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 بالجزائر زراعة نخیل التمــر
 

  سلیمان نــاجي :اعداد 
  الجزائر/ بسكرة /المحطة الجهویة لوقایة النباتات

  
 :مــقدمة

 في أجریت التي واألبحاث الدراسات تدل حیث زمن بعید مند الجزائر في النخیل زراعة عرفت  
ا تعرف كانت الواحات منطقة أن على صحرائنا ً  بین متطورة تجاریة شبكة ثلهتم ضخما نشاطًا اقتصادی
  .التجاریة واألسواق القبائل مختلف
 التجاریة الوافدة البضائع تستقبل كانت "صالح عین" فمنطقة

 " السند"وصحراء   "منغوال " وصحراء "السنغال "رنه من
 فتح أساسیة وبعد تبادلیة سلع التمور كانت حیث بالهند

 الوفود قبلتست كانت الصحراء وجنوب ألفریقیا اإلسالم
لى من الحجاج ٕ  التي المختلفة الزراعة رغم . المقدسة البقاع وا
 الواحات مناطق في اإلستراتیجیة الزراعة تعد التمور نخیل زراعة أن الصحراویة إال المناطق عرفتها
 2003سنة في نخلة  ملیون 15 من اكثر وعلى هكتار100120 :بأكثر  تقدر مساحة على تمتد حیث
 . القطاع هذا للفالحین لتنمیة الدولة قدمته الذي الدعم عن ناتج وهذا

  
 :التمور تاجإن - أ

 ومنها الطبیعیة الظروف إختالف حیث من یتصف بالتعقید التمور إنتاج فإن الزراعیة المنتجات ككل
 .بعضها البعض عن للواحات النسبي واإلنعزال والمیاه المناخ المرتبطة بعامل

  
   :واحات التمور -1- أ 
 ویمكن التمور لنخیل الرئیسیة الزراعیة الجزائریة المناطق الصحراء ربوع عبر المتفرقة الواحات تبرتع

 .طولقة ، بوسعادة ، بسكرة  :الزیبان  :یلي تصنیفهاكما
  .الوادي  :سوف وادي 

  .جامعة و المغیر ، توقرت ، ورقلة  : ریغ وادي
  . میزاب واد واحة
  .رقان أدرار،  :توات
  .یمیمونت  :قورارة
  .بشار  : ساورة
  .تمنراست  :الهقار
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 .صالح عین :تیدیلكت
  .المنیعة :تادمیت

  .إن أمناس و جانت :الطاسیلي
  
  :وخصائصها  التمور أنواع حسب تقسیم - 2- أ

 وحسب أهمها تصنیف یمكن إال أنه التمور أصناف من صنف 800 حوالي الجزائر في یوجد
 :كمایلي الخصائص

 ــور الجافة  .ناصر تین- دقلة مش -بیضاء لةدق: التمـ
 أزرزة -  تمجوهرت - تافزوین -نور دقلة: التمور النصف جافة. 
 أخبالة بنت -آدالة –الغرس : التمور اللینة. 

 
  ):التسویق(تجارة التمور -ب

 ، دولة ألي البنیان اإلقتصادي علیها یقوم التي األسس أهم من الزراعي التسویق یعتبر
یضمن  له تسویق هناك یكون أن دون منتج أي إنتاج ال یمكن ألنه إلنتاجا لعملیة مكمل فالتسویق

 التي بالصورة التسویقیة المشكلة لم تبرز الزراعیة النهضة بدایة ففي .المستهلك إلى المنتج من أنسابه
 ففي حدث الذي ولكن التطور ینتج ما كل بإستهالك تقوم المحلیة األسواق حیث كانت اآلن علیها برزت

 اإلنتاج بشكل زیادة علیه ترتب الذي المتطورة الزراعیة إستخدام األسالیب في مثال الزراعي اللمجا
 وتدهور الكساد في تتمثل مشكلة یواجه التسویقیة فإنه المشكلة موضوع هو التمور ومحصول .كبیر

ا هذا التسویق یتضح إمكانیة ً ا یلةقل لألسواق الخارجیة التمور من تصدر التي الكمیات في جلی  مقارنة جدً
 . المنتجة بالكمیات

  
  :المصدرة الدول - 1-ب

 البنیان إعتماد یكون ولما التنمیة اإلقتصادیة خطط تمویل في الصادرات على الدول تعتمد
 مواجهة المرونة  في قلیل یجعله التصدیریة المحاصیل من قلیل عدد أو واحد محصول على اإلقتصادي

 أهمیة التصدیریة الحاصالت لتنویع كان لذا المالئمة غیر جتماعیةاإل والظروف اإلقتصادیة الظروف
 من البد الصادرات لتحدید .آلخر عام من وتبادلها بل الصعبة العمالت على الحصول ضمان في كبیرة

 األوسط الشرق ودول آسیا دول نحو إنتاجها تصدر الخلیج فدول المصدرین، مجموعة إلى اإلشارة
فریقیا ٕ  الساحل دول نحو اقل وبنسبة أوروبا نحو إنتاجها تصدر إفریقیا شمال دول حین في .الشرقیة وا

  .ومالي كالنیجر اإلفریقي
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 باكستان، الهند ، الصین مثل السكان كثیرة الدول نحو التمور من إنتاجها تصدر :األولى موعةلمجا - 
ندونیسیا مصر ٕ  المناطق بعض لدى األقل يعل أو انهسكا من هام لجزء أساسیا غذاء التمور تعتبر این وا

   .الدول هذه في
 غذاء التمور تعتبر أین أوربا نحو الجیدة النوعیة ذات التمور من إنتاجها تصدر :الثانیة موعةلمجا -

  .اقل جودة ذات فهي الساحل نحو المصدرة أما .فاكهةك بل ضروري غیر
 قد األمریكیة المتحدة الوالیات ءهاورا ثالثة مجموعة هناك األساسیتین موعتینلمجا هاتین جانب إلى - 

 دقلة " العالیة الجودة ذات وخاصة التمور نوعیة یخص فیما خصوصا إفریقیا شمال دول بجدیة تنافس
  . "نور

  
  :المستوردة الدول -2-ب 

 أمام نحن لهذا فاكهة على شكل أو أساسي شكل على إما شكلین على التمور تستهلك
 الكمیة تستورد التي األسیویة الدول :ىاألول وعةملمجا.للتمور هلكینأوالمست المشتریین من مجموعتین

 العراق من كبیرة كمیات تستورد والهند الصین :1 مثال للتصدیر الموجه العالمي من اإلنتاج الكبیرة
مالیزیا  الهندي المحیط دول أما جافة التمور ونوعیة وبأسعار منخفضة السعودیة العربیة والمملكة

 أن ویجب ، األخرى األساسیة الغذائیة منافسة للمأكوالت تكون أن یجب المطلوبة فالنوعیة وسنغافورة
   .بسهولة نقلها ویمكن الجید والحفظ للتخزین صالحة تكون التمور

ا هذا لعل المتحدة فرنسا المملكة الخصوص على منها الغربیة الدول نجد  :الثانیة موعةلمجا ً  راجع
 أهم الجزائر وتونس وتعتبر  "نور دقلة " نوع ومنها المستوردة وائد التمورلف أو االستعماري لماضیها
   .الدول لهاته موردیها

  
  : الجزائر في التمور تسویق إستراتیجیة-ج 

 وسیطیة منتجات أو والتداول قابلة لإلستهالك سلعا اإلنتاجیة العملیة ایةنه بعد المنتجات تعتبر
   .تحویلها یمكن
 شبكات مختلف عبر وذلك من اإلنتاج الفائض وترویج تسویق یجب المنتج دفه یتحقق حتى إالأنه

  .التسویق
  

  :التمور قنوات تسویق – 1-ج 
 في المنتوج ومجرى طبیعة إلى القناة المتعاملین، وتنسب عدد حسب التمور تسویق قنوات تتعدد

  :تصنیفها ویمكن التسویق، عملیة
 .ذلك یوضح شكل یلي وفیما محدود المتعاملین فیها عدد نأل اإلسم ذابه سمیت :القصیرة القنوات 1-
 التمور، من محدودة تم بكمیاتتهو خواص وكالء ابه یختص المحلي المستوى على القناة مستعملة هذه
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 نفس في وتباع.المحصول جني قبل والمتروعة ،2 منقر رطب، المشترك، ذات النوع اللینة التمور وكذلك
 من نسبة إنتزاع مع نفسه، المنتج لحساب انهیبیعو التجزئة الذین لتجار حلیةالم األسواق في أي المكان
 مباشرة المحصول یبیعون المنتجون األحیان، بعض في .قبل من علیها اإلتفاق یتم التي )عمولةال(الثمن 

 أغلب في تخص القناة من النوع هذا أن القول ویمكن .بالتخریص یسمى ما وهو النخیل في یزال ما وهو
 المباشر البیع من أخرى أنواع هناك وتوجد .تجهیز أو تكییف أي یمسها لم التي الجدیدة التمور األحیان
 بیع في بالتجزئة  البیع وسطاء طریق عن أو مباشرة یكون البیع هذا تقلیدیة، بطریقة جهزت التي للتمور
 المنتجین عند من إال یشترون وال محدودة كمیات یبیعون التجار هؤالء مختلطة، متاجر ویملكون التمور

  .الصغار
 المتوسطة القناة مثل واسعة مسالك إنتهاج یجب التبادل عملیة لتوسیع :والطویلة المتوسطة القناة 2- 

  .المفاوضین مثل المتعاملین عدد وزیادة القصیرة القناة مشكل تحالن األخرتین هاتین أن حیث والطویلة،
  
  :الداخلي المستوى- 2-ج

 حجم یكون حیث للمنتج الذاتي االكتفاء الداخلي بعد المستوى على التمور تسویق ةعملی تعتمد
 متعددة البیع وعملیة .اإلجمالیة للمبیعات الكمیة على التعرف یصعب مما الكمیة، غیر محدد المبیعات

  .عةالمنتجة والمبا بالكمیات التصریح یتم ال ذابهو اإلنتاج مكان تتم داخل األحیان أغلب وفي وحرة
 
  :الخارجي المستوى على -3- ج  

  :منها األسباب من للعدید تعدیالت نظرا عدة إلى وتحتاج ضیقة التسویق حلقة تعتبر
  .الفائض بتسویق وذلك العملة توفیر  -
  .بالنخیل الخاص الفالحي االستثمار وتشجیع توسیع  -

 للتمور المنتجة الدول كباقي رالخارجي والجزائ التسویق بواسطة التعامل عملیة فتح إلى هذا یتسنى
   :منها الخارجیة شروط األسواق لنفس تخضع

  
 الواجب والخصائص المتطلبات به یحدد الذي علمي أسلوب هي :للتمور القیاسیة المواصفات 1-
نخفاض جودة من المنتوج في توفرها ٕ  السواء على والمستهلك المنتج لدى الفائدة یحقق مما التكالیف وا
 فهي لذا المطلوبة، للمواصفات المنتوج مطابقة من والتأكد واإلختیار الفحص طرق فةالمواص وتشمل
 متمیزة فالتمور للجودة واإلطمئنان الثقة عوامل من توفره بما الخارجیة التجارة في مهما دورا تلعب

 عالي إقتصادي مردود من ولها العالمیة لسوق عادي بإقبال تحضى نور دقلة :مثال عالیة جودة بدرجات
 حسب تمورها جودة في الثقة زیادة من الجزائر تحاول لذا التجاري التبادل تسایر انهأ إلى إضافة

   :التالیة القیاسیة المواصفات
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 درجات من درجة كل حسب وترتیبها والصنف النوع حسب المنتجات فرز إن :التصنیف ضوابط  -أ
 ضوابط موضوع هو ذلك والشكل الوزن حیث من متجانسة بوحدات عبوات في ووضعها الجودة

   :التالیة العملیات أداء تسهیل على تساعد الضوابط هذه إن التصنیف،
 .العبوات توحید  -
 .والتوزیع النقل،الحفظ  -
 بطرق ، الطبیعیة خصائصه حسب منها كل المنتجات، بمعالجة تتعلق عملیة هو :التكییف -ب

 إلى وصوله غایة إلى سالمته على والمحافظة نتوجالم بتهیئة تسمح أن انهشأ من ، علمیة وأسالیب
 یمتاز المنتوج یكون ما عند ، اإلنتاج مستوى على إما تتم قد العملیة هذه فإن ، الحالة وحسب المشتري،

ما ، جیدة حفظ بدرجة ٕ    التجزئة مستوى على وا
ما المنتجات، بتكییف راغهف أوقات إستغالل ٕ  هزةلمجا التكییف مصانع طریق عن الجملة، مستوى على وا
 وظائف بعدة التكییف عملیة وتقوم .ببسكرة اإلنتاج بمنطقة والموجودة المنتجات من نوع لكل خصیصا

  :منها
 .بالمكروبات واإلصابة المیكانیكیة اآلثار من المنتجات حمایة - 

 .الجملة أو التجزئة لموزعي المقدمة الخدمات تبسیط -
 األساسیة األهداف أهم من وهي المنتوج حول صحیحة نظرة للمشتري یعطي مما المستهلكین جذب -

 .العلبة في المحتوى المنتوج برؤیة له بالسماح وذلك لتكییفا وظیفة تؤدیها التي
 كما صحیحة بصورة بالمنتوج بالتعریف یسمح لإلعالن دعامة شيء كل قبل فالتكییف لإلعالن وسیلة -
  .السوق لقب من المطلوبة المعلومات كل إلى یشیر أنه

 

 قصد المكیفة العناصر بعض من مجموعة بداخلها تضم التي الحاویة هي التعبئة أو فالعبوة :التعبئة -ج
 في تتمثل فالعبوة لألخر أحدهما یعني ما غالبا والتعبئة التكییف عبارتي فإن ، النقل عملیة تسهیل

 إعالنیة أشرطة أو التزیین حزمةأ أو خاص ورق من یحمیه ما بكل یتمثل التكییف أما الخشبي الصندوق
  :منها وظائف بعدة التعبئة عملیة وتقوم  .ملونة

  

 حمایة إذن فهي ، التكییف عملیة توفرها التي تلك عن عالوة ، المیكانیكیة اآلثار من المنتوج حمایة  - 
 .إضافیة

 .فةالمكی الوحدات تجمیع بواسطة الموزع إلى المنتج من النقل عملیة بتسهیل تسمح  - 
شارات عالمات من العبوة تحمله لما اإلعالن، لوظیفة مدعمة أداة تعتبر  - ٕ   .اإلشهار قوة من تزید وا

 

 في المشتراة بالمنتجات اإلحتفاظ إلى دفته هامة تسویقیة وظیفة التخزین عملیة تعتبر  : التخزین -د
 .زمنیة منفعة المنتوج لىع تضفي إذن فهي بیعها ثم ومن لعرضها تمهیدا المناسبة لتخزینا شروط ظل
 لمدة منها الفائض یخزن بل جمعها بمجرد اإلستهالك لمراكز موجهة دائمة كلها لیست المنتجات هذه إن
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 إلى تعود التخزین إلى الحاجة إن توزیعها، موسمیة وال إنتظام إلى یؤدي ما ذلك تطول أو تقصر قد
 :مایلي

ستهال موسمي إنتاج التمور من اإلنتاج كون - ٕ  .السنة مدار على یوزع الذي المنتظم كهاوا
 .الفترة تلك خالل الفائض ذلك كل إستهالك أو إمتصاص یمكنه ال اإلنتاج لفیض الظرفیة الحالة في  -
 .األخرى األوقات خالل المستهلك على بعرضه إضافیة قیمة للمنتوج یضیف  - 

 طریق عن الوظیفة هذه وتتحقق .ألثمانا تدني فترة خالل للمنتوج الكبیر العرض بتجنب السوق عقلنة -
ن مجهزة تبرید غرف إنشاء ٕ  بیع أثمان من رفع طریق عن تعویضها یجب الغرف هذه إنشاء نفقات وا
  .  األخرى األوقات في التمور

  

 منتجات بنقل قیامها خالل من التسویق وظیفة في هامة إقتصادیة مكانة النقل عملیة تحتل :النقل  - و
 رقعة توسیع  في النقل تكالیف وتؤثر توزیعها أو تسویقها مواقع إلى تخزینها أو هاإنتاج مواقع من

  .البحري والنقل الجوي النقل وسیلتین وهما بإستعمال المنتجات نقل ویتم التسویق
 

 القیاسیة المواصفات كل على تعتمد التسویق الخارجي إستراتیجیة إن : الجزائریة التمور صادرات  2-
 وفیها خارجها أومن البلد داخل المتعاملین من عدد فیها یكثر الخارجیة األسواق ألن آنفا كورةللتمور المذ

 التمور األمریكیة لصادرات المتحدة كالوالیات الدول بعض بمزاحمة یرحم وهذا ال ما المنافسة من
التمور  أن فنجد وبالتالي الدولیة السوق في مرموقة من مكانة تكتسبه لما نور دقلة والسیما الجزائریة
 التوجیهات مع وتماشیا ... الخلیج ودول كندا وألمانیا منها الدولیة األسواق كل إلى دخلت قد الجزائریة

 القطاعات تنمیة تحاول الدولة الجزائریة فإن للعمل الجدید الدولي التقسیم إطار في الحالیة لدخول
 زیادة في الذي یساهم التمور تصدیر قطاع اتالقطاع هذه ومن نسبیة على میزة تتوفر التي اإلقتصادیة

  . نفطیة الغیر .الوطنیة صادرات
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