
كذلك هيئة كاليفورنيا للتمور California Date Commission  يف ولية 

لزراعة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الرئي�سي  املقر  تعترب  والتي  اأنديو 

�سجرة نخيل التمر Phoenix dactylifera واإنتاج وتعبئة وت�سويق التمور 

زراعة  جنحت  حيث  كاليفورنيا  �سرق  جنوب  الكوجال  وادي  منطقة  يف 

وا�ستمر  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخ��ر  منذ  متميز  وب�سكل  بالوادي  النخيل 

البحوث  اأجريت  حيث  منها  املخفي  على  والتعرف  والرتكيز  الهتمام 

دورية  جملة  اإ�سدار  مت  كما  التمور  مزارعي  معهد  خالل  من  والدرا�سات 

عام  منذ    .Date grower institute Rptبعنوان بالنخيل  متخ�س�سة 

باغناء  الأول  الف�سل  يعود  انديو  يف  التجارب  وحمطة  وللمعهد   1924

الإر�سادية  والن�سرات  والتقارير  والدرا�سات  بالبحوث  العاملية  املكتبة 

وت�سنيعها  التمور  واإنتاج  بالنخيل  الهتمام  وا�ستمر  بالنخلة.  املتعلقة 

وت�سويقها يف مدن الوادي واملناطق القريبة منه مثل ولية اريزونا  حيث 

منها  واملتميزة  التجارية  املتحدة  الوليات  اإىل  الداخلة  الأ�سناف  تعددت 

والتي مت اإكثارها مثل اأ�سناف دجلة نور والربحي والزهدي واحلالوي، ثم 

دخل اإنتاج املدجول. 

اكر   10000 ب�  تقدر  النخيل  م��زارع  م�ساحة  اأن  اإح�سائية  اآخ��ر  وت�سري 

طن   25000 ال�  يقارب  �سنوي  اإنتاج  ومعدل  اإماراتي(  دومن   42500(

متور وعدد اأ�سجار النخيل جتاوز 250000 نخلة ومعدل اإنتاجية ال�سجرة 

الواحدة يعادل 120 كغم. 

ال�سبعيني،  العقد  نهاية  مع  القطاع  بهذا  والهتمام  الإنتاج  ذروة  دخلت 
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إشارات مضيئة من جنوب كاليفورنيا

وادي الكـوجـال بكاليفورنيا 
يعاود نشاطه في زراعة 

النخيل وإنتاج التمور
الدكتور سمير الشاكر

smralshakir@yahoo.com ê

مزرعة نخيل قدميه تقليديه

على  للتعرف  هناك  كانت   )DPGN( والتمور  للنخيل  الدولية  ال�سبكة 

يف  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  واقع  على  الأخري  العقد  خالل  التطورات 

للقرن  الأخري  العقد  نهاية  ومنذ  النخيل  بزراعة  امل�سهورة  املنطقة  هذه 

التا�سع ع�سر. 

متت الزيارة الثانية للفرتة 7-10 من �سهر يونيو عام 2011 بعد الزيارة 

عبد  الربوفي�سور  من  وباإ�سناد   2001 عام  تقريبًا  الفرتة  وبنف�س  الأوىل 

التحولت  بر�سد  اأهدافها  �سمن  لل�سبكة  العام  املن�سق  زاي��د  ال��وه��اب 

امل�سهورة  العامل  بلدان  يف  والتمور  النخيل  قطاع  واق��ع  على  واملتغريات 

 .Phoenix Agrotech LLc بزراعة ال�سجرة املباركة وبتنظيم من �سركة
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ولأ�سباب اقت�سادية وا�ستثمارية وزيادة الرقعة 

املعهد  لن�ساط  املايل  الدعم  وتوقف  العمرانية 

بالقدم  كبري  اأع����داد  ب���داأت  حيث  وال��ب��ح��وث 

الإنتاج  تكلفة  بزيادة  م�سحوبة  الإنتاجية  وقلة 

واخل��دم��ة وت��وق��ف��ت ب��ع��د ه���ذه ال��ف��رتة زراع���ة 

م�ساحات جديدة ل بل العك�س تناق�ست اأعداد 

اخل�سو�س،  وجه  على  انديو  مدينة  يف  النخيل 

النخيل  لبحوث  ان��دي��و  حمطة  اأق���دم  اأغلقت 

اإىل  اأرا�سيها  وحتولت  ال�ستوائية  والفاكهة 

اآخ��ر  ك��ان   1979 ع��ام  ويف  عمرانية  مناطق 

   Date Growers Institute عن  ي�سدر  عدد 

نتيجة  بالنخفا�س  وبداأ  التمور  اإنتاج  وا�ستقر 

فقدان العديد من النخيل القدمي وعدم  اإحالل  

ذكرها  ال�سابق  لالأ�سباب  جديدة  نخيل  مزارع 

لإنتاج  وغريها  ال��وادي  م�ساتل  اأك��رث  واجتهت 

احل��دائ��ق  تن�سيق  لأغ��را���س  النخيل  �ستالت 

وامل��ت��ن��زه��ات وال�����س��وارع وامل��ح��الت وامل��الع��ب 

�سناعة  واأ�سبحت  اأ�سعارها.  بارتفاع  م�سحوبًا 

نخيل  اإن��ت��اج  م�ساتل  اإن��ت��اج  م��ن  ب���دًل  ج��دي��دة 

للتمور وقد �ساد �سنف الزهدي ب�سورة خا�سة 

وكرثة  منوه  �سرعة  ب�سبب  البذرية  والأ�سناف 

للظروف  ومقاومته  جذعه  وا�ستقامة  �سعفه 

ذلك  وا�سطحب  بالآفات  اإ�سابته  وقلة  البيئية 

مناطق  من  الكبري  النخيل  نقل  خدمة  ن�ساط 

اإنتاجه اإىل املدن واملناطق املحيطة بها.

واجهة  ومدنه  ال��وادي   بقى  ذلك  من  وبالرغم 

ومن هذه الإ�ضارات امل�ضيئة:

مدينة يف  الأن�سجة  لزراعة  خمترب  اأول  اإن�ساء 

 2008 ع���ام  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ج���ن���وب     Irvine

لأغرا�س الإنتاج التجاري واأي�سًا لأجراء مزيد 

الهند�سة  جمال  يف  والدرا�سات  الأبحاث  من 

ذالك  وكان  التمر  نخيل  اأ�سناف  على  الوراثية 

اخلا�س  القطاع  م��ن  وا�ستثمار  ت��ع��اون  ثمرة 

الزراعة  ودائ���رة  الأمريكية  ال��زراع��ة  ووزارة 

باإعادة  املبا�سرة  املتوقع  وم��ن  كاليفورنيا  يف 

 Growers Institute Rpt. جملة  اإ���س��دار 

Date  بهدف ت�سجيع الدرا�سات العليا يف هذا 

ا�ستغالل النخيل يف تن�سيق مداخل الفنادق واملنتجعات 

مدخل املتحف الرتاثي للتمور

مناظر وموجودات متحف التمور من الداخل

�سياحية يف �ستاء كل عام على م�ستوى الوليات

والتمور  النخيل  ويعترب  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

نقاط  ال�سنوي  النخيل  وم��ه��رج��ان  واأطباقها 

املنطقة.  يف  ال�سياحة  �سناعة  يف  ا�ستقطاب 

الأخ��ري  العقد  يف  الن�ساط  بهذا  الهتمام  ع��اد 

وامل�ساهدات  ر�سدت  التي  احل��الت  خالل  من 

عن  امل�سوؤولني  مع  واللقاءات  ميدانيًا  امللمو�سة 

من  كل  مع  والت�سالت  ال��وادي  يف  القطاع  هذا 

ممثلي وزارة الزراعة الأمريكية  USDA ودائرة 

ريفر�سايد  وجامعة   CDA بكاليفورنيا  الزراعة 

CAD. وهيئة نخيل كاليفورنيا  River side
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امليدان مع توقعات الطلب على �ستالت النخيل 

الن�سيجي داخليا وعامليا.

كان لالزمة القت�سادية التي �سربت الوليات 

خا�سة  وب�سورة  وال��ع��امل  الأمريكية  املتحدة 

تباطىء  يف  ك��ب��ري  ت��اأث��ري  ال��ع��ق��اري��ة  اأن�سطته 

ال�ستثمار يف جمال التنمية العقارية واحل�سرية 

وال�سناعة  الزراعة  يف  ال�ستثمار  اإىل  والتوجه 

امل�ساحات  انخفا�س  توقف  حيث  واخل��دم��ات 

اإنتاج  اإعالء  الرتكيز  مت  كما  بالنخيل  املزروعة 

التمور بدًل من الإكثار والرتويج لنخيل الزينة 

توقفت  والتي  واملتنزهات  احل��دائ��ق  وتن�سيق 

الأخ��رية  الإح�سائيات  اأ�سارت  حيث  بدورها 

وخ�سو�سًا يف العقد الأخري اإىل زيادة ا�سترياد 

التمور ومنتجاته ب�سكل وا�سح م�سحوبًا بزيادة 

اأ�سعار  زي��ادة  وبالتايل  الداخلي  ال�ستهالك 

العربية  اجلاليات  اأع��داد  زيادة  نتيجة  التمور 

ويف  كاليفورنيا  ولية  يف  والآ�سيوية  والإ�سالمية 

زي��ادة  اإىل   اإ�سافة  عمومًا  املتحدة  ال��ولي��ات 

اأ�سهمت  حيث  ن�سبيًا  والغذائي  ال�سحي  الوعي 

باعتبار  واجل��ام��ع��ات  البحثية  امل��وؤ���س�����س��ات 

لها  وظيفية  اأغذية  والتمور  املجففة  الفواكه 

التغذية  جمعية  ومنها  وغذائية  �سحية  فوائد 

  ANS .الأمريكية

واملحلية  الفيدرالية  احل��ك��وم��ة  �سجعت  كما 

على  الروائ��ي��ة  ك��ول��ورادو  قناة  �سلطة  وكذلك 

ال�ستثمار  خالل  من  الزراعية  الرقعة  زي��ادة 

يف جمالت الزراعة ومنها النخيل يف الأجزاء 

اجلنوبية من الوادي واإعفاء امل�ستثمرين ولفرتة 

يف  امل�سوؤولون  ويتوقع  املياه   اأج��ور  من  �سنوات 

�سيت�ساعف   التمور  اإنتاج  ب��اأن  الزراعة  دوائ��ر 

خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة مع  الرتكيز على 

اجليدة  لنوعيته  نظرًا  )مدجول(  متور  �سنف 

واأ�سعاره امل�سجعة و�سهرته على م�ستوى العامل. 

النخيل  مهرجانات  ن�ساط  تو�سع  املالحظ  من 

واري��زون��ا  وريفر�سايد  انديو  لت�سمل  والتمور 

واملطاعم  ومنتجاتها  التمور  معار�س  وازدادت 

التمور  ومثلجات  حلويات  تقدم  التي  واملقاهي 

يف  ال��ت��م��ور  ت��دخ��ل  غ��ذائ��ي��ة  منتجات  وظ��ه��رت 

تركيبها.

مت  والزائرين  ال�سياح  جذب  وبهدف  �سياحيًا 

ال��وادي  متحف  بجانب  التمور  متحف  اإن�ساء 

النخيل  دخ���ول  ت��اري��خ  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ل��ل��رتاث 

التقليدية  وال�سناعات  اجل��دي��دة  ل��الأرا���س��ي 

التي رافقته والأ�سخا�س والعلماء والذين تركوا 

ب�سماتهم يف تاريخ هذا املح�سول يف الوليات 

املتحدة الأمريكية والعامل كله. ور�سدت عد�سة 

ال�سبكة الدولية للنخيل والتمور. معامل ومواقع 

وم�ساهدات عديدة تو�سح فيها اأن�سطة النخيل 

والزيارات  وال�سياحية  والفنية  العلمية  والتمور 

عموم  يف  واملزارع  البحثية  للمحطات  امليدانية 

الوادي وكما يبني �سرحًا موجزًا لكل �سورة.

استشاري دولي في تكنولوجيا التمور
الشبكة الدولية للنخيل والتمور  ê

اأ�سهر اأ�سناف التمور يف حمطة جتارب 

جامعة ريفر �سايد/كاليفورنيا

الكاتب مع الفريق الأمريكي اأثناء التجوال يف املزارع القدمية

اأقدم معر�س ملنتجات التمر و�سناعات النخيل الفولكلورية ولية اأنديوا1948


