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بد�أت زراعة نخيل التمور يف الواليات املتحدة
االمريكية يف نهاية القرن الثامن ع�شر حيث
ا�ستوردت ال��والي��ات املتحدة االمريكية االف
م��ن ف�سائل النخيل م��ن ال���دول العربية مثل
املغرب و اجلزائر و تون�س و م�صر و العراق
و غريها من ال��دول العربية .حيث بلغ انتاج
التمور يف الواليات املتحدة االمريكية 16511
طن و بلغت امل�ساحة املزروعة بالنخيل 2102
الف هكتار وا�صبح ترتيب امريكا التا�سع ع�شر
على امل�ستوى العاملي يف كمية انتاج التمور.
حيث ان الطلب على ا�ستهالك التمور يف تزايد
لي�س فقط يف امريكا بل على امل�ستوى العاملي,
حيث بلغ انتاج التمور على امل�ستوى العاملي
 7048089مليون طن وبلغت امل�ساحة املزروعة
بالنخيل  1264611مليون هكتار (الكتاب
االح�صائي ملنظمة الغذاء و الزراعة 2010م).
وتنت�شر زراع��ة النخيل يف الواليات اجلنوبية
من امريكا واكرث الواليات تنت�شر فيها زراعة
النخيل كاليفورنيا وخا�صة منطقة انديو ,وادي
كوت�شيال� ,سبرينق بامل ,مدينة مكة ,وثريمال.
ويطلق على النخيل يف كاليفورنيا جواهر
ال�صحراء  .Jewels of The Desertويوجد
ا�سباب ع��دي��دة النت�شار النخيل وا�ستهالك
التمور يف امريكا �أو العامل اجلديد ومن �أهم
ع�شرون �سبب كما يلي :
- 1زراعة نخيل التمر تتحمل الظروف البيئة
القا�سية من درجة ح��رارة عالية و ملوحة
الرتبة ومياه الري وقلة االهتمام بالت�سميد
واخل����دم����ات ال��ف��ن��ي��ة االخ�����رى وي��ت��ح��م��ل
اجلفاف يف الواليات اجلنوبية االمريكية
وقلة االمطار والرياح اجلافة .
- 2تعترب الظروف املناخية يف بع�ض واليات
امريكا مثل والي��ة كاليفورنيا و اريزونا و
تك�سا�س و نيفادا و بع�ض الواليات اجلنوبية
منا�سبة لزراعة النخيل و انتاج التمور.
- 3وجود بع�ض م�صادر املعلومات عن النخيل
و التمور يف امريكا و م��ن اه��م م�صادر
املعلومات وزارة الزراعة االمريكية واي�ضا

�صورة رقم  1ح�صاد التمور يف كاليفورنيا يف امريكا

�صورة رقم  2م�صادر معلومات خمتلفة منها كتاب عن ا�صناف النخيل االمريكية وامل�ستورة
مت ا�صداره يف جامعة كاليفورنيا  2007ون�شرة فنية عن ح�صاد وتداول وتخزين وجودة التمور
بع�ض اجلامعات االمريكية و منها جامعة
كاليفورنيا يف ريفر �سايد وديفيز وجامعة
اري��زون��ا وبع�ض اجل��ام��ع��ات االخ���رى يف
امريكا .
- 4جودة التمور و منتجاتها الثانوية و االعالن
يف و���س��ائ��ل االع��ل�ام املختلفة و طريقة
الت�سويق متميزة ومتنوعة وخا�صة الت�سويق
االل��ك�تروين و ت��ن��وع ال��ع��ب��وات و اختالف
كمياتها و كتابة املعلومات ال�صحيحة و

خا�صة القيمة الغذائية و العالجية للتمور
�شجعت كثري من امل�ستهلكني يف الواليات
املتحدة االمريكية على ا�ستهالكها.
 - 5ذكرت النخيل و التمور يف الكتب ال�سماوية
التورات واالجنيل والقر�آن الكرمي حيث
ذكر النخيل والتمور يف االجنيل اكرث من
 50مره ,وذكر يف القران الكرمي اكرث من
 20مره ,و اي�ضا يطلق عليها عدة ا�سماء
منها �شجرة احلياة.
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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�صورة رقم  .3التعبئة للتمور يف عبوات متنوعة ومتميزة حتقق رغبات امل�ستهلكني يف امريكا

�صورة رقم  4حمالت بيع التمور

يف مدينة انديو يف والية كاليفورنيا يف امريكا �سنة 2012

- 6يدخل التمر يف اك�ثر من  200و�صفة او
طبخة غذائية يف امريكا ,حيث ان كثري
م��ن حم�لات بيع التمور املتخ�ص�صة يف
جنوب كاليفورنيا و اريزونا وتك�سا�س تقدم
ا�صناف متنوعة من االغذية املحتوية على
التمور منها الع�صائر و الآي�سكرمي املكونة
من التمر  ,و اي�ضا وجود التمر يف كثري من
اال���س��واق وحم�لات بيع االغذية يف جميع
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الواليات االمريكية مما �ساعد على انت�شار
ا�ستهالك التمر.
�- 7أن�شئت وزارة ال��زراع��ة االم��ري��ك��ي��ة اول
مركز متخ�ص�ص للأبحاث يف النخيل و
التمور يف عام 1904م يف مدينة انديو يف
كاليفورنيا  ,وعمل يف هذا املركز كثري من
الباحثني املتميزين  .حيث مت اجناز كثري

من االبحاث العلمية التطبيقية املختلفة
عن النخيل و التمور التي تهم املزارعني
و العاملني يف جم��ال النخيل و التمور و
اي�ضا �صدرت من املركز كثري من االبحاث
العلمية و الن�شرات والكتب و التقارير
الفنية عن النخيل والتمور ا�ستفاد منها
الكثري من املزارعني والباحثني و املهتمني
بالنخيل و التمور داخل امريكا و خارجها.
�- 8إقامة احتفال �سنوي عن النخيل و التمور
ملدة ع�شر ايام يف �شهر فرباير من كل �سنة
يف مدينة انديو يف والية كاليفورنيا .حيث
ان ه��ذا االحتفال يقام �سنويا منذ �سنة
1945م واالن له اكرث من  67عام تقريبا.
حيث ان االحتفال يحتوي على عدة ان�شطة
خمتلفة اقت�صادية و اجتماعية و ترفيهية
و يح�ضر هذا االحتفال االف ال��زوار من
داخل كاليفورنيا و من الواليات االخرى يف
امريكا واي�ضا زوار من خارج امريكا.
- 9القيمة الغذائية للتمور حيث انها حتتوي
على العنا�صر الغذائية والفيتامينات
و االل��ي��اف و تعترب م�����ص��در م��ه��م وجيد
مل�ضادات االك�سدة .ومن املميزات الغذائية
ل��ل��ت��م��ور ان��ه��ا ال حت��ت��وي ع��ل��ى ال���ده���ون و
ال�صوديوم و الكولي�سرتول وال ي�ستخدم
معها اي مواد حافظة او مواد �ضارة على
�صحة االن�سان والبيئة.
- 10النخيل امل���زروع يف امريكا تطبق عليه
نظام املمار�سات ال��زراع��ي��ة اجل��ي��دة او
اجل��ل��وب��ال ج��اب او ال��زراع��ة النظيفة.
و اي�����ض��ا ي��وج��د ك��ث�ير م��ن امل����زارع التي
ت�ستخدم نظام ال��زراع��ة الع�ضوية اي
ب���دون ا���س��ت��خ��دام ا���س��م��دة كيميائية او
مبيدات كيميائية او �أي مواد او معامالت
ت�ضر يف �صحة االن�سان و ت�ؤثر على البيئة.
حيث ان وزارة الزراعة االمريكية تطبق
انظمة الزراعة امل�ستدامة التي حتافظ
على امل�صادر الطبيعية وتهتم ب�صحة
االن�سان و�سالمة البيئة.

�- 18سهولة حفظ و تخزين و تداول التمور يف
درج��ة احل��رارة العادية واي�ضا امكانية
حفظه مل���دة اك�ث�ر م��ن ���س��ن��ة يف درج��ة
احلرارة املنخف�ضة.

�صورة رقم � 5أحد املزارع النخيل الع�ضوي يف مدينة انديو يف والية كاليفورنيا بامريكا 2012

- 11ال��ت��م��ور حت��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة ع��ال��ي��ة من
ال�����س��ك��ري��ات ل���ذا ي��ط��ل��ق عليها احل��ل��وى
الطبيعية ( )Natural Candyلذلك
من ال�سهل جدا حتويلها اىل �سكر التمر.
واي�����ض��ا ال��ت��م��ر م�����ص��در ج��ي��د ل�ل�أغ��ذي��ة
ال�صحية للم�ستهلكني او اال�شخا�ص الذين
يتبعون حمية معينة او وجبات متخ�ص�صة
حيث ان التمور حتتوي على ن�سبة عالية من
عن�صر البوتا�سيوم وعن�صر املاغن�سيوم و
عن�صر احلديد و االلياف و الفيتامينات و
االنزميات و كمية قليلة جدا من الدهون و
ال�صوديوم وال حتتوي على الكولي�سرتول.
- 12ال��ت��م��ر ي��ح��ت��وي ع��ل��ى كمية ع��ال��ي��ة ج��دا
م���ن م�������ض���ادات االك�������س���دة وي��ع��ت�بر من
اك�ثر ال��ف��واك��ه املحتوية على م�ضادات
االك�سدة (1600ملجم100/جرام)،
ب����ي����ن����م����ا ال�����ت�����ف�����اح ي�����ح�����ت�����وي ع���ل���ى
(256ملجم100/جرام) والكرز يحتوي
على (458ملجم100/جرام) و املوز
يحتوي على (157ملجم100/جرام)
و ال����ع����ن����ب االح�����م�����ر ي����ح����ت����وي ع��ل��ى
(95ملجم100/جرام).
- 13تتميز ال��ت��م��ور ب��ان��ه��ا ت�����ض��اف ب�أ�شكال
خمتلفة اىل االغ���ذي���ة م��ث��ل احل��ب��وب و

اخلبز و احللويات و املعجنات و الكيك
و الآي�سكرمي و الع�صائر و اغذية اخرى
و تدخل التمور يف اكرث من  100و�صفة
او طبخة غذائية يف والي��ة كاليفورنيا و
اكرث من  200و�صفة او طبخة غذائية يف
امريكا.
- 14هيئة الغذاء و الدواء االمريكية اعتمدت
التمور ك�أغذية �صحية وخا�صة ملدار�س
الأطفال يف امريكا.
- 15ي�����س��ت��خ��دم م��ط��ح��ون ال��ت��م��ر او ب����ودرة
التمر ب��دل عن ال�سكر العادي يف بع�ض
امل�شروبات واالك�لات االمريكية واحيانا
بديل عن الع�سل.
- 16ال��ت��م��ور يف ام��ري��ك��ا خ��ال��ي��ة م���ن امل���واد
املعدلة وراثيا وال يوجد بها مواد ت�سبب
احل�سا�سية للأ�شخا�ص ال��ذي��ن لديهم
ح�سا�سية من بع�ض االغذية .
- 17من ا�سباب انت�شار ا�ستهالك التمور يف
امريكا وجود اع��داد كثريه من امل�سلمني
حيث بلغ عدد امل�سلمني يف امريكا اكرث
من  10مليون م�سلم ب�سب الهجرة من
بالد امل�سلمني اىل امريكا او اعتناق كثري
من الأمريكيني الدين اال�سالمي وخا�صة
بعد هجمات � 11سبتمرب 2001م.

- 19كرثة ا�صناف و تنوع التمور مع االحتفاظ
بنف�س القيمة الغذائية لأن���واع التمور
على �سبيل املثال يكرث ا�ستهالك �صنف
دجلة نور واملجدول و الربحى يف امريكا
ب��خ�لاف اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ال����ذي يكرث
ا�ستهالك �صنف االخ�لا���ص وال�سكري
وغريه من ا�صناف التمور.
- 20ا�سعار التمور يف امريكا مقارنة بالفواكه
االخرى رخي�صة .حيث ان متو�سط �سعر
الكيلوجرام من التمور خم�سة اىل ع�شرة
دوالر .ح��ي��ث ان اال���س��ع��ار تعتمد على
ال�صنف واجل��ودة والعبوات امل�ستخدمة
لذلك رخ�ص اال�سعار �ساهم يف انت�شار
ا�ستهالك ال��ت��م��ور ل��دى جميع طبقات
امل�ستهلكني يف امريكا.
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- 3بع�ض املواقع يف االنرتنت وخا�صة موقع
اجلمعية العلمية للتاريخ يف مدينة انديوا
يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا وم��وق��ع وزارة ال��زراع��ة
االمريكية وجامعة كالفورنيا واريزونا.
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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