د .عادل احمد ابوال�سعود
�أ�ستاذ زائر ،معهد بحوث النخيل
جامعة �شاه عبد اللطيف� ،سند ،باك�ستان
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ي�ع��د نخيل ال�ت�م��ر �أح ��د حم��ا��ص�ي��ل الفاكهة
الرئي�سية بدولة باك�ستان التي و�صل تعداد
�سكانها يف � 2010إىل  185مليون ن�سمة حمتل ًة
بذلك املرتبة ال�ساد�سة على م�ستوى العامل يف
تعدد ال�سكان (� .)1أرج�ع��ت بع�ض التقارير
ب��داي��ة وان�ت���ش��ار زراع���ة النخيل بباك�ستان
�إىل بداية دخ��ول الإ��س�لام يف ب�لاد الهند مع
دخ��ول حممد ب��ن قا�سم �سنة  712هجريا.
حيث انت�شرت زراع��ة النخيل ب�شبة اجلزيرة

العربية منذ فجر التاريخ ( .)2كما ت�شري
بع�ض التقارير الأخرى �إىل قدم نخلة التمر يف
املنطقة �إىل ما قبل ذلك �إ�شارة �إىل زراعات
النخيل ال�ق��دمي��ة ب��والي��ة بول�ش�ستان .تبلغ
امل�ساحة املنزرعة بالنخيل � 90.1ألف هكتار
�أعطت �إنتاجية بلغت � 557.5أل��ف طن عام
 2008\2007قامت بت�صدير � 104آالف طن
مبا قيمته  38مليون دوالر �أمريكي تقريبا عام
.)3،4( 2007

�سقوط الأمطار يف الفرتة من  20يونيو �إىل
 10يوليو (ف�ترة ح�صاد الأ�صناف الرئي�سية
يف املنطقة مثل �أ��ص�ن��اف �أ�صيل وكربالني)
يف منطقة خ�يرب��ور ،ك�برى مناطق ال��زراع��ة
والت�صنيع يف باك�ستان والتي قد ت�شكل ما يقرب
م��ن  %40م��ن الإن �ت��اج الكلي ل��دول��ة باك�ستان
(جدول  ،)1ملدة �ساعتني متوا�صلتني بغزارة
قد ي��ؤدي لتلف ن�سبة كبرية من الثمار ال تقل
عن  %20من املح�صول الكلي على ال�شجر.
وتزيد هذه الن�سبة يف الأ�صناف التي و�صلت
ثمارها ملرحلة ال�ترط�ي��ب� .أم��ا �إذا �سقطت
الأمطار لعدد �أط��ول من ال�ساعات لعدة �أيام
متوا�صلة فت�ؤدي �إىل تلف  %100من املح�صول
الذي ما زال على ال�شجر ومل يجمع بعد وكذلك
املن�شر على ح�صائر للتجفيف يف ال�ع��راء.
�أم��ا �إذا �سقطت الأم �ط��ار خ�لال ف�ترة خ��ارج
هذه املدة (فرتة ن�ضج الثمار) وهو ما حدث
بالفعل العام احل��ايل  2010ف��إن كمية كبرية
م��ن الإن �ت��اج يكون ق��د مت ح�صادها و�إج ��راء
عمليات التجفيف عليها وال يبقى على النخل
�إال الأ�صناف املت�أخرة .على اجلانب الأخر قد
ميتد مو�سم احل�صاد طوال يوليو وي�صل لنهاية
�أغ�سط�س يف مناطق دي��را �إ�سماعيل خ��ان،
وملتان وبع�ض مناطق والية البنجاب ال�شمالية
حيث تقل فيها درجات احلرارة عن منت�صف
باك�ستان .وتت�شابه فيها �أعرا�ض ال�ضرر كما
يحدث يف خريبور .وتتلخ�ص �أعرا�ض ال�ضرر
يف دخول املياه �إىل الثمار عن طريق اجلروح
امليكانيكية واحل�شرية يف الثمار و�أي�ض ًا نتيجة
ت�شقق الق�شرة اخلارجية ،ونتيجة الرتفاع ن�سبة
ال�سكريات بالثمار يبد�أ منو الفطريات بداخل
الثمار يليه عمليات التخمر وخ�سارة الثمار
(�شكل رقم .)2،3
يخ�شى املزارعون من �سقوط الأمطار املو�سمية
والتي يتزايد احتمال هطولها بالدخول يف �شهر
يوليو فيقوم املزارعون باحل�صاد للأ�صناف

�شكل رق��م ( :)1ظهور ت�شققات على الثمار
�أث�ن��اء ط��ور اخل�لال ل�صنف اوط��اق��ن نتيجة
لهطول الأمطار ل�ساعتني متوا�صلتني بغزارة.

�شكل رق ��م ( :)2تخمر ال �ث �م��ار يف �أم��اك��ن
الإ�صابات واخلدو�ش بعد �سقوط الأمطار ملدة
�ساعتني �أثناء مرحلة اخلالل ل�صنف الأ�صيل
الباك�ستاين.

�شكل رقم ( :)3منو الأعفان بالثمار وت�شقق
الق�شرة اخلارجية ل�صنف الأ�صيل.
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املناطق الرئي�سية لزراعة النخيل يف باك�ستان
هي بنجكور ،توربت (بلوت�ش�ستان) ،خريبور
ـ روه��ي ـ �سكر (�سند) ،جاهنك (ملتان)،
ديرا �إ�سماعيل خان وبع�ض املناطق ال�شمالية
من الباك�ستان يف والي��ة البنجاب� .إال �أن 85
 %تقريب ًا من �إنتاج ال�سند يتمركز يف منطقة
خ�يرب��ور وه��ي تعني بالعربية مدينة اخل�ير.
مو�سم جمع الثمار يبد�أ من �شهر يونيو ويوليو
يف منطقة خريبور وميتد لأغ�سط�س �سبتمرب
يف واليتي البنجاب وبلوت�ش�ستان .حيث ترتفع
درج��ات احل��رارة ب�شدة يف و�سط باك�ستان يف
منطقة «�سكر» و «خريبور» حلدود تزيد عن 50
درجة مئوية يف منت�صف ف�صل ال�صيف� .سقوط
الأمطار املو�سمية يف ف�صل ال�صيف خا�صة يف
�أ�شهر يونيو ،يوليو� ،أغ�سط�س �سبب خ�سائر
جمة ملزارعي النخيل يف ه��ذه املناطق بلغت
يف بع�ض ال�سنوات  %100من املح�صول خا�صة
انه ي�أتي يف فرتة ن�ضج الثمار علي الأ�شجار.
يتفاوت ال�ضرر من عام لعام �آخر تبعا ملوعد
ومكان �سقوط الأمطار وعدد �ساعات �سقوط
املطر (كمية املطر) .يف منطقة خريبور حمل
الدرا�سة عند �سقوط املطر يف بداية �شهر يونيو
ل�ساعة �أو �ساعتني فقط ف�إنه ال ي�ؤثر �إال علي
الأ�صناف مبكرة الن�ضج مثل �صنف «”Gajar
و�صنف “ ”Kasho-wariوه��ي من الأ�صناف
الن�صف جافة التي ال ميكن �أكلها يف مرحلة
اخلالل طازجة الرتفاع املادة التانينية بالثمار.
وتتمثل الأع��را���ض ال�سلبية يف ت�شقق الق�شرة
اخلارجية للثمرة كما حدث باملو�سم احلايل
 2010لثمار �صنف “�أوطاقن” حيث ت�شققت
الق�شرة اخل��ارج�ي��ة للثمار وه��ي يف مرحلة
اخلالل (�شكل رقم  ،) 1كاملة التلوين حيث
ت�ساقطت الأمطار لأكرث من مرة ملدد تفاوتت من
الن�صف �ساعة �إىل ال�ساعة الكاملة خالل اليوم
ال��واح��د .علي اجلانب الأخ��ر مل تت�أثر �أي من
ثمار الأ�صناف الأخرى والتي ما زالت يف مرحلة
اخلالل لكنها خ�ضراء اللون ،مل تتلون بعد .مما
يدل على عدم الت�أثر الن�سبي للثمار خالل مرحلة

اخلالل قبل �أن يكتمل تلوين الثمار.
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�شكل رقم ( :)4الثمار عقب عملية النقع يف
املاء املغلي املحتوي على ملح م�ضاد للأك�سدة.
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�شكل رق��م ( :)5تن�شري الثمار بعد � 5أي��ام
للجفاف يف ال�شم�س بعد نقعها يف املاء املغلي.

�شكل رق��م ( :)6غمر ب�ساتني النخيل باملاء
لعدة �شهور نتيجة للفي�ضانات.
التي و�صلت �إىل كامل مرحلة اخلالل وبد�أت
يف الرتطيب .قبل احل�صاد ب�أ�سبوع �أو �أ�سبوعني
يتم جمع الثمار التي دخلت يف مرحلة الرتطيب
من علي ال�شجر يدويا ثم تن�شر يف ال�شم�س
حتى تقل فيها ن�سبة الرطوبة .ويطلق عليها
املزارعون هناك «متر»  datesوتزيد �أ�سعاره
عن الن�سبة الكبرية من املح�صول والتي يتم

ح�صادها .فت�ؤخذ الثمار يف مرحلة اخلالل
وجتمع يف مناطق خم�ص�صة ل�سلق هذه الثمار
يف م��اء يغلي مل��دة  15دقيقة .وق��د ت�ستخدم
بع�ض الكيماويات وال�ت��ي ت�ضمن ع��دم تلون
الثمار باللون البني بعد النقع والتجفيف ،وهي
م��واد م�ضادة للأك�سدة (�شكل رقم  .)4بعد
ذلك ت�ؤخذ هذه الثمار وجتفف على ح�صائر
م�صنوعة من �سعف النخيل ملدة ت�تراوح من
� 6-5أي��ام ح�سب درج��ات احل ��رارة املتوفرة
(�شكل رقم  .)5وتطوي هذه احل�صائر ليال
لعدم زي��ادة ن�سبة الرطوبة يف الثمار نتيجة
ارت�ف��اع ن�سبة الرطوبة يف اجل��و �أث�ن��اء الليل.
وعندما ت�صل ن�سبة الرطوبة يف الثمار �إىل
 % 25-20جتمع هذه الثمار يف �صناديق خ�شبية
للبيع يف �سوق اجلملة ثم الت�صدير للخارج.
تعطي النخلة الواحدة �صنف الأ�صيل 50-40
كيلو جرام ًا ثمار ًا جمففة ي�تراوح ثمنها من
 7000- 2000روبية ( 90-25دوالر ًا �أمريكي ًا)
ح�سب حجم الثمرة �أو وزن�ه��ا ،لونها ،بداية
املو�سم .كلما كانت �أثقل وزن��ا ،اكرب حجما،
لونها ا�صفر ولي�س بني (ا�ستخدام م�ضادات
الأك�سدة �أثناء الغلي) كلما زاد ال�سعر .غالبا
يتم ت�صديرها �إىل دول املجاورة مثل الهند ـ
بنجالدي�ش ـ اندوني�سيا للأغرا�ض الدينية.
�سقوط الأمطار �أثناء مو�سم احل�صاد ي�ؤدي
خل�سائر يف ال�ث�م��ار �أث �ن��اء عملية جتفيفها
ال�شم�سي وي ��ؤدي �إىل تلفها .لأنها ال تلبث �أن
ت��زداد بها ن�سبة الرطوبة وت�ب��د�أ عملية منو
الفطريات والتخمر .يتم طبخ ن�سبة تزيد عن
 %85من الإنتاج الكلي يف امل��اء املغلي خ�شية
�سقوط الأمطار �إذا تركت لفرتة �أك�بر �أثناء
ن�ضج الثمار على الأ��ش�ج��ار .ولعل ه��ذا �أحد
ابرز عوامل تذبذب الإنتاج من عام لآخر على
م�ستوى باك�ستان.
الطامة الكربى ت�أتي عندما تهطل الأمطار
على كامل البالد لفرتات طويلة كما حدث هذا
العام ،يف �أغ�سط�س � .2010ضربت الفي�ضانات

باك�ستان نتيجة لهطول الأمطار امل�ستمر وكانت
ال�سند ،حيث م�صب نهر ال�سند العظيم �أكرث
املناطق ت�ضرر ًا .وارتفع م�ستوى املاء ليغطي
كامل الأر� ��ض بارتفاع ي�صل لأك�ثر م��ن املرت
�أحيانا .جنا معظم حم�صول الثمار هذا العام
حيث هطلت الأمطار ب�شدة بعد جمع  %90من
املح�صول (�شكل رق��م  .)6م��ن املالحظات
املهمة �أن الفي�ضانات مل ت�ؤثر على منو الأ�شجار
بل على العك�س من ذلك لوحظ بعد انح�سار
املاء (�أكتوبر) حت�سن ن�سبي للأ�شجار ال�ضعيفة
والأ��ش�ج��ار باملناطق التي تعاين م��ن ارتفاع
الأم�لاح .وقد يف�سر ذلك غالبا نتيجة لغ�سيل
الأمالح بهذه الأرا�ضي و�سريان امللح مع تيار
املاء مما انعك�س بالإيجاب على النمو اخل�ضري
للأ�شجار وخروج �أوراق جديدة غري التي بدا
عليها اثر امللوحة (�شكل رقم � .)7أي�ضا غ�سيل
الأوراق التي ه��ي م�صنع ال�غ��ذاء بالأ�شجار
ي�ؤدي �إىل حت�سن عمليات البناء ال�ضوئي وما
يتبعها من حت�سن عام للنخلة� .أثر الفي�ضان
بال�سلب على الأ�شجار ال�صغرية يف العمر،
ق�صرية الطول واملت�أخرة يف احل�صاد �إىل غرق
ال�سوباطات يف امل��اء .حتى التن�شري لها فيما
بعد مل ي�ؤد �إىل �إنقاذ هذه الثمار .ت�أثرت �أي�ض ٍا
الزراعات احلديثة حيث تلفت ن�سبة كبرية من
الف�سائل ال�صغرية حديثة الزراعة.
ق��ام معهد بحوث النخيل ،جامعة �شاه عبد
اللطيف بدرا�سة للتخفيف واحل��د من الأث��ر
ال�ضار ل�ل�أم�ط��ار املو�سيمية ،وامل�ساعدة يف
تقدمي بع�ض احللول للمزارعني يف املناطق
امل�شابه ،وتتلخ�ص يف التايل:
الرتكيز على الأ�صناف املبكرة ،عالية اجلودة
والتي قد ت�صل ملرحلة الرطب قبل منت�صف
يونيو .لقد كان للمعهد جتربة يف زراعة وتقييم
بع�ض الأ�صناف العربية املتميزة يف منطقة
خ�يرب��ور و اع�ط��ت تبكري ًا يف املح�صول مثل
«عجوة املدينة» �« ،صفاوي» « ،عنرب» (�شكل
رقم � .)8أما �صنف «املجدول» « ،الأخال�ص»

جدول رقم ( :)1امل�ساحة والإنتاج الكلي يف ال�سند و باك�ستان (.)6
امل���س��اح��ة
(هكتار)
الإن � �ت� ��اج
(الطن)

2005/2004
�سند
باك�ستان

%

2006/2005
�سند
باك�ستان

%

2007/2006
�سند
باك�ستان

%

81727

26440

32.35

81991

26681

32.54

84695

29263

34.55

622404

318232

51.13

496576

192810

38ز83

426281

201020

47.16

فيكتمل تلوين اخل�لال متاما يف يونيو ويبد�أ
مرحلة الرطب يف يوليو مما قد يعر�ضها خلطر
�سقوط الأمطار وتلف الثمار.

�شكل رقم ( :)7التح�سن الن�سبي حلالة �أ�شجار
النخيل التي كانت تعاين من الت�أثري ال�شديد
للملوحة بعد غ�سيل الأمالح نتيجة للفي�ضانات.

�شكل رقم ( :)8زراعة الأ�صناف املبكرة مثل
�صنف “�صفاوي” املدخل من اململكة العربية
ال�سعودية.

ا�ستخدام �أي من املجففات ال�صناعية والتي
انت�شر العديد منها يف باك�ستان وتعتمد يف
عملها علي الطاقة ال�شم�سية يف توفري احلرارة
الالزمة لتجفيف الثمار يف بيوت مغلقة بعيد ًا
عن الظروف اجلوية ومبعدالت �أكرب ،وت�أخذ يف
اعتباراتها عدم تلوث البيئة املحيطة.
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�شكل رق��م ( )9تغطية ال���س��وب��اط��ات خالل
مرحلة اخلالل للحماية من الأمطار.

ا��س�ت�خ��دام غ�ط��اء غ�ير منفذ للماء لتغطية
ال�سوباطات �أثناء ن�ضج الثمار يف الفرتة التي
يحتمل فيها �سقوط الأمطار وهي يف منطقة
الدرا�سة “خريبور” يونيو ويوليو وحتى جمع
املح�صول من على النخل .تغطية ال�سوباطات
يتم على نطاق وا��س��ع يف مناطق �أخ��رى من
العامل مثل الواليات املتحدة الأمريكية ـ والية
كاليفورنيا ( )5و هناك مواد عديدة ت�ستخدم
لذلك يف مناطق �أخرى من العامل و لكن لأغرا�ض
متعددة �سواء لتوفري الرطوبة (حماية ثمار
�صنف الدبا�س وتوفري الرطوبة الالزمة لعدم
ح��دوث ت�شققات بالق�شرة اخلارجية وتبكري
املح�صول يف دولة الإمارات العربية املتحدة)
�أو حماية ال�سوباطات من الآف��ات احل�شرية
والطيور ،الرياح املحملة بالرمال ،وفيها قد
ي�ستخدم غطاء �شبكي م�صنوع من النيلون
والبال�ستيك لتغطية ال�سوباطات ( .)5لذلك
اجري املعهد درا�سة على ا�ستخدام منتج �شبه
ورقي �أبي�ض اللون ،و �شبه منفذ لل�ضوء لتغطية
الثمار وحمايتها حال �سقوط الأمطار (�شكل
رقم  .)9تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن التغطية بداية
من منت�صف يونيو �إىل منت�صف يوليو �أدت �إىل
التبكري يف جمع املح�صول ب�أ�سبوع عن مثيلتها
غري املغطاة يف جميع الأ�صناف .التقليل من
الإ�صابة احل�شرية والتعر�ض للأتربة .كما مل
تت�أثر معنويا ال�صفات الفيزيائية والكيمائية

للثمار بالتغطية .يجب الأخذ يف االعتبار موعد
ن�ضج الثمار الذي يختلف من �صنف لآخر و�إال
ت��أث��رت الثمار ب�شدة نتيجة ارت�ف��اع الرطوبة
و�أدى ذلك ل�سقوط معظم الثمار.
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