفي األدب والتاريخ في 
اجلزيرة العربية

19
النخيل في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة

النخيل في منطقة حائل20

النخيل والتمور في العراق21

الكتابم

22
النخيل والتمور وآفاتهما في 

العراق

23
النخيل وتصنيع التمور في 

اململكة

24
الوثبة ماريونية  - فسائل نخيل 

نسيجية

25
أصناف التمور املشهورة باململكة 

العربية السعودية

26
أصناف النخيل بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة - األصناف 
املستنبطة

27
أصناف النخيل بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة - األصناف 
الواعدة

28
أصناف النخيل بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة - مأكوالت شعبية بالتمر

أميرة الصحراء29

بحث عن التمور30

31
تطبيقات هندسية في تصنيع 

التمور

32
تقنيات مابعد احلصاد للمحاصيل 

الزراعية

33
تقنية إطالة فترة حفظ بلح 

البرحي/كيف جتّمد الرطب؟/أي 
التمور أقل سكريات؟

تلقيح النخل34

متور القصيم35

متور القصيم36

37
جدولة ري أشجار النخيل بواحة 

األحساء

38
حلم غبار نخيل التمر ، ماهو؟ 
أسبابه ، أعراضه ، مكافحته

39
دليل إعداد وجتهيز محصول 

التمور للتسويق

الكتابم

40
سلسلة الطعام في القرآن 

الكرمي

41
شجرة العذراء يصورها أدب 

النخيل

42
في النبات والشجر ومعجم عام 

للنخيل

مدينة التمور43

44
مزرعة الفوعة العضوية  متور 

عضوية

معلومات عن النخيل في اململكة45

46
مكانة النخيل وقيمته الغذائية 

والطبية

47
مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل 

والتمر

48
نخلة التمر .. شفاء الزهور على 

مر العصور

49
نخلة التمر .. ماضيها وحاضرها 
واجلديد في زراعتها وصناعتها 

وجتارتها

نخلة التمر ..شجرة احلياة50

نخلتك51

52
نخيل التمر .. كعلم وثقافة 

وتراث

نخيل التمر في اململكة53

ندوة النخلة .. حياة وحضارة54

ندوة النخيل الثانية55

56
نصائح وإرشادات غرس شتات 

النخيل النسيجية

اضافة الى ملف يضم عشرات الصفحات والقصاصات واإلستطاعات واملقاالت والبحوث عن النخيل والتمور ، 
وسأفرد لها مقاالً في قادم األيام إذا شاء اهلل
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    أع��ود اليوم بذاكرت��ي إلى ما يقارب النص��ف عقد من الزمن، 

حينم��ا أطلع��ت على باكورة إص��دارات مجلة النخي��ل والتمور، 

وحينه��ا كانت تلك املطبوع��ة وليدة، ولم أخف��ي إعجابي  بها، 

وخطط��ت عب��ارات اإلش��ادة والتقدير عبر مق��ال مقتضب على 

صفح��ات جريدة االقتصادي��ة في  20  ذو القع��دة 1429ه� حتت 

عنوان »إصدار متخصص للنخيل والتمور«. 

    أذك��ر يومه��ا أنني س��لطت الض��وء على املطبوع��ة الدورية 

األولى في مجال التمور على مس��توى العالم، مش��يداً برسمها 

لش��خصية منف��ردة ع��ن منافس��اتها م��ن اجمل��ات العلمي��ة 

املتخصص��ة، خاصة أنها أخذت عل��ى عاتقها هم وواقع النخيل 

والتم��ور والتعريف بهما، وارتكزت في عمله��ا على محاور ثاثة 

متثل��ت باملوثوقية العلمي��ة، وجتنب اإلثارة الصحفي��ة، وأن تكون 

مناس��بة لش��رائح اجملتمع اخملتلفة مبن فيهم املزارع واملستهلك 

واملس��وق، واملصنع، وثالثها تبس��يط املعلوم��ة وربطها بالتراث 

واألدب العربي .

    وخ��ال األع��وام املاضية، تواردت األخبار ح��ول قصص النجاح 

التي خطتها الوليدة التي حبت ومش��ت في دروب النجاح، التي 

تعكس احترافية القائمني عليها. 

    ولع��ل أكثر ما مييز هذه املطبوعة هو ارتباطها الوثيق بالثمرة 

املبارك��ة التي تتربع على عرش موائدنا، وتلتصق مبوروثنا الثقافي 

واالجتماعي، وحتتل مكان��ة هامة عبر تاريخ أبناء اجلزيرة العربية، 

وهي جزء ال يتجزأ من مورد رزق اآلباء واألجداد، وزاد األهل، وضيافة 

األصدقاء، وعنوان كرم األقدم��ني.  ثمرة مباركة حقاً تؤتي أكلها 

ثم��راً طيباً مباركا.  ومازالت التمور إل��ى يومنا هذا معيناً لكثير 

من املزارعني الذين يجدون في رزقها بركة، وحتظى شجرة النخيل 

املباركة ومخرجاتها بالدعم والتش��جيع من الدولة – أيدها اهلل،  

وهو ما ساعد بعد توفيق اهلل على النهوض بهذا النشاط، حيث 

تصاع��د األهتمام بالتمور خال اآلونة األخيرة ، وانعكس في صور 

متعددة نتج عن��ه عدة مخرجات تخدم قط��اع النخيل والتمور، 

ويلحظ املتابع مؤخرا عدة تطورات منها: 

املهرجانات 
تع��د مهرجان��ات التم��ور ظاه��رة إيجابي��ة تخلق روح   

املنافس��ة واإلب��داع وصوال إلى التمي��ز، إذ تعرض امليز النس��بية 

النخيل والتمور
 إىل أين  ؟؟ 

د.  خالد بن محمد الفهيد 

وكيل وزارة الزراعة لشئون الزراعة

مقال
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ملنتج��ات كل منطق��ة عب��ر تس��ليطها الضوء عل��ى األصناف 

املتمي��زة، كم��ا أنه��ا تش��كل حلقة وصل ب��ني املزارع واملس��وق 

واملصنع، وتتكفل بالتعريف باألهمية االقتصادية والغذائية لتلك 

املنتج��ات، وتبتكر قنوات تس��ويقية تبتعد عن الطرق التقليدية 

املألوف��ة. وال يخفى عل��ى أحد دورها اإليجابي ف��ي  حتقيق عوائد 

مادي��ة وثقافية وعلمية للمس��تهدف األول واأله��م وهو املزارع.  

ومن جوانبها اإليجابية خلق انس��جام بني املستثمرين العاملني 

في قطاع تصنيع التمور، األمر الذي يسهم في إيجاد مصانع متور 

أكثر فعالية، ال تقتصر على التعبئة والكبس فقط.

    وتتع��دد وتتن��وع املهرجانات في مناط��ق ومحافظات اململكة 

املنف��ردة، وينف��رد كل مهرج��ان بطريقت��ه اخلاص��ة ف��ي عرض 

املنتجات، حي��ث العب��وات مختلفة احلج��م والتصميم املبتكر 

وأس��اليب البيع التقليدية واملزادات اإللكترونية. فالقائمون على 

هذه الفعاليات الس��نوية يهدف��ون إلى ترويج منتج��ات التمور 

وتش��جيع االنتاج الزراعي، وتوسيع دائرة االقتصاد عبر خلق فرص 

عمل جديدة، ومشاركة الشباب في احملافظة على إرث السالفني.  

وميكننا القول أن املهرجان��ات حققت منعطفا هاما خال اآلونة 

األخي��رة، عقب ابتع��اد القائمني عليه��ا عن النمطي��ة والتكرار 

املم��ل، والتزامهم مبطلب التجديد، كون��ه عامل مهم لتحقيق 

النجاح مبشيئة اهلل. 

املركز الوطني للنخيل والتمور 
مت إنش��اء املرك��ز الوطن��ي للنخيل والتم��ور برأس مال   

حكومي، ويدار بفك��ر القطاع اخلاص، ويهدف إلى تقدمي اخلدمات 

الازمة إلنتاج وتسويق التمور، وقد بدأ أنشطته. نتمنى للقائمني 

عليه التوفيق والنجاح.  

املجلس الدولي للتمور
وفي سياق ذي صلة، أثمرت جهود 11 دولة حول العالم   
في تأس��يس مجلس دولي للتمور مطلع ديسمبر املاضي – مقره 

الرياض-  بدعم سخي من اململكة، ويهدف إلى رفع مستوى دخل 

ومعيش��ة العاملني في مجال التمور، وحتقي��ق التنمية الزراعية 

والريفي��ة املس��تدامة واألم��ن الغذائ��ي، إضافة للت��وازن البيئي 

واالس��تعمال األمثل للموارد الطبيعية وبخاصة املياه، فضاً عن 

تطوير التجارة الدولية للتمور، وحتقيق مزيد من الشفافية فيها 

ودعم تسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً. 

    غن��ى ع��ن القول إن جناح هذا اجمللس يعتمد على حرص اجلميع 

عل��ى تفعيله واس��تدامته بالتعه��د بتحقيق أهداف��ه وتنفيذ 

مهامه ودعمه مادياً ومعنوياً.

املواصفات القياسية للتمور
يش��هد إنتاج التمور ف��ي اململكة منواً مطرداً س��نوياً،   
حيث متثل نس��بته حوالي 18% من إجمالي اإلنتاج العاملي، ولكن 

نسبة ال تتجاوز 5% منه تصدر لألسواق العاملية، نتيجة ملعوقات 

تتمثل إحداه��ا بغياب املواصفات القياس��ية للتم��ور، ومن هذا 

املنطل��ق س��عت وزارة الزراعة بالتعاون مع اجله��ات البحثية في 

اململكة، وبالتعاون مع منظمة الفاو إلعداد تلك املواصفات، عبر 

إعداد بروتكول من قبل 21 متخصصا دولياٍ ومحلياٍ، ل� 11 صنفا 

من التمور الس��عودية لقياس مواصفاتها التجارية وخصائصها 

الفيزيائية املرتبطة بالوزن واحلجم واللون والتقشر والشكل. 

حي��ث مت اختيار أصناف الس��كري والصقع��ي واخلضري واخلاص 

والبرحي والعجوة والصفاوي وعنبرة ورزيز وشيشي وصفري.

كراسي أبحاث النخيل والتمور يف اجلامعات 
السعودية 

أوجدت بع��ض اجلامعات الس��عودية كراس��ي أبحاث   
هدفه��ا التعامل مع النخيل والتمور إدراكا منها لهذا النش��اط 

الهام واحليوي. 

كتاب أصناف التمور 
حص��د كتاب »أصن��اف التمور املش��هورة في اململكة   
العربية الس��عودية« عددا من اجلوائز، كانت أخرها جائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر في فئة البحوث والدراسات املميزة.

وميكننا الق��ول هنا أن هذه اخلطوات املتس��ارعة للنهوض بواقع 

النخي��ل والتم��ور، تأتي في إطار الس��عي احلكوم��ي ملنح اجلودة 

أولوي��ة على الك��م، والذي يكف��ل إقباال مميزا على مت��ور اململكة 

مقارنة مع منافساتها من دول العالم.  
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    متى تكون اجلوائز تنافس��ية؟ اإلجابة باختصار إذا كانت حتمل 
هوى، أو ش��خصنة، كم��ا في اجلوائز الرياضي��ة والفنية، وغيرها، 

ولك��ن إذا كان��ت اجلوائ��ز علمي��ة، فقد أضح��ت بالتال��ي جوائز 

تكاملية، تهدف في مقامها األول  خدمة اإلنس��ان ، واإلنس��انية 

جميعها.

    إن الداف��ع لكتابة هذا املق��ال، القيمة احلقيقية خلادم احلرمني 
الشريفني محلياً، إقليمياً وعاملياً، ومن ثم جائزة باسمه سيكون 

صداه��ا مدوياً، خاص��ة خارج احل��دود، كما أن اململك��ة مبنتجها 

الوطني املتمثل في التمور متثل حالة من التفرد العاملي، للمكانة 

احلقيقية لهذا املنتج، يكفي صبغة هذا املنتج بالصبغة الدينية 

الت��ي متتلك اململكة زمامها، وتهف��و القلوب لزيارة تلك األراضي 

املقدس��ة في مكة املكرمة واملدينة املنورة، لذا فاملناخ مناس��ب 

إلطاق جائزة عاملية باسم خادم احلرمني.

    لق��د حقق��ت جائ��زة  الدولية خليف��ة للتمر رواجاً وانتش��اراً 
ملكان��ة اإلمارات العظيم��ة، وقادتها، واهتمامه��ا احلقيقي بهذا 

املنتج الذي حبا اهلل األراضي املسلمة بأكثر من 90% من إنتاجه، 

ل��ذا كانت دعوتي جلائزة خادم احلرم��ني، لتتكامل الصورة، وتكون 

، وابتكاراً وصناعة،  اجلائزة محفزاً لارتقاء باملنتج الوطني غرس��اً

فاملدهش أن دوالً ال متتلك ما متتلكه اململكة من مقومات تاريخية 

وجغرافي��ة تخط��و خطوات واس��عة ف��ي تطوير منت��ج التمور، 

واالهتم��ام بالنخيل، ومازالت اململك��ة – إال من خطوات قليلة – 

تعتمد عل��ى التقليدية في التعامل مع منت��ج حيوي، ميكنه أن 

يقدم 150 صناعة كبيرة تقضي على البطالة، وتدفع في شرايني 

االقتصاد الوطني مليارات  تضيع هباًء.

    إن الدعوة للجائزة العاملية ليس��ت من قبيل تخليد األس��ماء، 
ب��ل من قبيل الطف��رة احلقيقية لصناعة وطني��ة منتلك أدواتها، 

ونع��رف دروبها، تنقصنا الرؤية، واجلائزة س��تعيد األمور لنصابها 

الصحيح، واملكانة التي تس��تحقها باد احلرمني الشريفني، التي 

تنت��ج 15% من اإلنتاج العاملي من التم��ور، وحتتل مكانة عظيمة 

في قلوب مس��لمي العالم، وقائد تلك الباد يحظى بتقدير غير 

مس��بوق عل��ى كافة األصعدة، كم��ا أن اجلائزة س��تكون محفزاً 

إلخراج الدراس��ات الطموحة من داخل األدراج، لتعود إلى طاوالت 

البح��ث االس��تراتيجي، فتل��ك الصناعة ميكنه��ا أن حتقق األمن 

الغذائي لكل بلدان العالم إْن أحس��ن العم��ل، وخلصت النوايا، 

وجمعت اجلهود جائزة خادم احلرمني الشريفني العاملية للتمور.

جائزة خادم 
احلرمني للنخيل 

والتمور

محمد مطاوع
مدير التحرير
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تع�د املب�ادرة اخلامس�ة يف الصن�دوق واخلاصة بقط�اع النخيل والتم�ور إحدى 
مبادرات صندوق التنمية الزراعية السبع التالية : - 

1-  مبادرة ترشيد استخدام املياه لري املشروعات باستثناء القم�ح واألعالف اخلضراء . 
2-  تأسيس كيان ملناولة وتسويق اخلضار والفاكهة . 

3- التأمني التعاوين  والبدء بقطاع الدواجن . 
4- مركز املعلومات الزراعية . 

5-  تسويق  وتصنيع التمور . 
6-تسويق األمساك  . 

7-  شركة اكثار املاشية األغنام . 

وتعن��ى املبادرة اخلامس��ة بدراس��ة تطوير هذا قط��اع النخيل والتمور ع��ر أربعة حماو، هي: دراس��ة القطاع 
يف مرحل��ة اإلنتاج ومرحلة التس��ويق ومرحلة التصنيع والصناع��ات التحويلية، إضافة إىل تطوير القوى البش��رية 

الوطنية العاملة به.
 وته��دف إىل تأس��يس كيان متطور لهذا الغرض آخذًا باحلس��بان النم��و الكبري املتوقع إلنت��اج القطاع، واحلاجة 
إىل اس��تغالل اإلمكان��ات واملي��زة النس��بية للمملكة يف هذا اجمل��ال، لرفع امل��ردود االقتص��ادي، وخلق عالمة 
جتارية متميزة، واس��تخدامات جديدة للتمور، وبناء قاعدة بيان��ات متكاملة عن التمور، وحتديد األنواع املالئمة 
لالس��تثمار. وحتدي��د املواصف��ات، واملقايي��س املطبق��ة باخلارج لتس��هيل عملي��ات التصدير ورف��ع اجلودة. 
والرفع من مستوى تقنيات إنتاج، وتصنيع التمور، وتبادل اخلرات واملعلومات مع الدول املتقدمة. واستخدام 
أساليب التسويق احلديثة. وتوحيد اجلهود الفردي���ة لتصدير منتجات مت����ور اململك�����ة، وإعطاؤها ما تستحقه 
من س��معة، ومكانة باألس��واق العاملي��ة، من خالل إيج��اد الكيانات القادرة على اس��تخدام األس��اليب املهنية 
واالحرتافي��ة الق��ادرة عل��ى حتقيق ذل��ك. إضافة إىل رفع كفاءة اإلنتاج وترش��يد أس��اليب الري. واالس��تفادة من 
خملف��ات التعبئ��ة والتصنيع. ورفع كفاءة اس��تغالل املنتج، والرتكي��ز يف القيمة امل��ضافة لل��تم��ور. وال���توعية 
بالقيمة الغذائية للتمور. مع العمل على حتقيق سالس��ل إمداد ذات ك�ف��اءة عالية، تقوم بال��مناولة والتسويق 

وكافة االحتياجات الالزمة ل��هذا القطاع .
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أهداف املبادرة :
1- بناء قاعدة بيانات متكاملة عن التمور وحتديد األنواع 

املائمة لاستثمار.

2- حتديد املوصفات واملقاييس املطبقة باخلارج لتسهيل 
عمليات التصدير ورفع اجلودة.

3- الرف��ع من مس��توى تقني��ات إنتاج وتصني��ع التمور 
وتبادل اخلبرات واملعلومات مع الدول املتقدمة.

4- استخدام أساليب التسويق احلديثة.

5- توحيد اجلهود الفردي�����ة املبعثرة لتصدير منتجات 
مت����ور اململك�����ة وإعطاؤها ما تستحقه من سمعة 
ومكان��ة باألس��واق العاملية م��ن خال إيج��اد الكيانات 
القادرة على اس��تخدام األس��اليب املهنية واالحترافية 

القادرة على حتقيق ذلك.

6- رفع كفاءة اإلنتاج وترشيد أساليب الري.

7- االستفادة من مخلفات التعبئة والتصنيع.

8- رف��ع كفاءة اس��تغال املنت��ج والتركيز ف��ي القيمة 
املضافة للتمور.

9- التوعية بالقيمة الغذائية للتمور.

10- حتقيق ساسل إمداد ذات كفاءة عالية تقوم باملناولة 
والتسويق وكافة االحتياجات الازمة لهذا القطاع.

حيثيات املبادرة:
1- حج��م ه��ذا القط��اع وأهميت��ه االس��تراتيجية ، وارتباطه 
التاريخي باقتصاد اململكة ، واعتماد دخول ش��ريحة كبيرة من 

املزارعني واملواطنني عليه.

2- التوس��ع الكبي��ر به��ذا القطاع خ��ال الس��نوات القليلة 
املاضية وأهمية رفع اقتصادياته ، والتعامل مع الفائض املتوقع 

من اإلنتاج.

3- ضع��ف أس��اليب التخزين ، واملناول��ة ، والتصني��ع ، وتدني 
مستوى اجلودة ملنتجات هذا القطاع.

4- بدائي��ة معظم أس��اليب التعبئة ، والتجهي��ز ، ومحدودية 
استغال اخمللفات  وتدنى مستوى القيمة املضافة ، على الرغم 
م��ن حجم الفرص��ة املتاحة ، لرفع امل��ردود االقتصادي ملنتجات 

التمور.

5- تعثر كثير من اجلهود املتعلقة بتطوير إنتاج وتسويق التمور.

6- نق��ص املعلومات الازمة لتطوير النخيل ، والطرائق 
املثلى لت��داول وتخزين اإلنتاج ، والعملي��ات التحويلية 

ذات العاقة .

7- وجود أصناف كثيرة ذات جودة منخفضة  .

8- انتشار آفات النخيل .

9- النقص في العمال��ة املتخصصة في زراعة النخيل 
والنقص في املعلومات املتعلقة باخلدمة املثلى لها.

10- اقتص��ار املصان��ع القائمة على عملي��ات التعبئة 
والتغليف ، وعدم الدخول في عمليات حتويلية ، والترويج 

ملنتجاتها ، مما قلل القيمة املضافة للمنتج.

11- عدم ابتكار تقنيات مناس��بة للتعامل مع النخيل، 
وخدمتها.

12- عدم توفر املعلومات الكافية عن متطلبات األسواق 
اخلارجي��ة من التم��ور ، واملواصفات القياس��ية لإلنتاج 

ووسائل تقدميها. 

ويتك��ون الفريق التوجيهي للمبادرة اخلامس��ة من عدد 
م��ن اخملتص��ني م��ن الصن��دوق ووزارة الزراع��ة وجامعة 
امللك س��عود ، وجامعة امللك فيصل ، والقطاع اخلاص ، 
واجلمعيات التعاونية ، ميثلون مختلف املناطق باململكة.

حيث مت توقيع عقد إجراء دراسات هذه املبادرة وفق االطار 
الع��ام لها املع��د من الفري��ق التوجيهي مع الش��ركة 

االستشارية برايس ووتر هاوس كوبرز .

وتتكون املبادرة من اربع مراحل للدراسات وهي :

1. دراسة تطوير مرحلة اإلنتاج .

2. دراسة تطوير مرحلة التسويق .

3. دراسة تطوير مرحلة التصنيع والصناعات التحويلية.

4. دراسة مرحلة املوارد البشرية واملؤسسية

 وعقدت املبادرة اخلامس��ة ورشة عملها األولى للمحور 
األول م��ن دراس��ات املب��ادرة اخلاص بقط��اع اإلنتاج حتت 
عن��وان » النمو الذكي في انتاج التم��ور » بحضور عدد 
كبي��ر من اخملتص��ني واملهتمني وأصح��اب العاقة، التي 
اوص��ت بتطوي��ر اإلنتاج الرأس��ي للنخل��ة الواحدة من 
خ��ال االهتم��ام بالعملي��ات الفنية الزراعي، وترش��يد 
االستهاك املائي باس��تخدام أساليب الري احلديثة عن 

طريق : 

الالعبون
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1-  إنش��اء  وكال��ة عام��ة مس��تقلة لتق��دمي القطاع 
اإلرشادي ملزارعي النخيل.

2- إنش��اء ش��بكة من املزارع بهدف تعليم املمارس��ات 
اجليدة في الزراعة وضمان تطبيقها .

3- إنشاء ش��بكة من الش��ركات أو اجلمعيات اخلدمية 
به��دف تق��دمي اخلدمات الازم��ة للمزارعني ف��ي مراحل 
اإلنتاج وتقليل فاقد اإلنتاج، ومعاجلة قصور العمالة عن 
طريق زيادة امليكنة الزراعي��ة، والتأكد من اتباع املعايير 

واملواصفات املتعلقة في تقنيات اإلنتاج واجلودة.

4- إنش��اء جلن��ة وطني��ة لتنس��يق األبح��اث املتعلقة 
بالنخي��ل والتم��ور بتفعيل دور املرك��ز الوطني للنخيل 
والتمور وقيامه بالتنس��يق والتس��ويق له��ذه البرامج 

البحثية وعدم االزدواجية في ذلك .

5- تعدي��ل س��عة اإلنت��اج املس��تقبلية مبن��ع الفائض 
فيه املرتب��ط بالزيادة في زراعة النخي��ل والبطء في منو 
الطلب عن طريق تعدي��ل اإلنتاج والطلب احملليني وزيادة 
الص��ادرات وذلك بإنش��اء س��جل زراعي به��دف إعطاء 
تراخيص للمزارع الضخمة واإلشراف على االستثمارات 
اجلدي��دة املؤدية إلى الزيادة في س��عة اإلنت��اج كي يتم 
الت��وازن بني العرض والطلب  وإيجاد خطط تش��غيلية 

فعالة الستخدام املوارد الس��خية )األرض – املاء( وتبني 
ممارسات اإلنتاج اجليدة، وتوفير موارد املاء )بالتنسيق مع 

وزارة املياه والكهرباء( 

6- إع��داد دراس��ة اقتصادي��ة لتقيي��م الدف��ع للمزارع 
ضعيف��ة اإلنتاج، وإيقاف انتاجه��ا بهدف احملافظة على 
امل��وارد الن��ادرة ) نتيجة لس��وء التربة وملوح��ة املياه أو 
شحتها ( في مناطق ال يوجد فيها انتاج التمور . مما يؤدي 
إلى ضبط اإلنتاج وعدم النمو ملزارع النخيل مما سيمكن 
الدول��ة من إيقاف زراعة 6.1ملي��ون نخلة إضافية خال 
الثمانية أعوام القادمة  وس��يتم من��ع زراعة 1.6مليون 
نخلة ، وسيتم إزالة 950.000 نخلة من اإلنتاج لألصناف 

غير املرغوبة في السوق احمللي .

    قام فريق املبادرة بعدد من   الزيارات اخلارجية ألهم  الدول املستوردة للتمور 
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وأنهت الشركة االستشارية الدراسات الازمة للمرحلة 
الثانية وفق البرنامج الزمني، حيث شملت مسح زراعي 
تس��ويقي : من خال زيارة عدد من املزارع واألس��واق في 
املناط��ق الرئيس��ة إلنت��اج التمور في كل م��ن مناطق : 
املدينة املنورة ، والقصيم ، والرياض، ومحافظة األحساء، 

ومحافظة بيشة .

	 االلتقاء باملزارعني ، واملس��وقني ، واصحاب العاقة ، في 
مناطق اإلنتاج .

	 دراسة األسواق احمللية للتمور السعودية بشكل كامل.

	   دراس��ة عدد من األسواق اخلارجية  األوروبية في ك��ل 
م��ن اململك��ة املتح�دة وفرنس��ا واملانيا وكذلك تركيا ،  
وعدد من األسواق اآلس��يوية في كل من الهند وماليزيا 

وإندونيسيا والصني .

	 تقدمي تقارير شاملة عن نتائج دراسة استبانة مزارعي 
النخيل في اململكة .

     كما قام الفريق االستشاري بزيارات ولقاءات لعدد من 
اجلهات احلكومية ذات العاق��ة بقطاع النخيل والتمور 
ملعرف��ة توجهاتها وانظمته��ا حيال الدراس��ة ، وتقدمي 

عرض مختصر جملريات الدراسة لهذه اجلهات .

وعرضت توصيات هذه الدراس��ات بورشة عملها الثانية 

للمحور الثاني من دراسات املبادرة اخلاص بقطاع التسويق 
حتت عنوان » تطوير االستراتيجيات التسويقية لتحفيز 
الطلب احمللي والعاملي للتمور الس��عودية » بحضور عدد 

كبير من اخملتصني واملهتمني وأصحاب العاقة ومنها :
أوالً: إنشاء عامة جودة للتمور السعودية .

ثانياً: إنش��اء ش��بكة مراكز خدمات تسويق التمور في 
مناطق اإلنتاج الرئيسة في اململكة .

ثالثاً: إنش��اء نظام تداول إلكترون��ي لتجارة اجلملة )من 
قطاع أعمال إلى آخر( .

رابعاً: إطاق برنامج لتحفيز الطلب احمللي والعاملي على 
التمور السعودية .

     وتدعو املبادرة إلى عدم التوسع األفقي في زراعة النخيل، 
وضرورة تطاب��ق وتكامل مخرجاتها م��ع نتائج وتوصيات 
مبادرات الصندوق األخ��رى وخاصة املبادرة الثانية املتعلق 
بترش��يد اس��تهاك املياه في احملاصيل الزراعية .وتطوير 
أس��اليب مناولة وتس��ويق وتصنيع التمور باململكة، من 
خال تأس��يس كيان متطور لهذا الغرض آخذاً باحلسبان 
النمو الكبير املتوقع إلنتاج التمور، واحلاجة إلى استغال 
اإلمكانات وامليزة النس��بية للمملكة في هذا اجملال، لرفع 
امل��ردود االقتص��ادي، وخل��ق عام��ة جتارية ممي��زة ، وإيجاد 

استخدامات جديدة وخاقة لصناعة التمور.

الالعبون

غط�ت زي�ارات الفري�ق التوجيه�ي مجي�ع مناط�ق 
اململكة املنتجة للتمور وختللها االجتماع باملزارعني
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تعد اململكة العربية السعودية من الدول الرائدة في زراعة النخيل وإنتاج التمور، ويقدر اإلنتاج احلالي 
للتم��ور ما يقارب مليون طن س��نوياً، ولكن هل ريادة اململكة أتاحت له��ا اقتحام آفاق تطوير خدمة 
النخيل؟ أم أن الزراعة بش��كلها احلالي ال تعبر عن مكانة اململكة وإنتاجها من التمور؟ سؤال يبحث 

عن إجابة..
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   إن املس��احة املزروع��ة بلغت حوال��ي 156 ألف هكتار 
ويقدر عدد النخيل في اململكة بحوالي 25مليون نخلة 
كما يق��در عدد األصن��اف بحوالي 400 صنفاً تنتش��ر 
ف��ي مختلف املناط��ق الزراعي��ة وتتمي��ز كل منطقة 
في اململك��ة بأصناف معينة، ومعظمها اس��تخدمت 

األساليب القدمية في الزراعة وخدمة النخيل.

    وبالرغ��م م��ن ازدياد املس��احات املزروع��ة حالياً إال أن 
اإلنتاجي��ة في الهكتار قد تدنت في الس��نوات األخيرة 
وهذا يرجع إل��ى أن الكثير من النخيل املزروع حديثاً لم 
يدخل طور اإلنتاج ومن املتوقع بدخول الكثير من املزارع 
احلديثة طور اإلنتاج أن يزداد اإلنتاج بصورة كبيرة بحيث 

يتعدى املليون طن سنوياً ,

    لقد حققت اململكة بالفعل خال السنوات املاضية 
اكتف��اًء ذاتياً م��ن التمور، ومما الش��ك في��ه أن اخلطط 
والسياس��ات االس��تثمارية املرتبط��ة برف��ع الكف��اءة 
التصنيعي��ة والتس��ويقية للتم��ور ستس��اعد كثيراً 
كأحد الركائز األساسية لتحقيق التنمية الزراعية في 

اململكة..

امليكنة الزراعية
    ميكن تعريف امليكنة الزراعية بأنها القيام بالعمليات 
الزراعية اخملتلفة بواس��طة اآلالت واملعدات امليكانيكية  
التي تعتمد على القدرة احملركة امليكانيكية أو الكهربية 
م��ع بذل أق��ل مجهود بش��ري أو حيوان��ي ، بينما تعني 
الزراعة التقليدية القيام بالعمليات الزراعية باستخدام 
األدوات التقليدي��ة، ه��ذا م��ا قاله أ. د. حس��ن بن أحمد 
السيد الهاشم أس��تاذ هندسة اآلالت الزراعية   قسم 
هندسة النظم الزراعية كلية العلوم الزراعية واألغذية 
جامع��ة امللك فيص��ل، في مرك��ز التمي��ز البحثي في 
النخي��ل والتمور، مضيف��اً تلعب امليكن��ة الزراعية دوراً 

كبيراً  ف��ي تطوير القطاع الزراع��ي ألي بلد زراعي 
منتج،  ولذا فقد كان  الستخدام امليكنة الزراعية 
في الزراعة السعودية أثراً كبيراً في زيادة اإلنتاجية  
الزراعي��ة كماً ونوعاً لكثير من احملاصيل. فمن أهم 
مميزات   امليكن��ة الزراعية أنها وفرت الوقت واجلهد 
املبذول في الزراعة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية 
وكذل��ك زي��ادة اإلنت��اج الزراعي لوحدة املس��احة 
وذلك  لتلبية االحتياجات البشرية املتزايدة من احملاصيل 
الغذائية والتجارية. من جانب أخر أنها تساعد على إجراء 
العمليات الزراعية بس��رعة و بكفاءة ودقة عالية ومتكن 
م��ن زراعة مس��احات كبيرة من احملاصي��ل التي لم تكن 

لتزرع دون استخدام امليكنة. 

األثر اإليجابي
     ويؤك��د الهاش��م على أن  تطوي��ر آالت رش املبيدات 
الكيماوية  واس��تخدامها في برنامج امليكنة الزراعية 
أدى إلى زيادة س��يطرة املزارعني على اآلفات واحلش��ائش 
الض��ارة التي تصي��ب محاصيلهم  قبل اس��تفحالها 
وقضائها على احملصول، وكذلك مكنتهم من السيطرة 

على املساحات الزراعية الشاسعة بأسرع وقت ممكن.

دور الدولة
    وق��د كان لإلعان��ات و الق��روض )ب��دون فوائ��د(   التي 
قدمتها الدولة من خال  البنك الزراعي الس��عودي  أبرز 
األثر ف��ي ميكنة القط��اع الزراعي وتطوي��ره فنياً ورفع 
كفاءت��ه اإلنتاجية. وق��د أثبتت العديد من الدراس��ات 
أثر امليكنة على زي��ادة اإلنتاج الزراعي في معظم بلدان 
العالم النامي  وتعتبر اململكة العربية السعودية واحدة 
من أكبر الدول اس��تخداما للميكن��ة، حيث يرجع  جزء 
كبي��ر من التطور والزيادة في اإلنت��اج الزراعي باململكة 
وزراعة مس��احات واسعة  إلى اس��تخدام امليكنة على 

استحياء.  
لقد  كان لإلنفاق الضخم على امليكنة الزراعية والدعم 
امل��ادي ال��ذي تقدمه الدولة م��ن خال برام��ج القروض 
املمنوح��ة واإلعانات املقدمة األثر البالغ في اس��تخدام 
اجل��رارات الزراعي��ة وملحقاته��ا م��ن اآلالت واملع��دات 
احلقلية في كافة مناط��ق اململكة الزراعية وحتول منط 
الزراعة خاصة في املش��اريع الزراعي��ة اخلاصة والعامة 

ملف
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تكاليف امليكنة عالية جدا
 وتفوق املليون ريال!!
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احد اهم اسباب املشكلة:

ضعف الدعم املقدم لتوطني 
تقنيات خدمات النخيل
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إل��ى النمط احلديث الذي يعم��ل على تكثيف رأس املال ال
واستخدام اخملات احلديثة واملتطورة للميكنة الزراعية.  
ه��ذا األمر بدوره س��اهم ف��ي إحال امليكنة ول��و جزئياً 
مح��ل العمالة اليدوية في إجناز بعض األعمال الزراعية 
للتغلب عل��ى نقص العمالة املتاحة ف��ي هذا القطاع 
من جه��ة واس��تخدام التقني��ات احلديثة ف��ي الزراعة 
لزيادة املوارد الزراعية ومن ثم الدخل العائد من القطاع 
الزراع��ي من جهة أخرى. من جان��ب أخر  فإن من مميزات 
امليكنة الزراعية أنها تزيد من  إنتاجية العامل وحتسني 
رفاهيته من خال توفير اجملهود البدني للعمال مع زيادة 
إنتاجيته��م األم��ر الذي يحس��ن أحوالهم املعيش��ية. 
وق��د يدف��ع ذلك إل��ى االس��تغناء ع��ن ع��دد كبير من 
العم��ال الزراعي��ني،  إال أن��ه ميك��ن توجيه ه��ذه  القوى 
البش��رية لتعمل في قطاعات وطنية أخرى كالصناعة 
والتج��ارة واملش��اريع احليوية األخرى، له��ذا فإن امليكنة 
إذا اس��تخدمت بالطريقة الصحيح��ة فإنها لن تخلق 
مش��كلة اجتماعية أو بطالة ولك��ن  تقوم بحل بعض 
املشاكل االقتصادية في الباد والنهوض باحلياة الريفية.

املعوقات
    ويشير الهاشم  إلى أنه على الرغم من أن استخدام 
امليكنة في الزراعة لها مميزاتها وفوائدها املتعددة إال أن 
هناك العديد من املعوقات واملش��اكل التي قد حتول بني  
تطبيق امليكنة الزراعية ف��ي املنطقة، معدداً املعوقات 
في صغ��ر احليازات الزراعي��ة التي حتول دون اس��تخدام 
اآللة  الزراعية، وكذلك عدم توفر اخلبرة والكوادر الفنية 
املتخصص��ة في تش��غيل وصيان��ة اآلالت الزراعية مع 
ع��دم توف��ر قطع الغي��ار املطلوب��ة، إلى جان��ب احلاجة 
امللحة إلجراء البحوث والدراسة والتطوير لبعض اآلالت  
الزراعي��ة لكي تناس��ب العم��ل حتت ظ��روف املنطقة 
املس��توردة لهذه اآلالت ألن الكثي��ر منها يكون مصمم 
للعم��ل والتش��غيل حتت ظروف بلد املنش��أ، لذلك فإن 
اس��تخدام امليكنة يج��ب أن  يرتبط بظ��روف املنطقة 
املقترح إدخال امليكنة فيها وتوفر ش��روط تطبيقها وان 
يك��ون هناك دراس��ة فعلية لاحتياج��ات الفعلية من 
اجلرارات واآلالت  الزراعية من حيث العدد واحلجم والنوع 

مع االلتزام بالتوصيات والتعليمات التي تضعها اجلهة 
املعنية في القط��اع الزراعي في هذا اخلصوص لضمان 
اس��تخدام هذه اآلالت بطاقتها الكاملة وبأعلى  كفاءة 

حقلية ممكنة. 
    وإن كن��ا نختلف مع الدكتور الهاش��م في مس��ألة  
صغر احليازات، حيث توجد باململكة مزارع على مساحات 

شاسعة مازالت تستخدم الطرق القدمية التقليدية.
إن املش��كلة احلقيقية تكمن في غياب الرؤية الشاملة 
ملس��ألة التطوير، وعدم تش��جيع العقول املبتكرة التي 
تقدم حلوالً علمية تناس��ب املناخ الزراعي في اململكة، 
أو تطويري��ة ملع��دات عاملية، حتى تتناس��ب مع العمل 

احلقلي في املزارع السعودية

ملف
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طوبوغرافية االرض وطرق زراعة النخيل تعوق امليكنة
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جتارب فردية لم تلق القبول
آلة تخفيف

    نش��رت الرياض عام 2011م جترب��ة فريدة، حيث يقول 
صاحبها عبداهلل بن محمد البصير » نحمد اهلل العلي 
القدي��ر أن جعل بادنا الغالية منتجة للتمور, التي تعد 
م��ن أفضل مت��ور العالم، ولكن لألس��ف »أن هذه الثروة 
الهائل��ة ل��م جتد نصيبها م��ن العناية فن��رى أن جميع 
عملي��ات خدم��ة النخلة تك��ون يدوية مكلف��ة، وغير 

كافية ومنها تخفيف الثمار«.
ويقول عن آلة اخل��ف التي ابتكرها: »املعروف أنه عندما 
يتم تخفيف الثمار, من حوالي)25-30( بالش��مراخ إلى 
عدد)7-10( بالش��مراخ يكون اإلنتاج ممتازا، كبير احلجم، 
غالي الثمن، مرغوباً من املستهلك، أما عدم التخفيف 
تكون الثمار صغيرة احلجم غير مرغوبة وسعرها متدني 
ال تغطي تكاليف إنتاجها, يُستفاد من اإلنتاج إما علفا 

للحيوان��ات، أو مصان��ع احللويات، أو مصان��ع تنتج مواد 
سيئة خارج اململكة.

    ويضي��ف: بالنس��بة للبحوث الكثي��رة لزيادة حجم 
الثم��ار التي كلفت مبالغ كبي��رة , جند أنها تزيد احلجم 
بنس��بة صغيرة جدا, ومنها )قص نصف الش��مراخ- أو 
اعتبار لكل أحد عش��ر عس��يباً قنا واحداً من الثمار- أو 
قص وسط القنا – أو زيادة السماد( جند أن هذه احللول ال 
تقضي على مش��كله تزاحم الثمار بعضها لبعض مما 

يضعف من زيادة حجمها.

    ويضي��ف البصي��ر : كان البد من التخفيف الذي جنح 
ب��كل املقاييس, حيث يتم عن طري��ق عمالة مكلفة ال 
يس��تطيع العام��ل أن يفرط أكثر من ث��اث نخات في 

اليوم الواحد, ونحن وهلل احلمد عندنا مايني النخيل.
ومنذ س��نوات وأنا أحاول إيجاد آلة سريعة سواء يدوية, 
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أو كهربائي��ة لتخفي��ف الثم��ار, وبعد جه��ود مضنية 
استطعنا بحمد اهلل بالتعاون مع اآلخرين من إيجاد آلة 
جنحت بنسبة 60%، وسبب ذلك التأخير،  وعدم اكتمال 

العمل ما يلي :
أ - قصر موس��م التخفي��ف, مما ال يس��اعد على إجراء 

التجارب.
ب- ضع��ف اإلمكاني��ات املادية، ألن التج��ارب حتتاج إلى 

مواد خام ومخارط... الخ.
ج- عدم تفرغ العاملني إلجناز العمل الرتباطهم بأعمال 
أخرى س��واء الوظيفي��ة, أو التدريس, وإمن��ا يتم العمل 

وقت الفراغ.
ونظ��راً ملا يش��اهده البصير م��ن معان��اة املزارعني أخذ 
على عاتقه عمل ما اس��تطاع م��ن إيجاد حلول ألعمال 
خدم��ة النخلة آليا، ومنها )تخفي��ف الثمار- التفريط( 
- )س��قالة حول النخل��ة للجني والتلقي��ح والتفريط( 
- )آل��ة التلقي��ح( - )آلة ق��ص العس��بان والكرب(-)آلة 
بناء األحواض وحرث األعش��اب داخ��ل احلوض( - )آلة نثر 
السماد البلدي والكيماوي في حوض النخلة( - )املصائد 

الضوئية(.

    ونعل��م أن هناك آالت ملث��ل هذه األعمال ولكنها آالت 
مرتفعة األس��عار ال يس��تطيع املزارع أن يش��تريها، أما 
هدفن��ا فهو تصني��ع آالت صغيرة، رخيص��ة ,عملية، ال 

يتجاوز سعرها األلف ريال، حسب قوله..

    املهم أنه مازال يعمل على ابتكاره ويس��تخدمه في 
مزرعته، ولم يجد أي نوع من الدعم الذي يطور الفكرة، 
أو يكون ابتكاره ملهم��اً ألفكار تخدم امليكنة الزراعية، 
كم��ا ال ميكننا أن نعفي الش��ركات الكب��رى الرائدة في 
توزيع اآلالت الزراعية بش��كل عام، حيث أنها لم تبحث 
في مشكات النخيل، وخدمته، والدعوة لتطوير آلياته 
م��ن خ��ال املصّنعني اجلان��ب، أو اس��تضافتهم لتقدمي 

حلول عملية على أرض الواقع.

أفكار ناجحة خارج  احلدود
    أطلق مركز خدمات املزارعني أبوظبي خدمة التكريب 
امليكانيكي ألشجار النخيل، جتريبياً  بدايات العام احلالي 
ف��ي منطقتي رم��اح والدمثة مبدينة العني، اس��تعداداً 
لتعميمه��ا على كافة مناطق اإلم��ارة خال هذا العام، 

فيم��ا يعمل املركز حالياً على تدري��ب عمال املزارع على 
استخدام التقنية اجلديدة. 

    وب��دأ املركز تقدمي اخلدم��ة مقابل مبلغ رمزي قدره 13 
درهماً لكل متر من جذع النخيل الذي س��يتم تكريبه، 
وتتطلب التقنيات التقليدية من العمال القيام بتقليم 
س��عف النخيل اجلاف أو القدمي باستخدام منشار يدوي 
والذي يعتب��ر صعباً للغاية كما أنه غالباً ما يتم تنفيذ 
العملية بطريقة غير متناس��قة م��ا يخلق فرصاً أكبر 
النتش��ار اآلفات وتفش��ي األمراض في النخلة، ويحمي 
التكريب امليكانيكي األنسجة النباتية من التلف، ويتم 
بشكل سريع ومنظم مبا يتوافق مع النصائح واإلرشادات 

التي يقدمها خبراء النخيل العاملني باملركز..  
    ويس��تخدم التكري��ب امليكانيك��ي منش��اراً اهتزازياً 
يعمل بالبطارية وباتباع إجراء منتظم استحدثه املركز 
لضمان حتسني العملية، لتحقيق صحة أفضل ألشجار 
النخيل، حيث إن قطع الس��عف اجلاف وقواعد السعف 
بطريق��ة مائل��ة يضمن بقاء اجلزء الس��فلي من قاعدة 
الس��عف ضيقة حول اجلذع لتوفي��ر احلماية لها وعدم 
وجود أي ماذ لآلف��ات واألمراض مما يجنبها التعرض ألي 

إصابة. 

    كم��ا وزع مرك��ز خدم��ات املزارع��ني بأبوظبي أنظمة 
ري حديث��ة ملا يزيد على 90 % من امل��زارع مبختلف أنحاء 
املنطقة الغربية، ووفقا جلريدة البيان: »فقد حدد املركز 
هدفاً واضحاً وس��عى لتحقيقه وهو الوصول إلى توفير 
املياه املستخدمة في الزراعة بنسبة 40%، ويقّدم املركز 
حالي��اً املش��ورة واملس��اعدة الفنية للوص��ول إلى هذا 
الهدف عبر أس��اليب عدة، أهمها حس��ن األداء إلحداث 
التغيي��ر على املدى الطويل، وضمان تبني تقنيات توفير 

املياه«. 

    وتضيف الصحيفة: تضمن الدورات التدريبية تركيب 
املواد التي يورِّدها املركز وتشغيلها بشكل صحيح، كما 
تقدم برامج تدريبية لتثقيف عمال املزارع حول مساوئ 
الري املفرط ووقف التس��ربات وحتديث أنظمة الري، إلى 
خفض كمية املياه املس��تخدمة في الزراعية بنس��بة 

تصل إلى 45 %.

ملف
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فكرة االبتكار الغائبة
إن املش��كلة أعمق بكثير من كونها إغفال اجلانب التقني، ولكنها تتصل مببدأ البحث العلمي، ودعمه على أرض 
اململكة، التي تضم عدداً هائاً من املراكز العاملية، ولكن لألس��ف لم تخرج منها فكرة مثل جائزة خليفة للتمور، 
تل��ك اجلائ��زة العاملية التي حتظى باهتمام دولي كبير، واألكثر من ذل��ك أن عدداً كبيراً من أبناء اململكة من العقول 
املبدع��ة فازت بها، أو تش��ارك بأبحاث عاملية، تطور املنت��ج، أو تدفع نحو البحث عن اجلديد الذي يخدم البش��رية، 
فاململك��ة مبكانتها التاريخية واحلضارية والعلمية تبتعد عن هذا اجمل��ال، الذي يعد ركيزة من ركائز األمن الغذائي 

الوطني، فالنخيل ومتورها ليسا رفاهية، إمنا منهج حياة.
الفك��رة الغائبة هي البحث عن العقول الوطنية القادرة على تغيير مجرى تاريخ زراعة النخيل في العالم، ملا لها 
من مكانة محلية ودولية، فمازالت األفكار القدمية في خدمة النخيل كما هي من مئات السنني، إال القليل النادر.

عندما فتش��نا في أرش��يف التخيل والتمور  وجدنا تصريح الدكتور عبداهلل العبي��د وكيل وزارة الزراعة لألبحاث 

"النخيل وتمورها 
ليسا  رفاهية، إنما 

منهج حياة اال 
انه وبشكل فعلي 
لم يصل هذا الي 
مسامع وانظار 

المسؤولين"
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والتنمية الزراعية عام 1432ه�  2011م بجريدة الرياض 
حيث قال: إن اململكة العربية الس��عودية تتبنى إنشاء 
اجمللس الدولي للتمور على غ��رار اجمللس الدولي للزيتون 
حتت مظلة دولية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة،  وأن اململكة يش��رفها أن تكون مقراً لهذا 

اجمللس الدولي للتمور. 
فه��ل أنش��ئ اجملل��س الدول��ي؟ ه��ذا اجملل��س بفكرته 
الرئيس��ية يغوص في أعماق قطاع التمور والنخيل في 
العالم العربي والعالم بأثره، ودور  هذا القطاع في دعم 
االقتص��ادات العربية واإلس��امية، من خ��ال عمليات 

التصنيع والتس��ويق ، وإدخال التقنيات 
واالبتكارات  العاملية في مجال النخيل 

والتمور, 

العمالة الزراعية
    يعاني قطاع النخيل بندرة في العمالة 
املدربة، خاصة العمالة املوس��مية التي 
يتطل��ب وجوده��ا في موس��م احلصاد، 
وه��ذا ما عب��رت عنه الغرف��ة التجارية 
بالقصيم، موضح��ة أن وزارة العمل لم 
تب��ذل جهوداً حلل تلك املش��كلة – التي 
كان ميك��ن حله��ا بالتقني��ة احلديثة لو 
مت االنتب��اه إليه��ا مبكراً- ولك��ن دعونا 
في تلك املش��كلة وهي نقص العمالة، 

لنتعرف عن قرب على أوجه القصور.
علين��ا إيضاح بعض احلقائق، من أهمها 
أن عملية اس��تقدام عمالة موس��مية 
أو غير موس��مية  تس��تغرق من الوقت 
شهراً إلى شهرين، لذلك حرصت الوزارة 
على عقد لقاء موسع بالغرفة التجارية 
بالقصي��م، وكان االجتم��اع م��ع جلن��ة 
املزارع��ني، وجمعي��ة التم��ور باملنطقة، 
حيث قامت الوزارة بالتعريف بش��ركات 
االس��تقدام األهلية، ودوره��ا في تلبية 
احتياجات املزارعني، كما زودت الشركات 
مبعلوم��ات وافي��ة ع��ن قط��اع الزراعة 
ونوعي��ة اخلدم��ات التي يج��ب أن تقدم 
له��م، وفي هذا االجتماع مت حتديد موعد 

لتلق��ي الطلبات أو احتياجات املزارعني من التأش��يرات 
املوسمية قبل دخول موسم احلصاد بوقت كاف، وحتى 
تاري��خ 2014/7/15 لم يتقدم أحد س��واًء م��ن املزارعني، 
أو م��ن جمعية متور القصيم بطل��ب ملكتب العمل في 

املنطقة، أو لشركات االستقدام األهلية،
فما كان من وزارة العمل إال أن خاطبت الغرفة التجارية 
بالقصي��م بهذا األمر، وم��ع دخول موس��م الزراعة لم 
تتل��ق الوزارة ممثلة في مكاتبها أو الش��ركات أي طلبات 

الستقدام عمالة موسمية كما أشار اخلبر.

ملف
العدد
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    إن ال��وزارة حريص��ة كل احلرص على تلبية احتياجات املواطنني، وأجرت العديد من التعديات بش��أن اس��تقدام 
العمالة للمزارعني وغيرهم، كما وجه معالي نائب الوزير بس��رعة إصدار تأش��يرات موس��مية قبل نهاية ش��هر 
رمضان الفائت، وكما أس��لفنا لم تتلق الوزارة طلباً واحداً بهذا اخلصوص.. كان هذا إيضاحاً من وزارة العمل على 

حقيقة مشكلة نقص العمالة املوسمية.

    النقطة األهم التي نركز عليها أن املنوط به اس��تخراج تأش��يرات موس��مية هي ش��ركات االستقدام األهلية، 
وه��ذا تنبيه لكل املزارعني، فالع��ام القادم لن تتلقى مكاتب العمل في أي مكان من اململكة طلبات االس��تقدام 
كما كان يحدث في السنوات السابقة، فقد أوكل األمر برمته إلى شركات االستقدام، التي بدورها ميكنها توفير 

هذه العمالة إما عن طريق االستقدام لصالح املزارع، أو تأجير تلك العمالة لوقت محدد حسب حاجة املزارعني..
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التمور مصدر بديل
إلنتاج الوقود الحيوي

" الوقود النباتي"
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نع من النباتات احلية  الوقود النباتي أو الزراعي  هو أحد مصادر الطاقة املتجددة و يصَّ
أو األج�زاء النباتية احملصودة حديثاً )احلبوب، والبذور، واأللياف الس�يليلوزية في 
الكتلة احلية( التي تتميز بكونها محاصيل عالية احملتوى من السكريات والنشويات،  
ففي البرازيل يصنع من قصب السكر وفي الواليات املتحدة األمريكية من الذرة .

ُيستمد الوقود احليوي بشكٍل مباشر أو غير مباشر من نواجت عملية التمثيل الضوئي 
)Photo-assimilates(، حي�ث تنت�ج النباتات اخلضراء بفض�ل عملية التمثيل 
الضوئ�ي )Photosynthesis( تقريب�اً 850.000 ×   1014 كيلو جول س�نوياً، وبذا 
تع�د مصدراً متجددًا للطاق�ة )Renewable energy source(،  ويعمل الوقود 

احليوي على:
1. تقليل انبعاث غازات الصوب الزجاجية )غازات الدفيئة(.

2. تقليل معدل اس�تعمال الوقود األحفوري امللوث للبيئة )Dirty fuel(، واآليل 
للنفاذ.

.)National energy security( 3. زيادة األمن الوطني للطاقة
4. حتس�ن التنمية الريفية، وزيادة دخل املزارع، من خالل زيادة أسعار املنتجات 

الزراعية، وحتسن القيمة املضافة للمنتج.
.) Renewable(ومتجدد ،)Sustainable( 5. تأمن مصدر وقود مستدام
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 )Biodiesel( الديزل احليوي  
     ن��وع آخر من الوقود الزراعي ويس��تخدم كوقود في وس��ائط النق��ل وكأحد مصادر الطاقة 

املتج��ددة  يصن��ع من الزيوت والده��ون النباتية  وينتج في الدول االوربي��ة وميتاز بكونه  أنظف 

 Particulate( حيث أنَّ كمية املواد املعلق��ة ،)Petroleum diesel( بكثي��ر من الدي��زل البترول��ي

mattes(، واملركب��ات الهيدروكربوني��ة )Hydrocarbons(، والكبريت��ات       )Sulphates(، وامل��واد 

الس��امة املس��ببة للس��رطان )Cancel- Causing toxics( املنبعثة من احت��راق الديزل احليوي 

 N2O( Nitrous([ معنوياً أقل من تلك املنبعثة من الديزل البترولي. ولكن كمية أكاسيد اآلزوت

oxide[ املنبعث��ة من الديزل احليوي أكبر وه��ذا النوع من الوقود اقل ضررا على البيئة   حيث ان  

احتمال تشكل السحب الدخانية )Smog( نتيجة استعمال الوقود احليوي  سيكون أقل بنحو 

50 %، ألن كمية املركبات الهيدروكربونية املنبعثة أقل.

    تس��اعد عملي��ة إضافة اإليثان��ول )Ethanol( إلى الغازول��ني )Gasoline( في تقليل انبعاثات 

غاز أول أكسيد الكربون )CO(، وتساعد في خفض نسبة املواد املسرطنة )Carcinogenic( في 

الغازولني، مثل البنزين )Benzene(، والتولوين )Toluene(، والزايلني )Xylene(، حيث أدت عملية 

خلط الكحول اإليثيلي مع الغازولني بنس��بة 10% فقط إلى خفض نس��بة البنزين املسرطنة 

.Acetaldehyde بنحو 25 % باملقارنة مع الغازولني، ولكن يحرر اإليثانول كمية أكبر من

هل يخفف الوقود احليوي من ظاهرة االحتباس احلراري؟
    تس��تطيع النباتات اخلضراء أْن تس��تعمل كامل غاز الفحم )CO2( الناجت عن احتراق الوقود 

احلي��وي، بفضل عمليات التمثي��ل الضوئي )عملية تثبيت الكربون(، وه��ذا ما يُعرف اصطاحاً 

بحلق��ة الكربون املغلق��ة  ]Closed carbon cycle[   )التدوي��ر الكامل للكربون(، ولكن لوحظ 

أن النباتات اخلضراء تعمل على تدوير جزء بس��يط من غاز الفحم الناجت عن عملية حرق الوقود 

البترول��ي، األم��ر الذي ي��ؤدي إلى ارتف��اع تركيز غاز الفحم بش��كٍل ملحوظ على مرِّ الس��نني، 

واستفحال ظاهرة االحتباس احلراري. 
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أهم الغازات املسببة لالحتباس احلراري 
إن نش��اطات اإلنس��ان غير املس��ؤولة والتوس��ع الصناعي 

والعمران��ي ف��ي الق��رن األخي��ر أدت إلى اإلخ��ال بالتركيب 

الطبيع��ي لغ��ازات الغاف اجل��وي مما كان له اكب��ر األثر في 

ظهور كثير من املشاكل البيئية والصحية  مع بداية الثورة 

الصناعي��ة ،في حوالي الع��ام 1850، بدأ يرتف��ع تركيز ثاني 

أوكسيد الكربون اجلوي ، جنم هذا االرتفاع وبشكل كبير عن 

احتراق الوقود األحفوري الذي يطلق ثاني أوكس��يد الكربون 

كمادة ناجتة فرعية ، قد يتوقع استفادة النبات من زيادة ثاني 

أوكسيد الكربون في اجلو ، إال أنه في واقع األمر ميكن الرتفاع 

تركيز ثاني أكس��يد الكربون في اجلو إحلاق الضرر بالكائنات 

احلية التي تقوم بعملية البناء الضوئي أكثر من مساعدتها 

.يحتجز ثاني أكس��يد الكربون و غازات أخرى في اجلو بعض 

حرارة كوكب األرض ، وهذا يجعل األرض أكثر س��خونة، وقد 

يؤدي هذا االحتباس احلراري إلى خفض  هطول األمطار على 

األرض ، فتتصحر مناطق وقد ال تعود مائمة ملعظم النباتات  

كذلك يتفاعل ثاني أكسيد الكربون في اجلو مع املاء فتنتج  

أمطار حمضية ، ميكن أن تؤدي إلى هاك النباتات .

جدول  رقم1 : نسبة مساهمة الغازات في ظاهرة االحتباس 

احلراري.

   إنَّ اس��تعمال اإليثانول سيؤدي إلى خفض انبعاثات غازات 

الدفيئة بنح��و 13%، ولكن تؤدي عملية التوس��ع في زراعة 

محاصي��ل الوقود احلي��وي، وما تتطلب م��ن عمليات خدمة 

)فاحة، وزراعة، وتس��ميد، وعزيق، وري، وحصاد، ونقل... الخ( 

إل��ى زيادة مع��دل انبعاث غ��ازات الدفيئة، مما يلغ��ي املنافع 

الناجم��ة ع��ن اس��تعمال اإليثان��ول ف��ي خفض مس��توى 

االنبع��اث من غازات الدفيئة. وبين��ت العديد من البحوث أنَّ 

إنت��اج اإليثانول من حبوب الذرة الصف��راء ال يخفف إالّ قدراً 

يسيراً من انبعاث غازات الدفيئة مقارنًة مبا يسببه الغازولني 

املستخرج من النفط اخلام، أو أّنها ال تخفف منه أبداً. لذلك 

لن يك��ون لإليثانول أية جدوى اقتصادية أو بيئية حتى يطور 

املعنيون بشأنه طرائقاً للحصول عليه من ألياف السيليلوز، 

التي ال يتطلب إنتاجها وقطافها اس��تهاك كمياٍت كبيرة 

من مصادر الطاقة التقليدية )الوقود االحفوري(. وهنا تكمن 

أهمية استعمال التمور كمصدر مهم في هذا اإلنتاج حيث 

يصنع الكحول اإليثيلي بش��كٍل رئيس من حبيبات النشاء 

اخملزونة في حبوب الذرة الصفراء )Corn(، باإلضافة 

النسبة المئوية )%(الغاز

CO2 64ثاني أوكسيد الكربون%

CH4 19الميثان%

CFCs 11الكلوروفلوكاربونات%

N2O 6ثاني أوكسيد النيتروجين%
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إلى النش��اء املوجود في حبوب القمح )Wheat(، والش��عير 

)Barley(، والذرة البيضاء )Sorghum(، والس��كر املستخرج 

من سوق قصب السكر )Sugar cane(، والشوندر السكري 

 .)Dates( والتمور ،)Sugar beet(

 ما هو اإليثانول احليوي )Bioethanol(؟ 
    اإليثان��ول احلي��وي OH CH2 CH3 مركب عضوي طبيعي 

يتم استعماله كمصدر للطاقة، وهو من أهم االكتشافات 

احلديثة في مجال الطاقة البديلة لتقليل الغازات الس��امة 

املتصاع��دة م��ن الس��يارات واملؤث��رة عل��ى طبق��ة األوزون 

والبيئ��ة وتقليل ظاه��رة االحتباس احل��راري. إن املواد األولية 

املس��تخدمة في إنت��اج اإليثانول احليوي هي مواد س��كرية 

أو س��يليلوزية كالبنج��ر الس��كري وقصب الس��كر والذرة 

واملوالس والفضات الزراعية والتمور واألجزاء الس��يليلوزية 

لنخلة التمر، جترى عليها سلس��لة م��ن العمليات احليوية 

والتحل��ل املائي والتخمر عن طري��ق أنزميات وأحياء مجهرية 

يتم حتول جزيئة الس��كر إلى إيثانول، ولهذا الس��بب يطلق 

علي��ه اإليثان��ول احليوي.. واجل��دول رقم ي2بني إنت��اج الوقود 

احليوي عاملياً.

 جدول   رقم 2اإلنتاج العاملي للوقود احليوي.

إن اغ��راءات مزايا الوق��ود احليوي وأبرزها توفي��ر طاقة بديلة 

للنفط صديق��ة للبيئة وخفض الغازات املس��ببة لظاهرة 

االحتباس احل��راري دفع العديد من الدول ال��ى اصدار قوانني 

وتش��ريعات واقامة مؤسس��ات تش��جع على انتاج الوقود 

الزراعي،  وهذا جعل العديد من املزارعني والفاحني للتفكير 

بتأجير اراضيهم لهذا الغرض في عدة دول)كمبوديا/الفلبني/

مدغشقر( 

    إن زيادة إنتاج الوقود احليوي  ستؤدي حتما الى  زيادة أزمة 

الغذاء ونق��ص توفره في العديد من ال��دول التي تعاني من 

األزمة الغذائية وهذا األمر دفع  منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية املعروفة بنادي الدول الغنية للعمل على:

	 عدم التوسع في انتاج الوقود احليوي.

	 خفض استهاك الوقود والطاقة.

    إن تكلف��ة خف��ض انبعاثات الغازات املس��ببة لاحتباس 

احلراري هي اقل كلفة من التحول الى الطاقة البديلة وإنتاج 

الوقود النباتي وان هذا التحول سيس��بب رفع اسعار الغذاء 

ويؤثر س��لبا على صناعة السلع االساس��ية املعتمدة على 

احملاصيل الزراعية.

ه��ل اس��تخدام الوق��ود احلي��وي، وخاص��ة 
اإليثانول اقتصادي ؟

    إنَّ محت��وى الطاق��ة )Energy content(، ال��ذي يق��اس 

 British )BTU( Temperature[  بواحدة احل��رارة البريطاني��ة

Unit[  ف��ي وق��ود اإليثانول أقل منه ف��ي الغازولني،  حيث أنَّ 

البرميل الواحد من اإليثانول )يتس��ع 42 غالوناً( ينتج طاقة 

حرارية مقدارها 80000 وحدة حرارة بريطانية، في حني تبلغ 

 ،BTU الطاقة الت��ي ينتجها برميل الغازولني 119000 وحدة

وه��ذا يعني أن 42 غالوناً من اإليثانول تعادل في طاقتها 28 

غالوناً من الغازولني العادي اخلالي من الرصاص. وبتعبيٍر آخر، 

ميكن القول أنَّ اآللية تستهلك كمية أكبر من الوقود احليوي 

لتس��ير املس��افة نفس��ها، أي لو أّنك مألت خزان س��يارتك 

 ،)E85( بوقود الغازولني الذي يحت��وي على 15% من اإليثانول

النخفضت املسافة التي تقطعها بنسبة 33%، لذلك حتى 

لو كان غالون اإليثانول أرخص ثمناً من غالون الغازولني، فإن 

على س��ائقي السيارات ش��راء كمياٍت أكبر لقطع املسافة 

 Fuel( ذاته��ا. وهذا يتطلب إنش��اء ع��دد أكبر من احملط��ات

stops(، وخاص��ة على الط��رق العامة بني امل��دن أو الواليات 

جتنباً النقطاع الس��ائقني عند نفاذ الوق��ود احليوي، أو إعادة 

تصميم الس��يارات بحيث تزود بخزانات وقود من معدن غير 

كمية اإليثانول الحيويالدولة

المنتجة بليون غالون / سنة

4.8الواليات المتحدة األمريكية

4.4البرازيل

1.0الصين

0.50الهند

0.25فرنسا

تقرير
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قابل للتآكل، وبأحج��ام كبيرة.أضف إلى ذلك، فإنَّ اإليثانول 

يس��بب التآكٍل الس��ريع لغرف االحت��راق الداخلي، وخزانات 

نعة من  الوقود، واخلراطيم املطاطية، واألجزاء في احملرك املصَّ

األملنيوم، مثل منظّم االحتراق )الكربيراتور(، لذلك فإن أعلى 

نس��بة تتقبلها محركات الس��يارات هي 10% من اإليثانول 

دون أن يلح��ق به��ا أي ضرر.  وال يس��مح إطاقاً باس��تخدام 

اإليثانول وال بأي نسبة في وقود الطائرات، الذي يجب أالَّ يقل 

في��ه رقم األوكت��ان )Octane No( ع��ن 100، ويجب أن يكون 

نع��اً من املنتجات النفطية بش��كٍل كام��ل )100%( وال  مصًّ

ميك��ن أيضاً نقل اإليثان��ول في أنابيب النف��ط العادية التي 

تس��تعمل في نقل الغازول��ني والديزل ألنه يس��بب تآكلها 

على مرِّ الزمان ، وحدوث التس��ريب، وقد تتلوث األنابيب باملاء 

الذي ال ميتزج مع الغازول��ني والديزل، ولكنه ميتزج باإليثانول، 

ويخفض من قيمته احلرارية. لذلك، يتطلب إيصال اإليثانول 

إل��ى محط��ات التخزين الرئيس��ة وج��ود ش��احنات مزودة 

 Stainless( نعة من الس��تانلس ستيل بخزاناٍت كبيرة مصَّ

steel(، أو إنش��اء ش��بكة جديدة من األنابيب، أو استعمال 

الديزل للشاحنات العادية التي ستنقله من أماكن تقطيره 

إل��ى أماكن تخزين��ه، أو إلى محطات الوق��ود. وهذا يزيد من 

تكاليف اإلنتاج واستهاك الطاقة.

التم��ور مصدر بديل مناس��ب النتاج الوقود 
احليوي

تعتمد كمية اإليثانول الناجت على نوعية املادة األولية ونسبة 

السكريات فيها. وكما في اجلدول رقم   3 

اجلدول رقم3   كمية اإليثانول احليوي املنتجة من النباتات

ماحظ��ة: الهكتار الواحد من النخيل ينت��ج 6300 لتر من 

اإليثان��ول احليوي إضافة إلى االس��تفادة من اخمللفات الناجتة 

في تصنيع منتجات أخرى.

طريقة إنتاج اإليثانول احليوي من التمور
    عصي��ر التم��ور غن��ي بالس��كريات األحادي��ة والثنائي��ة 

واألم��اح والفيتامين��ات، وهذه تعد عناصر أساس��ية لنمو 

األحياء الدقيقة، وبش��كٍل خاص اخلمائر التي تستعمل في 

إنتاج اإليثانول. وقام  البصام )2009(  بإنتاج االيثانول احليوي 

من التمور وذلك  باس��تعمال عصير التمور احملضر من دبس 

صنف الزه��دي بتركيز 70%، حيث مت حتضير تراكيز مختلفة 

منه )50،  و100، و200، و300غ/ل( .

. NHCl إلى 4.5 باستعمال PH عدل 	

 Saccharomtces cervisiac( اس��تعملت اخلمائر التالية   	

و Candida utillis(، وبطريقت��ني للتخم��ر هم��ا الطريق��ة 

التقليدية وطريق��ة اخلايا املثبتة بعد حتديد الظروف املثلى 

للتخمر من حرارة وPH وتركيز املادة السكرية. أجنزت عملية 

التخم��ر باس��تعمال دوارق زجاجية مخروطية بس��عة 250 

مل حتت��وي على 100مل من الوس��ط الغذائ��ي حتت ظروف 

غير هوائية وعند درجة حرارة 30 ْم وملدة 48 ساعة، وجمعت 

اخلايا بوس��اطة عملية الطرد املركز عند سرعة 4500 دورة/ 

دقيقة وملدة 15 دقيقة .

  Sodium alginate مت   التثبي��ت بوس��اطة حوام��ل م��ن   	

وذلك بوضعه في أنبوب زجاجي بطول 50 سم وقطر 4 سم، 

وبلغت سرعة تدفق السائل 6 مل / ساعة.

• وكانت النتائج كما يلي:

1.   إنتاجي��ة خمي��رة S.cerevisiae 8.4% إيثان��ول خال 36 

.%6.8  C.utilis ساعة، بينما كانت إنتاجية خميرة

2. درجة احلرارة املثلى لكا طريقتي التخمر هي 30 ْم وكانت 

خمي��رة S.cerevisiae هي األكفأ في إنت��اج اإليثانول حيث 

أعط��ت 10.6% عن��د درجة ح��رارة 30 ْم باس��تعمال طريقة 

اخلاي��ا احل��رة )Bactch fermentation( م��ع وج��ود 0.4 غ/ل 

س��كريات غير مس��تهلكة، بينم��ا أعطت طريق��ة اخلايا 

املثبتة )Immobilizedcell( نسبة 11.4% إيثانول وباستهاك 

كامل جلميع السكريات في الوسط الغذائي.

3. كان��ت أعل��ى إنتاجية لإليثانول عن��د PH = 4.5 عند ثبات 

درجة احلرارة.

كمية اإليثانول الحيوي محتوى السكرياتالمادة األولية
المنتج لتر لكل طن من المادة األولية

60 لتر%13 سكروزقصب السكر

116 لتر18 %بنجر سكري

375 لترنشاءذرة صفراء

280 لتر65 %التمور
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4. كانت خميرة S.cerevisiae هي األكفأ باستهاك السكر 

وحتويله إلى إيثانول بكا الطريقتني.

ومن هذه التجربة يس��تدل على إمكانية اس��تعمال عصير 

التمر إلنتاج اإليثانول الصناع��ي عند إجراء عملية التخمير 

.S.cerevisiae بوساطة طريقة اخلايا املثبتة خلايا خميرة

إن تبن��ي إنت��اج وق��ود حي��وي صدي��ق للبيئة واإلنس��ان 
وضم��ن املواصف��ات الفني��ة القياس��ية الدولي��ة ه��و أمر 

حيوي ومهم، ويحقق اآلتي:
1. إنت��اج اإليثانول احليوي من التمور الرديئة ومتور الدرجة 
الثاني��ة غي��ر الصاحل��ة لالس��تهالك البش��ري وكذل��ك م��ن 

مخلفات أشجار نخيل التمر األخرى.
2. استعمال اإليثانول احليوي مع وقود املركبات االعتيادي 

لتوفير بيئة نظيفة وحتقيق كلفة اقتصادية أقل.
3. زي��ادة الكتل��ة احليوي��ة )نخي��ل التمر( ملكافح��ة التصحر 

وحتقيق االكتفاء الذاتي.
وميك��ن الب��دء في الدول العربي��ة بإنتاج وق��ود النخيل  لعدة 

اسباب، منها:
1. توافر التمور الفائضة عن االستهالك احمللي والتصدير،.

2. خلق بيئة نظيفة ألن استعمال اإليثانول احليوي بنسبة %5 
مع وقود الس��يارات يخفض من نسبة أول أوكسيد الكربون 

في اجلو مبقدار %30.
3. إن أح��د أهم االنتقادات املوجهة لصناعة الوقود احليوي 
م��ن النبات��ات هو حرمان البش��ر م��ن مصادر غذائي��ة مهمة، 
ولكن اس��تعمال التم��ور لهذا الغرض يوفر مص��درًا جديدًا 

لإلنتاج بعيدًا عن احملاصيل األخرى.
4. ميتل��ك قطاع النخيل والتمور ميزات مهمة تس��اعد على 
تلبي��ة متطلب��ات الس��وق من الوق��ود احلي��وي، وكذلك عن 
طريق إنتاج مواد مهمة لالستهالك البشري )السكر السائل، 

اخلل، اخلميرة...الخ(.
5.   توفير دخل اقتصادي إضافي

تقرير

د. عبدالباسط عودة إبراهيم
خبري تقنيات النخيل- مسقط سلطنة عمان
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    مازال الهاجس الكبير الذي يقابل أي أمة، ويس��تنفر جهودها، 

مشكلة التعطل، أو البطالة، ونحن في اململكة مازلنا نعاني من 

هذه املشكلة النوعية، وأقول نوعية ألنها تختلف عن مشكات 

البطالة املوج��ودة في معظم بلدان العالم، وذلك ألن مش��كلة 

البطال��ة ف��ي بل��دان العال��م ناجتة عن ع��دم توافر ف��رص عمل 

حقيقي��ة ألبناء البلد، ولكن في اململكة، ففرص العمل موجودة، 

وكذل��ك أبناء الوط��ن يبحثون عن فرص عمل حقيقي��ة!! إذاً أين 

املشكلة؟.

    املش��كلة أنن��ا رمب��ا نفتق��د اإلرادة احلقيقية، نحن كش��عب، 

ورج��ال أعم��ال، فأمامنا ث��روات طبيعية ميكنه��ا أن جتتذب أبناء 

وبنات الوط��ن، ولدينا جتارب ناجحة النخراط الفتيات  في العمل 

مبصانع التمور، وأثبنت تفوقاً، ولكن ما أقصده هنا الصناعات غير 

التقليدي��ة التي جتتذب الباحثني واملهندس��ني من أبناء اململكة، 

حيث ميتلكون الفك��ر والعلم، والطاقة، وعلين��ا أن نهيئ املناخ، 

وتكون هناك إرادة شعبية، تدعمها إرادة سياسية جلعل تشغيل 

الشباب من اجلنسني، في صناعة التمور هدفاً وطنياً.

    إن تصني��ع التم��ور في تلك الظروف الت��ي تكتنف هذا املنتج 

الوطني م��ن انخفاض أس��عار، أيضاً كثرة املنتج��ات التي ميكن 

تصنيعها من التمور التي تزيد على 150 منتجاً.

    إن انخ��راط أبناء الوطن في صناعة وطنية ميثل اس��تراتيجية 

مس��تقبلية للصناع��ة الوطنية التي ميكنه��ا أن تنقل اململكة 

نقلة كبرى ف��ي عالم التصنيع، بدالً م��ن التصدير اخلام للتمور، 

أو مجرد التهامها طازجة عل��ى املوائد، فالتصنيع لن يقترب من 

األصناف الفاخرة، بل املتوسطة والرديئة.

   إنن��ا منتلك املقومات، م��ن املنتجات، والطاقة الش��ابة، نبحث 

فق��ط ع��ن اإلرادة احلقيقية الت��ي حتول الطم��وح لبرنامج عمل 

وطن��ي، فبأدينا ميكننا أن نقضي على مش��كلة التعطل بفرص 

عمل حقيقي��ة وعائد جي��د، وبيئة عمل منوذجي��ة، فالتمور كنز 

حقيقي كفانا هدراَ لها..

تصنيـــــع التمور
 األمل .. كفانا هدرًا

مانع الفايد

املدير التنفيذي لشركة ماريات
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التاريخبيشـــة
والحضارة.. 

 "سلة التمور"
حممد آل طفيل

املشرف على املركز االعالمي ملهرجان الصفري



47 بيشـــة
م��ن عمق التاريخ الضارب في اجلذور، ومن عبق املاضي وزهو املس��تقل وقفت بش��موخها، بنخيلها 
وبأرضها وبأنس��انها، لتصطف في مقدمة النهضة التنموية التي تش��هدها اململكة، إنها ” بيشة 

النخل” أو ” سلة التمور” كما يحب أن يسميها أهلها. وسميت بذلك لزراعتها مليون نخلة.
وتش��تهر محافظة بيشة بإنتاج أجود أصناف التمور على مس��توى اململكة وهو ” الصفري”. وتنتج 

منه أكثر من 50 ألف طن سنوياً. 
متتاز بيش��ة مبوقع اس��تراتيجي جعل منها محطة للقوافل املس��افرة من وإلى جند وعس��ير واليمن 
واحلجاز، يتزودون منها بحاجاتهم الضرورية، كما مر منها أبرهة احلبشي بجيشه الكبير، وحتارب مع 

سكانها وهو في طريقه إلى مكة.
وتقع محافظة بيش��ة في اجلزء الشمالي من منطقة عسير، حتدها محافظة رنية شماالً، وخميس 
مش��يط والنم��اص من اجلنوب واجلنوب الغرب��ي، والباحة وبلقرن غرباً ومحافظة تثليث من الش��رق، 

وتبعد عن العاصمة الرياض 950كم وعن أبها 250كم.
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    وتعرف جغرافية بيش��ة بأنها امتداد احلوض األدنى لوادي بيش��ة بواحاته الغنية باملياه على امتداد يقدر بأكثر 
من 150كم من اجلنوب إلى نهاية حدود مركز اجلنينة في الش��مال، حيث تختفي بعد ذلك القرى الزراعية لوجود 
الرمال غير القادرة على حفظ املياه املنحدرة من األودية التي تشتهر بها بيشة وهي أودية كبيرة ذات فروع متعددة 

وأهمها وادي بيشة ووادي تبالة ووادي ترج ووادي هرجاب.

    وتعد بيش��ة من أكبر وأهم محافظات منطقة عس��ير، حيث تضم الكثير من املش��روعات التنموية العماقة 
ف��ي جميع مجاالت احلي��اة، نتيجة االهتمام والرعاية التي حظيت بها من حكومتنا الرش��يدة، ومن خال املتابعة 
والتوجيه��ات الدائم��ة م��ن صاحب الس��مو امللكي األمير فيص��ل بن خالد ب��ن عبدالعزيز أمير منطقة عس��ير،   

تمورها .. جودة عالمية .. وتصدير محلي

مدينة
العدد
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ومحافظه��ا محم��د بن س��عود املتحمي ال��ذي ال يألو 
جه��داً في العم��ل الدؤوب للرقي به��ذه احملافظة، الذي 
يعقد علي��ه أهالي احملافظة اآلم��ال والطموحات، فقد 
حظيت بيشة مبشاريع تطويرية وتنموية كبيرة شملت 
جميع جوانب احلياة، حيث تتميز محافظة بيشة بوجود 
مط��ار يخدم س��كان احملافظ��ة ويلب��ي احتياجاتها في 
السفر والتنقل ومتت توس��عته على أحدث التصاميم 

الهندس��ية، ويتمي��ز مط��ار بيش��ة بقرب��ه م��ن مركز 
احملافظة، كما يوجد في بيشة مصنع اسمنت املنطقة 
اجلنوبي��ة الذي يغطي إنتاجه طلب احملافظة إضافة إلى 
املناطق األخرى، كذلك يوج��د باحملافظة مجمع اإلذاعة 
والتلفزيون، ومحطة الكهرباء جنوب املدينة، كما يوجد 
مش��روعات للمي��اه وأخرى للص��رف الصح��ي، وهناك 
مش��روعات سترى النور قريباً ويأتي في مقدمتها مبنى 

احملافظة اجلديد وازدواجية جسر بيشة.
مليون نخلة:

    وتش��تهر ” بيش��ة ” بزراعة النخل وإنتاج 
أج��ود أن��واع التمور حي��ث حتت��ض أكثر من 
مليون نخلة، وقبل أزمتها الشهيرة باجلفاف 
كان به��ا 3ماي��ني نخلة، وأوض��ح مدير فرع 
الزراعة في محافظة بيشة املهندس سالم 
بن محمد القرني أن احملافظة تش��تهر بإنتاج 
أجود أصناف التمور على مس��توى اململكة، 
وه��و ” الصفري” وتنتج أكثر من 50 ألف طن 
من التمور سنوياً، ويوجد بها مليون نخلة في 

الوقت الراهن ومصنع واحد إلنتاج التمور.
كم��ا أنها  م��ن أخص��ب مناط��ق اململكة 
وتربتها من النوع األصفر أو الطينية اخلفيفة 
وهي من رواس��ب األودية العديدة باملنطقة 
كوادي بيش��ة وترج وتبالة وهرجاب، اهتمت 
وزارة الزراعة واملياه مبنطقة بيش��ة الزراعية 
نظرا الش��تهارها بزراعة النخيل ذات األنواع 
اجليدة واملتعددة ومنها: الصفري، والشكل، 
والبرن��ي، واملقفزي ، ويبلغ عددها اآلن حوالي 
ثاثة مايني نخلة جتمع عدة أنواع من التمور، 
ويصدر إلى جميع مدن اململكة وله ش��هرة 
خاص��ة ومعروفة، إضافة إل��ى زراعة العنب 
اجليد مثل: الطايفي، والرازقي، وكذلك زراعة 
احلبوب بأنواعها والفواك��ه واخلضروات ولذا 
قررت وزارة الزراعة واملياه إنش��اء س��د امللك 
فهد العم��اق لدعم النش��اط الزراعي في 
هذه املنطقة، كما جتود أيضا بزراعه الفواكه 
املتنوعة كاجلوافة واملاجن��و والرمان، وكذلك 
زراع��ة احلب��وب واخلض��روات بأنواعها حيث 
تعتمد الزراعة في بيشة على املياه اجلوفية، 
حيث يوجد بها ما يقرب من خمس��ني ألف 

مضخة ضخمة لسحب املياه للري.
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سد امللك فهد
    وس��عياً من احلكومة لتأمني املياه وتنمية مصادرها، قامت بإنش��اء س��د امللك فهد بن عبدالعزيز الذي يقع في 
وادي بيشة مبنطقة عسير، وهذا املشروع يعتبر من أضخم املشاريع التي نفذتها اململكة بقيمة 249 مليون ريال، 
ويعد من أكبر السدود من حيث احلجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وطوله 507 
أمتار، وبس��ماكه 80 متراً عند القاع، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون متر مكعب مش��كاً بحيرة يزيد طولها 

على 18 كيلوا متراً.

    ويعتبر وادي بيشة أحد أكبر األودية باجلزيرة العربية حيث يزيد طوله عند موقع السد على 250 كيلوا متراً وتبلغ 
مساحة جتميع السيول لهذا السد حوالي 7600 كيلو متر مربع كما يتميز الوادي بارتفاع معدالت هطول األمطار 

في منابعه وروافده، وكان للسد أثر في توفير املياه وازدهار التنمية الزراعية.

    ويقع س��د امللك فهد بن عبدالعزيز بوادي بيش��ة على بعد 40كلم جنوب غرب مدينة بيشة ويعتبر من أضخم 
املش��اريع التي قامت حكومتنا الرش��يدة بتنفيذها لتأمني املياه وتنمية مصادرها في اململكة إذ يعتبر أكبر س��د 
خرس��اني في منطقة الشرق األوسط من حيث احلجم والطاقة التخزينية ويأتي تنفيذ هذا املشروع ضمن خطة 

وزارة املياه لتنمية موارد املياه واحملافظة عليها لتأمني أهم عناصر احلياة وهو املاء.

 سد الملك فهد بن عبدالعزيز
أكبر سد خرساني في الشرق األوسط
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س��نوات مضت أصبح من املألوف في بيشة مشهد اصطفاف شاحنات نقل النخيل 

أمام مديرية الزراعة بش��كل يومي الس��تخراج تصاريح تصدير ونقل أشجار النخيل، 

والوجه��ة إما إلحدى م��دن اململكة أو لدولة م��ن دول اخلليج. ليتس��نى للنخلة التي 

هددها املوت في مزرعة أو على ضفاف واد أو أس��فل جبل في بيش��ة العيش في شارع 

خليج��ي أو في فناء وزارة أو حديقة، وليتحول املزارع البيش��ي مرغماً من تصدير إنتاج 

نخيله من التمور إلى تصدير النخيل بتمورها وجذورها مقابل ثمن بخس.

محطة مهمة  في حياة محافظة بيشة
تهجير نخيلها إلى دول الخليج بعد موجة جفاف

مشروعات املياه:
    ويعتبر مشروع نقل املياه من متكون الوجيد في صحراء الربع اخلالي إلى محافظتي بيشة وتثليث من 

أبرز مشاريع وزارة املياه في بيشة لتعزيز القدرة املائية والقضاء على مشاكل وأزمات املياه.
ومن املشاريع الهامة للمياه في بيشة أيضاً محطة تنقية سد امللك فهد ونقلها لوسط احملافظة، التي 

أقيمت منذ أعوام بتكلفة جتاوزت 85 مليون ريال.
أما فيما يختص بشبكة مياه الشرب فقد استفادت منها بعض أحياء احملافظة في املرحلة األولى ، وقد 

بلغ عدد املنازل املستفيدة حوالي 900 مشترك حالياً، وفي العقود املقبلة قرابة 4000 توصيلة.
وتشهد محافظة بيشة أيضاً إقامة العديد من مشاريع املياه الهامة منها : 

- مشروع توسعة شبكة مياه الشرب بتكلفة 43 مليون ريال.
- مشروع توسعة شبكة الصرف الصحي بقيمة 23 مليون ريال.

- مشروع محطة أشياب الدحو بتكلفة 28 مليون ريال، إضافة إلى مشروع خط نقل مياه الشرب حملطة 
الدحو بقيمة 22 مليون ريال.
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املوقع االستراتيجي حملافظة بيشة 
     تع��د ه��ذه الواحة من أه��م املراكز التجارية في جن��وب اجلزيرة العربية في 
عصوره��ا القدمية ، وقد لعب موقعها االس��تراتيجي دوراً مهماً في ش��هرتها 
قدمي��اً نظراً إلى وقوعها على أح��د فروع الطريق العاملي الش��هير الذي يعرف 
»ب��درب البخور« حيث جند أن طريق البخ��ور يتفرع من محطة جنران إلى فرعني 
أحدهما مير بتثليث، ثم يتجه إلى تبالة إلى الغرب من واحة بيش��ة ثم يس��ير 

إلى الطائف ومكة في طريقه إلى شمال اجلزيرة العربية. 

     أما في احلاضر فتعد محافظة بيشة ذات أهمية اقتصادية وجتارية وثقافية 
وعس��كرية في العهد الس��عودي ال س��يما وأن موقعها مكنها من أن تكون 
منقطة مركزية جليوش امللك عبدالعزي��ز التي وحدت املنطقة اجلنوبية، وكان 
س��لة غذاء وفيها تتواجد األس��واق التجارية الضخمة، ألنها بوابة اجلنوب من 
جهة الش��مال، وتقع جنوب غرب املنطقة الوس��طى وجنوب ش��رق املنطقة 
الغربية وهي بالتالي وس��يلة اتصال بني أربع مناطق وهي املنطقة الوس��طى 

والغربية والباحة وجنران وعسير لذلك أصبحت ملتقى للطرق. 

     وبحك��م موقع بيش��ة اجلغراف��ي الذي جعلها في نقطة الوس��ط بني جند 
واحلجاز وعس��ير فقد كانت وال تزال ذات أهمي��ة جتارية، حيث كانت تقام فيها 
قدمياً األس��واق الشعبية التي كانت لها حركة دائبة ونشاط جتاري قوي يتبادل 

فيها أهالي جند واحلجاز وعسير السلع واملنتجات

     وبعد امتداد التعمير والبناء إلى بيشة في العهد السعودي انتشرت األسواق 
املركزية احلديثة في كل حي ومركز، كما أن الطرق احلديثة التي ربطت بيش��ة 
بنجد واحلجاز وعس��ير ساهمت بش��كل كبير في منو وازدهار احلركة التجارية 
باملنطقة، وأصبحت محافظة بيش��ة منذ زم��ن طويل محل اهتمام الباحثني 
واملهتمني بالتاريخ واآلثار، وإمارة بيش��ة قب��ل أن تكون محافظة تعد أول إمارة 
ف��ي املنطقتني اجلنوبية والغربية حيث تأسس��ت عام 1336ه� وكان الش��يخ 
عبدالرحمن بن ثنيان هو أول أمير تولى إمارة بيش��ة بعد تأسيس��ها، كما تعد 
احملكمة الش��رعية في بيش��ة أول محكمة في املنطقت��ني اجلنوبية والغربية، 
حيث أمر امللك عبدالعزيز بتأسيس��ها عام 1336وكلف الش��يخ مبارك بن باز 

أول قاض لها.

 تحتل بيشة موقعا استراتيجيا وذلك
لربطها بين ثالث مناطق هي

المنطقة الجنوبية والغربية والوسطى 

مدينة
العدد
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ناديا املعلمني  والنخيل

    وفي عام 1425ه� مت افتتاح نادي املعلمني بجهودٍ ذاتية من إدارة التربية والتعليم في بيش��ة ويقوم النادي على 
تقدمي برامجه من دورات رياضية ومس��ابقات منذ افتتاحه، ويشهد إقباالً ملحوظاً من منسوبي التربية والتعليم 
وبقي��ة ش��رائح اجملتمع، وقد مر الن��ادي مبراحل كبيرة من التطوي��ر حتى أصبح اآلن يضم العدي��د من املرافق مثل 
املسابح وصاالت احلديد واللياقة والساونا اجلاكوزي والبخار والصاالت الترفيهية لتنس الطاولة والبلياردو واملاعب 
املزروع��ة لكرة الق��دم، ومضمار ألعاب القوى، وماعب للس��لة والطائرة اليد والتنس األرض��ي، وصالة للبول ينج 

ومعارض وجلسات خارجية ومقار للدورات الرياضية.

     ويعد نادي النخيل من أهم األندية التي تأسس��ت في محافظة بيش��ة عام 1383هجري على يد مجموعة من 
شباب بيشة ويعد من أقدم أندية املنطقة اجلنوبية للنادي مجموعة من األلعاب منها القدم، الطائرة ، اليد، ألعاب 
القوى، وأجنب النادي مجموعة من الاعبني املش��هورين من أمثال: فهد الهريفي  و س��عد احلارثي )النصر( وحسني 

البيشي وتركي زياد )الهال( ومشبب زياد وجفني البيشي ومحمد عيد )األهلي(.
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مقال

محافظ بيشة:
عادت زراعة النخيل 
إلى سابق عهدها 

إن محافظة بيشة من المحافظات الواعدة 
التي تحظى بالعديد من المقومات االقتصادية 
مجلة  إدارة  اختيار  وقع  لذا  والسياحية، 
على  التاسع  عددها  في  والتمور«  »النخيل 
سعود  بن  محمد  المحافظ  سعادة  يكون   أن 
وأن  صفحاتها،  على  عزيزًا  ضيفًا  المتحمي 

تكون بيشة هي مدينة العدد. 

وفي إطاللة عامة على المحافظة قال محافظ بيشة: »لم تكن محافظة بيشة حديثة 
عهد باالقتصاد والتنمية والسياحة فهي ومنذ القدم ُعرف على مر التاريخ أنها منطقة 
مركزية تحظى بمقومات اقتصادية وسياحية وتاريخية ال سيما وأن أهاليها رسموا وعلى 
مدى قرون مسيرة عمل جبارة حظيت بها المحافظة فهي إذًا تحظى بمقومات طبيعية 
وتاريخية وذات إرث رائع وجميل، وال سيما أن حكومة المملكة العربية السعودية منذ 
تأسيس لبناتها قدمت ألبناء بيشة خدمات تنموية كبيرة تمثلت في إنشاء السدود والمطار 
والتعليم والجامعة والمراكز الخدمية ككل بل وأصبحت وهلل الحمد تحظى باهتمام على 
أعلى مستوى فهي ككل مناطق المملكة ومدنها تحظى باهتمام من قبل المسؤولين في 
الدولة والوزراء الكرام وال أدل على ذلك من أنها قبل شهر تقريبًا حظيت بزيارة معالي 
لمتابعة تطلعات المواطنين وهي دائمًا تجد  النقل  رئيس مجلس الشورى ومعالي وزير 

الرعاية واالهتمام ومقومات كبيرة بال شك«.
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    وعن دعوة أمير املنطقة لرجال األعمال أضاف سعادة احملافظ: 

األمير  امللكي  السمو  صاحب  من  دعوة  هناك  كانت  بالطبع 

فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الستثمار أهم 

ما تتميز به محافظة بيشة من اإلنتاج الزراعي وخصوصاً إنتاج 

النخيل، وبفضل اهلل بدأنا وبتوجيه من سموه الكرمي بتأسيس 

اتفاقية  وسنعقد  واسع،  بإقبال  حظي  الذي  الصفري  مهرجان 

كبيرة مع املركز الوطني للنخيل والتمور ليقوم بتطوير مهرجان 

الصفري على مراحل وفق الدراسة املقدمة، وأنا متأكد بأنه بإذن 

اهلل وخال عامني سيكون مهرجان الصفري من أهم املهرجانات 

بأنها  تتميز  بيشة  محافظة  إن  مضيفاً  اإلنتاجية«،  السعودية 

حققت جناحات في اجلانب الصحي على مستوى اململكة، فهي 

حققت  اهلل  بفضل  أنها  كما  أعوام،  لعدة  الصحية  املدينة 

إجنازات أمنية كبيرة في عدد من املناسبات، وأيضاً تعد مرجعية 

حكومية حملافظتني في شمال منقطة عسير فالشؤون الصحية 

في بيشة وإدارة التربية والتعليم تشرف على محافظة تثليث 

وبلقرن، وتقدم اخلدمات الازمة جتاهها، كما أنها بفضل اهلل تعد 

منطقة استراتيجية في اجلانب األمني، ويسهم رجال األمن فيها 

واجه  ملا  الوطن. وفي عودة  احلفاظ على مقدرات  ريادي في  بدور 

في  بل  فقط  بيشة  في  ليست  األزمة   « قال:  أزمات  من  بيشة 

مناطق اململكة آنذاك ولكن يجب أن ندرك أن بداية الثمانينات 

بسرعة  وأفقياً  رأسياً  ومنت  السعودية  الزراعة  نهضت  امليادية 

أذهلت املراقبني، ومع النمو املتسارع للزراعة ظهرت أخطاء في 

املسيرة الزراعية أهمها هدر املياه اجلوفية التي تكونت خال 30 

ألف سنة وتهدر في سنوات معدودة في بيئة صحراوية شحيحة 

املياه، وتنبهت اجلهات املسؤولة واملواطن إلى أن هذا خطأ فادح 

منع  خال  من  الترشيد  فبدأ  واملقبلة  احلاضرة  باألجيال  يضر 

تصدير األعاف وتقليص زراعة القمح إلى احلاجة االستهاكية، 

وزيادة  بتنويع  تعنى  للتعويض ونشأت مراكز  الدراسات  وأجريت 

مصادر املياه، وأنشئت السدود وطور القائم منها، وجلب خبراء 

وبالتالي  احمللية،  البيئة  تناسب  جتارب  لتطويع  ومحليني  عامليني 

الدرع  تقع على  التي  املدن  أهم  بيشة كانت من  فإن محافظة 

أضر  الذي  الزراعي  التخطيط  سوء  من  كثيراً  وعانت  العربي 

مبخزونها مما دعا اجلهات احلكومية إلى العمل على إنشاء السدود،  

ولذلك فقدت بيشة ثروة زراعية كبيرة جداً قياساً مبا كانت عليه 

وبالتالي  بيشة،  في  للمزارع  حدث  ما  مسؤول  كل  وآلم  وآملني 

بدأت وزارة املياه في البحث عن مصادر للمياه كان أبرزها إنشاء 

على  االعتماد  ثم  ومن  ريال،  ملياري  من  بأكثر  الوجيد  مشروع 

الستخدام  مشروعاً  هناك  أن  كما  الزراعية،  السقيا  في  السد 

املياه املعاجلة في محاولة استراتيجية ومدروسة للحفاظ على 

املياه اجلوفية، وأنا أعتقد أن هذا املشروع اجلبار سيسهم بشكل 

املياه  وأن  سيما  ال  الزراعية،  املنتجات  على  احلفاظ  في  فعال 

مدن  في  استخدامها  ومت  فريدة  لتجارب  تخضع  ثاثية  املعاجلة 

ومناطق من اململكة العربية السعودية أبرزها اجلبيل واألحساء 

واملدينة والرياض،  ومن هنا أؤكد أن عادت زراعة النخيل إلى سابق 

عهدها ألن بيشة تعد من أخصب املناطق الزراعية في اململكة، 

والتسعينات،  الثمانينات  في  احلمضيات  فيها  يزرع  كان  حيث 

الدكتور  الزراعة  وزير  معالي  من  وآمل  كبير  وعي  هناك  واليوم 

ما خسرته محافظة  إعادة  في  معنا  يساهم  أن  بالغنيم  فهد 

بيشة من النخيل، ولن يأتي ذلك إال من خال حوافز أكبر حملافظة 

بيشة، ألن املزارع أصبح لديه ردة فعل سلبية جتاه هذا املنتج بعد 

أن خسر أكثر من مليون وخمسمائة ألف نخلة، لذلك لن يعود 

إال من خال توفير العمالة الزراعية وزيادة الدعم وتقدمي مشروع 

وطني خاص ألبناء هذه احملافظة. 

صاحب  طموحات  إن  يضيف:   للمحافظة  طموحاته  وعن      

السمو امللكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز � أمير منطقة 

عسير � وطموحاتي مثل طموحات املواطن في محافظة بيشة 

معني،  حد  عند  نقف  ولن  جداً  جداً  كبيرة  وآمالنا  فتطلعاتنا 

وبالتالي  بيشة،  محافظة  أهمية  ندرك  أن  علينا  يجب  ولكن 

يجب استغال ما حتظى به اململكة العربية السعودية اليوم من 

وأنا  واملرأة  تنموية للشباب  وبركة إلنشاء مشاريع  ميزانية خير 

أريد أن تكون بيشة يوماً أهم مدينة إنتاجية وصناعية وسياحية 

في  تسير  أن  ويجب  متوازية  مسارات  وهي  سيحدث  ما  وهذا 

خطى واحدة. 

    وفي رسالته األخيرة في هذا احلوار  بعد أن قدمنا له الشكر 

لكم  »أشكر  بيشة:  محافظ  سعادة  يقول  استضافتنا  على 

حرصكم على محافظة بيشة، وبالتالي سأكون ضيفكم يوماً 

ما  ألبشركم بأن محافظة بيشة حققت األرقام القياسية في 

اجلوانب التنموية.. وواهلل أنني أحبها وأحب أهلها وأمتنى أن تكون  

في مقدمة كل املدن السعودية وهذا ما أثق به«. 
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وعن واقع الزراعة في بيشة يحدثنا املهندس سالم القرني  مدير عام الزراعة باحملافظة: لقد حظيت بدعم حكومة اململكة العربية 

السعودية منذ أن تأسست املديرية العامة للزراعة، وبا شك أن واقعها اآلن طيب بقدر ما واجهته احملافظة من تغيرات كبيرة أثرت 

على مسارها من جفاف وظروف أخرى حالت دون تطور منظومة العمل فيها إال أنني أؤكد أنها بدأت في التعافي.

وعن مشكات الري قال: كان املزارع في بيشة ال يعرف الكثير في مسألة الري الزراعي واالستخدامات احلديثة، ولكن بفضل اهلل 

متكننا وبدعم من الوزارة إلجناز خطة إرشادية كبيرة حققت لنا جناحاً، وتغلبنا على كل العوائق التي كان أبرزها عدم اهتمام املزارع 

مبا في تلك اإلرشادات من برامج تستهدف اإلرشاد، مما كان له األثر الطيب،  لقد كان اجلفاف أكبر املشكات بسبب استنزاف املياه 

اجلوفية. 

    وعن سدود احملافظة يقول مدير عام الزراعة: أهم السدود في احملافظة سد امللك فهد الذي يعد املصدر الرئيسي واملهم للسقيا 

واالستخدامات املنزلية في احملافظة، وبالتالي لم تستفد منه الزراعة بشكل كبير إال أنه وبفضل اهلل تعددت السدود اآلن وستسهم 

بشكل كبير في تطور اخملزون املائي. 

وعن أهم أصناف وأنواع النخيل والتمور التي متتاز بها بيشة يقول: بيشة تتميز بالصفري كأهم التمور التي ُعرفت عنها ولكن هناك 

أنواع جيدة وقليلة وهي الُشكل والبرني والصفراء واحلمراء واملقفزي والسري والقسبة والعجمة والبديرة. 

وعن تسويق التمور في احملافظة يضيف: نعتمد على السوق احمللي ولكن لألسف هناك من يصدر تلك التمور في الداخل واخلارج 

بأسماء مدن أخرى، وبالتالي لم يكن املواطن واملزارع في بيشة يدرك أن متور بيشة تباع بأغلى األثمان، ولكن املديرية العامة للزراعة 

في بيشة تنبهت لذلك منذ زمن ونسعى إليقاف هذا االستغال. 

    وعن تصنيع التمور بنّي القرني أنه كانت بيشة تعتمد على املصانع احمللية في اململكة ولم يكن في بيشة سوى استخدام آالت 

من قبل املزارعني والتجار حتى بدأ العام املاضي التسويق إلنشاء مصانع وعقد ورش عمل لرجال األعمال فكانت ثمرتها إنشاء مصنع 

النور ألحد املستثمرين في هذا اجملال ولكنه ال يغطي 3% من إنتاج بيشة في التصنيع فاحملافظة حتتاج إلى 10 مصانع على األقل.  
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محافظة بيشة هو محصول التمور ويحق لنا أن نفخر 
أن بيش��ة هي أرض الثاثة مايني نخلة ،والصفري الذي 
يعتبر من األصناف املمتازة وهو املنتج الرئيسي في هذه 
احملافظة وميثل نس��بة 90% من اإلنتاج، الذي يقدر حالياً 
بحوالي 60 ألف طن أما بقية األصناف فهي ) الش��كل، 

البرني، البديرة، الكسب، العجمي(.

    وخ��ال الفترة الزمنية املاضية كان هناك توس��ع في 
توزي��ع األراضي واملنح الزراعية، ولم يكن هناك وعي من 
املزارع��ني في ترش��يد  مياه الري، ولم يك��ن هناك جتاوباً 
مع التحذيرات التي أطلقتها الوزارة متمثلة في مديرية 
الزراعة مبحافظة بيش��ة بأهمية الري احلديث ولم يكن 
هناك جتاوب من أغلب املزارعني ، وقد مرت احملافظة على 
فترة جفاف مات أكثر من نصف نخيلها والسبب أمران:

أوالً: قلة هطول األمطار خال الثاثني سنة املاضية. 

ثانياً: عدم استخدام أساليب الري احلديثة .

   وحالياً اس��تجاب أغل��ب املزارعني للعمل بهذه الطرق 
احلديث��ة في الري وقد عملت الوزارة بعض التش��ريعات 
منها عدم إعطاء أي إعانات ملستخدمي الري التقليدي، 
وزيادة سعر شراء الكمية املوردة مبصنع التمور باألحساء  

مببلغ 5 ريال للكيلو.

   أما اخلطط املس��تقبلية للزراعة ف��ي احملافظة ، فهو 
استخدام املياه املعاجلة ثاثياً والقادم من عسير ونقلها 
عبر أنابيب ملنتزه بيش��ة الوطني والت��ي تقدر كمياتها 
حالياً 120 ألف مت��ر مكعب تتزايد الحقاً إلى 250 ألف 
متر مكعب يومياً تنقل بعد ذلك عبر محطات ضخ عبر 
أنابيب إل��ى املزارع على ضفتي وادي بيش��ة لتصل إلى 
م��ا يزيد ع��ن 4800 مزرعة ، وميكن االس��تفادة من مياه 
س��د امللك فه��د خاصة بع��د وصول مياه الش��رب من 
الربع اخلالي مبحافظة بيشة واإلستفادة من مياه السد 
وخلطها مع املياه املعاجلة بعد مش��روع الوجيد واإلدارة 
العامة  لشؤون الري بالوزارة تعمل على عمل الدراسات 

واخلطط املستقبلية لهذا املشروع الهام.

    وباس��تكمال ه��ذه اخلطوة س��وف تعود بيش��ة إلى 
س��ابق عهدها أنشاء اهلل نس��أل اهلل أن يحفظ لهذه 
الباد خادم احلرمني الش��ريفني وول��ي عهده وأن يحفظ 

لهذه الباد أمنها وأمانها.

    انتهج��ت اململكة العربية الس��عودية في خططها 
التنموي��ة اس��تراتيجية متوازي��ة، اس��تهدفت تنمية 
القطاع��ات اخملتلف��ة ،ولق��د حظ��ي القط��اع الزراعي 
باهتم��ام بالغ ، من الدولة رعاه��ا اهلل، لذا فإن ما حتقق 
من نهضة ش��املة في القط��اع الزراع��ي دليل واضح 
على ذلك الدور ورسم السياس��ة وحتديد األهداف، نتج 
عن ذلك جناحات كبيرة في وقت قصير وتعتبر محافظة 
بيش��ة من املناط��ق الزراعية اخلصب��ة ذات اإلمكانيات 
اجليدة، عبر املس��احات الشاس��عة ،وأكسبها موقعها 
اجلغرافي واحتضانها وادي بيشة العظيم باإلضافة إلى 

أربعة أدوية أخرى تصب جميعها في وادي بيشة.

    ولع��ل م��ن أه��م احملاصي��ل الزراعية الت��ي متيزت بها 

مستقبل زراعة 
النخيل يف بيشة

م.سالم محمد القرني

مدير عام الزراعة مبحافظة بيشة
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المملك��ة المغربية دول��ة تقع في أقصى 

ش��مال غرب��ي أفريقي��ا عاصمته��ا الرباط، 

وأكبر مدنها الدار البيضاء التي تعد العاصمة 

االقتصادية، ومن أهم المدن: س��ا وفاس 

ومراكش ومكناس وطنجة وأغادير وآسفي 

وتطوان ووزان ووجدة وسطات. 

يطل المغرب على البحر المتوس��ط ش��ماال والمحيط 

األطلسي غربًا يتوسطهما مضيق جبل طارق؛ تحده 

شرقًا الجزائر وجنوبًا موريتانيا، وفي الشريط البحري 

الضي��ق الفاصل بين المغرب وإس��بانيا ثاث جزر هي 

س��بتة ومليلية وصخ��رة قميرة، عليه��ا تنازع بين 

المغرب وإسبانيا.

والمغرب هي الدولة األفريقية الوحيدة التي ليست 

عض��وا في االتحاد األفريقي التي انس��حب منها عام 

1984 بسبب رفضها االعتراف بسيادته على الصحراء 

الغربي��ة، بي��د أن لها مكان��ا خاصا في االتح��اد.. كما 

تحظ��ى بمكان��ة عربي��ة وإس��امية كبيرة سياس��يا 

واقتصاديا. 

قطاع الزراعة
 تقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب بحوالي
 95,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 3.11 من مساحة
ري لها  منها  مربع  كيلومتر   14450 كبلجيكا،   بلد 
 منتظم، وفقًا إلحصاء عام 2003، أما أهم المحاصيل

دولة العدد
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 الزراعية فهي الحبوب السيما القمح والشعير والذرة والقطاني والجلبانة والعدس والفاصوليا والزراعات التسويقية
 الحمضيات، كما تشكل زراعة أشجار الفواكه، أشجار الزيتون نشاطًا ال يخلو من األهمية، حيث يعد المغرب ثاني مصدر
 للحمضيات في العالم، وسابع منتج لزيت الزيتون، ومن أكبر المنتجين لألسماك في العالم إذ أنتج حوالي 593,966

.طن سنة 2004 بلغت قيمتها 700,368,246 يورو، أما تربية المواشي فتحتل مكانة خاصة في قطاع الزراعة



سع
لتا

د ا
عد

ال

 
طن سنويًا من العراق وتونس واإلمارات ومصر

 
خالل عام 2014م ستنتج 185 ألف طن من التمور

تستورد

	نظام لتحفيز االستثمارات عبر منح مساعدات مالية مهمة تبلغ:

	100% القتناء األغراس قصد تكثيف وتأهيل الواحات التقليدية  

	80% القتناء األغراس قصد إجناز مشاريع فاحية خارج الواحات

	80% ملشاريع الري بالتنقيط املنجزة من طرف األشخاص الذاتيني  

	100% ملش��اريع الري احمللي املنجزة في إطار مش��ترك أو من ط��رف صغار الفاحني 

و50% ملشاريع الري التكميلي   
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النخيل والتمور
تبلغ املساحة املزروعة حالياً 48 ألف هكتار، تضم حوالي 5 مايني نخلة متر، 41% منها منتجة، وتقع 
لسلة في زيادة الّدخل الوطني. مناطق اإلنتاج أساساً على طول هضبتي زيز ودرعة، كما تساهم السِّ

ويتمي��ز الغطاء النباتي بوج��ود أصناف متعددة من التم��ور، منها اجملهول، وبوفق��وس، وبوزكري، 
واجليهل، ويقدر متوسط واردات التمور بحوالي 30.000 طن في السنة، وتستورد من العراق )%40(، 

وتونس )35%( واإلمارات العربية املتحدة )7.5%(، ومصر )%5(.

استراتيجية تطوير قطاع النخيل
	 توسيع املساحة عبر زرع 2.9 مليون نخلة خال عام 2020 وأنواع مقاومة ملرض البيوض.

	 زيادة إنتاج التمور من للوصول إلى 185.000 طن بحلول عام 2030، وتثمينها عبر حتسني جودتها 
وشروط تسويقها.

مناطق زراعة نخيل التمر
تنتشر زراعة نخيل التمر في املغرب عموما في اجلناح اجلنوبي جلبال األطلس الكبير على امتداد 
األودي��ة . لقد مت تعداد حوالي 4.8 مليون نخلة على مس��احة تقارب 48.000 هكتار. تتركز غالبية 
امل��زارع في أودية درع��ة، زيز، هضبة تافيالت ومنطقة باني، ه��ذه املناطق حتتضن لوحدها حوالي 

90% من العدد اإلجمالي لنخيل التمر باملغرب. 

 تتميز هذه املناطق الزراعية باخلصائص التالية 

- مناخ قاحل صحراوي مع صيف حار وشتاء بارد. تتراوح درجات احلرارة عادة ما بني 0 و 48 درجة مئوية. 

- متوس��ط التس��اقطات منخفض جدا وغير منتظم، يتراوح ما ب��ني 50 و 150 ملم. الرياح حارة 
وجافة، وقوية في كثير من األحيان 40-50 كلم/س.

-  معدل التبخر مرتفع جدا في حدود 3.358 ملم/س��نة وذلك بس��بب التأثير املش��ترك لدرجات 
احلرارة والهواء اجلاف والشمس والرياح. 

- م��وارد مائية عموما س��طحية قادمة من قم��م األطلس، تظل غير منتظم��ة ونادرة في بعض 
املواسم. وهي أكثر العوامل تأثيرا 

- تربة هيكلية فقيرة عموما منقولة بواسطة الوديان والرياح على سفوح التال واألحواض

و توفر أشجار النخيل مناخا محليا خاصا يضمن لباقي الزراعات حماية ضد قساوة املناخ اخلارجي 
وش��دة التغيرات املفاجئة لدرجات احلرارة. كما تلعب أيضا دورا في حماية الواحات ضد التأثيرات 
الصحراوي��ة، وهذا ما يع��رف بالتأثير الواحاتي لنخيل التمر وهو مبثابة الدعامة الرئيس��ية لدوام 

النظام البيئي الواحاتي.

نقط الضعف

- انخف��اض اإلنتاجي��ة وع��دم انتظامها، يرجع إل��ى حد كبير مل��رض البيوض، وأس��اليب الزراعة 
التقليدية، والطبيعة املعقدة للمزارع، وآثار سنوات اجلفاف

-هيمنة التمور ذات القيمة التجارية الضعيفة

-االفتقار إلى بنيات املعاجلة والتعبئة والتصنيع وتخزين التمور وفق املعايير املطلوبة-

-عدم وجود صناعة حتويلية في املستوى املطلوب   

-ضعف التنظيم لدى املزارعني وقنوات التسويق
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الزيتون وزيته
يحت��ل قط��اع الزيت��ون باملغ��رب أهمي��ة اقتصادي��ة 
واجتماعية، ويتجلى ذلك في أهمية املساحة اخملصصة 
لهذه الزراعة من مجموع مس��احات األشجار املثمرة، إذ 
حتتل املرتبة األولى وطنياً، وبالتالي فإن سلس��لة أشجار 
الزيتون تس��اهم في حدود 5% م��ن الناجت الوطني و %15 

من صادرات الصناعة الغذائية.

تخضع زراعة أش��جار الزيت��ون حالياً لتوس��ع كبير مع 
زيادة مهمة في املس��احة اخملصصة لهذه األشجار التي 
ارتفعت من 763 ألف هكتار خال املوسم 2007/08 إلى 
933,47 ألف هكتار خال املوس��م 2012/13، ويعزى هذا 
التطور إلى تنفيذ استراتيجية مخطط املغرب األخضر 
الت��ي تتوخى  بلوغ  زرع 1,2 مليون هكتار بحلول س��نة 

.2020

يعد صن��ف« البيش��ولني املغرب��ي» أهم صن��ف نباتي 
مغ��روس إذ ميث��ل 96% من املس��احة اإلجمالية. وتتكون 
املساحة املتبقية أي 4% من بيشولني لنكدوك والذهبية 
ومسالة )تزرع هذه األصناف باملناطق املسقية بكل من 
احل��وز وتادلة والقلع��ة( ومن بعض األصناف االس��بانية 

واإليطالية مثل بكوال ومنزنيا وكوردال وفرونتويو.

وقد عرف قطاع الزيتون تطوراً مهما في اإلنتاج إذ ارتفع 
من 0,76 مليون طن س��نة 2007 إلى 1,3 مليون طن، مع 
تس��جيل إنتاج قياس��ي بلغ 1,5 مليون طن خال سنة 

.2010

 ومتتد  املس��احة املزروعة عل��ى 784.000 هكتار، وحتقق 
االس��تغاليات الوطنية املنتس��بة إليه إنتاجاً إجمالياً 
بقيم��ة 1.500.000 ط��ن من الزيتون، كم��ا ينتج املغرب 
أيضا 16.000 طن من زيت الزيتون، و90.000 طن من زيتون 
املائدة، ويصدر 17.000 طن من زيت الزيتون، و64.000 طن 

من زيتون املائدة.



63
اللوز 

يحتل ش��جر اللوز أكثر املس��احات املغروسة باملغرب بعد ش��جر الزيتون. بحيث بلغت املساحة املزروعة بشجر 
اللوز 151 ألف هكتار خال سنة 2012 مقابل 134 ألف هكتار خال سنة 2008، مما ميثل ارتفاعا يقدر %13..

وقد عرف إنتاج اللوز ارتفاعا ملحوظاً قدر ب� 99 ألف طن خال س��نة 2012 مقابل 72 ألف طن خال س��نة 2008، 
مما ميثل 19,8 ألف طن من اللوز بدون قشرة .

ومتت��از مكناس وف��اس بإنتاجية عالية، حي��ث ميثل إنتاج هاتني اجلهت��ني 30 %من اإلنتاج الوطني، وذلك بالنس��بة 
ملساحة تناهز  6 %فقط من مجموع املساحات املنتجة للوز باملغرب.
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قطاع الصناعة
يس��اهم القط��اع الصناع��ي بحوالي 28% م��ن الناجت 
الداخل��ي، ويع��رف القطاع من��واً ملحوظاً مع سلس��لة 
االتفاقيات التي وقعها املغرب مع العديد من الش��ركات 
العاملي��ة، وتعتب��ر الصناعات املغربية متط��ورة إلى حد 
ما ومتنوعة، بحيث توج��د صناعات غذائية وكيميائية، 
واألخيرة تعتبر أحس��ن صانعة ف��ي أفريقيا بعد جنوب 
أفريقي��ا؛ وصناع��ة صيدلي��ة تغط��ي 90% م��ن الطلب 
الداخل��ي، وتصدر أيضاً إلى العدي��د من الدول األفريقية 
واألوروبي��ة، ويس��تورد الباقي م��ن اخل��ارج خصوصاً من 
فرنس��ا؛ وصناع��ات بتروكيماوي��ة، حيث تع��د مصفاة 
س��يدي قاس��م ومصفاة احملمدية، من ب��ني األكبر على 
أفريقيا، وأيضا صناعة النسيج، حيث يعد املغرب من أول 
املصدرين للنس��يج إلى االحتاد األوروبي، وأخيراً صناعات 
الس��يارات، إذ أنه بع��د االتفاقية األخيرة ال��ذي وقعتها 
احلكومة املغربية مع شركة رونر نيسان سيصبح املغرب 
من أوائل املصدرين للس��يارات بأكثر من 400 ألف سيارة 

سنوياً بدءاً من  عام 2011.

مصادر الطاقة
تع��د مصادر الطاقة في املغرب محدودة حيث أن إنتاج 
الباد من  الغ��از الطبيعي الذي يغطي أقل من  5% من 
االحتياج��ات، ما يضطر املغ��رب إلى االس��تيراد، بيد أن 
اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط في مناطق مختلفة، 
ويأمل املغرب من خال مشروع هام للطاقة الشمسية 
خفض اعتماده على مص��ادر الطاقة األجنبية وحماية 
البيئة. املشروع تبلغ تكلفته 9 مليار دوالر بطاقة 2000 

ميغاوات بحلول 2020.

قطاع اخلدمات
حتتل الس��ياحة الريادة في قطاع اخلدمات، حيث درت 
عل��ى الباد ما ق��دره 59 مليار دره��م )8.16 مليار دوالر( 
سنة 2007 وزار الباد 7,407,617 مليون سائح مع ارتفاع 
يقدر بحوالي 13% باملقارنة مع الس��نة السابقة، أي ما 
يق��در بحوالي 16,893,803 ليل��ة، وتعد مراكش املدينة 
الس��ياحية األولى تليها مدينة أغادير ثم مدن: طنجة، 
الدار البيض��اء، فاس، ورزازات، الرب��اط، تطوان، مكناس، 

والصويرة..
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120 ألف طن ويرتفع الطلب اإلجمالي إلى 160 ألف طن س��نوياً 

ف��ي حني ال يتجاوز اإلنتاج الوطني 90 ألف طن، وهو ما ينتج عنه 

خصاص يصل إلى 70 ألف طن يتم سده بواسطة االستيراد من 

دول مجاورة خصوصا تونس.

حتديات غير مسبوقة
    تواج��ه منظوم��ة الواح��ات، التي تظل حلد الس��اعة املناطق 
األساس��ية إلنتاج التمور في املغرب، حتديات غير مسبوقة ناجتة 

ع��ن اختال توازنها البيولوجي حتت وقع األمراض الصعبة وتوالي 

س��نوات اجلفاف والتصحر وتأثير التغيرات املناخية، وهي عناصر 

صارت معطيات هيكلية وليست ظرفية يجب التأقلم معها.

ورغ��م ما بذل ف��ي العقود املاضي��ة إال أن الدول��ة غابت عن هذا 

القطاع م��ن حيث التأطير والدعم فترك تقليدياً معيش��ياً، في 

وقت كانت تطور فيه دول عربية إنتاج وتثمني التمر، حيث أقيمت 

مصان��ع ضخمة تتوفر عل��ى قدرة إنتاجية كبي��رة، ويرى البعض 

أن قط��اع النخيل لم يك��ن ضمن أولويات الدول��ة الفاحية في 

وقت من األوقات، حيث كان االهتمام منكباً على احلبوب واإلنتاج 

احليواني والدوائر السقوية.

تعويل على البحوث
    يع��د مح��ور البحث العلم��ي أحد مرتكزات تنمية سلس��لة 
النخيل في اخملطط األخضر، حيث يش��دد هذا األخير على ضرورة 

االعتم��اد على نتائج بح��وث مائمة للبيئة املغربي��ة، مع توفير 

فرص للنهوض بهذه البحوث وتثمني نتائجها على أرض الواقع.

ويت��م التعويل على اجلهد العلمي ل��دى املعهد الوطني للبحث 

الزراع��ي واخملتب��رات اخملتصة في إنت��اج أصناف جي��دة ومقاومة 

لألمراض األكثر فتكا بالنخيل وعلى رأس��ها البيوض الذي أهلك 

خال قرن 10 مايني نخلة، حيث يتم االعتماد على تقنيات اإلكثار 

النباتي والتهجني بني األصناف إلنتاج أحس��ن الس��الة مردودية 

ومقاومة للبيوض.

    وكانت النتيجة هي التوصل إلى 16 سالة ذات جودة وبعضها 
مقاوم للبيوض ومن أبرزها »النجدة« الذي ذاع اسمه بني املزارعني 

وأيضا »بورهان« وس��الة »INRA3003« و»الفايضة«، في املقابل 

توج��د أصناف عدي��دة جيدة من حيث اإلنتاج ولكنها حساس��ة 

جتاه املرض ك»الهيبة« و»خير« و»أيور« و»تافوكت«... ومت تس��طير 

هدف ضم��ن اخملطط األخضر لانتقال بإنت��اج األصول املتبرعمة 

لألصناف اجليدة من 10 آالف إلى 50 ألفا خال سنتي 2011و2012.

    يع��د املغرب م��ن أكثر البلدان تنوعاً ف��ي أصناف التمور حيث 
تض��م واحاته 453 صنفاً من التمور إلى جانب نس��بة عالية من 

أن��واع اخللط )أي نوع م��ن التمور غير مصنفة حتت اس��م معني( 

الت��ي متث��ل 45 %، وتبقى أكثر أصناف التمور ش��هرة هي اجملهول 

واجليهل وبوفكوس وبوزكري وأدمو، عزيزة، أم النحل، بوس��ليخن، 

بوزكاغ، بوستحمي، انيتفيت، بورار...

ويظ��ل اجملهول أغلى األصن��اف ثمناً، حيث يباع ف��ي غير مناطق 

إنتاجه ب150 درهما في املتوس��ط، ويرتفع أحيانا إلى 200 درهم 

حسب جودته.

ويتس��م اإلنتاج الوطني من التمور بالضعف حيث يناهز معدل 

إنت��اج  النخلة الواحدة 20 كيلوغراماً ف��ي حني يصل لدى بلدان 

أخرى منتجة إلى 100 كلغ، إذ إن االس��تهاك الداخلي يصل إلى 

الدولة تعود بقوة 
لدعم قطاع النخيل

محمد بنكاسم 
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     يس��اهم قط��اع نخي��ل التم��ر ف��ي توفي��ر حاجيات 

املس��تهلك املغربي م��ن التمور، حيث يقدر االس��تهالك 

الوطن��ي ب 3 كل��غ للش��خص، وميك��ن أن تبل��غ 15 كلغ 

للش��خص في مناطق اإلنتاج. كما أن إنتاج التمور يحتل 

املرتب��ة األولى بني الفاكهة املروجة ف��ي مناطق الواحات 

ويس��اهم ب� 20 إلى 60 ٪ من دخ��ل املزارعني خالل الفترة 

املمت��دة ما بني 2002 و 2006، حيث بلغ متوس��ط اإلنتاج 

في املغرب 55.100 طن سنويا. وشهد موسم 2006/2007 

إنتاج 95.000 طن من التمور، بزيادة قدرها ٪72.4 باملقارنة 

مع فترة 2006/2002

تشخيص قطاع نخيل التمر يف املغرب
نقاط القوة :

	 وج��ود تنوع وراثي كبير يتميز بوج��ود 453 صنف، وما يزيد 

ع��ن مائتي م��ن النبتة الفردية مختلف��ة وراثيا عن بعضها 

البعض وتسمى عادة اخللط أو ساير

	 إنت��اج متن��وع جدا م��ن حيث اجل��ودة وتاريخ اجلن��ي ومدة 

احلفظ والتحويل، مما ميكن من االس��تجابة خملتلف أش��كال 

االستهاك واالستخدام.

	 فرص ربح في اإلنتاجية وتثمني املنتج.  

	 مس��تخرجة من التمور إمكانية تطوير أصناف ومنتجات 

محلية .

	 الطاب��ع التقلي��دي للزراع��ة ف��ي الواحات يس��هل إقامة 

سلسة متر بيولوجية .

نقاط الضعف :
	 انخفاض اإلنتاجية وع��دم انتظاميها، يرجع إلى حد كبير 

مل��رض البيوض، وأس��اليب الزراع��ة التقليدي��ة، والطبيعة 

املعقدة للمزارع، وآثار سنوات اجلفاف.

	 هيمنة التمور ذات القيمة التجارية الضعيفة.

	 االفتق��ار إلى بني��ات املعاجلة والتعبئ��ة والتصنيع وتخزين 

التمور وفق املعايير املطلوبة.

	 عدم وجود صناعة حتويلية في املستوى املطلوب   . 

	 ضعف التنظيم لدى املزارعني وقنوات التسويق.

النخيل يف

 مملكة املغرب

د.  بوجناح محمد

مديرية املعهد الوطني 
للبحث الزراعي املغرب
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آفاق تنمية النخيل
في خري��ف 2009، أعط��ى امللك محمد الس��ادس انطاقة 

كبرى لبرنامج تنمية قطاع النخيل الذي س��ينجز في إطار 

مخطط املغرب األخضر. هذا اخملطط الذي جعل هذه الزراعة 

ضم��ن القطاعات احليوي��ة التي س��تعطي دينامية جديدة 

لاقتصاد الفاح��ي في مناطق الواحات. يهدف اخملطط إلى 

غ��رس 2.9 مليون فس��يلة في أفق 2020 م إلعادة تش��كيل 

حقول النخيل املتواجدة وتكثيفها، وإنش��اء مزارع عصرية 

داخل الواحات أو خارجها في مناطق تتوفر على ماء الري. 

أهداف برنامج تنمية سلسلة النخيل. 
إع��ادة تكثي��ف وتأهيل واح��ات النخيل على مس��احة 	 

إجمالية تناهز48000 هكتار

إحداث مغروس��ات جديدة للنخيل خارج الواحات على 	 

مساحة 17000هكتار 

حتقي��ق إنت��اج م��ن التم��ر يفوق160ألف ط��ن في أفق 	 

سنة2020 مقابل90 ألف حاليا

الرفع م��ن الطاق��ة اإلنتاجي��ة خملتبرات إكثار ش��تات 	 

النخيل النس��يجية لتبلغ في مرحل��ة أوج اإلنتاج400 

ألف فسيلة سنويا مقابل60 ألف حاليا.

تعزيز الطاقة االس��تيعابية لوح��دات تثمني منتوجات 	 

التمر ورفعها إلى حوالي110أالف 

تنمية صادرات التم��ر ذات القيمة املضافة العالية من 	 

خال تسويق5 األف طن باألسواق اخلارجية سنة2020                                                                   

محاور النجاح
احمل��ور األول: تطوي��ر الق��درات الوطني��ة إلنت��اج األغراس 

النسيجية من خالل : 

تسريع وتيرة إنتاج البراعم األولية إلكثار األغراس النسيجية 

من األصن��اف املقاومة ملرض البي��وض و ذات اجلودة العالية؛ 

وتوفير الكمي��ات الضرورية من األغراس إلجناز برامج الغرس 

املقررة خال العشر سنوات املقبلة.

احملور الثاني: التنمية املس��تدامة لإلنتاج وحتسني اجلودة 

في إطار مندمج يس��مح باحلفاظ على املوارد الطبيعية 

للواحات من خالل:

حث املستثمرين على إجناز مش��اريع إنتاجية خارج الواحات 

واعتماد نظم ال��ري الفعالة واملقتصدة للماء وفق الدعامة 

األول��ى خملطط املغ��رب األخضر؛ وإجن��از مش��اريع اقتصادية 

تضامني��ة تعن��ى بالفاحة الصغرى داخل الواحات برس��م 

الدعامة الثانية خملطط املغرب األخضر؛والقيام بالدراس��ات 

األساس��ية لتش��خيص الواح��ات و الهادف��ة إل��ى حتدي��د 

األولويات والبرام��ج املزمع إجنازها؛ وتكثي��ف وإعادة هيكلة 

واحات النخيل عبر تعبئة املوارد املائية وترشيد استعمالها، 

عاوة على الرفع من كثافة املغروس��ات واعتماد املس��ارات 

التقنية املائمة لصيانة أشجار النخيل.

احمل��ور الثالث: تطوير قوي ودائم  لتثمني اإلنتاج عبر نهج 

السبل التالية  : 

إنش��اء وح��دات التخزين املب��رد للحفاظ على ج��ودة التمر، 

وال س��يما للتخفيف من وطأة املش��اكل املرتبط��ة بتزويد 

الس��وق املترتبة عن الفجوة املتزايدة بني فترتي اإلنتاج وأوج 

االستهاك ؛ وإنش��اء وحدات حديثة لتعبئة وتغليف التمر 

وذلك للرفع من قيمته املضافة وحتس��ني ظروف التس��ويق؛ 

وإنع��اش وتطوير الصناع��ات التحويلية للتم��ر ومخلفاته 

الثانوية؛  وهيكلة السوق الداخلية وتنظيم قنوات التسويق 

وفق مناهج تضمن تثمني أفض��ل جلهود املنتجني؛ وتنظيم 

تظاه��رات جهوي��ة ووطنية لتس��ليط الض��وء على قطاع 

النخي��ل ومنتجاته مع عق��د معرض وطني س��نوي للتمر 

بآرف��ود ؛ والقيام بحمات للتواصل واملش��اركة في املعارض 

التجارية الدولية باألسواق املستهدفة.

احمل��ور الرابع: حتس��ني اإلط��ار التقن��ي لسلس��لة التمر 

ملواكبة ميدانية فاعلة للبرامج التنموية : 

تعزي��ز ق��درات تدخ��ل املنظم��ات املهنية من خال إس��داء 

املس��اعدة التقني��ة ؛ والرفع من الكف��اءات املهنية للموارد 

البشرية من خال إجناز برامج التكوين تستجيب للحاجيات 

امليدانية لسلس��لة التمر؛ وتعزيز البح��وث التطبيقية في 

ميدان النخيل، وال س��يما في املواضيع املرتبطة باملكافحة 

املتكاملة لآلف��ات، وانتقاء األصناف اجليدة واخملتارة، وتقنيات 

الري الفعالة وتقنيات تثمني اإلنتاج. 
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على مساحة 100 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية 100 طن في اليوم
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 كنا بدأنا حملة إعالمية ضخمة في أعداد متتالية ندعو لتعظيم الفائدة من 
المنتج الوطني األول في المملكة العربية السعودية، وهو التمر، ومازلنا، 
وفي هذا العدد تناولنا قضية الصناعات التحويلية للتمور، وكشفنا عن ضعف 
المصانع المقامة حاليًا العتمادها على التعبئة فقط، دون النظر واالهتمام 
تزيد على 150 منتجًا، ورغم  النخلة  التصنيع، فالمعروف أن منتجات  بقضية 
ذلك مازلنا على عهد التعبئة، رغم انخفاض األسعار لتمور هذا العام، فكان 
التصنيع حاًل عبقريًا  لمواجهة الخسائر، وتحقيق القيمة المضافة من تصنيع 

التمور داخليًا وخارجيًا.
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الداعمة  رؤيتنا  يعكس  إننا بصدد مصنع متكامل،     

الذي  االهتمام  يلق  لم  الذي  االستراتيجي،  للمحصول 

»متور  مصنع  فكان  املباشر،  االلتهام  سوى  به  يليق 

منذ  اململكة  في  املصانع  مفاهيم  غّير  الذي  املزرعة« 

نشأتها، فقد  بدأ قطاع تصنيع التمور باململكة العربية 

أول  بإنشاء  عاماً  خمسني   يقارب  ما  قبل  السعودية 

مصنع ملعاجلة وفرز وتعبئة وكبس التمور وهو املصنع 

الذي  املنورة،  باملدينة  التمور  لتعبئة  النموذجي  األهلي 

إنتاجية  بطاقة  )1964م(  1384ه�  عام  في  إنتاجه  بدأ 

مرخصة تعادل ثاثة آالف طن من التمور سنوياً،  وفي 

األعوام الثمانية عشرة التي تلت إنشاء هذا املصنع مت 

لتعبئة  الوطني  املصنع  هو  أحدهما  مصنعني  إنشاء 

التمور باملدينة املنورة، الذي بدأ إنتاجه في عام 1388ه� 

طن  ثاثمائة  تعادل  مرخصة  إنتاجية  بطاقة  )1968م( 

الزراعة  وزارة  متور  مصنع  هو  واآلخر  سنوياً،  التمور  من 

احلكومي باألحساء  الذي بدأ إنتاجه في عام 1402 ه� 

)1982م( بطاقة إنتاجية تعادل إحدى وعشرون ألف طن 

من التمور سنوياً. وفي السبعة عشرة عاماً التي تلت 

ذلك، أي خال الفترة من عام 1402ه� إلى عام 1419ه� 

وأربعني  لثمانية  التصديق  مت  1999م(  إلى  )1982م 

مصنعاً للتمور ومشتقاتها، وبنهاية عام 2009م وصل 

عدد مصانع التمور في اململكة 65 مصنعاً تقريباً. 

املزرعة باخلرج في منطقه السهباء      إن مصنع متور 

ريال  مليون   50 وبرأسمال   2001م   عام   أنشئ  -الذي 

وبدعم من احلكومة الرشيدة- يعد أحد النماذج الفريدة 

الكفاءة  في حتسني  رئيسياً  دوراً  تلعب  التي  للمصانع 

التسويقية للتمور نظراً ملا يقوم به املصانع احلديث من 

دور في زيادة إقبال املستهلك على منتجات التمور من 

نظم  واستخدام  اخملتلفة  التصنيعية  العمليات  خال 

العاملية  للمواصفات  وفقاً  احلديثة،  والتغليف  التعبئة 

وضبط  معايير اجلودة النوعية املطلوبة. وميكن تلخيص 

الدور الذي يلعبه املصنع في العملية التسويقية فيما 

يلي:

-  اجتذاب  كميات 

التمور  من  كبيرة 

حصاد  موسم  في 

جنيها  بعد  التمور 

وإج��راء  مباشرة 

تعقيمها  عمليات 

وفرزها  وتبخيرها 

وتدريجها وحفظها 

ح��ف��ظ��اً م��ب��رداً 

معاجلتها  حل��ني 

وت��ص��ن��ي��ع��ه��ا 

وت��ع��ب��ئ��ت��ه��ا 

وتغليفها.

الطلب  زي���ادة    -

على التمور املعبأة، 

تتمتع  ملا  نتيجة 

التمور  عبوات  به 

من جذب تسويقي 

ثقة  من  يزيد  مما 

ورضاه  املستهلك 

بالعبوات  مقارنة 

حيث  التقليدية،  

التمور  ع��رض  أن 
في عبوات مختلفة األحجام واألوزان واختاف نوعيتها 
من  أكبر  قطاع  رغبات  حتقيق  على  يعمل  وجودتها 
لرغبة  وفقاً  املطلوبة  العبوة  وش��راء  املستهلكني 

ومفاضلة املستهلك.
مدار  على  التمور  توفير  في  أفضل  إمكانية  إعطاء   -
املستهلك  مائدة  إلى  جيدة  بحالة  وتوصيلها  السنة 
في  والتحكم  استهاكها،  ومواعيد  ملناسبات  وفقاً 
تسويقها حسب مرونة العرض والطلب،  كما أن إطالة 
استقرار  حدوث  على  يعمل  سوف  التسويقي  العمر 

نسبي في أسعارها.
-  تشجيع فئات جديدة من األفراد على استهاك التمور 

 مصنع
العدد
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بخاف املستهلك التقليدي، وكذا تشجيع القادمني للحج والعمرة على استهاكها.
-  إمكانية فتح مجاالت جديدة لتسويقها خارج اململكة وقدرتها على منافسة التمور املعبأة والواردة من دول 

منتجة أخرى في األسواق العاملية.
-  جناح القطاع الصناعي في إدخال التمور في صناعات غذائية مثل منتجات األلبان والعصائر واملربيات والبسكويت 
واحللويات وأغذية اإلفطار، والعمل على زيادة القيمة املضافة للتمور وحتسني أسعارها،  وبالتالي زيادة دخل املزارع 

وتقليل الواردات من مشتقات التمور.
التي تتجاوز مائة ألف متر مربع، نرى  املزرعة« فبجانب مساحته  التي قام عليها مصنع »متور  الفلسفة  وتلك 
التميز في التخطيط الهندسي الذي أقيم عليه املصنع،  وتصميم مبانيه، مثل املبني اداري - ومبني خدمات - 
وصالة استقبال التمر - والتعقيم - وصاالت االنتاج -مستودعات التبريد - واخملتبر ،  وخطوط إنتاجه العشرين، 
والطاقة اإلنتاجية التي تصل إلى 100 طن يومياً، ومساحة صاالت اإلنتاج التي تزيد على 15000متر 2، إضافة 
 - التمر  وعجينة   - الطبي  والكحول   - التمر  مثل  خل  املتنوعة،  ومنتجاته  العاملية،  والسامة  الصحة  ملعايير 

والتمور املعبأة -  وعصير التمر -  وأعاف التمر.  
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    لقد كانت نظرة القائمني على املصنع نظرة غير تقليدية حملصول التمر ليس لكونه محصوالً زراعياً فحسب، 
ولكن ألنه من السلع الغذائية املفضلة لدى شعب اململكة، ويدخل في العديد من الصناعات )عجينه التمور 
العمل  العديد من فرص  الزراعية، ويوفر  الصادرات  الخ( ويساهم بشكل كبير في   – – األعاف  – اخلل  الدبس   –
في مجاالت اإلنتاج والتسويق والتصنيع والتصدير، كما  تلعب جتارة التمور درواً أساسياً في االقتصاد الوطني 
العام  املنتجة في  التمور  وبلغ قيمة  احمللي،  الزراعي  الناجت  إيجابية في  التمور بصورة  للمملكة، حيث ساهمت 
2009م حوالي 8 مليارات ريال حلوالي مليون طن من التمور مثلت حوالي )19%( من الناجت املقدر ب� 41.5 مليار بنهاية 
عام 2009م، وبلغ إجمالي صادرات اململكة من التمور في عام 2010م حوالي 248 مليون ريال، مثلت )2.3%( من 

إجمالي قيمة الصادرات من السلع الغذائية املقدرة ب� 10752 مليون ريال.



73     إن الرؤية املستقبلية للمصنع ترى أن  منتجات النخلة لم تستخدم بعد في العديد من املنتجات التحويلية 
في اجملال الطبي والصيدالني كالكحول الطبية والعقاقير ومستحضرات التجميل وفي مجال هندسة التصنيع 
الغذائي مثل سكر الفركتوز السائل وبودرة التمر، وفي مجال مخلفات النخلة واستغالها لصناعة منتجات 
األخشاب واألسمدة العضوية واألعاف، حيث إن املتبع حاليا هو أسلوب احلرق للتخلص من اخمللفات مما يؤثر سلبا 
على البيئة، ويرجع ذلك إلى أن التصنيع في اململكة قاصر على التعبئة والتجهيز.، لذا فإن النظرة املستقبلية 
واالنتقال  االقتصادية،  الفائدة  أوسع، لتعظيم  والتمور  بشكل  النخيل  الدخول بقوة  في عالم  منتجات  هي 
بصناعة التمور السعودية إلى العاملية من خال الصناعات التحويلية من التمور الرديئة غير الصاحلة لاستهاك 

اآلدمي، إضافة إلى إيصال املواد الفاخرة إلى األسواق العاملية.
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المصائد
الفــرمونية

التجمـيعـيـة
ودورهــــا في مكافحة

 سوسة النخيل الحمراء

د/ أحمد حسني السعود
خبري آفات النخيل -االمارات العربيه املتحدة
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من أهم وأخطر احلشرات التي تفتك بأشجار النخيل في معظم مناطق زراعته في العالم، وقد سجلت 
ألول م�رة في إمارة رأس اخليمة في عام 1985 وامتد انتش�ارها إل�ى  كافة دول اخلليج العربي، خالل 
فترة وجيزة،  وأصبحت  تش�كل تهديدًا حقيقا ألش�جار النخيل في هذه الدول، وس�رعان ما وصلت 
إلى مصر وفلس�طن واألردن وس�وريا وتركيا، كما متكنت من جتاوز البحر األبيض املتوسط ،ووصلت 
إلى أوروبا عن طريق فس�ائل النخيل املصابة والتي، اس�توردت من بعض الدول التي تنتش�ر فيها هذه 
احلشرة، وسجلت في أمريكا والصن واليابان ومعظم دول العالم على أشجار نخيل الزينة والنخيل .  
بدأت اجلهود واحملاوالت، للحد من أضرار احلش�رة في أماكن انتش�ارها منذ  اكتش�افها في الهند  وبعد 
ازدياد أضرارها على جوز الهند،  حاول العلماء مكافحة سوسة النخيل احلمراء، باملبيدات احلشرية، وقد 
فشلت هذه الطريقة في احلد من اضرار احلشرة   ، نظرًا لطبيعة هذه احلشرة وسلوكها وأماكن تواجدها 
على األشجار املصابة، فهي حشرة كبيرة احلجم ، لها بنية قوية، وتستطيع الطيران ملسافات كبيرة، 
وتتحمل الظروف البيئية القاس�ية، وبخاصة درجات احلرارة والرطوبة، وتس�مى هذه احلش�رة ) 
عدواً خفياً(  ، بسبب صعوبة إكتشاف األشجار التي تصيبها في كثير من احلاالت، لعدم 
وج�ود أية أعراض لإلصاب�ة، واختفاء كافة أطوارها عن األنظ�ار، كونها تتواجد بكافة 
أطوارها في داخل جذوع األشجار املصابة ) وهي أماكن تؤمن احلماية الكافية لهذه 
األط�وار من تأثير الظروف البيئية الصعبة، واألع�داء احليوية، واملبيدات، ويصعب 
كش�ف تواجده�ا من قبل العاملن ف�ي برامج مكافحة اآلفات(  مم�ا حدى بالعلماء 
والعامل�ن في مجال وقاية النبات، للتفكير بط�رق أخرى للوقوف في وجه هذه اآلفة 
املدمرة ألشجار نخيل التمر، ونخيل الزينة، وجوز الهند، وقد جنح العديد من اخلبراء 
في وضع برامج مكافحة متكاملة للحشرة في أماكن مختلفة من العالم،  وقد اعتمدت 
كافة هذه البرامج على املصائد الفيرمونية التجميعية كعنصر أساس�ي في كل منها، في 

مختلف البلدان.
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ف��م��ا ه���ي امل���ص���ي���دة ال��ف��ي��رم��ون��ي��ة 
التجميعية؟

التجميعية عبارة عن وعاء باستيكي  الفيرمونية      املصيدة 

)سطل( ، له أحجام مختلفة ،يتسع لكمية 4-10 لترات من املاء، 

و يوجد على السطح اجلانبي 3-4 فتحات لدخول احلشرات إلى 

املصيدة، وله غطاء علية 3- 4 فتحات أخرى، وفي وسطه فتحة 

لتسهيل  يد  وللوعاء  والكيرمون،   الفيرمون  لتعليق  صغيرة 

حمله ونقله وتعليقه، وتستخدم املصائد ذات األلوان  الداكنة 

 ( الفاحتة  األلوان  على  تفوقها  أثبتت  والتي  أحمر(  بني،  أسود،   (

أبيض، أصفر، زهري...الخ(.

املصيدة  في  احلمراء  النخيل  سوسة  من  كبيرة  أعداد  جتميع 

الفيرمونية

النخيل  لسوسة  التجميعي  الفيرمون  على  املصيدة  وحتتوي 

احلمراء، الكيرمون) أثيل أسيتات، املادة الغذائية) التمر العلفي( 

واملاء.  

النخيل  لسوسة  التجميعية  الفيرمونية  املصيدة  جتهيز  يتم 

احلمراء، كما يلي:

1-وض��ع الفيرم��ون التجميع��ي لسوس��ة النخي��ل 
احلمراء: يعلق الفيرمون التجميعي لسوس��ة النخيل احلمراء 
في منتصف غطاء املصيدة الفيرمونية بعد نزع الغاف اخلارجي، 

ويعلق بحس��ب التجهيزة املس��تخدمة، وتضاف عب��وة جديدة، 

كلما نف��ذت املادة الفعالة م��ن العبوة القدمي��ة،  وتختلف مدة 

فاعلية الفيرمون بحس��ب العديد م��ن العوامل، ومنها العوامل 

اجلوي��ة ، وبخاص��ة درجات احل��رارة، فتق��ل املدة الازم��ة إلضافة 

العب��وات اجلدي��دة خ��ال الفترات احلارة من الس��نة حي��ث تزداد 

مع��دالت االنبعاث ،  وت��زداد هذه املدة  خال الفت��رات الباردة من 

الس��نة، والت��ي تتناقص خاله��ا معدالت االنبع��اث اليومي من 

العبوات. 

 2- وضع الكيرمون ) أثيل أسيتات( :  يتم تعليق الكيرمون، 
بعد نزع الغاف اخلارجي للعبوة، ويعلق بالشكل الصحيح.

جذوع  على  50-100سم  حوالي  ارتفاع  على  املصيدة  وتعلق    

أشجار النخيل الكبيرة، والتي تزيد أعمارها عن 20 سنة،وحترك 

والطحالب  الفطريات  منو  ملنع  أي��ام   10-7 كل  محتوياتها 

واألشنيات على محتوياتها، فتؤدي إلى منع عملها ، كما يجب 

والتمر( كل  املاء   وتبديل  دائم،  املصيدة بشكل  إلى  املاء  إضافة 

شهر، وإضافة عبوات جديدة من الفيرمون والكيرمون بعد نفاذ 

كمية املادة الفعالة منها، وصيانة املصيدة بشكل دائم، وتبديل 

املكسور والتالف( .

3- ت��زود املصيدة بكمية من املادة الغذائية: يس��تخدم  
التم��ر العلفي، كم��ادة غذائية ف��ي املصيدة،  بع��د نقعه باملاء 

ملدة 1-2 يوم، وهرس��ه بش��كل جيد لزيادة الرائحة الصادرة منه،  

وتختلف كميتها بحس��ب حجم املصي��دة، وكمية املاء املضافة 

إليها، بحيث يوضع حوالي   100 غرام لكل لتر ماء.

برامج  يف  الفيرمونية  املصائد  أهمية 
مكافحة سوسة النخيل احلمراء:

برامج  في  هاماً  دوراً  التجميعية  الفيرمونية  املصائد  تلعب      

مكافحة سوسة النخيل احلمراء،  من خال:

1- مراقبة احلشرة وحتديد األماكن التي دخلت اليها . 

وإناث(،  ذكور   ( احلشرة  هذه  أفراد  من  كبيرة  أعداد  2-جتميع 

في  اإلصابة  شدة  وزيادة  التكاثر  من  ومنعها  عليها  والقضاء 

لم  جديدة  أماكن  إلى  االنتشار  من  ومنعها  تواجدها،  أماكن 

تتواجد فيها. 

 3- حتديد مستويات اإلصابة في أماكن تواجد احلشرة من خال 

معدالت الصيد في هذه األماكن. 

4-  حتديد مواعيد النشاط أألعظمي للحشرة، واالستفادة من 

للحشرة  املتكاملة  املكافحة  برنامج  في  وضع  املعطيات  هذه 

في كل منطقة من مناطق انتشارها.  

اإلرشاد



77

5- حتديد النسبة اجلنسية للحشرة وتبدالنها على مدار العام لاستفادة من هذه املعطيات في وضع استراتيجيات املكافحة.

6- حتديد أماكن انتشار اإلصابة لإلسراع في اتخاذ التدابير الازمة، بحسب حاالت اإلصابة،  بعد إجراء الفحص الدقيق لألشجار حول 

املصائد التي تسجل فيها معدالت صيد للحشرة، ومعاجلتها بالطرق املناسبة لكل منها. 

7-  استخدامها  على مدارا لعام.

8- استخدامها في كافة األماكن والبيئات) جبلية، وعرة، منخفضات...الخ(.

9- دورها الهام  في حتديد كفاءة طرق وبرامج  املكافحة، باالعتماد على  معدالت الصيد في املصائد الفيرمونية، قبل وبعد استخدام 

هذه الطرق والبرامج، ويدل تناقص  معدالت الصيد على فاعلية  هذا البرنامج أو ذاك وعلى العكس من ذلك فزيادتها تدل على 

فشله في مكافحة احلشرة.  

10- حتديد أفضل الفترات لتنفيذ العمليات الزراعية اخملتلفة ) وبخاصة التكريب وقلع الفسائل والصروم والرواكيب( بحيث جترى هذه 

العمليات في األوقات التي تكون فيها أعداد احلشرات امللتقطة في املصائد الفيرمونية في حدها األدنى) أقل نشاط للحشرة( وجتنب 

القيام بهذه العمليات خال النشاط أألعظمي للحشرة ، واستخدام املبيدات احلشرية خال فترة النشاط أألعظمي للحشرة.

11- تعد  املصائد الفيرمونية التجميعية ، الوسيلة الوحيدة للتحري عن سوسة النخيل احلمراءل، في كافة األماكن والبيئات.، 

 

انشاط سوسة النخيل احلمراء في مزارع 

نخيل الرحبة) اإلمارات العربية املتحدة(

خال الفترة يناير2010- مايو 2011

تتميز املصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل احلمراء بالعديد من الصفات التي جتعلها تقنية مرغوبة ومفيدة  ومنها: 

1- س��هولة اس��تخدامها من قبل املزارعني والعمال في املزارع:  ميكن تدريب العمال بش��كل سريع على استخدامها 
وصيانتها ، بدون أية عقبات أو صعاب.

2-ال يؤثر اس��تخدامها على البيئة واإلنس��ان : فهي تقنية تعتمد على اس��تخدام الفيرمون التجميعي لسوسة النخيل 
احلمراء، مع كمية من التمر العلفي والكيرمون) أثيل أسيتات( واملاء، وال تؤثر هذه املواد على البيئة أو اإنسان .

3- ال يس��بب اس��تخدامها ظهور سالالت مقاومة أو تشكيل مناعة عند احلشرة: فهي عبارة عن مواد طبيعية وال 
تدخل في جسم احلشرة كي تسبب ظهور ساالت مقاومة أو تشكيل مناعة.

4-ال يتعارض اس��تخدامها مع أي طريقة من طرق املكافحة األخرى: تس��تخدم املصائد الفيرمونية في كافة أماكن 
زراعة النخيل، وعلى مدار الس��نة، وال يتوقف اس��تخدامها خال اس��تخدام املبيدات احلشرية أو غيرها من طرق املكافحة، بل تعمل 
هذه التقنية على حتديد استخدام كل طريقة من طرق املكافحة، وبخاصة املكافحة الكيميائية، وتنفيذ العمليات الزراعية اخملتلفة.  

5- لي��س له��ا أية أضرار على األع��داء احليوية  اخملتلفة: ال يؤثر وج��ود املصائد الفيرمونية التجميعية لسوس��ة النخيل 
احلمراء، على الطفيليات واملفترسات والعوامل املمرضة اخملتلفة. 
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العوامل التي تؤثر على فاعلية املصيدة 
لسوسة  التجميعية  ال��ف��ي��رم��ون��ي��ة 

النخيل احلمراء: 
تتأث��ر فاعلي��ة املصائ��د الفيرموني��ة التجميعي��ة 
لسوسة النخيل احلمراء بالعديد من العوامل ومنها:

1- ل��ون املصي��دة: بينت البح��وث زيادة أعداد احلش��رات التي 
تلتقطها املصائد ذات األلوان الداكنة) أسود، بني، أحمر( باملقارنة 

م��ع األعداد التي تلتقطها املصائ��د ذات اللون األبيض أو األصفر، 

والتي استخدمت لفترات طويلة في اإلمارات العربية املتحدة .

 

معدالت الصيد الشهري لوسة النخيل في أربعة ألوان من 

املصائد الفيرمونية التجميعية  في اإلمارات العربية املتحدة 

خال الفترة يناير 2010- مايو 2011

2- الكيرمون: ازدادت أعداد احلش��رات الت��ي تلتقطها املصائد 
عند إضافة الكيرمون. 

 

تأثير الكيرمون في املصائد الفيرمونية التجميعية على 

معدالت الصيد

 

3- املادة الغذائية وكميتها: تلعب املادة الغذائية دوراً هاماً 
على أعداد احلش��رات التي تلتقطها املصيدة، فقد ازدادت األعداد 

عشرة أضعاف عند إضافة التمر للمصيدة، باملقارنة مع املصائد 

الت��ي لم تضاف إليها ثمار التمر، وتف��وق التمر على كل من املوز 

وقصب الس��كر وس��عف النخيل، وتس��تخدم كمي��ة من التمر 

تختلف باختاف أحجام املصائ��د وكمية املاء التي تضاف إليها، 

وتك��ون هذه الكمية مبعدل 100 غرام مت التمر العلفي لكل لتر 

واح��د من املاء، وقد  كانت معدالت الصيد عالية عند اس��تخدام 

450 غرام من التمر مع حوالي 4-5 لترات من املاء. 

 

تأثير كمية التمر العلفي مع 4-5 لترات ماء  على  معدالت 

الصيد الشهري لسوسة النخيل احلمراء في املصائد 

الفيرمونية التجميعية في اإلمارات العربية املتحدة خال 

الفترة يناير 2010- مايو 2011

4- م��كان وضع املصي��دة: ازدادت أعداد احلش��رات امللتقطة 

عن��د تعليق املصيدة عل��ى ارتفاع حوالي نص��ف متر على جذع 

شجرة النخيل في األماكن املوبوءة باحلشرة. 

5- وجود الكمية الكافية من امل��اء: يلعب للماء دوراً هاماً 

ف��ي املصائد الفيرمونية، فهو يعمل على ترطي��ب املادة الغذائية 

وحتللها، ويطيل من مدة تعرضها للتعفن والفساد  فتنطلق منها 

الرائح��ة التي تعمل على زيادة فاعلية جذب احلش��رة إلى املصائد 

كما يعمل على منع احلشرات التي تسقط في املصيدة من الهروب 

منها ، وتفقد املصائد دورها املنشود، عند جفاف محتوياتها نتيجة 

تبخ��ر املاء منها، وبخاصة خال الفترات احلارة من الس��نة، ويجب 

حتريك محتويات املصيدة بشكل جيد أسبوعيا ملنع منو الفطريات 

والعفن واألش��نيات، والتي حتول دون انبعاث الرائحة من ثمار التمر 

املتخمر داخل املصيدة، واستبدالها برائحة العفن والتي حتول دون 

اجنذاب احلش��رات إلى هذه املصائد، كما يج��ب التنويه إلى ضرورة 

تبدي��ل املادة الغذائية واملاء، كل ش��هر في ح��ال حتريك محتويات 

املصيدة وكلما تطلب األمر ذلك في حال عدم حتريك هذه احملتويات.

اإلرشاد
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 يكون للمصائد الفيرمونية التجميعية 

دورًا هامًا يف برامج مكافحة احلش��رة يف 
حال:   

1-استخدام املصائد ذات اللون الداكن ) أسود، بني، أحمر(.

-400 جتميعي،  )فيرمون  األساسية  مبكوناتها  املصيدة  2-تزويد 

تزويد  ويجب  ماء(،  لترات   5-4  ، كيرمون   ، علفي  متر  غرام   450

وتزيد  البعض  بعضها  تؤازر  التي  املكونات  هذه  بكل  املصيدة 

املاء،  بدون  فاعلية  أية  الغذائية  للمادة  يكون  فا  فاعليتها،  من 

الغذائية، وال جدوى من  املادة  املاء بدون وجود  وتنخفض فاعلية 

واملاء،  الغذائية  واملادة  الفيرمون  بدون  لوحده  الكيرمون  وجود 

على  للحصول  املكونات  هذه  كافة  إضافة  يجب  لذا   ، وهكذا 

النتائج املنشودة من وجود املصائد الفيرمونية التجميعية.   

الفترات  خال  شهر  كل  الفيرمون  من  جديدة  عبوات  3-إضافة  

احلارة من السنة وكل حوالي 45-30 يوم خال الفترات الباردة من 

السنة، وبحسب العبوات املستخدمة ) الوزن(.

4-إضافة  عبوات جديدة من الكيرمون كل 2-2.5 شهر  وبحسب احلاجة.

5-تبديل املادة الغذائية واملاء كلما دعت احلاجة ) 20- 30 يوم(

6-إضافة املاء كلما نقصت كميتة في املصيدة.

وزيادة  األعفان،  منو  ملنع  اسبوع  كل  املصيدة  محتويات  7-حتريك 

حتلل التمر.

8-جتهيز عبوات الفيرمون والكيرمون وتعليقها  بشكل صحيح، 

وعدم استخدامها بشكل خاطئ ،  

9-وضع الكمية الكافية من املاء، وجتنب غمر عبوات  الفيرمون 

والكيرمون  في املاء. 

10- صيانة املصائد بشكل دائم، وتبديل املكسور والتالف منها.

 11-استخدام املصائد في كافة أماكن زراعة النخيل وعلى مدار 

السنة.

12-وضع املصائد حول حقول النخيل في األماكن التي ال توجد 

فيها سوسة النخيل احلمراء ، للمراقبة والتحري.   

13-تعليق املصائد على ارتفاع حوالي 50 سم على جذوع أشجار 

النخيل الكبيرة والتي تزيد أعمارها عن 20 سنة .        
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    تس��تخدم أنظمة التبريد التبخيرى ذات الوسائد الورقية 

)Cel-Dek( على نطاق واسع في العالم وبالذات في املناطق 

احلارة اجلافة كاململكة العربية الس��عودية لتبريد املنشآت 

الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية بسبب مائمتها 

للمن��اخ احلار واجلاف وبس��اطة تركيبها وقلة اس��تهاكها 

للكهرباء. ولكن توجد مش��كلة رئيس��ة تعوق التوسع في 

تطبي��ق ه��ذا النوع م��ن املبردات ف��ي اململك��ة. فباإلضافة 

الرتفاع أس��عار وسائد التبريد الورقية، فإنها تنسد باألماح 

بس��بب امللوحة العالي��ة للمياه مما يودى إل��ى تدهور كفاءة 

التبري��د وارتفاع تكلف��ة الصيانة واالس��تبدال. وقد أجريت 

أبح��اث لدراس��ة واختي��ار بدائل مائم��ة لوس��ائد املبردات 

التبخيري��ة من م��واد مختلفة مثل الورق واخلش��ب وألياف 

النخيل واملعادن والزجاج والباس��تيك واألس��منت وغيرها.  

وقد كانت الدراسات التي متت على ليف النخيل مشجعة.

تعتبر بعض منتجات النخيل مثل: األلياف والسعف واجلريد 

واجلذوع والّكرب زهيدة التكاليف ومتوفرة بكثرة في املناطق 

الزراعية وال يستفاد منها حالياً حيث غالباً ما يتم التخلص 

منه��ا باحلرق أو بالرمي ف��ي النفايات مثاً. وه��ذه املنتجات 

مواد مسامية لها القدرة على امتصاص املاء واالحتفاظ به. 

ومن املتوقع أن تكون ه��ذه املنتجات البديل املائم لصناعة 

وس��ائد التبريد التبخيري باململكة. ال توجد دراس��ات وافية 

وش��املة إلنتاج وس��ائد تبريد تبخيري من منتجات النخيل 

اخملتلفة )الليف والس��عف واجلذوع والكّرب واجلريد( تش��مل 

النواحي الهندسية والتشغيلية والتصميمية.

    يه��دف ه��ذا املش��روع البحثي أساس��اً إلى إنت��اج بدائل 

لوسائد التبريد الورقية تّصنع من منتجات النخيل اخملتلفة 

بهدف الوصول إلى منتج محلي رخيص وس��هل االستبدال 

والت��داول يتماش��ى مع من��اخ اململك��ة. ه��ذا املنتج ميكن 

تصنيعه وتس��ويقه ليحل بكفاءة محل الوس��ائد الورقية 

املس��تخدمة حالياً والباهظة التكاليف. وميكن حتقيق ذلك 

من خال: 

1. دراس��ة تصميمات مختلفة لوس��ائد تبريد من منتجات 

النخيل بحيث تكون جميع الوسائد لها نفس األبعاد )الطول 

تصميم وسائد تربيدمن 
ليف النخيل

 بديلة  للمربدات التبخريية

د. إبراهيم بن محمد الهالل

قسم الهندسة الزراعية – كلية علوم 
األغذية والزراعة – جامعة امللك سعود

مقال
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والعرض والسمك( وتسمح مبعدالت تهوية متماثلة. 

2. تصمي��م طريق��ة التبليل املناس��بة لكل ن��وع من هذه 

الوسائد لتحقيق أفضل أداء.

3. اختب��ار كفاءة التبري��د لكل من ه��ذه التصميمات حتت 

نفس الظ��روف على املدى الطويل ودراس��ة جميع العوامل 

املؤثرة فيها.

4. دراس��ة عملية ترسب األماح على هذه الوسائد وتغيرها 

مع الزمن على املدى الطويل.

5. دراس��ة الق��درة على الترطي��ب واس��تهاك املياه جلميع 

التصميم��ات بهدف الوص��ول إلى أنس��ب تصميم يحقق 

أعلى كفاءة تبريد.

6. دراس��ة معدالت مختلفة لس��ريان الهواء خال الوسائد 

للوصول إلى أنس��ب س��رعات للهواء حتق��ق أعلى معدالت 

تبريد مع أفضل تهوية وأقل استهاك للمياه والطاقة.

7. عمل دراسة مقارنة الختيار أنسب خامة وأفضل تصميم 

للوسادة يحقق أعلى كفاءة تبريد.

8. عم��ل محاكاة نظرية لدراس��ة املتغي��رات اخملتلفة التي 

حتكم أداء املبرد عن طريق اس��تنباط مناذج رياضية لتوصيف 

ظاهرة تبخر املاء من الوس��ادة ودراسة سريان الطاقة وبخار 

املاء والهواء خال الوس��ادة لتحديد معامات انتقال احلرارة 

وبخ��ار املاء لهذه امل��واد )التي ل��م حتدد من قب��ل(. وبالتالي 

وضع الثوابت اخلاصة التي تس��تخدم في عملية التصميم 

الختي��ار األبعاد احلاكمة ألنس��ب تصمي��م اقتصادي بأعلى 

كف��اءة تبريد ممكنه له��ذه املنتجات.  وبذلك ميكن دراس��ة 

جمي��ع املتغيرات التي تؤثر في عملية التبريد حتت أي ظروف 

تشغيل. 

9. دراس��ة معاجل��ة امل��ادة اخملت��ارة )كبديل مائم للوس��ائد 

الورقي��ة( كيميائي��اً لزي��ادة قدرته��ا المتصاص امل��اء وزيادة 

مقاومتها لتكوين الفطريات والطحالب عليها مع الزمن. 

10. دراس��ة أداء أفض��ل وأنس��ب وأكفأ تصميم للوس��ائد 

املصنعة من منتجات النخي��ل حقلياً الختبارها على بيوت 

محمية مزروعة مبحصول الطماطم ومقارنتها بالوس��ائد 

الورقية املس��تخدمة في معظم البي��وت احملمية باململكة. 

سيتم مقارنة درجات احلرارة والرطوبة النسبية داخل البيت 

ولله��واء اخلارج من الوس��ادة وضغط اله��واء قبل وبعد كل 

وس��ادة وتركي��ز األماح في احلوض املائي أس��فل الوس��ادة 

وكمية املياه والطاقة الكهربائية املس��تخدمة في التبريد. 

كما سيتم دراس��ة بعض العناصر املتعلقة بالنباتات مثل 

الس��رعة النسبية للنمو ودليل مس��احة األوراق واملساحة 

النوعية ل��ألوراق ومعدل الكفاءة التمثيلي��ة ومعدل النمو 

النس��بي ومعدل من��و احملص��ول ومتابعة التزهي��ر ومتابعة 

اإلثمار.

   م��ن املتوق��ع أن يق��ود هذا البح��ث إلى تصميم وس��ائد 

تبريد تبخيري من منتج��ات النخيل تكون ذات كفاءة تبريد 

عاليه وبالتالي بدياً مائماً للوس��ائد الورقية املس��تخدمة 

حالياً، وبالوصول إلى التصميم األمثل لوس��ائد تبريد بديلة 

من منتج��ات النخيل ميكن االس��تفادة من ه��ذه املنتجات 

ب��دالً من إتافها مما يع��ود بعائد اقتص��ادي ملزارعي النخيل، 

وبالتالي على البلد. كما س��ينخفض س��عر وسائد التبريد 

وبالتالي خفض تكاليف التبريد الثابتة واملتغيرة. كما ميكن 

التوس��ع في تطبيق أنظمة التبريد التبخيرى باململكة في 

ع��دة تطبيقات مختلفة م��ن أهمها تبري��د البيوت احملمية 

ومبان��ي احليوان واملباني الس��كنية والتطبيقات الصناعية 

والتجاري��ة. كما ميكن أيض��اً تصنيع هذا املنتج وتس��ويقه 

محلياً وخارجياً في الدول التي لها مناخ مشابه.

   وللوص��ول إلى هذا الهدف س��يتم عم��ل عروض تعريفية 

لدى الشركات الصناعية املنتجة واملعنية بتصنيع املبردات 

التبخيري��ة لعرض النتائج وإقناع هذه الش��ركات في تبنى 

إنتاج هذا النوع من الوس��ائد محلياً. كما سيتم أيضاً عمل 

عروض تعريفية لدى املؤسسات والشركات الزراعية املعنية 

باإلنت��اج الزراع��ي واحليوان��ي لتعريفه��م باملنت��ج واجلدوى 

االقتصادية لتطبيقه.
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وتحديات األمن الغذائي
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التمور الكنز الذي ال ينضب معينه، ورغم ذلك لم تلق ما تس�تحق من اهتمام، 
وال ميكنن�ا أن ننك�ر  أن الصناع�ات التحويلية للتمر ليس�ت س�هلة كما يتصورها 
الكثي�رون, ويرج�ع ذل�ك  لتركيبة التمرة نفس�ها والعناصر الغذائي�ة التي توجد 
داخله�ا، مم�ا  يجعلها تنفرد كلياً ع�ن جميع الفواكه، كم�ا أن التمر أكبر صيدلية  
طبيعية تس�تطيع أن تقتنيها في منزلك في أقل قيمة مادية ممكنة، وذلك أن التمر 
غني جدًا بجميع املعادن واألمالح والفيتامينات واألحماض، وبنسب كبيرة عالية 
تكفي الحتياجات اجلس�م, وباإلمكان االطالع من كثب على تركيبة ومكونات 
التم�ر عبر سلس�لة بحوث قام به�ا علماء حول التمور إال أنها ل�م تنفذ على أرض 

الواقع.
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حوار

    ويؤك��د توجهن��ا فهد الس��يف أح��د املهتمني مبجال 
صناعة التمور التحويلية والذي خطا خطواته األولى في 
إنتاج عدد من املنتجات املش��تقة من التمور، أنها متثل لنا 
كس��عوديني ثروة وطنية ضخمة جدي��رة باالهتمام )في 
تصريح لصحيفة االقتصادية(، مضيفاً إلى أن النمطية 
في االس��تهاك والتس��ويق أدت إلى ضعف في تس��ويق 
التمور كذلك اعتبار التم��ر منتجا تقليديا أدى إلى عزوف 
كبير من قبل صغار السن لتلك املنتجات لرغبة الصغار 
في أغلفة معينة جتذبهم, إضافة إلى مشكلة النمطية 
في التس��ويق, حيث ال توجد التمور بشكل مكثف رغم 

أنها املنتج األهم.
    النقطة األكثر اهتماماً ويجب أن نسلط عليها الضوء 
أن الدول��ة اهتمت بالصناعات التحويلية، أو بالنخيل وما 
تنتجه وتعظيم الفائدة منه من خال سلس��لة مؤمترات 
من بينها اللقاء العلمي الدولي لنخيل التمور, الذي أقيم 
حتت رعاية األمير س��لطان  -رحم��ه اهلل-في مدينة بريدة 
خال الفترة من 19 إلى 22 رجب 1424ه� ، فكان من األولى 
االهتمام من القطاع اخلاص بهذا القطاع، ولكن التجارب 
التي أقيمت مازالت ضعيفة، مما جعلنا نفتح الباب للحوار 
االجتماعي  عس��ى أن نصلح إل��ى احلقيقة التي تقول إن 
بودرة التمر متثل األمن الغذائي  للدول املنتجة للتمور على 
مستوى العالم، فما بالنا ونحن  الدولة الرائدة في إنتاجه.

    وقسم فهد السيف جتارة التمور إلى أربع شرائح, بدأها 
باألصغر املستهلك التقليدي الذي يقوم بتأمني احتياجاته 
الس��نوية من الس��وق مباش��رة، جتار التمور وتلك الفئة 
تقوم بعملها بطريقة تقليدي��ة، ومحات جتارية صغيرة 
ومخصص��ة حي��ث إن املصاريف التش��غيلية معقولة 
وليس��ت عالي��ة، وتعد الش��ريحة األخي��رة املتمثلة في 
املصانع وهي التي لديها مش��كلة في التكاليف العالية 
باإلنش��اءات ما بني خط��وط إنتاج ومصاريف التأس��يس 
واملصاريف التش��غيلية, ونش��اط املصان��ع يتوقف على 
منتجات التمور، مضيفا أن دورة رأس املال في التمور بطيئة 
نظرا ملوس��مية التمور, كل هذه األسباب جتعل التكلفة 
التشغيلية للتمور عالية مما يجعل املصانع تواجه صعوبة 

في التسويق.
    ويبني الس��يف أنه حتى اآلن ل��م تدخل صناعة التمور 
شركات متخصصة تتناسب مع حجم هذه الثمرة الثروة 
نحن في حاجة فعا إلى االعتماد الكبير على الصناعات 
التحويلية للتم��ور، معتبرا أنها مناج��م كثيرة في ثمرة 

واحدة. 

   ورغم أن ثمرة النخيل تعد منتجا نهائيا إال أنها تدخل 
في صناعات غذائية وغيره��ا كثيرة جدا وجميع ما في 
التم��رة ميكن أن يس��تفاد منها اس��تفادة كاملة إال أن 
هناك مشكلة في الصناعة التحويلية للتمور وتتمثل 
هذه املش��كات في أن��ه ليس هناك مع��دات صناعية 
خاص��ة بالتمرة كل ما هنالك حتوير وتطوير فردي حملاكاة 
التم��ر بفواكه أخرى، كم��ا أن محتويات التمرة متعددة 
بش��كل كبير, األم��ر الذي يس��توجب التعام��ل معها 
بعناي��ة خاصة بخاف أي فاكهة أخرى, وتكمن صعوبة 
الصناع��ات التحويلية للتمر ف��ي وجود جميع العناصر 
ف��ي التم��رة, إضافة إلى أن املس��تهلك ل��م يعتد على 
منتجات حتويلية غذائية مش��تقة م��ن التمور, وتكون 

فيه شيء من الغرابة.
   إن جت��ارة  التم��ور لن تزده��ر إال بثاثة أمور مهمة هي 

نشر الوعي وتثقيف املواطنني بأهمية وفوائد التمر, 
ح��ث الصناع��ات التحويلي��ة اجلادة واملدروس��ة 

بحيث متت��ص جميع فائض منتج��ات التمور 
مع اخت��اف أصنافها, إلى جان��ب االهتمام 
بالتصدي��ر اخلارجي وهذا يحت��اج إلى جهد 

مضاعف من أجل حتقيقه..
   إن الط��رح ال��ذي تتبناه مجل��ة »النخيل 
والتم��ور«  يختل��ف ع��ن كل األطروح��ات 
الس��ابقة، فاألم��ر ليس مج��رد اقتصاديات 
لتولي��د األرب��اح، وإمنا مس��ألة أم��ن غذائي، 
خاص��ة أون اململكة تنت��ج 15% من إجمالي 

اإلنتاج العاملي.
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مشروعات رائدة يف تصنيع التمور:
1- استخدام التمور في اإلغاثة، ووجبات الطوارئ.

2- استخدامها في األطعمة اخلاصة باألطفال.
3- إدخال التمور في الوجبات العسكرية والطوارئ.

بودرة التمر:
متث��ل بودرة التمر أماً كبيراً ف��ي الدخول في الصناعات 
الغذائي��ة، فيمك��ن إضافته��ا إل��ى احللي��ب أو القهوة 

والعصائر، حيث تتميز بالتالي:
- االنخف��اض ف��ي حج��م املنت��ج بعد خف��ض احملتوى 
الرطوبي، مما يحد من النش��اط امليكروبي أو أي تفاعات 

كيميائية أخرى.
- حتويل املادة إلى مسحوق جاف يسهل عملية تعبئتها 

ونقلها وتداولها.
- اإلقال من التكلفة االقتصادية.

- ال حاجة إلضافة مواد حافظة وملونات طبيعية.
- فترة التخزين عند اإلغاق احملكم طويلة أو أقل تعرضاً 

للتغيرات الكيميائية والفيزيائية.
- فت��رة حفظ طويل��ة، وحتم��ل أكثر لظ��روف التخزين 

واملناولة القياسية.

أهداف تصنيع بودرة التمور:
- اس��تغال الفائض م��ن التمور، خاصة غير املناس��بة 

للتسويق في تصنيع منتج غذائي جيد.

- يتمي��ز بانخف��اض التكلفة االقتصادي��ة في عمليات 
التداول والنقل والتخزين.

- استخدام املنتج في وجبات الطوارئ واإلغاثة.

الصناع��ات  مج��ال  يف  التطبيق��ات  أه��م 
الغذائية:

1- صناعة السكر.
2- صناعة األبان واأليس كرمي واملثلجات اللبنية.

3- في صناعة الوجبات الغذائية احملاة.
4- في صناعة الدبس.

5- في صناعة أغذية األطفال.
6- تطوير منتجات غذائية بنكهة التمر.

7- في صناعة األدوية والصناعات األخرى.

مشروعات مستقبلية:
• في مجال تقنية األغذية:

- إنتاج مشروب الطاقة من التمور.
- إنتاج املشروبات الغازية من التمور.

- إدخال التمور في الصناعات اخلاصة باألطفال.
- إنتاج السكر السائل من التمور.

- إنتاج الفركتوز من التمور.
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• في مجال التقنية احليوية:
- إنتاج اخلميرة من التمور.

- إنتاج الكحول الطبي.
- إنتاج املركبات الطبية.

- إنتاج البوتني وحيد اخللية، واستخدامه في عائق اجملترات والدواجن واألسماك.
- الفصل الكروموتزمي للفركتوز من الدبس.

- استخدام التمور في صناعة اخلبز العربي.
- إحال السكر بالدبس في عمل اخلبز.

تطبيقات واعدة للتقنية احليوية والنانو تكنولوجي:
1- املواد الصيدالنية والتغذوية من التمور.

2- نشاط حيوي ومقوية ملناعة اجلسم.
3- مضادات األكسدة وكاسحات اجلذور احلرة.

ونح�ن في حاجة إلى حملة وطنية للتعري�ف بفوائد التمر والدعاية الهادفة للتمر ملا 
للدعاي�ة من تأثير في القوى الش�رائية، من خالل اعتم�اد التمر في تغذية الطالب 
واملرض�ى واجملمعات الس�كانية وخطوط الطيران، مما س�ينتج عنه وعي تام عند 

األجيال بفوائد التمر..
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    تعتبر محافظة اخلرج من أكبر احملافظات التي تش��هد توس��ع 

في زراعتها فقد زادت اعدادها خال الس��نوات االخيرة من حوالي 

ملي��ون نخلة إلى أكثر من مليون وس��تمائة أل��ف نخلة يضاف 

أليها عدد من املشاريع التي تقوم بزراعة فسائل االنسجة واعداد 

كبي��رة من النخيل املزروعة فى االس��تراحات ويبل��غ انتاج املثمر 

منها حوالي 100.000 طن س��نوياً قابلة للزيادة خال الس��نوات 

القادم��ة علماً بأن احملافظة تش��كل حوالي 25% من املس��احات 

املزروعة بالنخيل على مس��توي منطقة الرياض ونسبة 30% من 

االنتاج ومن املتوقع ان يرتفع عدد النخيل خال السنوات القادمة 

إل��ى مليونني ونصف املليون نخلة نظ��راً ألن احملافظة تضم كبار 

املستثمرين العامليني الذين ال زالوا يتوسعون بزراعة النخيل.

    اجلدي��ر بالذكر بان هناك مزارع متميزة فى زراعة النخيل حيث 

يوجد باحملافظ��ة مزرعة واحدة يوجد بها حول��ي 200 ألف نخلة 

ت��دار بطريقة فنية وتقنيات عالية في ال��ري وحتتوي على مختبر 

ألبحاث النخيل والتمور على أعلي املس��تويات يعتبر اخملتبر الغير 

حكومي األول على مس��توي اململكة وأخري حتتوي على 20 ألف 

نخلة.

    ونتيجة لوفرة اإلنتاح فقد قام املس��تثمرون فى التمور بانشاء 

املصان��ع املنتجة للتمور حيث تش��كل محافة اخلرج ما نس��بته 

50% م��ن اعداد املصانع املنتجة للتمور مبنطقة الرياض أي أن ربع 

مصانع التمور باململك��ة حتتضنها احملافظة حيث بلغ عددها 25 

مصنعاً مرخصاً ومنتجاً.

    وتعتبر من أفضل مصانع التمور على مس��توي اململكة وعلى 

مس��توي اخلليج لذلك جتد احملافظة رعاية خاصة من قبل معالي 

الوزي��ر )حفظ��ة اهلل( واهتمامه الش��خصي عن طري��ق الدعم 

الامح��دود التي جتده احملافظ��ة لتطوير الزراع��ة عامة والنخيل 

بشكل خاص وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير األمن 

الغذائي للمواطنني.

    واحلمد هلل جنحت خطة وزارة الزراعة باالكتفاء الذاتي فى كثير 

من املنتجات الزراعية بل تعدت إلى التصدير للخارج.

    ومن ضمن دعم الدولة ملزارعي احملافظة تخصيص كمية 1600 

طن من التم��ور لتوريدها ملصنع التمور باالحس��اء التابع لهيئة 

الري والصرف بأس��عار جيدة وتش��جعية يس��لمها امل��زارع بعد 

التوريد مباش��رة ولكن يوجد بعد العقب��ات التى تواجه مزارعي 

التم��ور م��ن ضمنها موضوع التس��ويق حيث يوج��د ضعف فى 

قنوات التسويق فى اململكة أدي إلى تدهور أسعار التمور.

    لذا يجب على املس��تثمرين واجلمعي��ات الزراعية االجتهاد فى 

انش��اء قنوات للتس��ويق والصناعات الغذائية التي تدخل ضمن 

محتويتها التمور للمحافظة على هذا املنتج املبارك.

النخيل يف حمافظة 
اخلرج

سعود بن عبدالعزيز اليحيا

نائب مدير عام الزراعة مبنطقة اخلرج

مقال
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ملاذا ال توجد
حلول عملية

ملشكلة تدني
أسعار التمور؟
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اعوام متضي واعوام تأتي وال زالت 
االجابة مستعصية على اجلميع !!

!!
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    إن املشكلة الكبيرة التي تواجه إنتاج هذا العام هي انخفاض األسعار بشكل 
كبير مما يهدد بخسائر كبيرة للمزارعن والتجار على السواء، فكان البد من طرح 
حلول جديدة تستقطب اإلنتاج، وجتعل منه قيمة مضافة، بعيداً عن التقليدية، وفي 
البداي�ة ميكن  تصنيف املصان�ع إلى فئات مبواصفات قياس�ية محددة، بحيث يتم 
التفريق بن املصنع واملعمل، وذلك من خالل تش�كيل جلنة من مختصن للقيام 
بج�والت ميدانية على جميع املصان�ع باململكة املتخصصة بالتعبئة وتغليف التمور، 
وتقدمي املشورة ملن يحتاج إليها من أجل التطوير، كما اقترح خلق تنافس بن تلك 
املصانع الختيار أفضل مصنع متميز مبواصفات محددة، مثل التميز مبس�توى إنش�اء 
املصنع وفق الطرائق والوسائل احلديثة، وكذلك نظافة العمالة واملعدات ووحدات 
اإلنت�اج، والتمّي�ز بطرائق إنتاج الرط�ب والتمور وطرائق تعبئته�ا وتغليفها، والتميز 
بإنت�اج وابتكار منتجات مش�تقة من التم�ور، إلى جانب التميز باملش�اركات احمللية 

واخلارجية والتصدير. 

تسويق
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ناقشت ندوة الثاثاء 17 ربيع اآلخر 1432 ه� - 22 مارس 
2011م - الع��دد 15611  بصحيف��ة الري��اض مش��كلة 
الصناعات التحويلية الغائبة عن الثقافة الس��عودية، 
مش��يرة إلى أن التمر يدخل في أكث��ر من 150 صناعة، 
ومصان��ع التم��ور املوج��ودة حالي��اً هي معام��ل تعبئة 
وليست مصانع إلنتاج منتج محدد ذي قيمة اقتصادية 
عالي��ة، متمنياً عدم التركيز دائماً في مش��اريع التبريد 
فقط في املصانع اجلديدة، بل يجب أن يكون التركيز في 
دع��م املصانع التي تنتج مواد ذات قيمة من مش��تقات 
التمور، مثل: املركبات الكيميائي��ة، والكحول بنوعيها 
الطبي والصناعي، واخلل الطبيعي والصناعي، ومركبات 
األكسدة التي تستخدم في الصناعات الطبية وبعض 
املض��ادات احليوية، وكذلك تطوير تقنية إنتاج الس��كر 
الس��ائل، وكذلك بروت��ني وحيد اخللية م��ن التمور الذي 
يس��تعمل في صناعة العائق سواء للثروة احليوانية أو 

الدواجن أو األسماك،.
    في حني يتم  إنتاج املضادات احليوية، خاصة مركبات 
مض��ادات األكس��دة في  الوالي��ات املتح��دة األمريكية 
والص��ني التي حقق��ت فيها تقدماً كبي��راً، مثل مركب 
»3 بيتا دي جلوكان« املس��تخرج م��ن التمور، إلى جانب 
التقني��ات الصناعية احلديثة في إنت��اج بعض اإلنزميات 
والنكهات واأللوان الطبيعية، موضحاً أن من الصناعات 
التحويلي��ة الواع��دة التي ميك��ن أن تفت��ح آفاقا جيدة؛ 
اس��تخدام التمور في مجاالت التقني��ة الغذائية، مثل 
إنتاج مشروبات الطاقة واملش��روبات املكربنة )الغازية( 

وأغذية األطفال. 
    ف��ي الوق��ت ال��ذي ال ن��زال نتعامل فيه  م��ع النخلة 
ومش��تقاتها كم��ا كان يتعام��ل معها اآلب��اء واألجداد 
قدمياً، حيث إننا ال نزال في بداياتنا، والنخلة بحاجة إلى 
ثقاف��ة مجتمع منتج عبر تكات��ف منظومة متكاملة 
ومتعاون��ة، مثل الكلي��ات كجهات مبتك��رة ومطورة، 
ووزارة الزراع��ة، واجلمعي��ات الزراعية، ومع املس��تثمرين 
واملس��وقني وجه��ات اإلقراض«، مش��يراً إل��ى أننا ميكن 
أن نصل إل��ى القيم��ة املضافة املفقودة ف��ي بناء هذه 
الثقاف��ة االس��تثمارية الصناعي��ة في مج��ال النخلة 
ومنتجاتها، وجعلها ضمن املش��روع الصناعي الغذائي 

الرئيس عبر العمل اجلماعي والتكاملي، وتكاتف اجلهود 
بني اجلهات املطورة واملبتكرة واجلهات الداعمة واجلهات 
التنظيمية واملنتجني أو املستثمرين، مؤكداً أّن جمعية 
منتج��ي التمور تعم��ل على قي��ادة هذا الفك��ر، وهذا 

العمل اجلماعي للوصول إلى هذه املرحلة. 

إقامة املصانع 
    إن  إقام��ة املصان��ع يس��هم في س��حب كميات من 
التمور املوجودة في الس��وق وخاص��ة األنواع منخفضة 
الثم��ن، أما األنواع عالية الثم��ن فمن املمكن أن تغطي 
تكاليفه��ا إلى حد مع��نّي، متوقعاً خال فترة ليس��ت 
بالبعي��دة أن يكون هناك فائض كبير ج��داً من اإلنتاج، 
حيث لو الحظنا سنوياً األعداد التي تزرع سنوياً؛ لوجدنا 
أنها كميات كبيرة؛ حيث ال حظنا خال املوسم املاضي 
أّن إنتاج التمور بدأ الغزارة من نصف شهر رمضان حيث 
تدنت األس��عار خال تلك الفترة بشكل كبير، متوقعاً 
وجود زيادة من 10 إلى 12% على مستوى اململكة سنوياً، 
داعياً أن يكون له دراس��ات واضحة، حيث إنه إذا استمر 
الوض��ع احلالي لعملي��ة تصنيع التمور وف��ق الطريقة 
التقليدي��ة املوج��ودة ف��إّن املُزارع��ني س��وف يواجهون 

مشكلة في تدني أسعار التمور بشكل كبير.
    كم��ا إّن الصنادي��ق الداعمة  متاح��ة لتقدمي أي دعم 
للمستثمرين الذين ميثلون الهدف األساسي في عملية 
تطوي��ر منتجات النخيل أو التصني��ع الفعلي ملنتجات 
النخي��ل، حي��ث إّن املوجود في اململك��ة ال يعد مصانع، 
ب��ل هي عبارة ع��ن عملي��ات تعبئة وحف��ظ فقط، أما 
املصانع وفق االس��م الصحيح فنحن ف��ي اململكة لم 
نس��جل س��وى عدد ال يتجاوز أصابع اليدي��ن«، كما  أّن  
هذه املصانع املوجودة حالياً لم ترتق إلى املأمول وفق ما 
يوجد في اململكة من النخيل، وصناديق التنمية تساعد 
املس��تثمرين بشرط أن يكون هناك دراسة جدوى جيدة، 
خاص��ة أّن مصان��ع التمور حس��ب املفه��وم الصحيح 
ال تعتم��د على تصني��ع التمور فقط، ب��ل تعتمد على 
تصنيع جميع ما تنتجه النخلة س��واء من مخلفات أو 

من أخشاب أو من صناعات حتويلية للتمور. 

مصادر خاصة للمجلة من داخل مهرجانات التمور:

انخفاض االقبال بنسبة ٪30 
االسعار تتناقص عن العام الماضي بنسبة 25٪ إلى ٪40
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التسويق اخلارجي 
    إن التم��ور املنتج��ة باململك��ة تعد م��ن أفضل أنواع 
التمور على مس��توى العالم من حيث احلجم والطعم 
والل��ون، ومن حيث أيض��اً القابلية لدى املس��تهلك، إالّ 
أن إيصالها إلى األس��واق العاملي��ة يحتاج إلى املزيد من 
تضافر اجلهود واملش��اركة في املع��ارض التي تقام على 
مستوى العالم، وكذلك الدخول في حتالفات اقتصادية 
مع بعض املنتجني في دول املغرب العربي الذين تقدموا 
علينا كثيراً في عملية تصدير التمور خاصة إلى أوروبا. 
ولك��ن املش��كلة  أن عملية التصدير احلالي��ة تتم عبر 
اجتهادات فردية من املس��تثمرين واملصنعني واملصدرين 
وال تعتم��د عل��ى التنس��يق وحتدي��د الوجه��ة، حيث ال 
يوجد تنس��يق عملي مع مرك��ز الصادرات أو مع اجلهات 
التي تدرس الوجهة األفضل للتصدير وما هي األس��عار 
العاملية احلالية، كما أن املنافس��ة العاملية شديدة جداً 
في التمور في الوقت احلالي، كما أننا في اململكة نصدر 
وفق اإلحصائيات ما يعادل خمسة باملائة من الصادرات 

العاملي��ة، قيمته ما يعادل س��بعة باملائة من الصادرات 
العاملية للتمور، وهذا يعني أننا نصدر بأعلى من السعر 
العاملي الس��ائد؛ أي أننا نصدر نوعيات فاخرة من التمور 
إل��ى الس��وق العامل��ي، وإذا كنا نص��در ه��ذه النوعيات 
الفاخرة من التمور فيجب أن نعرف إلى من نصدرها وما 
اجلهات التي تطلب ه��ذه النوعيات الفاخرة من التمور، 
وبالتال��ي البد أن نعرف وجهات التصدير وال نعتمد على 

اجتهادات فردية من املستثمرين. 
    احلقيق��ة   إنن��ا نعاني من  مش��كلة رئيس��ة تتمثل 
ف��ي عدم وجود اهتمام كاٍف بتصدير متور اململكة، حيث 
أوضحت دراس��ة أعدته��ا وزارة الزراعة محدودية حجم 
نصيب الس��وق لصادرات اململكة م��ن التمر في بعض 
أه��م األس��واق العاملية، وذل��ك بالرغم م��ن وجود كثير 
من اجلوان��ب اإليجابية التي ميكن أن تك��ون حافزاً جيداً 
للتصدير، فمثاً صادرات التمر الس��عودي تغطي فقط 
نحو 0،03% من الس��وق الفرنسي، وهذا السوق يعد من 
أكبر األس��واق األوروبية لتسويق التمور، حيث إن معدل 
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اختراق الس��وق الفرنس��ي يبلغ 1،47 ما يجعله من أهم وأكبر األسواق الواعدة مس��تقباً، وقد يرجع ذلك للعدد 
الكبير من املسلمني املهاجرين من شمال أفريقيا )معدل اختراق السوق هو النسبة بني واردات الدول من السلعة 
واستهاكها الفعلي من نفس السلعة، وكلما زادت تلك النسبة 1،0 دّل ذلك على اتساع السوق وسهولة دخوله 
والعكس(، إضافة إلى عدم تواجد للتمور الس��عودية في بعض األس��واق األخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وسويسرا 
إالّ ما ندر، وهناك أيضاً العديد من الدول اآلس��يوية ودول جنوب شرقي آسيا التي تتمتع مبيزة ارتفاع معدل اختراق 
السوق بها من التمور ومنتجاتها، وذلك لزيادة أعداد املسلمني بتلك الدول والتي يعد التمر موروث ديني هام لها. 
وتنت��ج اململك��ة تبلغ أكثر من 600 ن��وع، ولكن االقتصادي املع��روف منها حوالي 70 نوعاً، فيم��ا يبلغ عدد األنواع 
االقتصادي��ة املطلوبة عاملياً حوالي 10 أصناف منها )الصقعي، اخلضري، اخلاص، دقلة نور، الس��كري، الرش��ودية، 
نبت��ة علي(، وهذا يجعلنا نقول  بصدق أن  ا تكاليف إنتاج التمور ليس��ت مرتفعة، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الطن 
في اململكة بنحو 1355 ريال، وذلك على مستوى املزارع التقليدية، مما يجعله  سعرا تنافسيا جيدا جداً للتصدير، 
وفي حدود املتوس��ط العاملي، وامليزة الرابعة هي املوقع، حيث إن اململكة تقع في وس��ط العالم العربي واإلس��ام، 
وهي قريبة أيضاً إلى أوروبا، وبالتالي فإن تكاليف الش��حن تكون منخفضة، وهذه ميزة تنافس��ية هامة تس��جل 

للمملكة. 
    لذا يجب أن يكون لدينا بورصة عاملية حقيقية وفاعلة  تتعامل مع هذه املنتجات، بحيث يكون لدينا مواصفات 
ومقايي��س من ناحية احلج��م ومن ناحية اللون ومن ناحية اجلودة حس��ب القوانني املنظمة ف��ي كل بلد من هذه 

البلدان؛ حتى نستطيع أن نتحرك مبنتجنا من التمور وفق خريطة سليمة ومحققة للهدف. 
إذا اكتملت هذه املنظومة لن تكون هناك مشكلة النخفاض األسعار، ولن يخلو شهر رمضان من التمور.
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هذه النخلُة مرياثي ال
أنا وأخوتي 

نلتفُّ كّل صبٍح جالسني يف ظاللها 
ونأكُل التمر 

ونطرد الصقوَر عن جريِدها 
ذات صباٍح 

مل جندها يف مكانها املعهود 
لْت إىل نهاية العشِب  تنقَّ

ولكنا ذهبنا خلفها 
نلتّف جالسني يف ظاللها 

ونأكل التمَر 
ونطرد الصقور 

وهكذا
كل صباٍح تنتقي مكانا آخر

أبعد من مكانها الذي انتقته باألمس 
إىل أن فاجأتنا ذات صبٍح 

بوقوفها يف الضفة األخرى من النهر
ألصقُر واقٌف على جريدها 

ُل والسيارة حَّ ومترها يلقطه الرُّ
وظلها يكون مرًة على امتداد املاء
ومرًة يسرقه املاشون فوق اجلسر

ومرًة يخطفه الواشون 
ويسربونه على قارعة السقِف 

وهم يراقبون من قرميدة احلجرِة
رجال 

وامرأًة 
يجربان قطعة الوقِت 

و فسحة املكاْن
ونحن يف عرائنا النحيل
تضرب رأَسنا الشمُس 

وجوعنا يقوم 

الوارثون



97

هذه النخلُة مرياثي 
أنا وأخوتي 

نلتفُّ كّل صبٍح جالسني يف ظاللها 
ونأكُل التمر 

ونطرد الصقوَر عن جريِدها 
ذات صباٍح 

مل جندها يف مكانها املعهود 
لْت إىل نهاية العشِب  تنقَّ

ولكنا ذهبنا خلفها 
نلتّف جالسني يف ظاللها 

ونأكل التمَر 
ونطرد الصقور 

وهكذا
كل صباٍح تنتقي مكانا آخر

أبعد من مكانها الذي انتقته باألمس 
إىل أن فاجأتنا ذات صبٍح 

بوقوفها يف الضفة األخرى من النهر
ألصقُر واقٌف على جريدها 

ُل والسيارة حَّ ومترها يلقطه الرُّ
وظلها يكون مرًة على امتداد املاء
ومرًة يسرقه املاشون فوق اجلسر

ومرًة يخطفه الواشون 
ويسربونه على قارعة السقِف 

وهم يراقبون من قرميدة احلجرِة
رجال 

وامرأًة 
يجربان قطعة الوقِت 

و فسحة املكاْن
ونحن يف عرائنا النحيل
تضرب رأَسنا الشمُس 

وجوعنا يقوم 
رئيس حترير ديوان الشعر العربي

السّماح عبد اهلل
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    قال��وا إننا نعاني مش��كلة كبيرة في ندرة املي��اه، نعم نعاني، 
قالوا اس��تبدلوا وس��ائل الري بوس��ائل حديثة، نعم نستبدلها، 
قالوا سنقلل املساحات املزروعة مبحاصيل تستنزف الثروة املائية، 
وهذا حق، واستمرت املسيرة، فلنرشد زراعة الفواكه، ومننع زراعة 
القم��ح، وجترمي زراعة األعاف اخلضراء، واآلن منع زراعة النخيل، أو 

منع التوسع في زراعتها، والسؤال إلى أين نحن ذاهبون؟

    ماذا ينتظر املزارع الذي اس��تمع قانعاً واس��تبدل وسائل الري، 
كما فعل أس��افه زّراع القمح، حتى وصل األمر ولم تعد معدات 
زراع��ة ه��ذه احملاصيل ذات ج��دوى، منها ما س��حب، ومنها ما مت 
تكهينه، فهل هذا املاضي س��ينتقل للحاضر، أقصد س��ينطبق 

هذا الواقع على زراع النخيل؟.

    إن اخلبراء الزراعيني استبش��روا خيراً بأنه خال س��نوات قليلة 
وتصب��ح اململكة األولى عاملياً في إنت��اج التمور مبليوني طن، هل 
ذه��ب ه��ذا احلل��م أدراج الرياح؟ ه��ل التخطي��ط والتطوير الذي 
يحدث في صناعة التمور لم يعد يجدي؟ هل س��يأتي اليوم الذي 
نستورد فيه متوراً نسوقها للحجاج واملعتمرين؟ أو لتكون ضيفة 

عزيزة على موائدنا؟

   إنن��ا م��ع الدولة في خططها التنموية، نعم نحن مع  ترش��يد 
اس��تهاك املي��اه، ولكن ما مس��تقبل ه��ذا املنتج، ومس��تقبل 
زراعة النخي��ل؟ ومعامل البحث التي تعمل على إنتاج فس��ائل 
نخيل عالية اجل��ودة، لتطوير منظومة الزراعة بش��كل عام، وما 
مس��تقبل األسواق العاملية التي يحاول اجملتهدون فتحها لتحتل 

التمور السعودية ما تستحقه من مكانة عاملية؟.

    إن ما يكتنف مستقبل زراعة النخيل في اململكة ينذر بخطر 
كبي��ر يه��دد آالف املزارع��ني الصغ��ار والكبار، ويهدد مس��تقبل 

صناعة واعدة ميكنها أن حتقق عوائد اقتصادية غير مسبوقة.

    إن زراعة النخيل ليس��ت مج��رد زراعة تهدف للربح، بل منهج 
عام حلياة قامت وتربت، واشتد عودها، وأضحت معلماً من معالم 
احلضارت��ني العربية واإلس��امية، ومنوذج��اً ومكوناً م��ن الثقافة 
العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، لذا أمتنى أن يكون 
م��ا تواتر من أنباء بهذا اخلصوص مجرد ترهات، أو أفكار غير قابلة 

للتنفيذ على أرض الواقع.

    إن واق��ع املياه في العالم العرب��ي مؤلم حقيقة، ولكن احللول 
–  م��ن وجه��ة نظري – لن تكم��ن في منع زراع��ة النخيل، ولكن 
في األساليب العصرية في وسائل الري وحتسني إنتاجية النخلة 
وج��ودة ثماره��ا، فا يوجد حل منطقي يقوم عل��ى املنع، بل على 
الترش��يد، وابتكار نظم جديدة، من ش��أنها احلف��اظ على ثروات 

الوطن من مياه، أو نخيل..

    قالوا إن ما طرحته في مقالك غير صحيح، قلت يارب أن أكون 
مخطئاً..

قالوا

سلمان بن هادي العامري 

املدير العام

مقال
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