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ت�شري  كما   .)2( التاريخ  فجر  منذ  العربية 

بع�ض التقارير الأخرى اإىل قدم نخلة التمر يف 

زراعات  اإىل  اإ�شارة  ذلك  قبل  ما  اإىل  املنطقة 

تبلغ  بول�ش�شتان.  ب��ولي��ة  ال��ق��دمي��ة  النخيل 

هكتار  األف   90.1 بالنخيل  املنزرعة  امل�شاحة 

عام  طن  األ��ف   557.5 بلغت  اإنتاجية  اأعطت 

طن  اآلف   104 بت�شدير  قامت   2008\2007

مبا قيمته 38 مليون دولر اأمريكي تقريبا عام 

 .)3،4( 2007

الفاكهة  حم��ا���ش��ي��ل  اأح���د  ال��ت��م��ر  نخيل  ي��ع��د 

تعداد  و�شل  التي  باك�شتان  بدولة  الرئي�شية 

�شكانها يف 2010 اإىل 185 مليون ن�شمة حمتلًة 

بذلك املرتبة ال�شاد�شة على م�شتوى العامل يف 

التقارير  بع�ض  اأرج��ع��ت   .)1( ال�شكان  تعدد 

بباك�شتان  النخيل  زراع����ة  وان��ت�����ش��ار  ب��داي��ة 

الهند مع  ب��اد  الإ���ش��ام يف  بداية دخ��ول  اإىل 

هجريا.   712 �شنة  قا�شم  ب��ن  حممد  دخ���ول 

اجلزيرة  ب�شبة  النخيل  زراع��ة  انت�شرت  حيث 

تأثيــر األمطـــار 
والفيضــانـــات 

على ثمـار وأشجـار 
نخيل التمر في الباكستان

adelaboelsoaud@gmail.com

د. عادل احمد ابوال�سعود

اأ�شتاذ زائر، معهد بحوث النخيل

جامعة �شاه عبد اللطيف، �شند، باك�شتان
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املناطق الرئي�شية لزراعة النخيل يف باك�شتان 

خريبور  )بلوت�ش�شتان(،  توربت  بنجكور،  هي 

)ملتان(،  جاهنك  )�شند(،  �شكر   � روه��ي   �

ال�شمالية  املناطق  وبع�ض  خان  اإ�شماعيل  ديرا 

 85 اأن  اإل  البنجاب.  ولي��ة  يف  الباك�شتان  من 

منطقة  يف  يتمركز  ال�شند  اإنتاج  من  تقريبًا   %

اخل��ري.  مدينة  بالعربية  تعني  وه��ي  خ��ريب��ور 

مو�شم جمع الثمار يبداأ من �شهر يونيو ويوليو 

�شبتمرب  لأغ�شط�ض  وميتد  خريبور  منطقة  يف 

ترتفع  حيث  وبلوت�ش�شتان.  البنجاب  وليتي  يف 

درج��ات احل��رارة ب�شدة يف و�شط باك�شتان يف 

منطقة »�شكر« و »خريبور« حلدود تزيد عن 50 

درجة مئوية يف منت�شف ف�شل ال�شيف. �شقوط 

الأمطار املو�شمية يف ف�شل ال�شيف خا�شة يف 

خ�شائر  �شبب  اأغ�شط�ض  يوليو،  يونيو،  اأ�شهر 

بلغت  املناطق  ه��ذه  يف  النخيل  ملزارعي  جمة 

يف بع�ض ال�شنوات 100% من املح�شول خا�شة 

الأ�شجار.  علي  الثمار  ن�شج  فرتة  يف  ياأتي  انه 

ملوعد  تبعا  اآخر  لعام  عام  من  ال�شرر  يتفاوت 

�شقوط  �شاعات  وعدد  الأمطار  �شقوط  ومكان 

املطر )كمية املطر(. يف منطقة خريبور حمل 

الدرا�شة عند �شقوط املطر يف بداية �شهر يونيو 

علي  اإل  يوؤثر  ل  فاإنه  فقط  �شاعتني  اأو  ل�شاعة 

 ”Gajar« الن�شج مثل �شنف  الأ�شناف مبكرة 

الأ�شناف  من  وه��ي   ”Kasho-wari“ و�شنف 

مرحلة  يف  اأكلها  ميكن  ل  التي  جافة  الن�شف 

اخلال طازجة لرتفاع املادة التانينية بالثمار. 

الق�شرة  ت�شقق  يف  ال�شلبية  الأع��را���ض  وتتمثل 

احلايل  باملو�شم  حدث  كما  للثمرة  اخلارجية 

ت�شققت  “اأوطاقن” حيث  �شنف  لثمار   2010

مرحلة  يف  وه��ي  للثمار  اخل��ارج��ي��ة  الق�شرة 

التلوين حيث  كاملة   ،)  1 رقم  )�شكل  اخلال 

ت�شاقطت الأمطار لأكرث من مرة ملدد تفاوتت من 

الن�شف �شاعة اإىل ال�شاعة الكاملة خال اليوم 

من  اأي  تتاأثر  الأخ��ر مل  اجلانب  علي  ال��واح��د. 

ثمار الأ�شناف الأخرى والتي ما زالت يف مرحلة 

اخلال لكنها خ�شراء اللون، مل تتلون بعد. مما 

يدل على عدم التاأثر الن�شبي للثمار خال مرحلة 

اخلال قبل اأن يكتمل تلوين الثمار. 

اإىل  يونيو   20 من  الفرتة  يف  الأمطار  �شقوط 

الرئي�شية  الأ�شناف  ح�شاد  )ف��رتة  يوليو   10

وكربالني(  اأ�شيل  اأ���ش��ن��اف  مثل  املنطقة  يف 

ال��زراع��ة  مناطق  ك��ربى  خ��ريب��ور،  منطقة  يف 

والت�شنيع يف باك�شتان والتي قد ت�شكل ما يقرب 

باك�شتان  ل��دول��ة  الكلي  الإن��ت��اج  م��ن   %40 م��ن 

بغزارة  متوا�شلتني  �شاعتني  ملدة   ،)1 )جدول 

تقل  ل  الثمار  ن�شبة كبرية من  لتلف  ي��وؤدي  قد 

ال�شجر.  على  الكلي  املح�شول  من   %20 عن 

و�شلت  التي  الأ�شناف  يف  الن�شبة  هذه  وتزيد 

�شقطت  اإذا  اأم���ا  ال��رتط��ي��ب.  ملرحلة  ثمارها 

اأيام  لعدة  ال�شاعات  من  اأط��ول  لعدد  الأمطار 

متوا�شلة فتوؤدي اإىل تلف 100% من املح�شول 

الذي ما زال على ال�شجر ومل يجمع بعد وكذلك 

ال��ع��راء.  يف  للتجفيف  ح�شائر  على  املن�شر 

الأم��ط��ار خ��ال ف��رتة خ��ارج  اإذا �شقطت  اأم��ا 

ما حدث  وهو  الثمار(  ن�شج  املدة )فرتة  هذه 

كبرية  كمية  ف��اإن   2010 احل��ايل  العام  بالفعل 

واإج���راء  ح�شادها  مت  ق��د  يكون  الإن��ت��اج  م��ن 

النخل  على  يبقى  ول  عليها  التجفيف  عمليات 

اإل الأ�شناف املتاأخرة. على اجلانب الأخر قد 

ميتد مو�شم احل�شاد طوال يوليو وي�شل لنهاية 

خ��ان،  اإ�شماعيل  دي��را  مناطق  يف  اأغ�شط�ض 

وملتان وبع�ض مناطق ولية البنجاب ال�شمالية 

حيث تقل فيها درجات احلرارة عن منت�شف 

كما  ال�شرر  اأعرا�ض  فيها  وتت�شابه  باك�شتان. 

ال�شرر  اأعرا�ض  وتتلخ�ض  خريبور.  يف  يحدث 

الثمار عن طريق اجلروح  اإىل  املياه  يف دخول 

نتيجة  واأي�شًا  الثمار  يف  واحل�شرية  امليكانيكية 

ت�شقق الق�شرة اخلارجية، ونتيجة لرتفاع ن�شبة 

ال�شكريات بالثمار يبداأ منو الفطريات بداخل 

الثمار  وخ�شارة  التخمر  عمليات  يليه  الثمار 

)�شكل رقم 2،3(.

يخ�شى املزارعون من �شقوط الأمطار املو�شمية 

والتي يتزايد احتمال هطولها بالدخول يف �شهر 

لاأ�شناف  باحل�شاد  املزارعون  فيقوم  يوليو 

الثمار  على  ت�شققات  ظهور   :)1( رق��م  �شكل 

اأث��ن��اء ط��ور اخل��ال ل�شنف اوط��اق��ن  نتيجة 

لهطول الأمطار ل�شاعتني متوا�شلتني بغزارة.

اأم��اك��ن  يف  ال��ث��م��ار  تخمر   :)2( رق���م  �شكل 

الإ�شابات واخلدو�ض بعد �شقوط الأمطار ملدة 

الأ�شيل  اأثناء مرحلة اخلال ل�شنف  �شاعتني 

الباك�شتاين.

وت�شقق  بالثمار  الأعفان  منو   :)3( رقم  �شكل 

الق�شرة اخلارجية ل�شنف الأ�شيل.



لا
لقم

ا ةم
اقم

مل
ا ة

قمل
ةمل

ا 
اقم

مل
ن ة

تق
س

قك
ةمب

ي 
ر ف

تل
ل ةم

خي
ر ن

جـق
ش

 وأ
ـقر

ثل
ى 

عل
ت 

نـــق
ضــق

في
وةم

قر 
طـــ

ألم
ر ة

ثيــ
تأ

58

وبداأت  اخلال  مرحلة  كامل  اإىل  و�شلت  التي 

يف الرتطيب. قبل احل�شاد باأ�شبوع اأو اأ�شبوعني 

يتم جمع الثمار التي دخلت يف مرحلة الرتطيب 

ال�شم�ض  يف  تن�شر  ثم  يدويا  ال�شجر  علي  من 

عليها  ويطلق  الرطوبة.  ن�شبة  فيها  تقل  حتى 

اأ�شعاره  وتزيد   dates »متر«  هناك  املزارعون 

يتم  والتي  املح�شول  من  الكبرية  الن�شبة  عن 

باك�شتان نتيجة لهطول الأمطار امل�شتمر وكانت 

اأكرث  العظيم  ال�شند  نهر  م�شب  حيث  ال�شند، 

ليغطي  املاء  م�شتوى  وارتفع  ت�شررًا.  املناطق 

املرت  م��ن  لأك��رث  ي�شل  بارتفاع  الأر����ض  كامل 

اأحيانا. جنا معظم حم�شول الثمار هذا العام 

حيث هطلت الأمطار ب�شدة بعد جمع 90% من 

املاحظات  م��ن   .)6 رق��م  )�شكل  املح�شول 

املهمة اأن الفي�شانات مل توؤثر على منو الأ�شجار 

انح�شار  بعد  لوحظ  ذلك  من  العك�ض  على  بل 

املاء )اأكتوبر( حت�شن ن�شبي لاأ�شجار ال�شعيفة 

ارتفاع  م��ن  تعاين  التي  باملناطق  والأ���ش��ج��ار 

لغ�شيل  نتيجة  يف�شر ذلك غالبا  الأم��اح. وقد 

تيار  مع  امللح  و�شريان  الأرا�شي  بهذه  الأماح 

املاء مما انعك�ض بالإيجاب على النمو اخل�شري 

بدا  التي  اأوراق جديدة غري  وخروج  لاأ�شجار 

عليها اثر امللوحة )�شكل رقم 7(. اأي�شا غ�شيل 

بالأ�شجار  ال��غ��ذاء  م�شنع  ه��ي  التي  الأوراق 

وما  ال�شوئي  البناء  عمليات  حت�شن  اإىل  يوؤدي 

الفي�شان  اأثر  للنخلة.  عام  حت�شن  من  يتبعها 

العمر،  يف  ال�شغرية  الأ�شجار  على  بال�شلب 

ق�شرية الطول واملتاأخرة يف احل�شاد اإىل غرق 

فيما  لها  التن�شري  حتى  امل��اء.  يف  ال�شوباطات 

بعد مل يوؤد اإىل اإنقاذ هذه الثمار. تاأثرت اأي�شٍا 

الزراعات احلديثة حيث تلفت ن�شبة كبرية من 

الف�شائل ال�شغرية حديثة الزراعة. 

عبد  �شاه  جامعة  النخيل،  بحوث  معهد  ق��ام 

الأث��ر  من  واحل��د  للتخفيف  بدرا�شة  اللطيف 

يف  وامل�شاعدة  املو�شيمية،  ل��اأم��ط��ار  ال�شار 

املناطق  يف  للمزارعني  احللول  بع�ض  تقدمي 

امل�شابه، وتتلخ�ض يف التايل:

الرتكيز على الأ�شناف املبكرة، عالية اجلودة 

منت�شف  قبل  الرطب  ملرحلة  ت�شل  قد  والتي 

يونيو. لقد كان للمعهد جتربة يف زراعة وتقييم 

منطقة  يف  املتميزة  العربية  الأ�شناف  بع�ض 

مثل  املح�شول  يف  تبكريًا  اع��ط��ت  و  خ��ريب��ور 

)�شكل  »عنرب«   ، »�شفاوي«   ، املدينة«  »عجوة 

»الأخا�ض«   ، »املجدول«  �شنف  اأما   .)8 رقم 

يف  النقع  عملية  عقب  الثمار   :)4( رقم  �شكل 

املاء املغلي املحتوي على ملح م�شاد لاأك�شدة.

اأي��ام   5 بعد  الثمار  تن�شري   :)5( رق��م  �شكل 

للجفاف يف ال�شم�ض بعد نقعها يف املاء املغلي.

باملاء  النخيل  ب�شاتني  غمر   :)6( رق��م  �شكل 

لعدة �شهور نتيجة للفي�شانات.

اخلال  مرحلة  يف  الثمار  فتوؤخذ  ح�شادها. 

وجتمع يف مناطق خم�ش�شة ل�شلق هذه الثمار 

ت�شتخدم  وق��د  دقيقة.   15 مل��دة  يغلي  م��اء  يف 

تلون  ع��دم  ت�شمن  وال��ت��ي  الكيماويات  بع�ض 

الثمار باللون البني بعد النقع والتجفيف، وهي 

بعد   .)4 رقم  )�شكل  لاأك�شدة  م�شادة  م��واد 

ح�شائر  على  وجتفف  الثمار  هذه  توؤخذ  ذلك 

من  ت��رتاوح  ملدة  النخيل  �شعف  من  م�شنوعة 

املتوفرة  احل���رارة  درج���ات  ح�شب  اأي���ام   6-5

ليا  احل�شائر  هذه  وتطوي   .)5 رقم  )�شكل 

نتيجة  الثمار  يف  الرطوبة  ن�شبة  زي��ادة  لعدم 

الليل.  اأث��ن��اء  اجل��و  يف  الرطوبة  ن�شبة  ارت��ف��اع 

اإىل  الثمار  يف  الرطوبة  ن�شبة  ت�شل  وعندما 

20-25 % جتمع هذه الثمار يف �شناديق خ�شبية 

للخارج.  الت�شدير  ثم  اجلملة  �شوق  يف  للبيع 

 50-40 الأ�شيل  �شنف  الواحدة  النخلة  تعطي 

من  ثمنها  ي��رتاوح  جمففة  ثمارًا  جرامًا  كيلو 

2000 -7000 روبية )25-90 دولرًا اأمريكيًا( 

بداية  لونها،  وزن��ه��ا،  اأو  الثمرة  حجم  ح�شب 

حجما،  اكرب  وزن��ا،  اأثقل  كانت  كلما  املو�شم. 

م�شادات  )ا�شتخدام  بني  ولي�ض  ا�شفر  لونها 

غالبا  ال�شعر.  زاد  كلما  الغلي(  اأثناء  الأك�شدة 

 � الهند  مثل  املجاورة  دول  اإىل  ت�شديرها  يتم 

بنجادي�ض � اندوني�شيا لاأغرا�ض الدينية.

يوؤدي  احل�شاد  مو�شم  اأثناء  الأمطار  �شقوط   

جتفيفها  عملية  اأث��ن��اء  ال��ث��م��ار  يف  خل�شائر 

اأن  تلبث  ل  لأنها  تلفها.  اإىل  وي��وؤدي  ال�شم�شي 

منو  عملية  وت��ب��داأ  الرطوبة  ن�شبة  بها  ت���زداد 

الفطريات والتخمر. يتم طبخ ن�شبة تزيد عن 

خ�شية  املغلي  امل��اء  يف  الكلي  الإنتاج  من   %85

اأثناء  اأك��رب  لفرتة  تركت  اإذا  الأمطار  �شقوط 

اأحد  ه��ذا  ولعل  الأ���ش��ج��ار.  على  الثمار  ن�شج 

ابرز عوامل تذبذب الإنتاج من عام لآخر على 

م�شتوى باك�شتان. 

الأمطار  تهطل  عندما  تاأتي  الكربى  الطامة 

على كامل الباد لفرتات طويلة كما حدث هذا 

العام، يف اأغ�شط�ض 2010. �شربت الفي�شانات 
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ويبداأ  يونيو  يف  متاما  اخل��ال  تلوين  فيكتمل 

مرحلة الرطب يف يوليو مما قد يعر�شها خلطر 

�شقوط الأمطار وتلف الثمار. 

لتغطية  للماء  منفذ  غ��ري  غ��ط��اء  ا���ش��ت��خ��دام 

التي  الفرتة  الثمار يف  اأثناء ن�شج  ال�شوباطات 

منطقة  يف  وهي  الأمطار  �شقوط  فيها  يحتمل 

جمع  وحتى  ويوليو  يونيو  “خريبور”  الدرا�شة 

ال�شوباطات  املح�شول من على النخل. تغطية 

من  اأخ���رى  مناطق  يف  وا���ش��ع  نطاق  على  يتم 

ولية   � الأمريكية  املتحدة  الوليات  مثل  العامل 

كاليفورنيا )5( و هناك مواد عديدة ت�شتخدم 

لذلك يف مناطق اأخرى من العامل و لكن لأغرا�ض 

ثمار  )حماية  الرطوبة  لتوفري  �شواء  متعددة 

لعدم  الازمة  الرطوبة  وتوفري  الدبا�ض  �شنف 

وتبكري  اخلارجية  بالق�شرة  ت�شققات  ح��دوث 

املتحدة(  العربية  الإمارات  دولة  املح�شول يف 

احل�شرية  الآف��ات  من  ال�شوباطات  حماية  اأو 

قد  وفيها  بالرمال،  املحملة  الرياح  والطيور، 

النيلون  من  م�شنوع  �شبكي  غطاء  ي�شتخدم 

لذلك   .)5( ال�شوباطات  لتغطية  والبا�شتيك 

اجري املعهد درا�شة على ا�شتخدام منتج �شبه 

ورقي اأبي�ض اللون، و �شبه منفذ لل�شوء لتغطية 

)�شكل  الأمطار  �شقوط  حال  وحمايتها  الثمار 

رقم 9(. تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن التغطية بداية 

من منت�شف يونيو اإىل منت�شف يوليو اأدت اإىل 

التبكري يف جمع املح�شول باأ�شبوع عن مثيلتها 

من  التقليل  الأ�شناف.  جميع  يف  املغطاة  غري 

مل  كما  لاأتربة.  والتعر�ض  احل�شرية  الإ�شابة 

والكيمائية  الفيزيائية  ال�شفات  معنويا  تتاأثر 

للثمار بالتغطية. يجب الأخذ يف العتبار موعد 

ن�شج الثمار الذي يختلف من �شنف لآخر واإل 

الرطوبة  ارت��ف��اع  نتيجة  ب�شدة  الثمار  ت��اأث��رت 

واأدى ذلك ل�شقوط معظم الثمار. 

والتي  ال�شناعية  املجففات  من  اأي  ا�شتخدام 

يف  وتعتمد  باك�شتان  يف  منها  العديد  انت�شر 

عملها علي الطاقة ال�شم�شية يف توفري احلرارة 

بعيدًا  بيوت مغلقة  الثمار يف  لتجفيف  الازمة 

عن الظروف اجلوية ومبعدلت اأكرب، وتاأخذ يف 

اعتباراتها عدم تلوث البيئة املحيطة. 
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�شكل رقم )7(: التح�شن الن�شبي حلالة اأ�شجار 

ال�شديد  التاأثري  من  تعاين  كانت  التي  النخيل 

للملوحة بعد غ�شيل الأماح نتيجة للفي�شانات.
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العربية  اململكة  “�شفاوي” املدخل من  �شنف 

ال�شعودية.
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مرحلة اخلال للحماية من الأمطار.


