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التمور وت�سنيعها يف باك�ستان حتتاج اإىل املزيد 

التنمية  عنا�سر  حيث  من  فهي  التطوير.  من 

للزراعة،  الالزمة  واملياه  الأرا�سي  توفر  مثل 

دولة واعدة يف اإنتاج التمور لوجود نهر ال�سند 

بها وخ�سوبة ارا�سيها. ا�سف لذلك قلة تكلفة 

ورخ�ص  ت��وف��ر  ب�سدة  يدعمها  ال��ت��ي  الإن��ت��اج 

الأيدي العاملة املاهرة، حيث يبلغ اأجر العامل 

ي
تان

س
اك

الب
ور 

تم
ق ال

سو
ل 

اخ
ل د

عم
ت ال

يا
آل

آليات العمل 
داخل سوق التمور 

الباكستاني

الدكتور عادل اأحمد ابو ال�سعود

اأ�ستاذ زائر وم�ست�سار معهد بحوث النخيل

جامعة �ساه عبد اللطيف / باك�ستان

معهد بحوث الب�ساتني / م�سر

adelaboelsoaud@gmail.com

ُتعد باك�ستان احدى اأكرب الدول املنتجة للتمور 

فى  التمر  يقع  ط��ن(.  ال��ف   557( العامل  فى 

من  الفاكهة  حما�سيل  �سمن  الثالثة  املرتبة 

واملوالح  املاجنو  حم�سويل  بعد  الأهمية  حيث 

باك�ستان  يف  ال��دول��ة  وت��ع��ط��ي  ب��اك�����س��ت��ان.  يف 

لكن  وتنميته.  القطاع  لهذا  ك��ب��رًا  اأهتمامًا 

رغم مقومات النجاح الكبرة، ما زالت جتارة 
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 US( دولري���ن ي�ساوي  م��ا  ال��ي��وم  ال��واح��د يف 

قدرة  لباك�ستان  اأعطى  مما  فقط   )dollar

باملقارنة  ال�سادرات  حجم  يف  كبرة  تناف�سية 

العامل.  للتمور يف  امل�سدرة  الأخرى  الدول  مع 

الرئي�سية  الأ�سناف  من  عدد  توفر  عمل  كما 

ذات اجلودة العالية، واملواءمة الت�سنيعية مثل 

)اأ�سيل(، )دقي(، )بيجم جاجني(، )ربيي( 

ذات  الأخ��رى  الأ�سناف  من  ع��دد  جانب  اإىل 

القدر التناف�سية العالية التي ما زالت جمهولة 

الوطن  خا�سة  باك�ستان  خارج  الكثرين  لدى 

العربي. اأي�سًا انخفا�ص �سعر الكيلو من التمور 

دولر  ن�سف  م��ن  لأق��ل  ال�سوق  يف  املعرو�سة 

اأمريكي ك�سعر بيع يف �سوق اجلملة. هذا اإ�سافة 

للعديد من عنا�سر التنمية الأخرى التي جتعل 

من التمور حمًط اأنظار امل�ستثمرين من الداخل 

واخلارج يف جمايل التجارة والت�سنيع. وبذلك 

ت�سدرت باك�ستان �سادرات التمور يف ال�سنوات 

امل�سدرة  ال��دول  اكرب  الأخ��رة �سمن  اخلم�ص 

للتمور طبقا لآخر اإح�سائيات ن�سرتها منظمة 

الفاو )2007-2008(. 

املعلومات  م��ن  بكثر  اجل��ه��ل  ول��الآ���س��ف  لكن 

ال�سوق  الأ���س��ن��اف.  مباهية  املتعلقة  الفنية 

واليات التعامل به � الت�سنيع اأدت اإىل احلد من 

قدرة الكثرين يف العامل العربي على ال�ستثمار 

الباك�ستاين.  ال�����س��وق  م��ع  ال��ت��ج��ارة  وت��ب��ادل 

من  بكثر  لي�ص  ع��ددًا  هناك  اأن  الرغم  على 

من  العديد  اأعدتها  التي  والتقارير  الدرا�سات 

الهيئات داخل باك�ستان عن قطاع التمور باللغة 

للتكامل  ولالأ�سف  تفتقد  ولكنها  الأجنليزية. 

والواقعية والنظرة الفنية. ولعل هذا ما دعاين 

اإىل القيام بالدرا�سة احلالية لإلقاء ال�سوء عن 

قرب وباإيجاز على اآليات �سوق التمور والت�سنيع 

هذا  العربية.  باللغة  وتقدميها  باك�ستان،  يف 

وت�ستمل الدار�سة على النقاط التالية:

1 - اأ�سهر واهم اأ�سواق التمور وحجمها.

2 -اأهم الأ�سناف واأ�سعارها. 

3 -اآليه التعامل داخل الأ�سواق.

الأ���س��واق  م��ن  ال��ت��م��ور  ن��ق��ل  وتكلفة  4 - اآل��ي��ة 

للم�سانع.

5 -اآلية العمل يف م�سانع التمور )خربور( 

6 -نوعية العمالة والأجور.

البلدان امل�ستوردة  واأهم  7 - حجم ال�سادرات 

من ال�سوق الباك�ستاين.

8 -املراجع.

اأ�سهر واأهم اأ�سواق التمور وحجمها 

هناك ثالث اأ�سواق رئي�سية للتمور يف باك�ستان 

ما  لرتكز  نظرا  ال�سند  ولي��ة  يف  جميعها  تقع 

لدولة  الكلي  الإن��ت��اج  م��ن   %  50 م��ن  ي��ق��رب 

باك�ستان والذي ي�سل اإىل 557 الف طن تنتج 

من م�ساحة مزروعة بالنخيل تتجاوز 90 األف 

هكتار. ويو�سح جدول رقم )1( توزيع امل�ساحة 

الرئي�سية  الأربعة  الإنتاج  اأقاليم  على  والإنتاج 

امل�ساحة )هكتار(الإقليم
الإنتاج )الطن 

املرتي(

املح�سول للهكتار 

)كيلوجرام(

ن�سيب الإقليم من 

امل�ساحة

ن�سيب الأقليم فى 

الإنتاج

50800249700491556.444.8بلو�س�ستان

32000253100790935.545.4�سند

Punjab 59004430075256.67.9بنجاب

14001040074291.51.9خيرببختون خواه

901005575006189باك�ستان

جدول رقم )1( امل�ساحة، الإنتاج وتوزيعه على اأقاليم باك�ستان املختلفة )2007-2008(.
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)خ��رب��ور(  ���س��وق  يليها  ك��ل��ه��ا.  باك�ستان  يف 

العربية  باللغة  تعني  وال��ت��ي   �  Khairpur

م��رتًا  كيلو   17 تبعد  وال��ت��ي  اخل��ر(  )مدينة 

الثالثة  املرتبة  يف  ياأتي  ثم  )�سكر(  من  فقط 

مدينة  قلب  يف  يقع  وال��ذي  )كرات�سي(  �سوق 

)كرات�سي( ذاتها. 

اأكرث  اأن  يت�سح   )1( رقم  ال�سابق  اجل��دول  من 

ينتج  لباك�ستان  الكلي  الإنتاج  من   %  90 من 

 Balochistan وبلو�س�ستان  ال�سند  ولية  من 

زراعة  مناطق  بثالث  فيها  الإنتاج  ويتمركز   .

رئي�سية هي على الرتتيب:

»خريبور و �سكر« يف ولية  ال�سند.

بقرب  باك�ستان  جنوب  يف   Turbat )توربت( 

البحر.

)بنجكور( Panjgur فى و�سط بلو�س�ستان 

Hamun-e- )م�����س��ك��ي��ل(  اأخ��������رًا  ث����م 

Mashkhel يف �سمال غرب بلو�س�ستان. 

 Dera Ismail )منطقة )ديارا اإ�سماعيل خان

Khan يف و�سط البنجاب.

باقي مناطق زراعة النخيل هي جمرد زراعات 

�سوق  يف  معنويا  توؤثر  ول  ومتناثرة  كثيفة  غر 

التمر الباك�ستاين. 

حجم ال�سوق او بعبارة اأخرى عدد املتاجر التي 

»�سكر«  �سوق  داخ��ل  التمور  جت��ارة  يف  تتعامل 

يبلغ تقريبًا 200 متجر، ويف »خربور« حوايل 

غر  العدد  »كرات�سي«  �سوق  ويف  متجر   100

اأماكن  ويف  متجر   100 عن  يقل  لكنه  حمدد 

التمور يف �سوقي  املعرو�ص من  متفرقة. حجم 

األف �سندوق   200 و »خربور« حوايل  »�سكر« 

تقريبًا(  ج��رام��ًا  كيلو   20 )ال�سندوق  مت��ور 

نهاية  حتى  يوليو  ن�سف  م��ن  ب��داي��ة  ي��وم  ك��ل 

ذروة  وهي فرتة  اأغ�سط�ص.  من  الأول  الأ�سبوع 

بالذكر  اجلدير  من  ال�سند.  يف  للتمور  الإنتاج 

ال�سوقني  لهذين  تاأتي  مت��ورًا  هناك  ان  اي�سا 

يف  يتوفر  وب��ذل��ك  بلو�س�ستان  م��ن  ال�سند  يف 

املنتجة  التمور  اأ�سناف  جميع  ال�سوقني  هذين 

التعامل  يتم  التي  ال��وزن  وح��دة  باك�ستان.  يف 

ما  هي  باك�ستان  يف  التمور  ا�سواق  داخ��ل  بها 

40 كيلوجرامًا. غالبية  ي�سمى ب »مند« وتزن 

ي�سمي  ما  اإىل  حتويلها  يتم  الثمار  من  الإنتاج 

 Chouhara or Chouharay »ب »ت�سوهاره

تقريبا حتت  اأي��ام   6 -  5 الثمار ملدة  بتجفيف 

ملدة  املغلي  املاء  �سلقه يف  بعد  ال�سم�ص  ح��رارة 

15 - 20 دقيقة تقريبًا. اما باقي الثمار والتي 

داخل باك�ستان، وهذا طبقا لإح�ساءات وزارة 

بباك�ستان  الت�سديرية  ال�سلع  وهيئة  الزراعة 

)مرجع رقم 1(. 

فيقع  حجمها  يف  كثرًا  تختلف  الأ���س��واق  هذه 

اأعلى  يف   Sukker »�َسَكر«  منطقة  يف  اكربها 

اقليم ال�سند على م�سافة 450 كيلو مرتًا �سمال 

الرئي�سية  التمور  اأ���س��واق  اح��د  وه��ي  كرات�سي 

�سكل رقم )1( تطور حجم �سوق التمور فى ال�سند خالل الفرتة من يوليو � �سبتمرب

�سكل رقم )2( تطور حجم �سوق التمور فى كرات�سي خالل الفرتة من يوليو � �سبتمرب
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فتجمع  النخلة  على  الرطب  مرحلة  يف  ب��داأت 

ع��ل��ى ف���رتات ي��دوي��ا ث��م ت���رتك ل��ك��ي ت�ستكمل 

)تفوق  ال�سم�ص احلارقة  ن�سجها حتت حرارة 

ال 50 درجة مئوية( يف �سهر يوليو يف منقطة 

“خربور” و “�سكر” لكي تتحول اإىل ما ي�سميه 
“التمر” والذي  احلالة  الباك�ستانيون يف هذه 

الثمار  عليهما  ت�سوق  �سورتني  اإح���دى  ميثل 

الت�سنيع.  عملية  يف  هذا  ويدخل  باك�ستان  يف 

دولة  يف  كبرة  “ت�سوهاره” بكميات  ت�ستخدم 

الهند وباك�ستان حيث انها متثل اإحدى �سعائر 

يف  النكاح  بعد  توزيعها  يتم  الهندو�ص  طائفة 

الأفراح على املدعوين.

والباك�ستانيني  الهنود  لغة  يف  تعني  متر  وكلمة 

اأو    Khajji او  ُكجور”  اأو  “َخجي  الأردو 

من  اي  يف  التمر  فاكهة  وتعني    Khajoors

“ت�سوهاره”  اأم��ا  ون�سجها،  تطورها  مراحل 

 .Dried Khajoors فهي عبارة عن

ويبلغ حجم �سوق التمور الكلي يف �سوقي »�سكر« 

و »خربور« ما يقارب من 85 األف طن )�سكل 

 13 يقارب  ما  كرات�سي  �سوق  1(، وحجم  رقم 

األف طن )�سكل رقم 2( وبذلك يكون اجمايل 

طن/�سنة  ال��ف   98 ي��ق��ارب  م��ا  ال�سوق  حجم 

)تقدير عيني ل�سنة 2010(. ما مت ت�سنيعه يف 

عام 2010 طبقا لإح�ساء غر ر�سمي قمنا به 

هو 15-11 الف طن. الباقي من الكمية الكلية 

على  ي�سدر  فهو  طن  الف   80 يقارب  ما  وهو 

اأما  وبنجالدي�ص.  الهند  اإىل  »ت�سوهاره«  هيئة 

ومعظم  في�ستهلك حمليًا،  باك�ستان  اإنتاج  باقي 

وخالل  رم�سان  �سهر  خالل  يكون  ال�ستهالك 

مو�سم احل�ساد نف�سه، نظرًا ل�سعف اإمكانيات 

احلفظ البارد فيما يتعلق بالتمور لفرتات طويلة 

جزءًا   ان  بالذكر  اجلدير  من  باك�ستان.  داخل 

كبرًا من الإنتاج الكلي لباك�ستان يكون يف �سورة 

تفوق  منه  كبرة  كميات  وي�سدر  »ت�سوهاره« 

على  ت��دل  والتي  بكثر  الر�سمية  الإح�����س��اءات 

ت�سدير ما يقرب من 50 - 67 الف طن فقط. 

ل��ك��ن ي��ت��ه��دد ه���ذا الإن���ت���اج ���س��ق��وط الأم��ط��ار 

جدول )2( اأهم اأ�سناف التمور التجارية باأ�سواق باك�ستان، مكان زراعتها، موعد احل�ساد، واأ�سواق البيع

�سوق البيعموعد احل�سادمكان الزراعةا�سم ال�سنفامل�سل�سل

»�سكر« � »خربور«يوليو»�َسكر« ، و »خربور«اأ�سيل  Aseel )�سكل3(1

2Begum Jangi سكر« ، »كرات�سي«يوليو � اأغ�سط�ص»ُتوربت«بيجم جاجني�«

»�سكر« ، »كرات�سي«اأغ�سط�ص � �سبتمرب»َم�سكيل«ربي Rabie )�سكل4(3

»كرات�سي« ، »�سكر«اأغ�سط�ص � �سبتمرب»ديارا اإ�سماعيل خان«دقي Dhakki )�سكل5(4

5
تي ميك�ص T-mix )خليط من 

جميع الأ�سناف الأخري(

»كرات�سي«يونيو-يوليو�اأغ�سط�ص»توربت » ، »بنجكور«
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املتواجدة  الأ�سناف  واأج���ود  اه��م  اح��د  اأي�سا 

وهو  بلو�س�ستان  يف  وتنتج  الباك�ستاين  بال�سوق 

اأي�سًا،  ب��اإي��ران  ينت�سر  �سنف  وه��و  »م��زاوت��ي« 

هذا ال�سنف ي�ستخدمه الباك�ستانيون يف اإنتاج 

طري  ق��وام  من  له  ملا  )الدب�ص(  التمر  ع�سل 

وناجت ع�سل عاٍل. نظرًا لنت�سار عدد كبر من 

الأ�سناف ذات التعداد املحدود داخل منطقتي 

و  »ت��ورب��ت«  ببلو�س�ستان  الرئي�سيتني  ال��زراع��ة 

»بنجكور« فاإنه يتم جتميع ثمار هذه ال�سناف 

املتعددة وتخلط مع بع�سها البع�ص فيما يعرف 

»خليط  تعني  وه��ي  ميك�ص«  »ت��ي  با�سم  حمليا 

 Turbat الأ�سناف الناجت من منطقة توربت« 

mixture  غالبية الأ�سناف الباك�ستانية ذات 

لون اأ�سفر يف مرحلة اخلالل. 

داخ��ل  ال�سعرية  ال�سيا�سة  على  نتعرف  لكي 

الأ�سواق املختلفة ومدى ال�سعر يف العام ال�سابق 

مبا�سرة 2010 يجب ان نتعرف اأوًل على مو�سم 

احل�ساد لهذه الثمار يف مناطق زراعتها، وهو 

�سابقا  ذكرنا  كما   .)2( رقم  باجلدول  مو�سح 

باك�ستان  يف  تباع  او  ت�ستهلك  التمر  ثمار  ان 

توؤكل  “متر” ول  “ت�سوهاره” اأو  هيئتني  على 

يف مرحلة اخلالل اإل نادرا نظرا لوجود املادة 

القاب�سة برتكيز عاٍل اثناء هذه املرحلة ملعظم 

الناحية  الأ�سناف عدا �سنف )ديدهي(. من 

يف  الثمار  بيع  من  �سعرًا  اأق��ل  التمر  ال�سعرية 

“ت�سوهاره”  كانت  م��ا  اإذا  ت�سوهاره  ���س��ورة 

ل��ث��م��ار ك��ب��رة احل��ج��م ل���س��ن��اف م��ث��ل �سنف 

“دقي”. ولكنه قد يتفوق يف كثر من الأحيان 
الأ�سجار  الثمار على  التمر، لكن هاج�ص ترك 

هطول  وخطورة  املنا�سبة  للمرحلة  ت�سل  حتى 

الأمطار املو�سمية يحول دون تركها على النخل 

واإنتاج كمية اكرب. فهي حت�سد مبجرد اكتمال 

لونها يف بداية �سهر يوليو ل�سنف مثل الأ�سيل. 

اي�سا حجم �سوق الت�سنيع التي ت�ستهلك معظم 

هذا الإنتاج ما زالت �سعيف باملقارنة باحلجم 

ال�سخم لالإنتاج. 

متو�سط حم�سول النخلة يف ال�سند من �سنف 

من  تاأتي  ج��رام  كيلو   100 ح��وايل  »الأ�سيل« 

ت�سل  )ق��د  �سوباطة   20 �سوباطات  متو�سط 

مت  اإذا   � الأحيان(  بع�ص  يف  �سوباطة   28 اإىل 

ال�سافى  ال��وزن  ف��اإن  »ت�سوهاره«  اإىل  حتويلها 

ي�سل اإىل 40 كيلوفقط. �سعر حم�سول النخلة 

الواحدة من الأ�سيل يف ال�سند يرتاوح بني 900 

10 - 15 دولرًا  ـ 1400 روبية اي ما يعادل 

واحد(.  امريكي  دولر  روبية =   88( امريكيًا 

لالأ�سناف  بالن�سبة  كثرًا  احل��ال  يختلف  ول 

الأخرى يف باقي الأقاليم. 

للدرجة  �سوق اجلملة  التمر يف  �سعر  ي�سل  قد 

 4000  -  3000 م��ن  اجل���ودة  عالية  الأوىل 

ل�سعف  ونتيجة  لكن  كيلوجرامًا.   40  / روبية 

20 % فقط من  اإدارة املح�سول فاإن  برنامج 

من  عالية  ج��ودة  موا�سفات  ذا  يكون  الإن��ت��اج 

ال�سعر  يرتفع  قد  الثمرة.  ووزن  حجم  حيث 

لي�سل اإىل 5000 - 7000 روبية حال �سنف 

»دقي« كبر احلجم.

وهو من الأ�سناف الواعدة يف باك�ستان وتنت�سر 

زراعته يف اأكرث من اقليم لكنها جتود وترتكز 

لكرب حجم  ا�سماعيل خان«  »دي��ارا  يف منطقة 

ثماره وزيادة حم�سول النخلة منه حتى ت�سل 

اإىل 150 كيلوجرامًا/للنخلة كمتو�سط. 

املو�سمية خالل �سهري يونيو ويوليو حيث يوؤثر 

ب�سدة على حجم املعرو�ص بال�سوق فقد ينحدر 

هذا،  ال�سوق  يتفادى  ولكي  �سديدًا.  ان��ح��دارًا 

مت��ورًا  ع��ام  ك��ل  الباك�ستاين  ال�سوق  ي�ستقبل 

»الزهدي«  �سنف  خا�سة  وال��ع��راق  اي��ران  من 

تلبي حاجة  وعددًا من الأ�سناف الأخرى لكي 

لال�ستهالك  اإ���س��اف��ة  والت�سدير  الت�سنيع 

املحلي املتنامي. 

اأهم الأ�سناف واأ�سعارها 

هناك عدد حمدود من الأ�سناف الباك�ستانية 

يقع  امل�سانع  داخ��ل  للت�سنيع  كتمر  ت�ستخدم 

اأ�سناف  افخر  »اأ�سيل«  ال�سنف  راأ�سها  على 

باك�ستان. ويو�سح اجلدول رقم )2( اأهم اأ�سماء 

باأ�سواق  تتواجد  التي  الباك�ستانية  الأ�سناف 

باك�ستان. 

الأ�سناف  من  العديد  بالأ�سواق  يتواجد  كما 

ما  ومنها  ب�سيطة  بكيمات  ولكنها  الأخ����رى 

ي�ستخدم يف الت�سنيع مثل »كربلني«، »توتو« او 

ي�سمى »ف�سلي« وهو احد الأ�سناف املبكرة يف 

منطقة »خربور«. واهم ثالثة ا�سناف رئي�سية 

داخل ال�سند هي »اأ�سيل« ، »كربلني« و »ف�سلي«. 

�سكل رقم )3( ثمار �سنف »اأ�سيل« Aseel التي ت�سوق فى �سورة “متر” بعد جتفيفها 

حتت اأ�سعة ال�سم�ص
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ال�سوق الباك�ستاين يف حاجة اإىل اداخال عدد 

ا�ستثمار  يتم  لكي  العاملية  الأ�سناف  من  اأكرب 

خا�سة  هنا  املتوفرة  النخيل  زراع��ة  مقومات 

يف اإقليمي ال�سند وبلو�س�ستان. اثبتت التجارب 

 � DPRI التي قام بها معهد بحوث نخيل التمر

� خربور على تقييم  جامعة �ساه عبد اللطيف 

حم�سول بع�ص الأ�سناف العربية مثل )عجوة 

املدينة (، )�سفاوي(، )روثانه(، )مدجول(، 

للمو�سم  الناجتة  الثمار  جوده  اإىل  “بارحي” 
الثالث على التوايل. واإن متيز املح�سول بتبكر 

يف الن�سج حيث يبداأ دخول املح�سول يف مرحلة 

الرطب بداية من الأ�سبوع الأخر ل�سهر يونيو 

تاأخرت  اأي�سا  احلرارة.  درجات  لرتفاع  نظرًا 

بثالثة  الإث��م��ار  يف  )روث��ان��ة(  �سنف  ف�سائل 

اأعوام عن )عجوة املدينة( و )�سفاوي(. اأي�سا 

يف  �سحيحة  امل��دي��ن��ة(  )ع��ج��وة  ا�سجار  كانت 

اإىل  انتاجها  معدل  و�سل  حيث  الف�سائل  اإنتاج 

و  )روثانة(  من  كل  عك�ص  على  ف�سائل   3  -  2

)�سفاوي( التي و�سل املعدل فيها اإىل اأكرث من 

10 ف�سائل للنخلة الواحدة عمر 8 - 9 �سنوات 

 .)Abul-Soad, 2011(

مو�سم  خالل  الأ�سواق  يف  الطن  �سعر  متو�سط 

امريكيًا  دولرًا   350  -  250 من  يكون  البيع 

الثمار  الغالب  فى  وتكون  الثمار.  جودة  ح�سب 

متماثلة.  ج��ودة  ذات  ولي�ست  لفرز  حاجة  يف 

 %  20 يكون  ما  غالبا  الثمار  ه��ذه  ف��رز  وبعد 

والباقي  ثانية  30 % درجة  اأوىل،  منها درجة 

يف  ال�سعر  ه��ذا  يرتفع  ث��ال��ث��ة.  درج���ة   %  50

املتو�سط 900 دولر/للطن يف حال الثمار ذات 

احلجم الكبر، املنتقاه )درجة اأوىل(. 

اآلية التعامل داخل الأ�سواق

للتعامل داخل اأ�سواق التمور يف باك�ستان طبيعة 

خا�سة يف البيع وال�سراء. فتدخل الثمار �سوقي 

اجلملة  جت��ار  طريق  عن  »�سكر«  و  »خ��رب��ور« 

الثمار  على  امل��زارع��ني  م��ع  يتعاقدون  ال��ذي��ن 

قبل مو�سم احل�ساد ثم يقومون بتجفيف هذه 

ال�سوق  اإىل  الإنتاج ثم تدخل  اماكن  التمور يف 

�سبيحة كل يوم بداية من اآخر يونيو حيث ترد 

»ف�سلي«.   ، »كربلني«  مثل  املبكرة  الأ�سناف 

�سكل رقم )4( ثمار �سنف »ربي« اأو Rabie بعد جمعها مبا�سرة من اإقليم “بلوت�س�ستان

�سكل رقم )5( ثمار �سنف »دقي« Dhakki فى مرحلة اخلالل )اليمني( والتمر بعد احلفظ 

والتخزين ملدة عام )الو�سط(، ثم املجففة “ت�سوهاره” )اأق�سي ال�سمال(
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اأما يف �سوقي »�سكر« و »خربور« فال�سراء من 

كما  العلني.  امل��زاد  اأ�سا�ص  على  يكون  ال�سوق 

تتجمع املتاجر اخلا�سة بذلك يف منطقة تعرف 

ب�سوق التمور يف �سكر وخربور ويجري التعامل 

بالبيع وال�سراء داخل ال�سوق. حيث تعباأ الثمار 

ثم  الكتان.  من  واأج��ول��ه  خ�سبية  �سناديق  يف 

يرتك جزء لكي يتم عليه املزاد بجانب الكمية 

املراد بيعها. 

وغالبا ما يقوم م�سنع التمور بتكليف مندوبني 

قبل  ال�سراء  عملية  يف  اخل��ربة  لهم  مم��ن  ل��ه 

 25 م��ن  ي��ب��داأ  ال��ذي  امل�سانع  ت�سغيل  مو�سم 

يوليو تقريبا. حيث يجري العديد من املزادات 

تباعا � ويف اأماكن متفرقة من ال�سوق ال�سا�سعة 

الرجل  ان  هناك  عليه  املتعارف  من  امل�ساحة. 

1000 �سندوق خ�سبي  الواحد ي�ستطيع �سراء 

10 - 20 كجم وذلك  �سعة ال�سندوق الواحد 

ح�سيلة دخوله املزاد يوميًا. تتواجد الثمار يف 

الأ�سواق يف �سورتني كما ذكرنا �سابقا. فنجد 

ت�سمح  ب��درج��ة  جافة  تكون  »ت�سوهاره«  ثمار 

وت�سدر   � الكتان  اجولة  بداخل  بالتعبئة  لها 

يف  امل�ستهلك  اإىل  الأ���س��واق  ه��ذه  من  مبا�سرة 

الهند � بنجالدي�ص حيث ت�ستخدم بكرثة هناك 

اأو  بنيًا  لونها يكون  والأكل.  لأغرا�ص الحتفال 

حتتفظ بلونها الأ�سفر الزاهي حال ا�ستخدام 

اأمالح مثبتة للون يف ماء ال�سلق اأثناء اإعدادها 

ثمن  ذات  والأخ��رة  احل�ساد.  بعد  احلقل  يف 

اأعلى من الأوىل. 

هناك ا�س�ص يجري عليها حتديد ال�سعر ودرجة 

الأول  الأ�سا�ص  بال�سوق:  ال�سراء  اثناء  اجلودة 

كانت  فكلما  ال��ث��م��رة،  ه��ذه  ووزن  ح��ج��م،  ه��و 

امل�سرتي  يد  يف  وتزن  كبر  حجٍم  ذات  الثمرة 

تبعا  ال�سعر  يتغر هذا  اعلى.  ال�سعر  كلما كان 

وعليه  ب��الأ���س��واق.  الثمار  ه��ذه  ت��واج��د  ملوعد 

وجتفيف  احل�ساد  عمليات  ل�سعف  ونتيجة 

وكثر  لالأتربة  وتعر�سها  الأر���ص  على  الثمار 

من ال�سوائب فاإن 50 % تقريبا من املعرو�ص 

هو درجة ثالثة، و 30 % درجة ثانية و 20 % 

هو درجة اأوىل. 

الثمار  لتجفيف  فقط  موؤخرا  حماولت  جتري 

ب��ع��د احل�����س��اد داخ����ل جم��ف��ف��ات ت��ت��ب��اي��ن يف 

من  مبنية  جمففات  فمنها  وعملها  اأ�سكالها 

ال�سم�سية  بالطاقة  وتعمل  الزجاج  اأو  الطوب 

نتائج  واأعطت هذه  التلوث.  وبعيدة متاما عن 

م�سجعة املو�سم ال�سابق ويجري الآن تطويرها 

وتعميمها. 

عبارة  املجفف   ،)6 رقم  )بال�سكل  يظهر  كما 

اإليها  تدخل  فتحة  وبها  الطوب  من  غرفة  عن 

ال�سم�سية  اخلاليا  من  احل��رارة  حتمل  اأنبوبة 

حديدي  ب��اب  ول��ه��ا   .6 بال�سكل  تظهر  ال��ت��ي 

عليها  حممل  ارفف  ذات  حوامل  فيها  ويدخل 

من  بداية  ال�سوق  اإىل  ترد  الثمار  اأغلبية  لكن 

�سهر  منت�سف  يف  لذروتها  وت�سل  يوليو  اأول 

اغلب  متثل  ك��ب��رة  كميات  ت��رد  حيث  يوليو. 

وي�ستمر  وخربور(  )�سكر  ال�سند  اقليم  انتاج 

التوريد ل�سبوعني او ثالثة بداية من منت�سف 

يوليو، بعدها تت�ساءل الكميات التي ترد لل�سوق 

بدرجة كبرة. 

�سهر  م��ن  ب��داي��ة  كرات�سي  ب�سوق  العمل  ي��ب��داأ 

يف  الثمار  ن�سج  مو�سم  يتاأخر  حيث  اأغ�سط�ص 

»ال�سند«.  اإقليم  يف  عنه  »بلو�س�ستان«  اإقليم 

وي�ستمر تدفق كميات التمور لل�سوق يف كرات�سي 

ع��ب��ارة  ك��رات�����س��ي  ���س��وق  �سبتمرب.  اآخ���ر  ح��ت��ى 

اجلملة.  �سوق  منطقة  يف  متفرقة  متاجر  عن 

الثمار  م��ن  بعينات  امل��ت��اج��ر  ه���ذه  وحت��ت��ف��ظ 

اأك��وم  هيئة  على  ي��وم  كل  �سبيحة  لها  ال���واردة 

غالبا   )3 رقم  )�سكل  املعباأة  غر  الثمار  من 

اأو اجوله على عك�ص ما هو احلال  يف �سناديق 

ح�سب  على  متغر  وال�سعر  ال�سند.  اإقليم  يف 

التفاق  وعند  والطلب،  العر�ص  التمور،  جودة 

على ال�سعر بني التاجر وامل�سرتي والذي غالبا 

ما يكون اأحد اأ�سحاب امل�سانع يف كرات�سي اأو 

اغلبية  فيها  يتواجد  والتي  �سكر  اأو  يف خربور 

وت�سدير  بتعبئة  تقوم  والتي  التمور  م�سانع 

الثمور، يقوم امل�سرتي بتعبئة التمور يف �سناديق 

خ�سبية ل�سحنها اإىل م�سنعه. 

�سكل رقم )6( اأحد اأ�سكال املجففات التي تعمل بالطاقة ال�سم�سية لالإ�سراع من جتفيف الثمار بعيدا عن اجلو املفتوح حتت اأ�سعة ال�سم�ص وبالقرب من 

التلوث بالأتربة )خربور � مو�سم 2010(
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ثمار مل يكتمل ن�سجها فتو�سع ملدة 3 - 4 ايام 

عن  بعيدًا  اخلارجي  اجل��و  ظ��روف  عن  بعيدا 

خطر الأمطار املو�سمية. 

الأ�سواق  من  التمور  نقل  وتكلفة  اآلية 

اإىل امل�سانع

معبئة  غر  الثمار  �سوباطات  تنقل  ما  ع��ادة 

جترها  عربات  على  مبا�سرة  ح�سادها  بعد 

احليوانات اأو جرار مبقطورة من احلقل وحتى 

بعد  »ت�سوهاره«.  وعمل  الثمار  جتفيف  اأماكن 

التمور  تعباأ  بالثمار،  الرطوبة  ن�سبة  انخفا�ص 

داخل كي�ص بال�ستيك �سفاف رقيق يف �سناديق 

منها  الواحد  �سعر  يبلغ  م�سنوعة من اخل�سب 

 20 ل��وزن  وي�سع  تقريبا،  روبية   150  -  120

 5 ل��ف��رتة  ا�ستخدامه  ومي��ك��ن  ج��رام��ًا،  كيلوا 

يف  اأو  الكتان  من  اجولة  يف  تعباأ  ول  �سنوات. 

كارتونة ورق )اإل يف حالة الدرجات الردئية( 

للحفاظ على قوام التمر اأثناء البيع يف ال�سوق 

ثم النقل اإىل منطقة التخزين داخل امل�سانع. 

على العك�ص من ذلك »ت�سوهاره« التي تعباأ يف 

�سعة  الكارتون  من  م�سنوعة  و�سناديق  اجولة 

 25  -  20 وثمنها  تقريبا،  كجم   10 الواحدة 

روبية. وانت�سرت حديثًا ال�سناديق البال�ستيكية 

والتي يبلغ �سعر الواحد منها 235 روبية وتت�سع 

ل 15 كيلو تقريبا ويقت�سر ا�ستخدامها داخل 

امل�سانع حتى الآن. 

�سوقي  امل�سنع يف  اإىل  ال�سوق  النقل من  تكلفة 

»�سكر« و »خربور« تختلف اختالفا كبرا نظرا 

الت�سنيع  مناطق  نف�ص  يف  ال�سوقني  لتواجد 

احلال  يختلف  لكن  باك�ستان.  داخل  الرئي�سية 

تكلفة  ي��رتواح  حيث  كرات�سي،  ل�سوق  بالن�سبة 

النقل 50 - 60 روبية/40كيلو جرامًا )مند( 

وتنقل  اأو »خربور«.  »�سكر«  من كرات�سي حتى 

يف عربات 6 اإطارات )كما ي�سميها التجار هنا 

يف باك�ستان( وت�ستطيع حمل 300 - 350 مند 

اإط��ارات وت�ستطيع نقل   10 اأو عربات ذات ال 

500 - 600 مند يف املرة الواحدة. وبالن�سبة 

للثمار التي تاأتي من �سوق »كرات�سي« فاإنه ميكن 

تعبئتها يف اأي من اأنواع العبوات ال�سابقة نظرا 

التي  الأ�سناف  معظم  كطبيعة  طراوتها  لعدم 

ويقوم  اجل��اف��ة.  بلو�س�ستان  منطقة  من  تاأتي 

�ساحب امل�سنع بتدبر العبوات الالزمة لتعبئة 

التمور من ال�سوق مل�سنعه. 

�سكل رقم )7( خمزن التمور وبه الثالثة اأنواع من العبوات 

امل�ستخدمة وهي ال�سناديق اخل�سبية، ال�سناديق البال�ستيكية، 

T-Mix الأجولة التي عادة ما ياأتي بها ال

�سكل رقم )8( اإعادة تعبئة التمور يف �سناديق خ�سبية لتوزيعها 

على الن�ساء يف املنازل بعد وزنها لكي يتم ف�سل النواة والقلن�سوة 

وغ�سيل الثمار ثم اإرجاعها للم�سنع مرة اأخرى

اآلية العمل يف م�سانع التمور »خريبور«

تتفاوت امل�سانع والتي يرتكز معظمها يف داخل 

»�سكر« و »خربور« يف حجمها واآلية عملها. تقبل 

بداية  الأ�سواق  من  التمر  �سراء  على  امل�سانع 

عليه.  املتعاقد  حجم  على  اعتمادًا  يوليو  من 

اأغ�سط�ص  نهاية  حتى   ال�سراء  كميات  وتزيد 

عبوات  يف  التمور  تخزين  يتم  �سبتمرب.  واأول 

خمتلفة وتخزن يف خمازن خا�سة )�سكل رقم 

م��زوده  امل��خ��ازن  ه��ذه  ا�ستخدامها.  حتى   )7

اأعلى  يف  تهوية  وفتحات  ال�سقف  يف  مب���راوح 

احلائط من جميع اجلوانب حتى ت�سمح مبرور 

تيار هواء وعدم تراكم الرطوبة. بعد ا�ستالم 

بتعقيمها  متخ�س�سون  فنيون  يقوم  التمور 

احكام  بعد  ايام  لعدة  الفو�ستوك�سني  باأقرا�ص 

اغالق املخزن، ثم يتم تهوية املخزن بعد ذلك. 

طوال  الطلب  ح�سب  ثمار  املخزن  من  وتوؤخذ 

املو�سم الذي ميتد غالبا اإىل 8 �سهور. 

�سناديق  يف  ال��ع��ب��وات  ه��ذه  تفريغ  يتم  حيث 

 .)9 و   8 رقم  )�سكل  بامل�سنع  خا�سة  خ�سبية 

وغالبا ما تر�سل هذه ال�سناديق اخل�سبية التي 

اأو   )8 رقم  )�سكل  كيلوجرامًا   15 -  13 ت�سع 

وهذا  املنازل  يف  ال�سيدات  اإىل  البال�ستيكية 
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اإزال��ة  بغر�ص  خربور  يف  امل�سانع  معظم  يف 

باملاء.  الغ�سيل  التدريج،  القلن�سوة،  ال��ن��واة، 

خ�سبية  ع��رب��ات  على  ال��ت��م��ور  ع��ب��وات  تر�سل 

بعد  املنازل  على  لتوزيعها  احليوانات  جترها 

وزنها )�سكل رقم 9( لتقوم الن�ساء بتعبئة هذه 

ثم  اإىل درجات  فرزها  بعد  اأخرى  الثمار مرة 

تعبئتها يف ال�سناديق مرة اأخرى وهذه اخلطوة 

العملية  يف  اأهمية  والأك���رث  م�سقة  الأك��رث  هي 

الت�سنيعية كلها. 

 Industrial Grade ال�سناعية  ال��درج��ة 

)�سكل رقم 9( وهي درجة تنتج بعد فرز التمور 

�سغرة  اأج��زاء  اإىل  تقطع  ما  وغالبا  املمتازة، 

معظم  للخارج.  وت�سدر  قوالب  يف  ت�سغط  اأو 

اليدوي  العمل  على  عملها  يف  تعتمد  امل�سانع 

الأيدي  توفر  هو  الأ�سباب  واحد  الآلت  ولي�ص 

العاملة ورخ�سها.  وقد يقت�سر دور الآلة كما 

وجدنا فى احد امل�سانع على تقطيع الثمار اإىل 

10( وهو ما تقوم  اأجزاء �سغرة )�سكل رقم 

به امل�سانع الأخرى يدويا عن طريق ال�سيدات 

روبيات   10  -  8 مقابل  باملق�سات  املنازل  يف 

املال  من  كثرًا  توفر  الآل��ة  كانت  واإن  للكيلو. 

لكنها حتتاج اإىل �سيانة فنية غر متواجدة يف 

الوقت احلايل هنا. 

ورغم ذلك يوجد م�ستويات مقبوله من امل�سانع 

ال�سوائب،  واإزال���ة  ف��رز  غ�سيل،  بعملية  تقوم 

طريق  عن  امل�سنع  داخ��ل  الثمار  تعبئة  و  وزن 

العامالت اإىل ثالث درجات )�سكل رقم 11(. 

خمتلفة  عبوات  يف  الثمار  تعباأ  ذل��ك  بعد  ثم 

احلجم وتنقل يف حاويات للت�سدير. 

ول تزال احلاجة اإىل م�سانع ذات اآلت حديثة 

تقوم بالعمل بدل من الأيدي العاملة يف املنازل 

لتوفر درجة عالية من اجلودة واملحافظة على 

اأ�سيل،  مثل  الأ�سناف  من  املمتازة  النوعيات 

دق���ي، رب��ي��ع��ي، م��زاوت��ي وت�����س��دي��ره��ا مقابل 

اأ�سعار تناف�سية. اأي�سا احلاجة ما�سة ل�ستغالل 

امل�سانع  داخ��ل  لكن  العاملة  الأي���دي  رخ�ص 

الطلب  ولتوفر  ال�سحية  لال�سرتاطات  وطبقا 

من  �سواء  الباك�ستاين  ال�سوق  على  املتنامي 

العالية  ال�سكانية  الكثافة  ذات  املجاورة  الدول 

الأخرى.  العامل  اأو دول  الهند، بجالدي�ص  مثل 

اأي�سا تن�سيط املنتجات الثانوية من التمر مثل 

الدب�ص الذي ل يتواجد على الطالق يف ال�سوق 

لذلك  املثلى  الأ�سناف  توفر  رغم  الباك�ستاين 

مثل مزاوتي. 

نوعية العمالة والأجور

نوعية  على  عامة  فكرة  اعطاء  ال�سروري  من 

الرواتب  مقدار  وعن  امل�سانع  داخ��ل  العمالة 

العمالة  رخ�ص  اإن  �سابقا  ذك��رن��ا  وكما  لأن��ه 

اأخرى  دولة  اأي  عن  باك�ستان  يف  عامة  ب�سفة 

منتجة للتمور احد مقومات ال�ستثمار يف جمال 

امل�سانع يف  بداية تختلف  باك�ستان.  التمور يف 

امل�سانع  فمعظم  بكبر  لي�ص  اختالفًا  احلجم 

ايكر   2-4 من  ت��رتاوح  م�ساحات  على  اأن�سئت 

)4000م2(. وت�سمل غالبا مبني او اكرث يتم 

وم�ساحة  للت�سنيع  املختلفة  العمليات  بداخلها 

التالية  الوظائف  بامل�سنع  ويتواجد  للتخزين. 

كما هو مو�سح باجلدول رقم )3(.

املدير يف معظم امل�سانع لي�ص �ساحب امل�سنع 

باإدارة عمليات  املدير  يقوم  ذاته.  امل�ستثمر  او 

�سراء التمور من ال�سوق اثناء املو�سم بتكاليف 

�سما�سرة للقيام بذلك خالل فرتة ترتاوح 35 

- 40 يومًا فقط هي مو�سم ال�سراء، كما ذكرنا 

منطقة  يف  الثمار  تخزين  عملية  ثم  �سابقا. 

الثمار  توزيع  اع��ادة  امل�سنع،  داخ��ل  التخزين 

املراد اإعدادها للن�ساء يف البيوت ح�سب وجود 

يعمل  وغالبا  التمور.  لبيع  امل�سنع  مع  تعاقد 

املدير بن�سبة من الثمار املباعة بحيث يح�سل 

على م��ا ي��ق��ارب امل��ل��ي��ون روب��ي��ة يف امل��و���س��م 8 

 8 �سهور. بالن�سبة للعمال يحتاج امل�سنع لعدد 

- 10 عمال ثابتني طوال العام والباقي عمالة 

مو�سمية خالل مو�سم العمل وقد ت�سل اإىل 50 

عاماًل للم�سنع الواحد ح�سب حجم الطلبية او 

التعاقد.

القدر  والتي متثل  العمالة  من  اآخر  نوع  هناك 

تعمل  ال��ت��ي  الن�ساء  وه��ي  العمل  م��ن  الأك���رب 

ح�سب  على  تتقا�سى  وه��ذه  منازلهن.  بداخل 

 3 منها  الناجت  الكيلو  �سعر  فيبلغ  العمل  حجم 

- 4 روبيات. ومن اجلدير بالذكر انه يف حالة 

فاإن  بذلك  تقوم  امل�سنع  بداخل  عمالة  وجود 

�سكل رقم )9( تفريغ التمور امل�سرتاة من ال�سوق 

يف عبوات خمتلفة بعد املو�سم ثم تعبئتها يف 

�سناديق خا�سة ووزن هذه التمور وار�سالها على 

عربات خ�سبية اإىل املنازل

�سكل رقم )10( مكينة ت�ستخدم 

لتقطيع الثمار اإىل اأجزاء �سغرة 

فى احلجم
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الكيلو �سوف يتكلف ال�سعف على الأقل.

يف  دولر   3  -  2( ورخ�����ص  وف����رة  ت��ك��ون  ق��د 

مثل  يف  املدربة  العاملة  الأيدي  للعامل(  اليوم 

ه��ذه امل��ن��اط��ق ك��ن��زًا وع��ام��ل جن��اح ك��ب��رًا يف 

ا�ستخدامها يف ت�سنيع التمور �سواء من داخل 

او خارج باك�ستان با�سعار تناف�سية. حيث ميثل 

امل�ستهلكة  اإحدى اخلطوات  التمور  وتعبئة  فرز 

لعمالة يف منطقة اخلليج.

ح��ج��م ال�������س���ادرات واأه�����م ال��ب��ل��دان 

امل�ستوردة من ال�سوق الباك�ستاين

الت�سدير  يف  ك��ب��رة  مب��ي��زة  باك�ستان  تتمتع 

بال�سعار  باملقارنة  مت��وره��ا  اأ���س��ع��ار  لرخ�ص 

ما بني  الطن مبا يرتاوح  ي�سدر  العاملية حيث 

التمور  املرتي من  للطن  ـ 1500 دولر   600

�سكل رقم )11( فرز الثمار تبعا جلودتها اإىل ثالث درجات اأوىل، ثانية، وثالثة باأحد م�سانع 

منطقة »خربور«

املهمةاملرتب )روبية/�سهر(العددالوظيفة

اإدارة امل�سنع خالل املو�سم60000 - 1100000املدير

اإدارة ح�سابات امل�سنع طوال العام.25000 - 130000املحا�سب

Supervisor متابعة العمال والإ�سراف6000 - 47000امل�سرف

النقل، الفرز، التعبئة الخ4800 - 107000عامل

جدول رقم )3( بيان بنوعية الوظائف والأجور وامل�سوؤوليات

جدول رقم )4( قيمة �سادرات باك�ستان 

لدول العامل من التمور

ال�سعر  يرتاوح  الذي  الوقت  يف  اجلودة،  عالية 

للتمور  - 4500 دولر   2500 العاملي فيه من 

 .)Extra, A and B Classes( للطن للتمور

ومي���ك���ن ان ي��ف�����س��ر ذل����ك ت�����س��دي��ر ال��ت��م��ور 

العامل  يف  البلدن  من  كبر  لعدد  الباك�ستانية 

مثل الهند، بنجالدي�ص، اأمريكا، كندا، اململكة 

ال��روي��ج،  ال�سويد  فرن�سا،  اأمل��ان��ي��ا،  املتحدة، 

اإفريقيا،  اليابان، جنوب  ا�سرتاليا،  الدمنرك، 

من  وك��ث��ر  ال�����س��ني،....  اليمن،  ال�سعودية، 

البلدان الأخرى )�سكل رقم 12(. 

للتمور  امل�����س��ت��وردة  ال��ب��ل��دن  اأه���م   .12 �سكل 

الباك�ستانية � وتوزيع حجم ال�سادرات )منظمة 

الأغذية والزراعة � فاو 2008(

وقد قامت هيئة تن�سيط ال�سادرات الباك�ستانية 

)جدول  ال�سادرات  حجم  عن  اح�ساء  بعمل 

رقم 4(. ويت�سح اأن باك�ستان قامت بت�سدير ما 

قيمته 44.6 مليون دولر امريكي عام 2009 

 1079 بت�سدير  باك�ستان  قامت  ولقد  فقط. 

يف  جافة  متور  طن   667 و  طازجة  متور  طن 

باك�ستان  ق��درة  على  ي��دل  مم��ا   .2008 ع��ام 

الت�سديرية التي ميكن ان تتح�سن ب�سكل كبر 

التمور،  من  املنتج  بجودة  الهتمام  ح��ال  يف 

ظروف  وحت�سني  احل�ساد  اثناء  الفاقد  تقليل 

اجل��ودة  قواعد  م��راع��اة  عن  ف�ساًل  التخزين 

مثل  به  الدول  من  كثر  قامت  ما  وهو  العاملية 

تون�ص والإمارات العربية املتحدة. 
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