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تُعد باك�ستان احدى �أكرب الدول املنتجة للتمور
فى العامل ( 557ال��ف ط��ن) .يقع التمر فى
املرتبة الثالثة �ضمن حما�صيل الفاكهة من
حيث الأهمية بعد حم�صويل املاجنو واملوالح
يف ب��اك���س�ت��ان .وت�ع�ط��ي ال��دول��ة يف باك�ستان
�أهتمام ًا ك�ب�ير ًا لهذا القطاع وتنميته .لكن
رغم مقومات النجاح الكبرية ،ما زالت جتارة

التمور وت�صنيعها يف باك�ستان حتتاج �إىل املزيد
من التطوير .فهي من حيث عنا�صر التنمية
مثل توفر الأرا�ضي واملياه الالزمة للزراعة،
دولة واعدة يف �إنتاج التمور لوجود نهر ال�سند
بها وخ�صوبة ارا�ضيها .ا�ضف لذلك قلة تكلفة
الإن �ت��اج ال�ت��ي يدعمها ب�شدة ت��وف��ر ورخ�ص
الأيدي العاملة املاهرة ،حيث يبلغ �أجر العامل

جدول رقم ( )1امل�ساحة ،الإنتاج وتوزيعه على �أقاليم باك�ستان املختلفة (.)2007-2008

الإقليم

امل�ساحة (هكتار)

الإنتاج (الطن
املرتي)

املح�صول للهكتار
(كيلوجرام)

بلو�ش�ستان
�سند
بنجاب Punjab
خيرببختون خواه
باك�ستان

50800
32000
5900
1400
90100

249700
253100
44300
10400
557500

4915
7909
7525
7429
6189

ال��واح��د يف ال�ي��وم م��ا ي�ساوي دوالري ��ن (US
 )dollarفقط مما �أعطى لباك�ستان قدرة

56.4
35.5
6.6
1.5

44.8
45.4
7.9
1.9

- 6نوعية العمالة والأجور.
- 7حجم ال�صادرات و�أهم البلدان امل�ستوردة
من ال�سوق الباك�ستاين.
- 8املراجع.
�أ�شهر و�أهم �أ�سواق التمور وحجمها
هناك ثالث �أ�سواق رئي�سية للتمور يف باك�ستان
تقع جميعها يف والي��ة ال�سند نظرا لرتكز ما
ي�ق��رب م��ن  % 50م��ن الإن �ت��اج الكلي لدولة
باك�ستان والذي ي�صل �إىل  557الف طن تنتج
من م�ساحة مزروعة بالنخيل تتجاوز � 90ألف
هكتار .ويو�ضح جدول رقم ( )1توزيع امل�ساحة
والإنتاج على �أقاليم الإنتاج الأربعة الرئي�سية

الشجرة المباركة  -مارس 2012

تناف�سية كبرية يف حجم ال�صادرات باملقارنة
مع الدول الأخرى امل�صدرة للتمور يف العامل.
كما عمل توفر عدد من الأ�صناف الرئي�سية
ذات اجلودة العالية ،واملواءمة الت�صنيعية مثل
(�أ�صيل)( ،دقي)( ،بيجم جاجني)( ،ربيي)
�إىل جانب ع��دد من الأ�صناف الأخ��رى ذات
القدر التناف�سية العالية التي ما زالت جمهولة
لدى الكثريين خارج باك�ستان خا�صة الوطن
العربي� .أي�ض ًا انخفا�ض �سعر الكيلو من التمور
املعرو�ضة يف ال�سوق لأق��ل م��ن ن�صف دوالر
�أمريكي ك�سعر بيع يف �سوق اجلملة .هذا �إ�ضافة
للعديد من عنا�صر التنمية الأخرى التي جتعل
من التمور ً
حمط �أنظار امل�ستثمرين من الداخل
واخلارج يف جمايل التجارة والت�صنيع .وبذلك
ت�صدرت باك�ستان �صادرات التمور يف ال�سنوات
اخلم�س الأخ�يرة �ضمن اكرب ال��دول امل�صدرة
للتمور طبقا لآخر �إح�صائيات ن�شرتها منظمة
الفاو (.)2007-2008
لكن ول�ل�آ��س��ف اجل�ه��ل بكثري م��ن املعلومات
الفنية املتعلقة مباهية الأ� �ص �ن��اف .ال�سوق
واليات التعامل به ـ الت�صنيع �أدت �إىل احلد من
قدرة الكثريين يف العامل العربي على اال�ستثمار
وت �ب��ادل ال �ت �ج��ارة م��ع ال���س��وق الباك�ستاين.
على الرغم �أن هناك ع��دد ًا لي�س بكثري من
الدرا�سات والتقارير التي �أعدتها العديد من
الهيئات داخل باك�ستان عن قطاع التمور باللغة

الأجنليزية .ولكنها تفتقد وللأ�سف للتكامل
والواقعية والنظرة الفنية .ولعل هذا ما دعاين
�إىل القيام بالدرا�سة احلالية لإلقاء ال�ضوء عن
قرب وب�إيجاز على �آليات �سوق التمور والت�صنيع
يف باك�ستان ،وتقدميها باللغة العربية .هذا
وت�شتمل الدار�سة على النقاط التالية:
� - 1أ�شهر واهم �أ�سواق التمور وحجمها.
�- 2أهم الأ�صناف و�أ�سعارها.
�- 3آليه التعامل داخل الأ�سواق.
�- 4آل �ي��ة وتكلفة ن�ق��ل ال�ت�م��ور م��ن الأ� �س��واق
للم�صانع.
�- 5آلية العمل يف م�صانع التمور (خريبور)

ن�صيب الإقليم من ن�صيب الأقليم فى
الإنتاج
امل�ساحة
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�شكل رقم ( )2تطور حجم �سوق التمور فى كرات�شي خالل الفرتة من يوليو ـ �سبتمرب
داخل باك�ستان ،وهذا طبقا لإح�صاءات وزارة
الزراعة وهيئة ال�سلع الت�صديرية بباك�ستان
(مرجع رقم .)1
هذه الأ��س��واق تختلف كثري ًا يف حجمها فيقع
«�س َكر»  Sukkerيف �أعلى
اكربها يف منطقة َ
ً
اقليم ال�سند على م�سافة  450كيلو مرتا �شمال
كرات�شي وه��ي اح��د �أ��س��واق التمور الرئي�سية

يف باك�ستان ك�ل�ه��ا .يليها ��س��وق (خ�يرب��ور)
 Khairpurـ وال �ت��ي تعني باللغة العربية
(مدينة اخل�ير) وال�ت��ي تبعد  17كيلو م�تر ًا
فقط من (�سكر) ثم ي�أتي يف املرتبة الثالثة
�سوق (كرات�شي) وال��ذي يقع يف قلب مدينة
(كرات�شي) ذاتها.
من اجل��دول ال�سابق رقم ( )1يت�ضح �أن �أكرث

من  % 90من الإنتاج الكلي لباك�ستان ينتج
من والية ال�سند وبلو�ش�ستان Balochistan
 .ويتمركز الإنتاج فيها بثالث مناطق زراعة
رئي�سية هي على الرتتيب:
«خريبور و �سكر» يف والية ال�سند.
(توربت)  Turbatيف جنوب باك�ستان بقرب
البحر.
(بنجكور)  Panjgurفى و�سط بلو�ش�ستان
ث���م �أخ � �ي ��ر ًا (م �� �ش �ك �ي��ل) Hamun-e-
 Mashkhelيف �شمال غرب بلو�ش�ستان.
منطقة (ديارا �إ�سماعيل خان) Dera Ismail
 Khanيف و�سط البنجاب.
باقي مناطق زراعة النخيل هي جمرد زراعات
غري كثيفة ومتناثرة وال ت�ؤثر معنويا يف �سوق
التمر الباك�ستاين.
حجم ال�سوق او بعبارة �أخرى عدد املتاجر التي
تتعامل يف جت��ارة التمور داخ��ل �سوق «�سكر»
يبلغ تقريب ًا  200متجر ،ويف «خريبور» حوايل
 100متجر ويف �سوق «كرات�شي» العدد غري
حمدد لكنه يقل عن  100متجر ويف �أماكن
متفرقة .حجم املعرو�ض من التمور يف �سوقي
«�سكر» و «خريبور» حوايل � 200ألف �صندوق
مت��ور (ال�صندوق  20كيلو ج��رام� ًا تقريب ًا)
ك��ل ي��وم ب��داي��ة م��ن ن�صف يوليو حتى نهاية
الأ�سبوع الأول من �أغ�سط�س .وهي فرتة ذروة
الإنتاج للتمور يف ال�سند .من اجلدير بالذكر
اي�ضا ان هناك مت��ور ًا ت�أتي لهذين ال�سوقني
يف ال�سند م��ن بلو�ش�ستان وب��ذل��ك يتوفر يف
هذين ال�سوقني جميع �أ�صناف التمور املنتجة
يف باك�ستان .وح��دة ال��وزن التي يتم التعامل
بها داخ��ل ا�سواق التمور يف باك�ستان هي ما
ي�سمى ب «مند» وتزن  40كيلوجرام ًا .غالبية
الإنتاج من الثمار يتم حتويلها �إىل ما ي�سمي
ب «ت�شوهاره» Chouhara or Chouharay
بتجفيف الثمار ملدة � 6 - 5أي��ام تقريبا حتت
ح��رارة ال�شم�س بعد �سلقه يف املاء املغلي ملدة
 20 - 15دقيقة تقريب ًا .اما باقي الثمار والتي

جدول (� )2أهم �أ�صناف التمور التجارية ب�أ�سواق باك�ستان ،مكان زراعتها ،موعد احل�صاد ،و�أ�سواق البيع
امل�سل�سل

ا�سم ال�صنف

مكان الزراعة

موعد احل�صاد

�سوق البيع

1

�أ�صيل �( Aseelشكل)3

«�سكر»  ،و «خريبور»
َ

يوليو

«�سكر» ـ «خريبور»

2

بيجم جاجني Begum Jangi

«تُوربت»

يوليو ـ �أغ�سط�س

«�سكر» « ،كرات�شي»

3

ربي �( Rabieشكل)4

َ«م�شكيل»

�أغ�سط�س ـ �سبتمرب

«�سكر» « ،كرات�شي»

4

دقي �( Dhakkiشكل)5

«ديارا �إ�سماعيل خان»

�أغ�سط�س ـ �سبتمرب

«كرات�شي» �« ،سكر»

5

تي ميك�س ( T-mixخليط من
جميع الأ�صناف الأخري)

«توربت « « ،بنجكور»

يونيو-يوليوـ�أغ�سط�س

«كرات�شي»

ب��د�أت يف مرحلة الرطب على النخلة فتجمع
ع�ل��ى ف�ت�رات ي��دوي��ا ث��م ت�ت�رك ل�ك��ي ت�ستكمل
ن�ضجها حتت حرارة ال�شم�س احلارقة (تفوق
ال  50درجة مئوية) يف �شهر يوليو يف منقطة
“خريبور” و “�سكر” لكي تتحول �إىل ما ي�سميه
الباك�ستانيون يف هذه احلالة “التمر” والذي
ميثل �إح ��دى �صورتني ت�سوق عليهما الثمار

يف باك�ستان ويدخل هذا يف عملية الت�صنيع.
ت�ستخدم “ت�شوهاره” بكميات كبرية يف دولة
الهند وباك�ستان حيث انها متثل �إحدى �شعائر
طائفة الهندو�س يتم توزيعها بعد النكاح يف
الأفراح على املدعوين.
وكلمة متر تعني يف لغة الهنود والباك�ستانيني
الأردو َ
“خجي �أو ُكجور” او � Khajjiأو
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 Khajoorsوتعني فاكهة التمر يف اي من
مراحل تطورها ون�ضجها� ،أم��ا “ت�شوهاره”
فهي عبارة عن .Dried Khajoors
ويبلغ حجم �سوق التمور الكلي يف �سوقي «�سكر»
و «خريبور» ما يقارب من � 85ألف طن (�شكل
رقم  ،)1وحجم �سوق كرات�شي ما يقارب 13
�ألف طن (�شكل رقم  )2وبذلك يكون اجمايل
حجم ال�سوق م��ا ي�ق��ارب  98ال��ف طن�/سنة
(تقدير عيني ل�سنة  .)2010ما مت ت�صنيعه يف
عام  2010طبقا لإح�صاء غري ر�سمي قمنا به
هو  11-15الف طن .الباقي من الكمية الكلية
وهو ما يقارب  80الف طن فهو ي�صدر على
هيئة «ت�شوهاره» �إىل الهند وبنجالدي�ش� .أما
باقي �إنتاج باك�ستان في�ستهلك حملي ًا ،ومعظم
اال�ستهالك يكون خالل �شهر رم�ضان وخالل
مو�سم احل�صاد نف�سه ،نظر ًا ل�ضعف �إمكانيات
احلفظ البارد فيما يتعلق بالتمور لفرتات طويلة
داخل باك�ستان .من اجلدير بالذكر ان جزء ًا
كبري ًا من الإنتاج الكلي لباك�ستان يكون يف �صورة
«ت�شوهاره» وي�صدر كميات كبرية منه تفوق
الإح���ص��اءات الر�سمية بكثري والتي ت��دل على
ت�صدير ما يقرب من  67 - 50الف طن فقط.
ل�ك��ن ي�ت�ه��دد ه��ذا الإن��ت��اج ��س�ق��وط الأم �ط��ار
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�شكل رقم ( )3ثمار �صنف «�أ�صيل»  Aseelالتي ت�سوق فى �صورة “متر” بعد جتفيفها
حتت �أ�شعة ال�شم�س

يناتسكابلا رومتلا قوس لخاد لمعلا تايلآ
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املو�سمية خالل �شهري يونيو ويوليو حيث ي�ؤثر
ب�شدة على حجم املعرو�ض بال�سوق فقد ينحدر
ان�ح��دار ًا �شديد ًا .ولكي يتفادى ال�سوق هذا،
ي�ستقبل ال�سوق الباك�ستاين ك��ل ع��ام مت��ور ًا
من اي��ران وال�ع��راق خا�صة �صنف «الزهدي»
وعدد ًا من الأ�صناف الأخرى لكي تلبي حاجة
الت�صنيع والت�صدير �إ��ض��اف��ة لال�ستهالك
املحلي املتنامي.
�أهم الأ�صناف و�أ�سعارها
هناك عدد حمدود من الأ�صناف الباك�ستانية
ت�ستخدم كتمر للت�صنيع داخ��ل امل�صانع يقع
على ر�أ�سها ال�صنف «�أ�صيل» افخر �أ�صناف
باك�ستان .ويو�ضح اجلدول رقم (� )2أهم �أ�سماء
الأ�صناف الباك�ستانية التي تتواجد ب�أ�سواق
باك�ستان.
كما يتواجد بالأ�سواق العديد من الأ�صناف
الأخ���رى ولكنها بكيمات ب�سيطة ومنها ما
ي�ستخدم يف الت�صنيع مثل «كربلني»« ،توتو» او
ي�سمى «ف�صلي» وهو احد الأ�صناف املبكرة يف
منطقة «خريبور» .واهم ثالثة ا�صناف رئي�سية
داخل ال�سند هي «�أ�صيل» « ،كربلني» و «ف�صلي».

�أي�ضا اح��د اه��م و�أج��ود الأ�صناف املتواجدة
بال�سوق الباك�ستاين وتنتج يف بلو�ش�ستان وهو
«م��زاوت��ي» وه��و �صنف ينت�شر ب��إي��ران �أي�ض ًا،
هذا ال�صنف ي�ستخدمه الباك�ستانيون يف �إنتاج
ع�سل التمر (الدب�س) ملا له من ق��وام طري
عال .نظر ًا النت�شار عدد كبري من
وناجت ع�سل ٍ
الأ�صناف ذات التعداد املحدود داخل منطقتي
ال��زراع��ة الرئي�سيتني ببلو�ش�ستان «ت��ورب��ت» و
«بنجكور» ف�إنه يتم جتميع ثمار هذه اال�صناف
املتعددة وتخلط مع بع�ضها البع�ض فيما يعرف
حمليا با�سم «ت��ي ميك�س» وه��ي تعني «خليط
الأ�صناف الناجت من منطقة توربت» Turbat
 mixtureغالبية الأ�صناف الباك�ستانية ذات
لون �أ�صفر يف مرحلة اخلالل.
لكي نتعرف على ال�سيا�سة ال�سعرية داخ��ل
الأ�سواق املختلفة ومدى ال�سعر يف العام ال�سابق
مبا�شرة  2010يجب ان نتعرف �أو ًال على مو�سم
احل�صاد لهذه الثمار يف مناطق زراعتها ،وهو
مو�ضح باجلدول رقم ( .)2كما ذكرنا �سابقا
ان ثمار التمر ت�ستهلك او تباع يف باك�ستان
على هيئتني “ت�شوهاره” �أو “متر” وال ت�ؤكل
يف مرحلة اخلالل �إال نادرا نظرا لوجود املادة

عال اثناء هذه املرحلة ملعظم
القاب�ضة برتكيز ٍ
الأ�صناف عدا �صنف (ديدهي) .من الناحية
ال�سعرية التمر �أق��ل �سعر ًا من بيع الثمار يف
��ص��ورة ت�شوهاره �إذا م��ا كانت “ت�شوهاره”
ل�ث�م��ار ك�ب�يرة احل �ج��م ال��ص�ن��اف م�ث��ل �صنف
“دقي” .ولكنه قد يتفوق يف كثري من الأحيان
التمر ،لكن هاج�س ترك الثمار على الأ�شجار
حتى ت�صل للمرحلة املنا�سبة وخطورة هطول
الأمطار املو�سمية يحول دون تركها على النخل
و�إنتاج كمية اكرب .فهي حت�صد مبجرد اكتمال
لونها يف بداية �شهر يوليو ل�صنف مثل الأ�صيل.
اي�ضا حجم �سوق الت�صنيع التي ت�ستهلك معظم
هذا الإنتاج ما زالت �ضعيف باملقارنة باحلجم
ال�ضخم للإنتاج.
متو�سط حم�صول النخلة يف ال�سند من �صنف
«الأ�صيل» ح��وايل  100كيلو ج��رام ت�أتي من
متو�سط �سوباطات � 20سوباطة (ق��د ت�صل
�إىل � 28سوباطة يف بع�ض الأحيان) ـ �إذا مت
حتويلها �إىل «ت�شوهاره» ف��إن ال��وزن ال�صافى
ي�صل �إىل  40كيلوفقط� .سعر حم�صول النخلة
الواحدة من الأ�صيل يف ال�سند يرتاوح بني 900
ـ  1400روبية اي ما يعادل  15 - 10دوالر ًا
امريكي ًا ( 88روبية = دوالر امريكي واحد).
وال يختلف احل��ال كثري ًا بالن�سبة للأ�صناف
الأخرى يف باقي الأقاليم.
قد ي�صل �سعر التمر يف �سوق اجلملة للدرجة
الأوىل عالية اجل ��ودة م��ن 4000 - 3000
روبية  40 /كيلوجرام ًا .لكن ونتيجة ل�ضعف
برنامج �إدارة املح�صول ف�إن  % 20فقط من
الإن�ت��اج يكون ذا موا�صفات ج��ودة عالية من
حيث حجم ووزن الثمرة .قد يرتفع ال�سعر
لي�صل �إىل  7000 - 5000روبية حال �صنف
«دقي» كبري احلجم.
وهو من الأ�صناف الواعدة يف باك�ستان وتنت�شر
زراعته يف �أكرث من اقليم لكنها جتود وترتكز
يف منطقة «دي��ارا ا�سماعيل خان» لكرب حجم
ثماره وزيادة حم�صول النخلة منه حتى ت�صل
�إىل  150كيلوجرام ًا/للنخلة كمتو�سط.

�شكل رقم ( )4ثمار �صنف «ربي» �أو  Rabieبعد جمعها مبا�شرة من �إقليم “بلوت�ش�ستان

�شكل رقم ( )5ثمار �صنف «دقي»  Dhakkiفى مرحلة اخلالل (اليمني) والتمر بعد احلفظ
والتخزين ملدة عام (الو�سط) ،ثم املجففة “ت�شوهاره” (�أق�صي ال�شمال)
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ال�سوق الباك�ستاين يف حاجة �إىل اداخال عدد
�أكرب من الأ�صناف العاملية لكي يتم ا�ستثمار
مقومات زراع��ة النخيل املتوفرة هنا خا�صة
يف �إقليمي ال�سند وبلو�ش�ستان .اثبتت التجارب
التي قام بها معهد بحوث نخيل التمر  DPRIـ
جامعة �شاه عبد اللطيف ـ خريبور على تقييم
حم�صول بع�ض الأ�صناف العربية مثل (عجوة
املدينة )�( ،صفاوي)( ،روثانه)( ،مدجول)،
“بارحي” �إىل جوده الثمار الناجتة للمو�سم
الثالث على التوايل .و�إن متيز املح�صول بتبكري
يف الن�ضج حيث يبد�أ دخول املح�صول يف مرحلة
الرطب بداية من الأ�سبوع الأخري ل�شهر يونيو
نظر ًا الرتفاع درجات احلرارة� .أي�ضا ت�أخرت
ف�سائل �صنف (روث��ان��ة) يف الإث �م��ار بثالثة
�أعوام عن (عجوة املدينة) و (�صفاوي)� .أي�ضا
كانت ا�شجار (ع�ج��وة امل��دي�ن��ة) �شحيحة يف
�إنتاج الف�سائل حيث و�صل معدل انتاجها �إىل
 3 - 2ف�سائل على عك�س كل من (روثانة) و
(�صفاوي) التي و�صل املعدل فيها �إىل �أكرث من
 10ف�سائل للنخلة الواحدة عمر � 9 - 8سنوات
(.)Abul-Soad, 2011
متو�سط �سعر الطن يف الأ�سواق خالل مو�سم
البيع يكون من  350 - 250دوالر ًا امريكي ًا
ح�سب جودة الثمار .وتكون فى الغالب الثمار
يف حاجة لفرز ولي�ست ذات ج��ودة متماثلة.

وبعد ف��رز ه��ذه الثمار غالبا ما يكون
منها درجة �أوىل % 30 ،درجة ثانية والباقي
 % 50درج��ة ث��ال�ث��ة .يرتفع ه��ذا ال�سعر يف
املتو�سط  900دوالر/للطن يف حال الثمار ذات
احلجم الكبري ،املنتقاه (درجة �أوىل).
�آلية التعامل داخل الأ�سواق
للتعامل داخل �أ�سواق التمور يف باك�ستان طبيعة
% 20

خا�صة يف البيع وال�شراء .فتدخل الثمار �سوقي
«خ�يرب��ور» و «�سكر» عن طريق جت��ار اجلملة
ال��ذي��ن يتعاقدون م��ع امل��زارع�ين على الثمار
قبل مو�سم احل�صاد ثم يقومون بتجفيف هذه
التمور يف اماكن الإنتاج ثم تدخل �إىل ال�سوق
�صبيحة كل يوم بداية من �آخر يونيو حيث ترد
الأ�صناف املبكرة مثل «كربلني» « ،ف�صلي».
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�شكل رقم (� )6أحد �أ�شكال املجففات التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية للإ�سراع من جتفيف الثمار بعيدا عن اجلو املفتوح حتت �أ�شعة ال�شم�س وبالقرب من
التلوث بالأتربة (خريبور ـ مو�سم )2010
لكن �أغلبية الثمار ترد �إىل ال�سوق بداية من �أما يف �سوقي «�سكر» و «خريبور» فال�شراء من يف احلقل بعد احل�صاد .والأخ�يرة ذات ثمن
�أول يوليو وت�صل لذروتها يف منت�صف �شهر ال�سوق يكون على �أ�سا�س امل��زاد العلني .كما �أعلى من الأوىل.
يوليو .حيث ت��رد كميات ك�ب�يرة متثل اغلب تتجمع املتاجر اخلا�صة بذلك يف منطقة تعرف هناك ا�س�س يجري عليها حتديد ال�سعر ودرجة
انتاج اقليم ال�سند (�سكر وخريبور) وي�ستمر ب�سوق التمور يف �سكر وخريبور ويجري التعامل اجلودة اثناء ال�شراء بال�سوق :الأ�سا�س الأول
التوريد ال�سبوعني او ثالثة بداية من منت�صف بالبيع وال�شراء داخل ال�سوق .حيث تعب�أ الثمار ه��و ح�ج��م ،ووزن ه��ذه ال�ث�م��رة ،فكلما كانت
حجم كبري وتزن يف يد امل�شرتي
يوليو ،بعدها تت�ضاءل الكميات التي ترد لل�سوق يف �صناديق خ�شبية و�أج��ول��ه من الكتان .ثم الثمرة ذات ٍ
بدرجة كبرية.
يرتك جزء لكي يتم عليه املزاد بجانب الكمية كلما كان ال�سعر اعلى .يتغري هذا ال�سعر تبعا
ي�ب��د�أ العمل ب�سوق كرات�شي ب��داي��ة م��ن �شهر املراد بيعها.
ملوعد ت��واج��د ه��ذه الثمار ب��الأ� �س��واق .وعليه
�أغ�سط�س حيث يت�أخر مو�سم ن�ضج الثمار يف وغالبا ما يقوم م�صنع التمور بتكليف مندوبني ونتيجة ل�ضعف عمليات احل�صاد وجتفيف
�إقليم «بلو�ش�ستان» عنه يف �إقليم «ال�سند» .ل��ه مم��ن لهم اخل�برة يف عملية ال�شراء قبل الثمار على الأر���ض وتعر�ضها للأتربة وكثري
وي�ستمر تدفق كميات التمور لل�سوق يف كرات�شي مو�سم ت�شغيل امل�صانع ال��ذي ي�ب��د�أ م��ن  25من ال�شوائب ف�إن  % 50تقريبا من املعرو�ض
هو درجة ثالثة ،و  % 30درجة ثانية و % 20
ح�ت��ى �آخ ��ر �سبتمرب�� .س��وق ك��رات���ش��ي ع�ب��ارة يوليو تقريبا .حيث يجري العديد من املزادات
عن متاجر متفرقة يف منطقة �سوق اجلملة .تباعا ـ ويف �أماكن متفرقة من ال�سوق ال�شا�سعة هو درجة �أوىل.
وحت�ت�ف��ظ ه��ذه امل�ت��اج��ر بعينات م��ن الثمار امل�ساحة .من املتعارف عليه هناك ان الرجل جتري حماوالت م�ؤخرا فقط لتجفيف الثمار
ال��واردة لها �صبيحة كل ي��وم على هيئة �أك��وم الواحد ي�ستطيع �شراء � 1000صندوق خ�شبي ب�ع��د احل �� �ص��اد داخ���ل جم�ف�ف��ات ت�ت�ب��اي��ن يف
من الثمار غري املعب�أة (�شكل رقم  )3غالبا �سعة ال�صندوق الواحد  20 - 10كجم وذلك �أ�شكالها وعملها فمنها جمففات مبنية من
يف �صناديق �أو اجوله على عك�س ما هو احلال ح�صيلة دخوله املزاد يومي ًا .تتواجد الثمار يف الطوب �أو الزجاج وتعمل بالطاقة ال�شم�سية
يف �إقليم ال�سند .وال�سعر متغري على ح�سب الأ�سواق يف �صورتني كما ذكرنا �سابقا .فنجد وبعيدة متاما عن التلوث .و�أعطت هذه نتائج
جودة التمور ،العر�ض والطلب ،وعند االتفاق ثمار «ت�شوهاره» تكون جافة ب��درج��ة ت�سمح م�شجعة املو�سم ال�سابق ويجري الآن تطويرها
على ال�سعر بني التاجر وامل�شرتي والذي غالبا لها بالتعبئة بداخل اجولة الكتان ـ وت�صدر وتعميمها.
ما يكون �أحد �أ�صحاب امل�صانع يف كرات�شي �أو مبا�شرة من ه��ذه الأ��س��واق �إىل امل�ستهلك يف كما يظهر (بال�شكل رقم  ،)6املجفف عبارة
يف خريبور �أو �سكر والتي يتواجد فيها اغلبية الهند ـ بنجالدي�ش حيث ت�ستخدم بكرثة هناك عن غرفة من الطوب وبها فتحة تدخل �إليها
م�صانع التمور والتي تقوم بتعبئة وت�صدير لأغرا�ض االحتفال والأكل .لونها يكون بني ًا �أو �أنبوبة حتمل احل��رارة من اخلاليا ال�شم�سية
الثمور ،يقوم امل�شرتي بتعبئة التمور يف �صناديق حتتفظ بلونها الأ�صفر الزاهي حال ا�ستخدام ال�ت��ي تظهر بال�شكل  .6ول�ه��ا ب��اب حديدي
خ�شبية ل�شحنها �إىل م�صنعه.
�أمالح مثبتة للون يف ماء ال�سلق �أثناء �إعدادها ويدخل فيها حوامل ذات ارفف حممل عليها

�شكل رقم ( )7خمزن التمور وبه الثالثة �أنواع من العبوات
امل�ستخدمة وهي ال�صناديق اخل�شبية ،ال�صناديق البال�ستيكية،
الأجولة التي عادة ما ي�أتي بها ال T-Mix

والتي يبلغ �سعر الواحد منها  235روبية وتت�سع
ل  15كيلو تقريبا ويقت�صر ا�ستخدامها داخل
امل�صانع حتى الآن.
تكلفة النقل من ال�سوق �إىل امل�صنع يف �سوقي
«�سكر» و «خريبور» تختلف اختالفا كبريا نظرا
لتواجد ال�سوقني يف نف�س مناطق الت�صنيع
الرئي�سية داخل باك�ستان .لكن يختلف احلال
بالن�سبة ل�سوق كرات�شي ،حيث ي�ترواح تكلفة
النقل  60 - 50روبية40/كيلو جرام ًا (مند)
من كرات�شي حتى «�سكر» �أو «خريبور» .وتنقل
يف عربات � 6إطارات (كما ي�سميها التجار هنا
يف باك�ستان) وت�ستطيع حمل  350 - 300مند
�أو عربات ذات ال � 10إط��ارات وت�ستطيع نقل
 600 - 500مند يف املرة الواحدة .وبالن�سبة
للثمار التي ت�أتي من �سوق «كرات�شي» ف�إنه ميكن
تعبئتها يف �أي من �أنواع العبوات ال�سابقة نظرا
لعدم طراوتها كطبيعة معظم الأ�صناف التي
ت�أتي من منطقة بلو�ش�ستان اجل��اف��ة .ويقوم
�صاحب امل�صنع بتدبري العبوات الالزمة لتعبئة
التمور من ال�سوق مل�صنعه.

�آلية العمل يف م�صانع التمور «خريبور»
تتفاوت امل�صانع والتي يرتكز معظمها يف داخل
«�سكر» و «خريبور» يف حجمها و�آلية عملها .تقبل
امل�صانع على �شراء التمر من الأ�سواق بداية
من يوليو اعتماد ًا على حجم املتعاقد عليه.
وتزيد كميات ال�شراء حتى نهاية �أغ�سط�س
و�أول �سبتمرب .يتم تخزين التمور يف عبوات
خمتلفة وتخزن يف خمازن خا�صة (�شكل رقم
 )7حتى ا�ستخدامها .ه��ذه امل�خ��ازن م��زوده
مب��راوح يف ال�سقف وفتحات تهوية يف �أعلى
احلائط من جميع اجلوانب حتى ت�سمح مبرور
تيار هواء وعدم تراكم الرطوبة .بعد ا�ستالم
التمور يقوم فنيون متخ�ص�صون بتعقيمها
ب�أقرا�ص الفو�ستوك�سني لعدة ايام بعد احكام
اغالق املخزن ،ثم يتم تهوية املخزن بعد ذلك.
وت�ؤخذ من املخزن ثمار ح�سب الطلب طوال
املو�سم الذي ميتد غالبا �إىل � 8شهور.
حيث يتم تفريغ ه��ذه ال�ع�ب��وات يف �صناديق
خ�شبية خا�صة بامل�صنع (�شكل رقم  8و .)9
وغالبا ما تر�سل هذه ال�صناديق اخل�شبية التي
ت�سع  15 - 13كيلوجرام ًا (�شكل رقم � )8أو
البال�ستيكية �إىل ال�سيدات يف املنازل وهذا

الشجرة المباركة  -مارس 2012

ثمار مل يكتمل ن�ضجها فتو�ضع ملدة  4 - 3ايام
بعيدا عن ظ��روف اجل��و اخلارجي بعيد ًا عن
خطر الأمطار املو�سمية.
�آلية وتكلفة نقل التمور من الأ�سواق
�إىل امل�صانع
ع��ادة ما تنقل �سوباطات الثمار غري معبئة
بعد ح�صادها مبا�شرة على عربات جترها
احليوانات �أو جرار مبقطورة من احلقل وحتى
�أماكن جتفيف الثمار وعمل «ت�شوهاره» .بعد
انخفا�ض ن�سبة الرطوبة بالثمار ،تعب�أ التمور
داخل كي�س بال�ستيك �شفاف رقيق يف �صناديق
م�صنوعة من اخل�شب يبلغ �سعر الواحد منها
 150 - 120روبية تقريبا ،وي�سع ل��وزن 20
كيلوا ج��رام � ًا ،ومي�ك��ن ا�ستخدامه ل�ف�ترة 5
�سنوات .وال تعب�أ يف اجولة من الكتان �أو يف
كارتونة ورق (�إال يف حالة الدرجات الردئية)
للحفاظ على قوام التمر �أثناء البيع يف ال�سوق
ثم النقل �إىل منطقة التخزين داخل امل�صانع.
على العك�س من ذلك «ت�شوهاره» التي تعب�أ يف
اجولة و�صناديق م�صنوعة من الكارتون �سعة
الواحدة  10كجم تقريبا ،وثمنها 25 - 20
روبية .وانت�شرت حديث ًا ال�صناديق البال�ستيكية

�شكل رقم (� )8إعادة تعبئة التمور يف �صناديق خ�شبية لتوزيعها
على الن�ساء يف املنازل بعد وزنها لكي يتم ف�صل النواة والقلن�سوة
وغ�سيل الثمار ثم �إرجاعها للم�صنع مرة �أخرى
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�شكل رقم ( )9تفريغ التمور امل�شرتاة من ال�سوق
يف عبوات خمتلفة بعد املو�سم ثم تعبئتها يف
�صناديق خا�صة ووزن هذه التمور وار�سالها على
عربات خ�شبية �إىل املنازل
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يف معظم امل�صانع يف خريبور بغر�ض �إزال��ة
ال�ن��واة ،القلن�سوة ،التدريج ،الغ�سيل باملاء.
تر�سل ع �ب��وات ال�ت�م��ور على ع��رب��ات خ�شبية
جترها احليوانات لتوزيعها على املنازل بعد
وزنها (�شكل رقم  )9لتقوم الن�ساء بتعبئة هذه
الثمار مرة �أخرى بعد فرزها �إىل درجات ثم
تعبئتها يف ال�صناديق مرة �أخرى وهذه اخلطوة
هي الأك�ثر م�شقة والأك�ث�ر �أهمية يف العملية
الت�صنيعية كلها.
ال��درج��ة ال�صناعية Industrial Grade
(�شكل رقم  )9وهي درجة تنتج بعد فرز التمور
املمتازة ،وغالبا ما تقطع �إىل �أج��زاء �صغرية
�أو ت�ضغط يف قوالب وت�صدر للخارج .معظم
امل�صانع تعتمد يف عملها على العمل اليدوي
ولي�س الآالت واحد الأ�سباب هو توفر الأيدي
العاملة ورخ�صها .وقد يقت�صر دور الآلة كما
وجدنا فى احد امل�صانع على تقطيع الثمار �إىل
�أجزاء �صغرية (�شكل رقم  )10وهو ما تقوم
به امل�صانع الأخرى يدويا عن طريق ال�سيدات
يف املنازل باملق�صات مقابل  10 - 8روبيات
للكيلو .و�إن كانت الآل��ة توفر كثري ًا من املال

�شكل رقم ( )10مكينة ت�ستخدم
لتقطيع الثمار �إىل �أجزاء �صغرية
فى احلجم
لكنها حتتاج �إىل �صيانة فنية غري متواجدة يف
الوقت احلايل هنا.
ورغم ذلك يوجد م�ستويات مقبوله من امل�صانع
تقوم بعملية غ�سيل ،ف��رز و�إزال ��ة ال�شوائب،
وزن و تعبئة الثمار داخ��ل امل�صنع عن طريق
العامالت �إىل ثالث درجات (�شكل رقم .)11
ثم بعد ذل��ك تعب�أ الثمار يف عبوات خمتلفة
احلجم وتنقل يف حاويات للت�صدير.
وال تزال احلاجة �إىل م�صانع ذات �آالت حديثة
تقوم بالعمل بدال من الأيدي العاملة يف املنازل
لتوفري درجة عالية من اجلودة واملحافظة على
النوعيات املمتازة من الأ�صناف مثل �أ�صيل،
دق ��ي ،رب�ي�ع��ي ،م��زاوت��ي وت���ص��دي��ره��ا مقابل
�أ�سعار تناف�سية� .أي�ضا احلاجة ما�سة ال�ستغالل
رخ�ص الأي ��دي العاملة لكن داخ��ل امل�صانع
وطبقا لال�شرتاطات ال�صحية ولتوفري الطلب
املتنامي على ال�سوق الباك�ستاين �سواء من
الدول املجاورة ذات الكثافة ال�سكانية العالية
مثل الهند ،بجالدي�ش �أو دول العامل الأخرى.
�أي�ضا تن�شيط املنتجات الثانوية من التمر مثل

الدب�س الذي ال يتواجد على االطالق يف ال�سوق
الباك�ستاين رغم توفر الأ�صناف املثلى لذلك
مثل مزاوتي.
نوعية العمالة والأجور
من ال�ضروري اعطاء فكرة عامة على نوعية
العمالة داخ��ل امل�صانع وعن مقدار الرواتب
لأن��ه وكما ذك��رن��ا �سابقا �إن رخ�ص العمالة
ب�صفة عامة يف باك�ستان عن �أي دولة �أخرى
منتجة للتمور احد مقومات اال�ستثمار يف جمال
التمور يف باك�ستان .بداية تختلف امل�صانع يف
احلجم اختالف ًا لي�س بكبري فمعظم امل�صانع
�أن�شئت على م�ساحات ت�تراوح من  2-4ايكر
(4000م .)2وت�شمل غالبا مبني او اكرث يتم
بداخلها العمليات املختلفة للت�صنيع وم�ساحة
للتخزين .ويتواجد بامل�صنع الوظائف التالية
كما هو مو�ضح باجلدول رقم (.)3
املدير يف معظم امل�صانع لي�س �صاحب امل�صنع
او امل�ستثمر ذاته .يقوم املدير ب�إدارة عمليات
�شراء التمور من ال�سوق اثناء املو�سم بتكاليف
�سما�سرة للقيام بذلك خالل فرتة ترتاوح 35
  40يوم ًا فقط هي مو�سم ال�شراء ،كما ذكرنا�سابقا .ثم عملية تخزين الثمار يف منطقة
التخزين داخ��ل امل�صنع ،اع��ادة توزيع الثمار
املراد �إعدادها للن�ساء يف البيوت ح�سب وجود
تعاقد مع امل�صنع لبيع التمور .وغالبا يعمل
املدير بن�سبة من الثمار املباعة بحيث يح�صل
على م��ا ي �ق��ارب امل�ل�ي��ون روب �ي��ة يف امل��و��س��م 8
�شهور .بالن�سبة للعمال يحتاج امل�صنع لعدد 8
  10عمال ثابتني طوال العام والباقي عمالةمو�سمية خالل مو�سم العمل وقد ت�صل �إىل 50
عام ًال للم�صنع الواحد ح�سب حجم الطلبية او
التعاقد.
هناك نوع �آخر من العمالة والتي متثل القدر
الأك�ب�ر م��ن العمل وه��ي الن�ساء ال�ت��ي تعمل
بداخل منازلهن .وه��ذه تتقا�ضى على ح�سب
حجم العمل فيبلغ �سعر الكيلو الناجت منها 3
  4روبيات .ومن اجلدير بالذكر انه يف حالةوجود عمالة بداخل امل�صنع تقوم بذلك ف�إن

جدول رقم ( )3بيان بنوعية الوظائف والأجور وامل�س�ؤوليات
الوظيفة
املدير
املحا�سب
امل�شرف Supervisor
عامل

العدد

املرتب (روبية�/شهر)

1
1
4
10

100000 - 60000
30000 - 25000
7000 - 6000
7000 - 4800

املهمة
�إدارة امل�صنع خالل املو�سم
�إدارة ح�سابات امل�صنع طوال العام.
متابعة العمال والإ�شراف
النقل ،الفرز ،التعبئة الخ
جدول رقم ( )4قيمة �صادرات باك�ستان
لدول العامل من التمور

�شكل رقم ( )11فرز الثمار تبعا جلودتها �إىل ثالث درجات �أوىل ،ثانية ،وثالثة ب�أحد م�صانع
منطقة «خريبور»

2006
2007
2008
2009

37.655
38.692
39.800
44.600

بعمل اح�صاء عن حجم ال�صادرات (جدول
رقم  .)4ويت�ضح �أن باك�ستان قامت بت�صدير ما
قيمته  44.6مليون دوالر امريكي عام 2009
فقط .ولقد قامت باك�ستان بت�صدير 1079
طن متور طازجة و  667طن متور جافة يف
ع��ام  .2008مم��ا ي��دل على ق��درة باك�ستان
الت�صديرية التي ميكن ان تتح�سن ب�شكل كبري
يف ح��ال االهتمام بجودة املنتج من التمور،
تقليل الفاقد اثناء احل�صاد وحت�سني ظروف
التخزين ف�ض ًال عن م��راع��اة قواعد اجل��ودة
العاملية وهو ما قامت كثري من الدول به مثل
تون�س والإمارات العربية املتحدة.
املراجع
Year Book of Pakistan. 2008.
Statistics Division, Government
of
Pakistan,
Agricultural
Department.
Date Palm in Pakistan: Current
status and prospective (ed. Adel
A. Abul-Soad), USAID, Pakistan,
2011 (published in English, Urdu,
Sindhi languages).
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الكيلو �سوف يتكلف ال�ضعف على الأقل.
ق��د ت �ك��ون وف���رة ورخ ����ص ( 3 - 2دوالر يف
اليوم للعامل) الأيدي العاملة املدربة يف مثل
ه��ذه امل�ن��اط��ق ك �ن��ز ًا وع��ام��ل جن��اح ك �ب�ير ًا يف
ا�ستخدامها يف ت�صنيع التمور �سواء من داخل
او خارج باك�ستان با�سعار تناف�سية .حيث ميثل
فرز وتعبئة التمور �إحدى اخلطوات امل�ستهلكة
لعمالة يف منطقة اخلليج.
ح��ج��م ال�������ص���ادرات و�أه�����م ال��ب��ل��دان
امل�ستوردة من ال�سوق الباك�ستاين
تتمتع باك�ستان مب�ي��زة ك�ب�يرة يف الت�صدير
لرخ�ص �أ��س�ع��ار مت��وره��ا باملقارنة باال�سعار
العاملية حيث ي�صدر الطن مبا يرتاوح ما بني
 600ـ  1500دوالر للطن املرتي من التمور

عالية اجلودة ،يف الوقت الذي يرتاوح ال�سعر
العاملي فيه من  4500 - 2500دوالر للتمور
للطن للتمور (.)Extra, A and B Classes
ومي �ك��ن ان ي�ف���س��ر ذل���ك ت �� �ص��دي��ر ال �ت �م��ور
الباك�ستانية لعدد كبري من البلدن يف العامل
مثل الهند ،بنجالدي�ش� ،أمريكا ،كندا ،اململكة
املتحدة� ،أمل��ان�ي��ا ،فرن�سا ،ال�سويد ال�نروي��ج،
الدمنرك ،ا�سرتاليا ،اليابان ،جنوب �إفريقيا،
ال�سعودية ،اليمن ،ال �� �ص�ين ....،وك�ث�ير من
البلدان الأخرى (�شكل رقم .)12
�شكل � .12أه ��م ال�ب�ل��دن امل �� �س �ت��وردة للتمور
الباك�ستانية ـ وتوزيع حجم ال�صادرات (منظمة
الأغذية والزراعة ـ فاو )2008
وقد قامت هيئة تن�شيط ال�صادرات الباك�ستانية

العام

القيمة (الألف دوالر
امريكي)

69

