الدكتور ح�سـن �شـبانـه
خبري ال�شبكة الدولية للتخيل والتمور

زراعة النخيل وإنتاج التمور
في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
مقدمة
من املعروف �أن �أ�صل نخلة التمر هو املنطقة
املح�صورة بني بالد الرافدين واجلزيرة العربية
ومنها انت�شرت �إىل باقي بقاع العامل كجنوب
�شرقي �أوروبا والأمريكتني ودول جنوب �أفريقيا
و�شرق �آ�سيا وا�سرتاليا.
ونظر ًا للأهمية االقت�صادية للتمور والطلب
املتزايد عليها عاملي ًا كثمار جافة �أو �إدخالها يف
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ال�صناعات الغذائية التحويلية و�إنتاج الطاقة،
فقد ازدادت �أعداد النخيل وم�ساحات زراعتها
يف املناطق املذكورة ب�شكل ملفت للنظر بحيث
�أ�صبح الإنتاج العاملي يربو على  6,5مليون طن.
متثل م�ساحات مزارع و�أعداد النخيل يف الدول
العربية (ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا اجلزء
الأعظم من م�ساحات و�أعداد النخيل يف العامل

(� )%75إال �أن عائدات التمور مقارنة بالدول
الأخرى تعترب متدنية جد ًا لأ�سباب تقنية معروفة
�سواء يف زراعة النخيل وتكنولوجيا عمليات
اخلدمة �أو �إنتاج التمور وتعبئتها وت�صنيعها،
و�سنتطرق يف هذه الدار�سة �إىل �أهم الأن�شطة
التقنية الواجب �إتباعها لالرتقاء مبوا�صفات
التمور و�إمكانية ت�سويقها عاملي ًا ب�أ�سعار جمزية.
�إنتاج النخيل وموا�صفات التمور يت�أثر بعدة
عوامل منها بيئية و�أخرى تقنية وتعترب منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من �أف�ضل
املناطق املالئمة لزراعة النخيل و�إنتاج والتمر
ومبوا�صفات عالية اجلودة ،وال يخفى على
املتتبع الكرمي �أن معظم �أ�صناف النخيل املعروفة
انحدرت �أ�ص ًال من هذه املنطقة ،ولهذا فان
منوها و�إنتاجها �سيبلغ ذروته �إذا ما وفرت
الظروف الزراعية والتقنية املالئمة.
وفيما يلي �أهم النقاط الواجب اتخاذها لالرتقاء
ب�إنتاج النخيل كم ًا ونوع ًا لت�سويقه عاملي ًا ب�أ�سعار
جمزية ت�شجع املنتج وامل�ستثمر يف هذا الن�شاط
الزراعي املهم:
.1عند �إن�شاء املزارع احلديثة يجب اختيار
ال�صنف املتميز يف مردوده االقت�صادي وعدم
االعتماد على الأ�صناف التقليدية ذات القيمة
االقت�صادية املتدنية ،فعلى �سبيل املثال ال
احل�صر ،وحيث برزت يف الآونة الأخرية
�أ�صناف مطلوبة من قبل امل�ستهلك الأوروبي
والغربي وت�سوق ب�أ�سعار عالية جد ًا عند
مقارنتها بالأ�صناف امل�ألوفة والأكرث انت�شار
يف املنطقة حالي ًا ،ونذكر من هذه الأ�صناف
ذات القيمة االقت�صادية العالية على �سبيل
املثال ما يلي :جمهول (جمدول)� ،صقعي،
برحي ،دقلة نور ،نبتة �سلطانه ،حالوي،
�شي�شي ،عنربه� ،أم الدهن وغريها.
.2توفري الأعداد الكافية �سواء الف�سائل �أو
�شتالت النخيل الن�سيجية للأ�صناف املطلوبة،
لغر�ض توفري هذه امل�صادر خا�صة ال�شتالت
الن�سيجية يتطلب �إن�شاء العديد من خمتربات

الزراعة الن�سيجية القادرة على الإنتاج وتوفري
الأعداد الكافية من هذه ال�شتالت ون�شرها يف
كافة دول املنطقة واعتماد تقنية للت�أكد من
مطابقة ال�شتالت للنخيل الأم.
.3نظرا لعدم �إمكانية املزارع يف �إن�شاء حقول
ميكنه فيها ا�ستخدام �أحدث التقانات يف
زراعة النخيل و�إنتاج التمور ،نرى �ضرورة
ت�شجيع ال�شركات وامل�ستثمرين يف �إن�شاء
مزارع كبرية تطبق فيها كافة التقانات �سواء
يف الزراعة �أو عمليات ما قبل وبعد جني

الثمار وتعبئتها وتغليفها ،حيث هناك �إمكانية
مادية وعملية وفنية للفئات املذكورة ميكنها
ا�ستغاللها لالرتقاء بكمية ونوعية الإنتاج.
وميكن ت�شجيع امل�ستثمرين يف هذا املجال من
خالل بع�ض الأنظمة والقوانني التي من �ش�أنها
ت�شجيعهم على اال�ستثمار يف هذا الن�شاط مع
العلم �أن املردود االقت�صادي لهذه امل�شاريع
عال جد ًا ،حيث ميكن البدء با�سرتداد ر�أ�س
ٍ
ً
املال اعتبارا من ال�سنة الثالثة �أو الرابعة
وذلك خالل منو وتكوين ف�سائل عديدة حول
النخلة الأم يكون معدلها  7-4ف�سائل لكل
نخلة ،ميكن ت�سويقها ب�أ�سعار جمدية ،خا�صة
وان �أ�صنافها عادة تكون ذات جودة عالية
ومطلوبة� ،أ�ضف �إىل ذلك حم�صول النخيل
من التمور ،وخملفات النخيل الأخرى التي
ت�ستخدم يف العديد من ال�صناعات.
�.4ضرورة تطبيق التقانات احلديثة يف زراعة
النخيل ب�شكل حزمة مرتابطة ،وابتداء من
تخطيط املزرعة وحتديد الأ�صناف ذات
اجلودة العالية ،وتوفري الف�سائل �أو ال�شتالت
الن�سيجية من امل�صادر املوثوق بها ،وا�ستخدام
طرق الري احلديثة ذات الكفاءة العالية،
�سواء ا�ستخدام النافورات �أو التنقيط .وبرامج
الت�سميد والوقاية واملكافحة ،و�إجراء عمليات
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التنبيت واخلف لكل �صنف ح�سب متطلباته
اخلا�صة املتكاملة ،وعملية التدلية وتكيي�س
العذوق وعمليات ما قبل اجلني وحتديد املوعد
املنا�سب جلني ال�صنف ،حيث �أن الأ�صناف
تختلف باملوعد �أو املرحلة املنا�سبة جلنيها،
خا�صة �أن بع�ض الأ�صناف يتطلب جنيها
يف مرحلة مبكرة و�إجراء عمليات الإن�ضاج
وحتويلها �إىل مرحلة التمر �صناعي َا ،حيث �إذا
ما تركت تن�ضج على النخلة الأم ي�ؤثر ذلك
�سلبي َا على موا�صفات التمور ،كاللون والتق�شر
واالنتفاخ والت�ساقط وغريها ،وغالب َا ما تكون
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هذه الأ�صناف ذات قيمة اقت�صادية عالية
ك�أ�صناف جمهول� ،صقعي ،و�سكري ،وعنربه
وغريها.....
وميكن ا�ستخدام معدات خا�صة لإن�ضاج
وجتفيف �أو ترطيب التمور (التحكم يف املحتوى
الرطوبي للتمرة) خا�صة يف املناطق الزراعية
التي ال يتوفر فيها املناخ املالئم لإن�ضاج التمور
واالحتفاظ مبوا�صفاتها املتميزة .كاملناطق
التي ترتفع فيها الرطوبة الن�سبية �إىل � %60أو
�أكرث يف مرحلتي الب�سر والرطب مما ي�سبب يف
تخمر الثمار ،و�أحيان ًا انخفا�ض درجة احلرارة

يف مرحلة الإن�ضاج مما ي�ؤدي �إىل عدم جفاف
التمور .ويف بع�ض املناطق تكون الرطوبة الن�سبية
منخف�ضة مما ي�ؤدي �إىل جفاف التمور وت�صلبها،
ومن خالل ا�ستخدام هذه الأجهزة ميكن التحكم
مبوا�صفات التمور �سوا ًء يف �إن�ضاجها �أو يف
حمتواها الرطوبي ،ومن مميزات هذه الأجهزة
�أو املعدات هي عدم تعر�ض التمور �إىل الأتربة
واحل�شرات �أثناء عملية الإن�ضاج �أو التجفيف �أو
الرتطيب ،واحتفاظ التمور باللون الفاحت ،وذلك
لعدم تعر�ضها �إىل �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة،
واالخت�صار يف الزمن الالزم يف الإن�ضاج �أو
الرتطيب �أو التجفيف ،وتقليل ظاهرة التق�شر
يف التمور املعروفة بتق�شرها ك�صنف خال�ص،
وبرحي ،ونبتة �سيف وغريها.
.5برامج عمليات ما بعد اجلني وت�شمل نقل
وتبخري التمور خا�صة اجلافة ون�صف اجلافة
وتخزينها قبل البدء بت�صنيعها حتت درجة
حرارة ورطوبة ن�سبية حمددة� .أما بالن�سبة
للأ�صناف التي ت�ستهلك يف مرحلة الب�سر
(اخلالل) و�أ�صبحت لها �أ�سواق عاملية معروفة
وعلى نطاق وا�سع كال�صنف برحي وخنيزي
وخال�ص حيث تتميز هذه الأ�صناف بحالوتها
وه�شا�شتها يف مرحلة الب�سر ،لذا يتطلب
لهذه الأ�صناف معامالت خا�صة بعد جنيها،
واملتعلقة ب�أ�سلوب قطع العذوق وتنظيف الثمار

الإنتاج كم ًا ونوع ًا واحلفاظ على هذه ال�شجرة
املباركة التي انحدرت �أ�ص ًال من هذه املنطقة.
امل�صادر العربية:
.1الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي
 ،2003الو�ضع الراهن للزراعة الن�سيجية
و�آفاق ا�ستخداماتها يف اال�ستثمارات الزراعية
العربية ،الإمارات العربية املتحدة.
.2د�.شبانة ح�سن ،د.عبد الوهاب زايد ،د.عبد
القادر �إ�سماعيل ،2006 ،ثمار النخيل
ف�سلجتها ،جنيها ،تداولها والعناية بها بعد
اجلني (منظمة الغذاء والزراعة الدولية).
وتلميعها وتقطيع ال�شماريخ وتعبئتها وخزنها
حتت درجة حرارة منخف�ضة نوعا بحيث ال
تتجمد الثمار ،ورطوبة عالية تقلل من تبخر
املحتوى املائي للثمار .وعند ت�سويقها يجب
نقلها حتت نف�س الظروف.
�إن الأ�صناف ذات اجلودة العالية يجب �إتباع
كافة الثقانات اخلا�صة بالتعامل معها عند عملية
اجلني والإن�ضاج والتعبئة والنقل.
.6عمليات التعبئة والتغليف :تعبئة التمور وتغليفها
�إحدى العوامل املهمة يف ت�سويقها وب�أ�سعار
جمدية ،و�إن لكل �صنف ميزته اخلا�صة يف
التعبئة ،فبع�ض الأ�صناف يتطلب تعبئتها بعد
�إجراء عمليات االرتقاء مبوا�صفات الثمرة
كالتحكم يف حمتواها الرطوبي ،وتلميع الثمرة
وتدريجها ثم تعبئتها .والعبوات �أي�ض ًا يجب
�أن تتواءم مع موا�صفات ال�صنف حيث �أن
بع�ضها يتطلب تعبئته نرث ًا كال�صنف جمهول،
و�صقعي ،ولولو وغريهما .يف حني �أن �أ�صناف
�أخرى يتطلب تعبئتها ب�أجهزة التفريغ الهوائي
و�أخرى كب�س ًا ،خا�صة الأ�صناف ذات املحتوى
الرطوبي العايل.

�أو عاملي ًا كي ميكن دخولها وت�سويقها يف كافة
الدول امل�ستهلكة للتمور.
اخلال�صة:
�إن متور ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا معظمها
تتميز بانخفا�ض النوعية وموا�صفاتها ال ترفى
لرغبات امل�ستهلك خا�صة يف الدول الغربية .مما
ينعك�س ذلك �سلب ًا على �أ�سعارها وعدم �إمكانية
ت�سويقها ب�شكل جمدٍ اقت�صادي ًا ،وحيث �أن هناك
كثري ًا من الدول تو�سعت حديث ًا  ،يف زراعة النخيل
و�إنتاج التمور ،و�أ�صبحت مناف�سا كبريا للدول
العربية يف هذا املجال بعد ا�ستخدامها �أف�ضل
الأ�ساليب يف الزراعة والإنتاج مما يتطلب �إعادة
النظر يف �أ�سلوب زراعة النخيل و�إنتاج التمور يف
املنطقة .و�إتباع الأ�ساليب العلمية لالرتقاء يف

.3د .وهابي عبد اهلل 2009 ،موقع العامل العربي
يف ال�سوق الدولية للتمور الدافع احلايل و�آفاق
امل�ستقبل ،ال�شجرة املباركة العدد.1
.4وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ،2003
املنجزات املحلية والتقنية يف زراعة النخيل
و�إنتاج التمور ،ن�شرة من دولة الإمارات العربية
املتحدة.
امل�صادر الأجنبية:
1. Margareta Tengberq,2002 The origins of
Date Palm Domestication: The stats of
Research on the Origins of Phoenix dactylifera, International of Date Palm Forums
UAE
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ويجب �أن تكون موا�صفات التمور مطابقة
ملوا�صفات ال�سيطرة النوعية على م�ستوى الدولة
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