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أهم عشرون سبب 
 النتشـار النخــيل 

و استهالك التمر 
جامعة بأمريكا والعالم الجديد منها  و  المريكية  اجلامعات  بع�س 

وجامعة  وديفيز  �شايد  ريفر  يف  كاليفورنيا 

يف  الخـــرى  اجلــامــعــات  وبع�س  اريــزونــا  

امريكا .

4 -  جودة التمور و منتجاتها الثانوية و العالن 

طريقة  و  املختلفة  العــــالم  و�ــشــائــل  يف 

الت�شويق متميزة ومتنوعة وخا�شة الت�شويق 

اختالف  و  الــعــبــوات  تــنــوع  و  اللــكــرتوين 

و  ال�شحيحة  املعلومات  كتابة  و  كمياتها 

للتمور  العالجية  و  الغذائية  القيمة  خا�شة 

الوليات  يف  امل�شتهلكني  من  كثري  �شجعت 

املتحدة المريكية على ا�شتهالكها.

5 -   ذكرت النخيل و التمور يف الكتب ال�شماوية 

حيث  الكرمي  والقراآن  والجنيل  التورات 

ذكر النخيل والتمور يف الجنيل اكرث من 

50 مره، وذكر يف  القران الكرمي اكرث من 

20 مره، و اي�شا يطلق عليها عدة ا�شماء 

منها �شجرة احلياة.

املتحدة  الوليات  يف  التمور  نخيل  زراعة  بداأت 

حيث  ع�شر  الثامن  القرن  نهاية  يف  المريكية 

الف  المريكية  املتحدة  الــوليــات  ا�شتوردت 

مثل  العربية  الـــدول  مــن  النخيل  ف�شائل  مــن 

العراق  و  م�شر  و  تون�س  و  اجلزائر  و  املغرب 

انتاج  بلغ  .حيث  العربية  الــدول  من  غريها  و 

 16511 المريكية  املتحدة  الوليات  يف  التمور 

 2102 بالنخيل  املزروعة  امل�شاحة  بلغت  و  طن 

الف هكتار وا�شبح ترتيب امريكا التا�شع ع�شر 

التمور.  انتاج  كمية  يف  العاملي  امل�شتوى  على 

حيث ان الطلب على ا�شتهالك التمور يف تزايد  

العاملي،  امل�شتوى  على  بل  امريكا  يف  فقط  لي�س 

العاملي  امل�شتوى  على  التمور  انتاج  بلغ  حيث 

7048089 مليون طن وبلغت امل�شاحة املزروعة 

)الكتاب  هكتار  مليون   1264611 بالنخيل 

الح�شائي ملنظمة الغذاء و الزراعة 2010م(. 

اجلنوبية  الوليات  يف  النخيل  زراعــة  وتنت�شر 

زراعة  فيها  تنت�شر  الوليات  واكرث  امريكا   من 

النخيل كاليفورنيا وخا�شة منطقة انديو، وادي 

كوت�شيال، �شبرينق بامل، مدينة مكة، وثريمال. 

جواهر  كاليفورنيا  يف  النخيل  على  ويطلق 

ويوجد   .Jewels of The Desert ال�شحراء 

وا�شتهالك  النخيل  لنت�شار  عــديــدة  ا�شباب 

اأهم  ومن  اجلديد  العامل  اأو  امريكا  يف  التمور 

ع�شرون �شبب كما يلي :

البيئة  الظروف  تتحمل  التمر  نخيل  1 -  زراعة 

ملوحة  و  عالية  حــرارة  درجة  من  القا�شية 

الرتبة ومياه الري وقلة الهتمام بالت�شميد 

واخلــــدمــــات الــفــنــيــة الخـــــرى ويــتــحــمــل 

المريكية  اجلنوبية  الوليات  يف  اجلفاف 

وقلة المطار والرياح اجلافة .

وليات  بع�س  يف  املناخية  الظروف  2 -  تعترب 

و  اريزونا  و  كاليفورنيا  وليــة  مثل  امريكا 

تك�شا�س و نيفادا و بع�س الوليات اجلنوبية 

منا�شبة لزراعة النخيل و انتاج التمور.

3 -  وجود بع�س م�شادر املعلومات عن النخيل 

م�شادر  اهــم  مــن  و  امريكا  يف  التمور  و 

املعلومات وزارة الزراعة المريكية  واي�شا 

�شورة رقم 1  ح�شاد التمور يف كاليفورنيا يف امريكا

�شورة  رقم 2 م�شادر معلومات خمتلفة منها كتاب عن ا�شناف النخيل المريكية وامل�شتورة 

مت ا�شداره يف جامعة كاليفورنيا 2007 ون�شرة فنية عن ح�شاد وتداول وتخزين وجودة التمور 
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او  و�شفة   200 من  اكــرث  يف  التمر  6 -  يدخل 

كثري  ان  حيث  امريكا،  يف  غذائية  طبخة 

يف  املتخ�ش�شة  التمور  بيع  حمــالت  مــن 

جنوب كاليفورنيا و اريزونا وتك�شا�س تقدم 

ا�شناف متنوعة من الغذية املحتوية على 

التمور منها الع�شائر و الآي�شكرمي املكونة 

من التمر ، و اي�شا وجود التمر يف كثري من 

جميع  يف  الغذية  بيع  وحمــالت  ال�ــشــواق 

الوليات المريكية مما �شاعد على انت�شار 

ا�شتهالك التمر.

اول  المــريــكــيــة  الــزراعــة  وزارة  7 -  اأن�شئت 

و  النخيل  يف  لالأبحاث  متخ�ش�س  مركز 

يف  انديو  مدينة  يف  عام 1904م  يف  التمور 

كاليفورنيا ، وعمل يف هذا املركز كثري من 

كثري  اجناز  مت  حيث   . املتميزين  الباحثني 

املختلفة  التطبيقية  العلمية  البحاث  من 

املزارعني  تهم  التي  التمور  و  النخيل  عن 

و  التمور  و  النخيل  جمــال  يف  العاملني  و 

اي�شا �شدرت من املركز كثري من البحاث 

التقارير  و  والكتب  الن�شرات  و  العلمية 

منها  ا�شتفاد  والتمور  النخيل  عن  الفنية 

املهتمني  و  والباحثني  املزارعني  من  الكثري 

بالنخيل و التمور داخل امريكا و خارجها. 

التمور  و  النخيل  عن  �شنوي  احتفال  8 -  اإقامة 

ملدة ع�شر ايام يف �شهر فرباير من كل �شنة 

يف مدينة انديو يف ولية كاليفورنيا. حيث 

�شنة  منذ  �شنويا  يقام  الحتفال  هــذا  ان 

1945م والن له اكرث من 67 عام تقريبا. 

حيث ان الحتفال يحتوي على عدة ان�شطة 

ترفيهية  و  اجتماعية  و  اقت�شادية  خمتلفة 

من  الــزوار  الف  الحتفال  هذا  يح�شر  و 

داخل كاليفورنيا و من الوليات الخرى يف 

امريكا واي�شا زوار من خارج امريكا. 

حتتوي  انها  حيث  للتمور  الغذائية  9 -  القيمة 

والفيتامينات  الغذائية  العنا�شر  على 

وجيد  مــهــم  مــ�ــشــدر  تعترب  و  اللــيــاف  و 

مل�شادات الك�شدة. ومن املميزات الغذائية  

لــلــتــمــور انــهــا ل حتــتــوي عــلــى الـــدهـــون و 

ي�شتخدم  ول  الكولي�شرتول  و  ال�شوديوم 

على  �شارة  مواد  او  حافظة  مواد  اي  معها 

�شحة الن�شان والبيئة. 

عليه  تطبق  امريكا  يف  املـــزروع  10 -  النخيل 

او  اجلــيــدة  الــزراعــيــة  املمار�شات  نظام 

النظيفة.  ــزراعــة  ال او  جــاب  اجلــلــوبــال 

ــــزارع التي  و ايــ�ــشــا يــوجــد كــثــري مــن امل

اي  الع�شوية  الــزراعــة  نظام  ت�شتخدم 

او  كيميائية  ا�ــشــمــدة  ا�ــشــتــخــدام  بـــدون 

مبيدات كيميائية او اأي مواد او معامالت  

ت�شر يف �شحة الن�شان و توؤثر على البيئة. 

تطبق  المريكية  الزراعة  وزارة  ان  حيث 

حتافظ  التي  امل�شتدامة  الزراعة  انظمة 

ب�شحة  وتهتم  الطبيعية  امل�شادر  على 

الن�شان و�شالمة البيئة.

من  عــالــيــة  ن�شبة  عــلــى  حتــتــوي  11 -  الــتــمــور 

احلــلــوى  عليها  يــطــلــق  لـــذا  الــ�ــشــكــريــات 

لذلك   )Natural Candy( الطبيعية 

التمر.  �شكر  اىل  حتويلها  جدا  ال�شهل  من 

وايــ�ــشــا الــتــمــر مــ�ــشــدر جــيــد لــالأغــذيــة 

ال�شحية للم�شتهلكني او ال�شخا�س الذين 

يتبعون حمية معينة او وجبات متخ�ش�شة 

حيث ان التمور حتتوي على ن�شبة عالية من 

عن�شر البوتا�شيوم وعن�شر املاغن�شيوم و 

عن�شر احلديد و اللياف و الفيتامينات و 

النزميات و كمية قليلة جدا من الدهون و 

ال�شوديوم ول حتتوي على الكولي�شرتول. 

عــالــيــة جــدا  عــلــى كمية  12 -  الــتــمــر يــحــتــوي  

مـــن مـــ�ـــشـــادات الكـــ�ـــشـــدة ويــعــتــرب من 

م�شادات  على  املحتوية  الــفــواكــه  اكــرث 

)1600ملجم/100جرام(،  الك�شدة 

ـــــاح يـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى  ـــــف ـــــت بــــيــــنــــمــــا ال

يحتوي  والكرز  )256ملجم/100جرام( 

املوز  و   )458ملجم/100جرام(  على 

)157ملجم/100جرام(  على  يحتوي 

عــلــى  يــــحــــتــــوي  الحـــــمـــــر  الــــعــــنــــب  و 

)95ملجم/100جرام(.

باأ�شكال  تــ�ــشــاف  بــانــهــا  الــتــمــور  13 -  تتميز 

و  ــوب  احلــب مــثــل  الغـــذيـــة  اىل  خمتلفة 

الكيك  و  املعجنات  و  احللويات  و  اخلبز 

اخرى  اغذية  و  الع�شائر  و  الآي�شكرمي  و 

و�شفة   100 من  اكرث  يف  التمور  تدخل  و 

و  كاليفورنيا  وليــة  يف  غذائية  طبخة  او 

اكرث من 200 و�شفة او طبخة غذائية يف 

امريكا. 

اعتمدت  المريكية  الدواء  و  الغذاء  14 -  هيئة 

ملدار�س  وخا�شة  �شحية  كاأغذية  التمور 

الأطفال يف امريكا. 

بــــودرة  او  ــمــر  ــت ال مــطــحــون  15 -  يــ�ــشــتــخــدم 

بع�س  يف  العادي  ال�شكر  عن  بــدل  التمر 

واحيانا  المريكية  والكــالت  امل�شروبات 

بديل عن الع�شل.

ـــواد  ــكــا خــالــيــة مـــن امل ــمــور يف امــري ــت 16 -  ال

ت�شبب  مواد  بها  يوجد  ول  وراثيا  املعدلة 

لديهم  الــذيــن  لالأ�شخا�س  احل�شا�شية 

ح�شا�شية من بع�س الغذية .

يف  التمور  ا�شتهالك  انت�شار  ا�شباب  17 -  من 

امل�شلمني  من  كثريه  اعــداد  وجود  امريكا 

اكرث  امريكا  يف  امل�شلمني  عدد  بلغ  حيث 

من  الهجرة  ب�شب  م�شلم  مليون   10 من 

بالد امل�شلمني اىل امريكا او اعتناق كثري 

وخا�شة  ال�شالمي  الدين  الأمريكيني  من 

بعد هجمات 11 �شبتمرب 2001م.

18 -  �شهولة حفظ و تخزين و تداول التمور يف 

امكانية  واي�شا  العادية  احلــرارة  درجــة 

درجــة  يف  �ــشــنــة   مــن  اكـــرث  ملـــدة  حفظه 

احلرارة املنخف�شة.

19 -  كرثة ا�شناف و تنوع التمور مع الحتفاظ 

التمور  لأنـــواع  الغذائية  القيمة  بنف�س 

�شنف  ا�شتهالك  يكرث  املثال  �شبيل  على 

امريكا  يف  الربحى  و  واملجدول  نور  دجلة 

ــــذي يكرث  ــعــربــي ال ــخــالف اخلــلــيــج ال ب

وال�شكري  الخــال�ــس  �شنف  ا�شتهالك 

وغريه من ا�شناف التمور. 

20 -  ا�شعار التمور يف امريكا مقارنة بالفواكه 

الخرى رخي�شة .حيث ان متو�شط �شعر 

الكيلوجرام من التمور خم�شة اىل ع�شرة 

على  تعتمد  ال�ــشــعــار  ان  حــيــث  دولر. 

امل�شتخدمة  والعبوات  واجلــودة  ال�شنف 

انت�شار  يف  �شاهم  ال�شعار  رخ�س  لذلك 

طبقات  جميع  ــدى  ل الــتــمــور  ا�شتهالك 

امل�شتهلكني يف امريكا.  
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