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لقد ك��ان وم��ا زال للنخلة يف �سلطنة عمان
املكانة الرفيعة يف قلوب �أبناء عمان عموم ًا
وامل��زارع�ين خ�صو�صا ,وذل��ك ملا ت�شكله هذه
ال�شجرة م��ن عطاء م�ب��ارك ومب��ا ت��رف��ده من
م ��ردود م��ادي �سخي يدفع ه� ��ؤالء امل��زارع�ين
واملهتمني بهذه ال�شجرة �إىل املزيد من العناية
بها و البحث عن �أف�ضل �أ�صنافها.

وذلك �أن �شجر النخيل يف �سلطنة عمان ذات
�أنواع عديدة و�أ�صناف فريدة ,يقف البحث عن
عدها ويحار اللفظ يف و�صفها .
فمن هنا ن�ستطيع ان نقول ان نخلة النغال
وهي من �أ�صناف النخيل العمانية لها �ش�أنها
اخلا�ص وعاملها املتفرد باملكانة ,وذل��ك مبا
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يحمله هذا ال�صنف من مميزات جتعله ي�أخذ
بن�صيب ًا وافر ًا من �ساحة قلوب حمبيه.
فيا ترى ما هي نخلة النغال ؟ وما �أنواعها؟ وما
�أ�سباب حب امل��زارع العماين لها ؟ وما حجم
املردود االقت�صادي ملنتوجاتها؟.
تلك ت�سا�ؤالت ينبغي االجابة عليها ,و�إعطاء
ال�صورة الوا�ضحة عنها حتى ن��درك ما هية
هذا ال�صنف من النخيل ومكانته ال�سامية.
فنخلة النغال من �أن��واع النخيل ذات الثمرة
ال�صفراء الطويلة ,وقد ق�سمها �أه��ل اخلربة
من املزارعني واملهتمني بالزراعة والفالحة يف
عمان �إىل ثالثة �أنواع ,وذلك ح�سب جودتها:
النوع الأول( :نغال امللويفا)� ,أو امللويف ويتميز
ه��ذا ال �ن��وع ب�ك�بر ح�ج��م ال��رط��ب وه�شا�شته
من ناحية وح�لاوة الطعم و ط��راوة الق�شرة
اخل��ارج�ي��ة للرطبة م��ن ناحية �أخ���رى ,مما
يجعله �أف�ضل �أنواع رطب النغال على االطالق.
فلذلك جند املزارع ي�سعى �إىل اقتناء هذا النوع
من نخيل النغال لزراعته يف مزرعته ويف بيته.
النوع الثاين( :الظاهرية) ويتميز هذا النوع
ب��أن��ه متو�سط حجم ال��رط��ب وذو �صالبة يف
ثمره ,مما يجعله قابال لالدخار كرطب لفرتة
�أكرب ،مما ُي ّ�سهل على املزارعني والتجار نقله
من مكان �إىل �آخر دون خوف من ف�ساد الإنتاج
�أو ت�أثره.
ال �ن��وع ال �ث��ال��ث( :ال�ق���ش�ي��ة) و ُت���س�م��ى �أي�ضا
(القريطية) ،وه��ذا ال�ن��وع م��ن ه��ذه النخلة
يتميز بكرب حجم العذق و �صغر حجم الرطب
وجفاف الثمر مما يجعله كعلف للحيوان �أقرب
من كونه غذاء لالن�سان.
فلذلك جتد لكل نوع من هذه الأن��واع الثالثة
�سوقه اخلا�ص بني املهتمني بهذا االنتاج.
ولكن يا ترى ما �سبب حب املزارع لهذا ال�صنف
من �شجر النخيل ؟
احلقيقة تكمن  -م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ري – �إن
هذا ال�صنف من النخيل يرتبع قائمة طالئع

النخيل املثمرة ,فهو الب�شرى الأوىل لبداية
مو�سم الرطب ,والفرحة العظمى للمزارعني,
واملهتمني بالنخلة املباركة.
فلذلك جن��د يف �سلطنة عمان ال�ترق��ب على
�أ�شده ,والت�سابق حامي الوطي�س بني الواليات
امل�شهورة بزراعة نخلة النغال و�إنتاجيتها.
ب��ل �إن خ�بر ال�سبق ب�ب��زوغ �أول رطبة تتلهف
الكثري من و�سائل الإع�ل�ام لتلقيه وبخا�صة
امل �ق��روءة منها ،لبثه واال�ستب�شار ب��ه لبداية
مو�سم رطب جديد.
بل �إن الأم��ر ال يقف عند اال�ستب�شار بظهور
الرطب فقط ,بل يتعدى ذل��ك �إىل الت�سابق
ل�شراء هذا الثمر ب�أ�سعار مرتفعة جد ًا ت�صل
يف بع�ض الأحيان �إىل خم�سة ري��االت عمانية
للرطبة الواحدة �أي ما يقارب اخلم�سة ع�شر
دوالر ًا �أمريكي ًا ,يبذله �أه��ل ال�ثراء يف عمان

و�أبناء اخلليج من �أمراء و�شيوخ ورجال �أعمال
يف بدايات الإنتاج .
وع�ن��د زي ��ادة امل�ع��رو���ض م��ن رط��ب النغال يف
الأ� �س��واق ي��أخ��ذ �سعره يف ال�ت��درج ن��زوال ً من
ع�شرة رياالت عمانية للكيلو الواحد �إىل ريال
عماين واحد للكيلو .
وه��ذا يف حد ذات��ه موثر �إيجابي ل�سعر طناء
النخلة ال��واح��دة م��ن ه��ذا ال�صنف ،وال��ذي
ي�صل يف بع�ض واليات ال�سلطنة �إىل ثالثمائة
ري��ال عماين ،مثل والي��ة (دم��اء والطائيني)
مبحافظة �شمال ال�شرقية والتي ت�شتهر بهذا
النوع من النخيل.
فمن هنا جند �أن امل��ردود االقت�صادي لهذا
ال�صنف من �أ�صناف النخيل يف �سلطنة عمان
مردود جمدي جد ًا للمزارع والتاجر على حد
�سواء.
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