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  الواحات في تونس
  محمد بن صالح كتوردال

  
 ال یعرف على وجھ التحدید تاریخ دخول زراعة النخیل إلى البالد التونسیة ولكن األرجح أن تكون زراعة النخیل معروفة من قبل

  . التاریخمن عصور ما قبل ھم من أدخل زراعة النخیل إلى بالد المغرب العربي ن والفنیقیوصول الرومان إلى تونس وقد یكون 
ویقول مؤرخون إن النخلة ظھرت منذ أكثر من ستة أالف سنة في مصر وبالد ما بین النھرین وأنھا انتقلت إلى المغرب العربي 

فیما یرى البعض اآلخر أن أصل النخیل محتمل أن یكون من منطقة الصحراء حیث یربط ھؤالء وجود النخیل بوجود . مرورا بمصر
  .غمرتھا الرمال فاندثرت تماما وال یعرف مكانھا على وجھ التحدیدالتي ) األطالنتید(بالد 

التي تقع على الساحل البحري، وقد احتل ) قابس(خیل في تاكابس یر من المصادر التاریخیة وجود النحسب كث(Pline)یذكر بالین 
    .)قفصة(وكبسا ) نفطة( ونابت) توزر(الرومان المدن الواحیة وأعطوھا األسماء التي تعرف بھا حالیا مثل تیزورس 

ھكتارا ألف  40تغطي الواحات التونسیة حوالي و  .شماال 34عرض تحت خط تتواجد زراعة النخیل في البالد التونسیة في الجنوب 
حسب الموقع الطبیعي  الجنوب التونسي ثالثة أنماط من الواحات متباینة ویحتضن .ملیون نخلة 4.5ویبلغ عدد النخیل حوالي 

  :غرافي كاالتيوالطوبو
  

  :الواحات الداخلیة أو الصحراویة
وھي  ,من المساحة الجملیة للواحات بالمائة 75 يتحتوي الواحات الصحراویة على حوالي ثلثي نخیل البالد التونسیة وھي تمثل حوال

  .الواحات المحیطة بما بشط الجرید من شمالھ وجنوبھ
 ھكتار 8300بحوالي  )منطقة الجرید(توزرألف ھكتار و 23حوالي  )قة نفزاوةمنط(تتوزع الواحات الصحراویة على والیتي قبلي 

  .بالمائة من نخیل ھذه المناطق 60ة نور الذي یمثل حوالي لدق: وتشتھر الواحات الصحراویة بوجود الصنف الشھیر
دقلة نور من مجمل النخیل من وقد عرفت ھذه المنطقة بروز ظاھرة زراعة الصنف الواحد منذ بدایة القرن حیث تطورت نسبة صنف 

  . بالمائة في أواخره 60بالمائة في أوائل القرن العشرین إلى حوالي  3حوالي 
  

  :الواحات الجبلیة
وتحتوي , بالمائة من المساحة الواحیة لتونس 5وتمثل حوالي ھكتار  2000وتمسح حوالي قفصة ) إقلیم(تتواجد الواحات الجبلیة بوالیة 

عمان سلطنة وتتواجد في األودیة الجبلیة وھي تشابھ نخیل المنطقة الداخلیة والشرقیة من  .منھا صنف دقلة نورمتعددة و على أصناف
  .ونخیل باكستان

  
  :الواحات الساحلیة

ن الواحات ألف  510وتحتوي واحات قابس على . ھكتار منھا 7000) واحات قابس وضواحیھا(الواحات الساحلیة  غطيت ّ نخلة وتتكو
اري نخبة أصناف الساحلیة  ّ ّل مع بعض األصناف األخرى كالسمیطي والعم م وكنتة التي تمث ّ ّمسي وبوحط من أصناف عدیدة منھا الل

  .النخیل الساحلیة سواء بتواجدھا أو بإنتاجھا ونوعیّة ثمارھا
  

  :نمط اإلنتاج الزراعي في الواحات التونسیة
). ألف ھكتار 25حوالي  (وواحات حدیثة ) ألف ھكتار 15حوالي (تقلیدیة تقسم الواحات التونسیة بحسب نمط االستغالل إلى واحات 

ونخیل في مرحلة ) بالمائة 18حوالي (ونخیل مسن ) بالمائة من العدد الجملي 22(إلى نخیل فتي  رویتوزع عدد النخیل بحسب العم
  .من العدد الكلي) بالمائة 60والي ح(اإلنتاج 

ّل اآلبار العمیقة التي  یة التي تقع في المناطق الجافة قلیلة واحمناطق الالدولة الطبیعیة المصدر الرئیسي للمیاه في ال أحدثتھاتمث
وقدیما أحدثت الواحات حول العیون الطبیعیة واستخدمت طرق عدة لتوزیع میاه الري ومنھا الري باألفالج أو  .التساقطات المطریّة

  .اجدة في سفوح الجبال وال تزال واحة القطار بقفصة شاھدا على آثار ھذه األفالجالمیاه من طبقات المیاه المتو بالستجال" الفقارة"
الطوابق "ما یعرف بزراعة على سكان الواحات التونسیة یعتمد  .ولالستفادة من كمیات المیاه الكبیرة التي یقع استعمالھا لريّ النخیل

ّل الطابق األول في غراسات النخیل والثاني في". الثالثة التین والرمان والخوخ (األشجار المثمرة األقل طوال من النخلة  ویتمث
  .وغیرھا من زراعات األعالف والحبوب ..)الفلفل والطماطم والملوخیة والبصل(ویشمل الثالث زراعة الخضر ..) والمشمش

  
  :التنوع البیولوجي للتمور في البالد التونسیة

ذات خصائص مختلفة من حیث نوعیة  صنف 300اف النخیل یقدر بحوالي الواحات التونسیة تزخر بمخزون ھام من أصنتزخر 
منھا خاصة صنف دقلة نور، علیق، ین د منھا بكثرة ال یفوق األصناف العشراجولكن المتو  .التمور وجودتھا وتاریخ نضجھا وإنتاجیتھا

رشدي، عماري، كسبة ولمسي بالواحات طرنجة، فرملة وبسر حلو بواحات الجرید ونفزاوة وأصناف كنتة، بوحطم،  أخوات علیق،
  .الساحلیة

وبعضھا اآلخر أصیل المناطق وتنتابشت أغلب األصناف ھي عمیقة في القدم حیث تتمیز بعض أسمائھا باللغة األمازیغیة كتازرزیت 
) كركبي، بكراري( أما بعضھا اآلخر فنقل من مناطق زراعیة أخرى مثل لیبیا. التونسیة مثل صنف اللمسي المتأتي من جزیرة جربة

اج المغاربة أصناف جدیدة مثل صنف دقلة نور ببزاد النسیج الجیني  بعد الفتح اإلسالميالظاھر أنھ و فضل نوى التمر الذي كان الحجّ
كل اإلصبع الن ش" دقلة"قصد بكلمة وی. یلقون بھ في طریق العودة إلى بلدانھم بعد أكل التمور التي جلبوھا معھم من الجزیرة العربیة
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فأطلقت على الثمرة من أجل لونھا الواقع بین البني واألصفر الذي یكاد " النور"أما كلمة . التمرة من ھذا النوع شبیھ بأصابع الید
  .ویمكن مشاھدة نوى ثمرة دقلة النور بالعین المجردة من شدة صفاءھا وشفافیتھا. یضيء

  
  :عیتھا حسب نو رئیسیّةمور في تونس إلى ثالثة مجموعات التتصنف 

  
  :التمور الرطبة

الفریكتوز والجلیكوز بالنسبة : حادیّةوھي تحتوي على نسب عالیة من السكریات األ%. 30من بنسبة رطوبة عموما ھذه التمور میّز تت
من ھذه األصناف . ورطب) خالل(حفظ ھذه التمور في الظروف العادیة وھي غالبا ما تستھلك في طوري بلح  یصعب و. سكروزلل

  . وبوحطم ورشدي ومتاتة وحلواي بالواحات الساحلیة وبسر حلو وغرس متیق والقو وقندي تازرتي وعماري بالواحات الداخلیة لمسي
  

  :التمور نصف الجافة
أغلب األصناف التونسیة التجاریة من ھذه المجموعة وبھا . بالمائة من وزن الثمرة 30الى  20تتمیز ھذه األصناف بنسبة رطوبة من 

  .صنف التونسي دقلة نور وعلیق وأخوات علیق وكذلك أصناف كنتة كسبة وحرة وبوفقوس وحمرایةكذلك ال
  

  :التمور الجافة
ھذه األصناف قلیلة التواجد ومنھا كنتیشي . بالمائة وغالب سكریاتھا من السكروز 20وھي األصناف التي ال تتعدى نسبة رطوبتھا 

  .ودقلة بیضاء
  

  :جيالمحافظة على التنوع البیولو
العدید من ھذه األصناف حتى أصبح البعض  توجھ الفالحین نحو غراسة صنف دقلة النور لقیمتھا التسویقیة، تم التخلي عن غراسة ومع

الرمان والتفاح  القدیمة بالكثافة الزراعیة وبتنوع إنتاجھا بین التمور واألشجار المثمرة أھمھا كما تتمیز الواحات. منھا مھددا باالنقراض
   .جانب األعالف والخضروات إلىشمش والتین والم

أصناف النخیل النادرة من خالل برنامج عمل تم وضعھ للغرض ومكن  الفالحیة على المحافظة علىالبحث والتنمیة تحرص مصالح 
حدیقة ثل مجمعات نباتیة ممائة صنف من النخیل في  تجمیع أكثر منتم قد و. األصناف المعروفة وتدوینھا من دراسة خصائص أغلب

وضیعة البحوث بالعتیالت التابعة لمحطة معھد المناطق القاحلة  الواحیة بدقاش أصناف النخیل بالمركز الجھوي للبحوث في الفالحة
قد شاركت بعض الجمعیات في مجھود تجمیع وحفظ و. بقبلي وضیعتي شانشو وشط الفریك التابعتان لمعھد المناطق القاحلة بقابس

   .ثل ما جمع بحدیقة التنوع البیولوجي بشنني قابسالمصادر الجینیة م
ثالث مخابر متقدمة  لیاوتوجد حا.السریع عن طریق زراعة األنسجة ألھم األصناف التونسیة اإلكثارطویر تقنیات والى جانب ذلك تم ت

إكثار ما یفوق  مكنت ھذه التقنیة منو بطریقة الزراعة النسیجیة أحدھا بمركز البحوث الواحیة بدقاش والثاني بكلیة العلوم اإلكثارفي 
 إدخالوتم كذلك  .وبعض األصناف األخرى مثل رشدى ومتاتة المعروف بتسمیة دقلة الباي" المناخر"ف من بینھا صنف اصنأ ةعشر

  .صنفا البرحي والمجھول اللذان یكثران بالزراعة النسیجیة وتجرى تجربتھما في الحقل
  

  :التمور البیولوجیة إنتاج
فالواحات تعتمد . نمط البیولوجي إلنتاج التمور منذ سنوات إلى البالد التونسیة حیث توجد أرضیة مالئمة لھذا النمط من اإلنتاجدخل ال

استخدام المواد الكیمیائیة في  لالطبیعي حیث یقتصر التسمید عادة على السماد العضوي ویق اإلنتاج إلىأقرب ما یكون  إنتاجعادة على 
ّ توجیھ أغلبھا إلى السوق . واآلفاتمداواة األمراض  وصدرت البالد العام الجاري حوالي ثالثة آالف طن من التمور البیولوجیة تم

  . والتمور منزوعة النوى من أرفع أسعار التمور التي تصدّرھا تونس وتعتبر أسعار التمور البیولوجیة .األلمانیة
  

  : االستھالك الداخلي
بالمائة من األصناف األخرى  70بالمائة من المنتج من دقلة نور وحوالي  30من التمور التونسیة حوالي تبلغ نسبة االستھالك الداخلي 

كیلوغراما من التمر في السنة ولكن ھنالك تفاوت كبیر في ھذه النسبة  4.28ویبلغ معدل االستھالك للمواطن التونسي . غیر التجاریة
  .بین المناطق

  
  : تسویق التمور

في المرتبة التاسعة في عدد النخیل والمرتبة  الحادیة توجد رغم أنھا  وإیرانث مصدر للتمور في العالم بعد السعودیة لتصنف تونس كثا
ولكنھا تحتل المرتبة األولى عالمیا من حیث . 2008طن من التمور سنة ألف  60وصدرت البالد التونسیة حوالي , اإلنتاجعشر في 

  ).2008سنة (ملیون دوالرا  180المصدر الذي قدر ب  اإلنتاجقیمة 
من إجمالي عائدات تصدیر  ةبالمائ 16وتحتل التمور المرتبة الثانیة ضمن قائمة صادرات تونس الزراعیة بعد زیت الزیتون، وتوفر 

  .المنتجات الزراعیة
لى األسواق األوربیة ألف طن إ 20ألف طن من بینھا حوالي  35معدل صنف دقلة نور حیث تصدر سنویا وتعتبر تونس أول مصدر ل

وتصدر التمور . عالمة تجاریة ممیزة لتونس في األسواق العالمیة" دقلة النور"أصبحت وقد . وألمانیا وإیطالیا فرنساوخاصة منھا 
  . وغیرھا تركیاباإلضافة إلى  ومالیزیا إندونیسیاالتونسیة مجمال إلى أكثر من خمسین بلدا في العالم، وتصل حتى آسیا من خالل أسواق 

  
واألسواق الفتیّة والواعدة ..) ألمانیا وفرنسا وإیطالیا واسبانیا والمغرب(وتسعى تونس إلى رفع حجم صادراتھا نحو األسواق التقلیدیة 

سیا وتركیا والوالیات المتحدة األمریكیة واإلمارات العربیة المتحدة مالیزیا وأندونیسیا ورو(التي دخلتھا خالل السنوات األخیرة 
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وألول مرة تصدیر التمور التونسیة إلى  2009 وقد تم سنة. كما تسعى إلى اقتحام أسواق جدیدة ).وموریتانیا وسنغافورة والیابان
  . أذربیجان والھند

مجامع (ویرجع نجاح البالد التونسیة في تسویق التمور إلى المجھودات المكثفة على مستوى المزارع الواحي والمنظمات المھنیة 
  .اإلنتاجوالى التقدم الحاصل في تعبئة وتغلیف التمور بالمصانع المحلیة في مناطق ) اإلنتاج

  
  :الصناعات التحویلیة من فضالت اإلنتاج الواحیة

استغالل الواحات في تونس على إنتاج التمور فحسب بل یتنوع اإلنتاج الواحي لیشمل الثمار المنتجة جنبا إلى جنبا مع ال یقتصر 
وتتطور بشكل خاص الصناعات السعفیة بالجنوب التونسي لتشمل . النخیل وكذلك الزراعات التحمیلیة وخاصة في الواحات الساحلیة

أخیرا  توقد تطور. ت والمروحیات الیدویة والسجاد الصالة والجلوس والكراسي والرفوفلصنع المظال) الوریقات(النصل والسعف 
  .  لقى رواجا سواء لدى السكان المحلیین أو السائحینتاألبواب واألثاث اعات تعتمد على خشب النخیل كصن

  
  : معاملة التمور

ھذه الوحدات , وحدة تتوجھ لتصدیر التمور 37منھا ) 2008ام أرق(وحدة  45یبلغ عدد وحدات تعلیب وحفظ التمور في البالد التونسیة 
  ). ألمانیا وسویسرا, إسبانیا, فرنسا(جنبيّ شركات منھا ذات تمویل مشترك تونسي أ 4ھي في أغلبتھا تونسیة التمویل إال 

ت بالجنوب التونسي من الوحدا% 60تتوزع ھذه الوحدات بحوالي , موطن شغل سنوي 8.500ویعتبر ھذا النشاط موسمیا ویخلق 
صفاقس , )وحدات 6(بن عروس , )وحدة 12: (والباقي تتواجد في مناطق الوطن القبلي) قبلي وتوزر وقابس: موطن انتاج التمور(
  ).وحدة 1(تونس , )وحدة 1(بنزرت , )وحدة 1(
  

  :والتسویق المؤسسات التي تشغل في میدان اإلنتاج والبحوث
  

  :والتنمیة مراكز البحوث
تطور ھذا المركز من محطة تابعة للمعھد الوطني للبحوث الزراعیة إلى مركز مستقل منذ : حوث الزراعة الواحیةمركز ب -

2006  
  1988أحدثت سنة ) نفزاوة(محطة معھد المناطق القاحلة بقبلي  -
  المعھد إحداثمع  1976أحدثت سنة : اإلدارة الجھویة لمعھد المناطق القاحلة بقابس -
  2008أحدث بقرار رئاسي سنة  المركز الفني للتمور -
  بدمج مجمعي الغالل والتمور 1974سنة  أحدثالمجمع المھني المشترك للثمار  تطور من مجمع مختص بالتمور  -

  :اإلنتاج والتسویق والتمویل المالي: سسات التالیة التي تعتني بجوانب عدة ؤالم عالوة على
  المركز الفني للصناعات الغذائیة -
  لملكیة الصناعیةاصفات واومعھد الم -
  وكالة النھوض باالستثمارات الفالحیة -
  وكالة النھوض باالستثمارات الصناعیة -
  مركز النھوض بالصادرات -
  )واحدة في كل والیة أو اقلیم( المندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة -
  اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي -
  اإلدارة العامة للتخطیط واالستثمار الفالحي -
  وطنیة للتعلیم والبحث العالي الفالحيالمؤسسة ال -
  اإلدارة العامة للموارد المائیة -
  االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والفالحة -
  لفالحة والصید البحريالتونسي ل االتحاد -
  دیوان تنمیة الجنوب -
 البنك الوطني الفالحي -

  :المجامع الفالحیة
  مجمع التنمیة الفالحیة -
  مجمع التنمیة الصناعیة -
  ت الخدمات الفالحیةتعاضدیا -
  مجمع المصالح المشتركة -

  
  :جانب السیاحيواحات والال

. من السیاح في تثمین منتجات سیاحیة جدیدة من أھمھا السیاحة الصحراویة التي أصبحت تجذب الكثیر نجح القطاع السیاحي التونسي
یث حافظت الواحات التونسیة منذ القدم على تراث حخزان للعادات والتقالید كعد الواحات التونسیة الزراعي ت اإلنتاجوعالوة عن 

  .زراعي وثقافي عریق
الذي رسم ) م 1282متوفي سنة (ابن شباط  اإلسالميالذي یوزع ماء الري على طریقة العالم  المشطوالزائر لواحات الجرید یكتشف 

  .خطة التوزیع العادل للمیاه في الواحات
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، كما األباظیةدویالت عدیدة وكانت عواصم  الرومان، وإحدى مدن الخوارج التي تأسست فیھا بتاریخھا التلید فھي نبطیة" نفطة" وتعتز
زاویة  ، وبھا"الكوفة الصغرى"نفطة زوارھا بصنعاء والكوفة حتى منحتھا مدارسھا النحویة لقب  وتذكر. تحتفظ بطابعھا الصحراوي

احتل منصب شیخ األزھر، ومنھا انطلق أھم كتاب  الذي" الخدر حسین"أبي علي السني العالم الكبیر في المذاھب السنیة، وخرج منھا 
  .وغیرھما المیداني بن صالحوالبشیر خریف  وشعراء تونس من

ھي مدینة الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي ویقع قبره في فالسماء،  المدینة اإلسالمیة التي تعانق قبابھا ومآذنھا" توزر"واحة  أما
ینابیعھا وادیا  أن ماؤھا یتدفق في منطقة راس العین عند سفح ربوة تشكل" توزر"وأھم ما یمیز واحة  .ار المدینةمنطقة الشابیة بجو

تقالیدھا وأصالتھا ولغتھا العربیة القریبة من الفصحى، كما تضم  حقیقیا ما زالت علیھ آثار سدود قدیمة، كما استطاعت أن تحافظ على
من الغزال الجمیل  وان في العالم، حیث جمعت في مكان واحد كل نماذج الحیوانات الصحراویةأطرف حدیقة حی أطراف مدینة توزر

  .صحراويإلى العقرب ال
لحد تشھد على أصلھا الروماني عدة آثار مازالت قائمة  عاصمة الجنوب الغربي، وھي مدینة لھا ماضي عریق،" قفصة " واحةوتمثل 

بأروقتھ التسعة  لحمامات، كما یقف جامع قفصة الكبیر شاھد على رسوخ الحضارة اإلسالمیةوأطالل ا العتیقالروماني كالمسبح اآلن 
، كما اشتھرت بزرابیھا وسجادھا وخاصة الزیتون والتینالمثمرة،  بشتى أنواع األشجار" قفصة" تزخر واحة و .واسطوانتھ الجمیلة

  .مشاھدھا بأفالم رعاة البقر العتیق وھو قطار الملوك التي تذكر كما یجد السائح متعة في امتطاء القطار األحمر الزاھي األلوان،
جبال وھي واحات الشبیكة وتمغرة ومیداس، فواحة الشبیكة ظھر بین الصغیرة ت جبلیة ثالث واحاتھنالك الجنوب الغربي لتونس في و

أما واحة تمغرة فتبدو . حافة الجبل علقت علىالرمال تشھد على تحوالت الزمن، بنیت من حجارة وتربة تبدو عن بعد وكأنھا  قابعة بین
 الفضاء، یكتشف زوارھا النخیل الباسق وشالالتھا وبساتینھا وبیوتھا البسیطة، وقد وجد وكأنھا كتال من الصخر الصوان كأنھا معلقة في

  .علماء اآلثار بھا بقایا أدوات عصور ما قبل التاریخ من آالت صید ودفاع
یجد محب اآلثار قطعا من الحیوانات  بین جبلین مرتفعین عاریین، وواقفة على واد حفر في الصخر، وفیھا" میداس" تصمد واحة  بینما

   .البحریة التي یرجع تاریخھا إلى مالیین السنین
ید والتقال عتبر متحفا صحراویا بسبب حفاظھا على العاداتالتي ت معقل قبائل المرازیق" دوز"أما المحطة قبل األخیرة فھي واحة 

في شتاء كل عام، حیث یكتشف الزوار كل  الذي ینظمالدولي الصحراویة الراسخة في القدم، وتشتھر باحتضانھا مھرجان الصحراء 
  .العھود القدیمةمن صناعات وفلكلور وغناء وطقوس  عادات وتقالید الصحراء من

وتمتد بھا  زرق،لنخل المنسوب إلى الصحراء بالبحر األفریدا في العالم إذ على أرضھا یتعایش ا البحریة مكانا" قابس"واحة شكل وت
  .واحات النخیل مختالة على ضفاف البحر

وینبعث من واحة  .تسع قرىي واحة قابس بداخلھا وؤت. ملیون نخلةقرابة یروي كان شریانھا األساسي حیث  ویعد وادي قابس ھو
 قابس محافظة على عالمات تاریخھا التلید عندما كانت میناءبزراعاتھا، كما بقیت  رائحة أشجار الحناء التي اشتھرت" قابس"

  .ماليوالصحراء ومحط رحال القوافل ومنھا تنطلق الرحالت الطویلة إلى السودان والتشاد 
التي تمثل بحق الواحة الصحراویة الجمیلة قصر غیالن  :وعلى الطریق الصحراویة بین دوز وقابس تقع إحدى الدرر الواحیة السیاحیة 

ن من صوبھا ح )Tisavar(روماني تعتبر ھذه الواحة قدیمة وكانت تسمى في العھد ال. الواحة الماء والكثبان الرملیة: كل مكوناتھا ب
تقام بواحة قصر غیالن ألعاب سباقات الدراجات والسیارات ذات . العھد الروماني ھو عبارة عن مرقب لمراقبة حركة القبائل والقوافل

  .ر بھا أھم الرالیات التي تنظم في الجنوب التونسيالدفع الرباعي وتم
 

  توظیف موسم جني التمور لتنشیط السیاحة الصحراویة
صادف ھذه الفترة ذروة وت دیسمبر/ أكتوبر من كل عام وینتھي أواخر شھر كانون أول/ ویبدأ موسم جني التمور عادة في تشرین أول

  .موسم السیاحة الصحراویة في تونس
ّي"فترة، تنظم مھرجانات في الواحات أشھرھا وخالل ھذه ال المھرجان الدولي للواحات "و" المھرجان الوطني لجني التمور بقبل

ویعرّف . من نفس الشھر 29إلى  26دیسمبر الجاري ومھرجان توزر من /كانون أول  21إلى  19وینتظم مھرجان قبلي من  ".بتوزر
  .وفقرات ثقافیة وترفیھیة مختلفة بحیاة سكان الواحات التونسیة المھرجانان في أجواء احتفالیة ومن خالل معارض

في أواخر شھر دیسمبر كذلك أكبر تظاھرة ثقافیة في مناطق الواحات وھو  ظمالذي ین" بدوز الدوليمھرجان الصحراء "ویعتبر 
وروبا من بینھم عدد من المشاھیر یستضیف مئات الضیوف من أفریقیا واسیا وأمھرجان دولي منذ عدید السنین یتواصل لمدة أسبوع و

ومن عادة المھرجان استضافة شعراء شعبیین من بالد مختلفة ویحضره عدید . والشخصیات العالمیة المفتونة بسحر الصحراء
ویتضمن المھرجان في برنامجھ عادة عروض ومناضرات للشعر الشعبي . من وسائل اإلعالم العالمیة 100الممثلین ألكثر من 

وكان اسمھ عید الجمل ألنھ كان یعنى  1910ومھرجان دوز ھو أعرق مھرجان تونسي حیث تأسس منذ . ي للمھاريوسباق دول
بالكالب " سباق المھاري والصید  ةمتفرج من جنسیات مختلفة لالستمتاع بمشاھد ألف 100ویتجمع سنویا نحو . بسباق أجمل المھاري

ھامش المھرجان عروض وتنظم على  .ل الصحراویة واحتفاالت البدو الرحلوسباقات التحمل للخیول وعادات القبائ" السلوقي
  .موسیقیة ومسرحیة من تونس وخارجھا إضافة لمعارض للصناعات التقلیدیة

  
لتعریف السیاح بتاریخ النخلة ومواقع " واحة توزر القدیمة"بمسلك سیاحي في " متحف النخلة" 2010نوفمبر / يح في تشرین ثانتفتاو

ف المتحف السیاح،. ووظائفھا الدینیة والثقافیة وفوائدھا الغذائیة انتشارھا من خالل ورشات حیّة، باألنشطة الزراعیة داخل  ویعرّ
  .الواحة وبأصناف التمور التي تنتجھا إضافة إلى الحرف التقلیدیة المشتقة من النخیل كنجارة خشب النخیل والسعف

  
  :احات التونسیةبعض المشاكل التي ال تزال تعاني منھا الو

 مثلھا مثل كثیر من الواحات التقلیدیة تتمیز مجمل الواحات التونسیة بالكثافة العالیة وعدم انتظام المساحات ووجود طریقة الري بالغمر
  .التي تصعب استخدام المیكنة الزراعیة للصعود للنخیل والتأبیر وغیرھا من العملیات الزراعیة
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دیثة على أنماط زراعیة منتظمة تم كذلك تنفیذ برامج لتعصیر الواحات التقلیدیة لتخفیف الكثافة وفي حین تم تصمیم الواحات الح
واستبدال بعض األصناف العدیمة اإلنتاجیة والھرمة بأصناف أكثر جودة مثل صنف دقلة نور بالواحات الصحراویة ورشدي بالواحات 

كن خشیة أن تتغیر الواحات إلى ذوات الصنف الواحد أدى إلى استبدالھ ووضعت برامج تحفیزیة لتنفیذ ھذا البرنامج ول .الساحلیة
  .ببرامج تحث على الحفاظ على نسبة من األصناف للحفاظ على التنوع الوراثي الواحي

 : وتتمثل أھم نقاط الضعف في میدان اإلنتاج الواحي
  كلغ في بعض األقطار األخرى 80ى كیلوغراما للنخلة الواحد في حین یصل إل 40ضعف متوسط اإلنتاج الذي یبلغ  
 صعوبة المیكنة الزراعیة بسبب الكثافة المفرطة  
 اإلصابة في بعض الواحات بمرض تكسر السعف الذي لم یعزل لھ مسبب لحد اآلن  
 األصناف غیر التجاریة والثانویة، من ساكني الواحات مما أضعف من نسبة االستغالل للتمورة لتغیر العادات الغذائی 
  الطاقة التصنیعیة الستغالل التمور الردیئة في صناعات غذائیة على غرار ما یوجد في بالد عربیة أخرى مثل ضعف

  .العراق واإلمارات والسعودیة

 

 

 
1926طابع بریدي جني التمور في تونس منذ   

  

 )القرن الثاني قبل المیالد(نخلة أیل ویظھر فیھا  إغریقیةقطعة نقدیة 

  


