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  زراعة النخیل وانتاج التمور والیة الخرطوم مركز تطویر

  تحت اشراف الوزارة المباشر وبرعایة 
  دــحاج بشیر محمد عی

حاج بشیر الذي اقر بإعطائه . أشارت النخیل النسیجي بدأت من هنا ومازال المعین یحمل الكثیر بوجود حامل اللواء م
فیصل ومن خلفهم أوقدو الشمعة فأزاحت  .دقنیف  و . ن ادریس بادریس عثما.م قالده شرف النخیل لمدیر المركز

. عوض و ب.داوود وحرمه المصون و د.الظالم وزادت االهتمام فكون االستاذ هاشم هارون الجمعیة إكرامًا للنخلة ب
من تطور  ضل مما طرأ على النخیلخیري ورفاقهم زینوا باحات المركز بمصابیح العلم والتجارب الناجحة فكان لهم الف

 ٕ   .زدهاروا
في . لمركز الى عموم مدن السودانالناجحة وانطلقت من ا شراقات التجاربخیل للشارع العام بالخرطوم إحدي إنقل الن

  .یام عطا المنان وجودة اهللا عثمان وتطویر الخرطوم والتخطیط العمراني لهم شرف دفع التجربة ونجاحهاأ

صالح والمواساة ل مزرعة تمور برحي في السودان اإلو دید ووافق على إنشاء أتهتدي بالرأي الس بشیر النفیديالمرحوم 
  .بادرت بزراعة النخیل

نتشر في مساحات واسعة في قارتي آسی ٕ ا ــعرف النخیل قبل حوالي ستة آالف عام وا
یتمتع بمیزات تفصیلیة كثیرة من  ن السوداننتقل الى القارة االمریكیة وألا ثم إــوأفریقی

وخصبة ومصادر میاه متنوعة ومناخ متباین فان شجرة النخیل تحتل  رض واسعةأ
ً مهما في ح یاة فیه مكانه عظیمة السیما في والیتي الشمالیة ونهر النیل وتعتبر جزء

هل تلك المناطق وتشكل لهم الغذاء والمأوى واصبحت من صمیم تقالدیهم وثقافتهم أ
  .ونجد ذلك في تراثهم واغانینهم

ة من سعة اراضي السودان الصالحة لشجرة النخیل بتعمیم زراعتها في مناطق أوسع إلنتاج التمور النها ستفادویمكن اإل
ال ــــا فقـــــى زراعتهـــــث علـــــوح) ص(رها ــــــــغذائیة واقتصادیة واجتماعیة وجمالیة ودینیة، فقد ذك: ذات فوائد وقیم عظیمة

في الصناعات ستفادة منها والحیوان ویمكن اإل لالنسان دة غذائیة شبه كاملةفهي ما ))بیت ال تمر فیه جیاع أهله ((
  .الغذائیة

في االرض التحتاج لكثیر من العناء حیث یتعامل معها االنسان  والنخلة سهلة التعامل زراعة ورعایة اذ بمجرد ثباتها
مناخیة المختلفة وتجود بالعطاء فثمارها ، وتتحمل الظروف الباسلوب علمي صحیح ومخاطر زراعتها وانتاج تمرها قلیلة 
  .تؤكل في ثالث مراحل ویمكن االحتفاظ بها ألكثر من عام
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لیس لها منافس في المناطق الصحراویة ثم هي تشكل غطاءًا نباتیًا یؤدي لتماسك التربة، ومصدا للریاح وتخفض درجة 
بذلك شجرة الحیاة والعمود الفقري  –لها فهي الحرارة، وتمنع الزحف الصحراوي وتوفر بیئة صالحة للنباتات من حو 

  .لالنتاج الزراعي

هتمت وزارة الزراعة والثروة الحیوانیة والري بوالیة الخرطوم بنخیل التمر بعد انتشار زراعة النخیل وانتاج التمور منذ وقد إ
بهدف نشر  )رطومبالخ(بدایة تسعینات القرن الماضي انطالقًا من مزرعة حاج بشیر محمد عید بالجریف غرب 

المعارف العلمیة عن زراعة وفالحة وحصاد النخیل ومعاملة التمور عبر الحقول االیضاحیة وایام الحقل االرشادیة 
وهو اصال مهندس (والمؤتمرات والندوات العلمیة وورش العمل التي شارك فیها نفر من الخبراء والعلماء منهم حاج بشیر 

ومنهم بروفیسور قنیف والمهندس الزراعي إدریس عثمان ) فسرى حب النخلة في دمه مدني ولكنه نشأ في بیئة زراعیة 
عبد اهللا .بنت وهب عبد اللطیف، م. فاطمة عبد الرؤوف ومدیري االرشاد الزراعي م.داود حسین داود، د.ادریس، و د

لمجال بذكرهم جمیعا خیري، الشیخ الكاروري وغیرهم كثیرون الیسمح ا .عوض محمد احمد، ب.د سالفة، .الضو ، د
تجاهات ورغبات قویة لدي افراد ومؤسسات ومنتجین القتناء نامج انتشار ثقافة النخیل فبرزت إوقد تحقق من هذا البر 

وبدأ برنامج نقل النخیل .. ، وانتشرت زراعة النخیل بالمزارع والحدائق والطرقات نخلة التمر كمحصول بستاني او للزینة
 یر مالیة الخرطوم السابق المهندس الحاج عطاحاج بشیر ووز  دیدة في السودان كان رائدهاالكبیر المثمر كتجربة ج

  .المنان وهیئة تطویر الخرطوم والمهندس هشام جالل الدین

 وكانت تجربة لها مابعدها في) مشرق ود لقاي(وتم تزیین شارع النیل بنخیل باسقات بأجود انواع االصناف السودانیة 
  .ل النخیل المثمر في العاصمة وكثیر من مدن السوداننق نتشار ظاهرة إ
  

  -:فكرة إنشاء مركز تطویر وزراعة النخیل وانتاج التمور
عالمي الكثیف اخذت نخلة التمر مكانها بین المحاصیل البستانیة في المزارع وبفضل هذا البرنامج االرشادي واإل

لجمع شتات المعلومات والنتائج التي تعني بتطویر  صبحت الحاجة ملحةوأ. دائق العامة والخاصة والطرقاتوالح
امتدادا وتواصال طبیعي للجهود  –حاج بشیر محمد عید بمزرعته الخاصة  ث زراعة النخیل وانتاج التمور لدىوتحدی

اعة السابقة الرامیة لالهتمام العلمي بهذه الشجرة وبارك هذه الفكرة وهذا التوجه الدكتور فیصل حسن ابراهیم وزیر الزر 
الخرطوم الذي جمع نفرًا من خبراء زراعة النخیل والجهات العلمیة ممثلة في هیئة البحوث ومركز البحث  السابق بوالیة

/ لي السیدنشاء هذا المركز، بل وتو للتشاور في اعداد تصور متكامل إل العلمي والجامعات وهیئات القطاع الخاص
شراف وزارة الزراعة ، ووجه بان یكون المركز تحت إ در الفني واالداريمر تاسیس قاعة التدریب وتوفیر الكاالوزیر أ

 .والثروة الحیوانیة والري بوالیة الخرطوم
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  -:أهداف المركز
تغییر المفاهیم والسلوك تجاه التعامل مع نخلة التمر في المتطلبات الزراعیة والفالحیة ودعم معارف المنتجین  .1

ب العلمیة والتقانات الحدیثة والمستحدثة في مجال زراعة النخیل وفالحة والعاملین بحقول النخیل باالسالی
 .النخیل ومعاملة وتداول وتصنیع وتسویق التمور

دخال االصناف ذات الشهرة العالمیة الممتازة ودعمها باالصناف المحلیة ودراسة مدى مالئمتها للظروف إ .2
 .المختلفة المحلیة وتوطینها في البیئات المناسبة بمناطق السودان

 .إنشاء مجمع وراثي للنخیل المستورد والمحلي بغرض دراستها علمیا وان تكون مجاال للبحث العلمي واالكثار .3
 .إدخال الماكنة الزراعیة في زراعة وفالحة النخیل ومعاملة التمور .4
 .تعریف العاملین بحقول النخیل باآلفات واالمراض والوقایة منها .5
 .المناسبة بین الحقول واشجار النخیل التعریف بالمحاصیل البینیة .6
 .إدخال التمور في تغذیة الحیوان واالستفادة من فائض االنتاج .7
 .المجال بالمعارف العلمیة والتقنیة تشجیع الصناعات في مجال التمور ومخلفات النخیل ودعم هذا .8
 .إعداد معرض دائم والمشاركة في المعارض المحلیة والعالمیة .9

 .النخیل واالشراف علیها واعداد دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیةتاسیس مزارع وحقول  .10
  

  -:إنجازات مركز تطویر زراعة النخیل وانتاج التمور
  

التدریب اهم نشاطات المركز فقد تم عقد دورات تدریبیة تصل الى عشرین دورة الن للنتجین وعمال  -:التدریب - 1
لعاملیین بحقول النخیل والمرأة الریفیة والحضریة وطالب مزارع النخیل والمهندسین والمرشدین الزراعیین ا

بمرحلة االساس وهواة ومحبي نخلة التمر في مجال العریف  كلیات الزراعة وتالمیذ الفالحة المدرسیة
باالصناف وطرق اكثار النخیل والعملیات الزراعیة والفالحیة والتقنیات الحدیثة والتعریف باالفات واالمراض 

 .تها  والحصاد ومعاملة التمور وتداولها وتصنیفها وتصنیع اجزاء النخلةوكیفیة مقاوم
 

ادخال االصناف العالمیة الممتازة باستجالبها من مختبرات زراعة االنسجة والعمل على تربیتها بمشاتل المركز  - 2
فسائل على اساس علمیة واعدادها وتهیئتها حتى مرحلة زراعتها في الحقل یعتبر المركز اول من ادخل ال

النسیجیة من االصناف العالمیة الممتازة وبلغت الكمیات المستوردة قرابة ثمانین الف فسیلة الصناف مختلفة تم 
 .توزیعها للمنتجین والراغبین بمناطق السودان المختلفة

 
رنتها اعد المركز دراسة مبدئیة عن االصناف العالمیة الممتازة ومدى مالءمتها لمناطق السودان المختلفة ومقا - 3

 .باالصناف المحلیة
 

 .تم اعداد نشرات ارشادیة ومطبوعات عن زراعة وفالحة النخیل لتوفیر المعلومات والمعارف العلمیة - 4
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 .وترویجیة لزراعة النخیل من االصناف العالمیة الممتازة یقوم المركز بنشاطات اعالمیة - 5
 
خبرة كبیرة في تأسیس مزارع النخیل ویقدم  أعد المركز دراسات جدوى فنیة واقتصادیة النشاء مزارع نخیل وله - 6

انشأ المركز عددا كبیرا من مزارع النخیل في العاصمة ووالیات  .خدمات المتابعة واالشراف باقل تكلفة ممكنة
 .السودان المختلفة ویقوم بمتابعتها واالشراف علیها

 
یر من المؤسسات والمزارع لكث% 100للمركز خبرة كبیرة في نقل النخیل المثمر بدرجة نجاح تصل الى  - 7

العامة والخاصة ومنها على سبیل المثال، شارع النیل امام قاعة الصداقة،  مسجد الشهید مرورًا ببنك  والحدائق
الخ ویقوم المركز بخدمات مابعد النقل من اشراف .. السودان ومخطط السنط، وملعب القولف بسوبا الغابات

 .وفالحة ورعایة وحصاد ومتابعة 
 

المركز منذ تسعینات القرن الماضي ومن قبل انشائه مؤتمرات وندوات وورش عمل ومعارض واشترك مع  أقام - 8
 .جمعیة فالحة ورعایة النخیل السودانیة في معارض عالمیة الحقاً 

 
المركز أول من ادخل الفسائل النسیجیة من االصناف العالمیة الممتازة وعمل على الترویج إلدخاله وبموجبه  - 9

سات وشركات كبیرة في استیراد فسائل النخیل النسیجیة وشارك في تأسیس عدد كبیر من المزارع دخلت مؤس
مزرعة السیدة مریم العذراء، المجمع الوراثي بمشروع . منها مزرعة مجموعة النفیدي، مزرعة الشركة العربیة

 .الخ...السلیت، ومزرعة القوصي بغرب امدرمان
 

ن المستثمرین المحلیین والمغتربین على انشاء مزارع نخیل من االصناف أبرم المركز عقودات مع مجموعة م -10
 .العالمیة الممتازة والمختلفة وااللتزام بمتابعتها واالشراف علیها حتى تثمر

 
  جمعیة فالحة ورعایة النخیل السودانیة 2010یولیو  11مجلة النخیل  عدد : المصدر


