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  زراعة النخيل وإنتاج التمور يف الوطن العريب واقع

  إعداد األستاذ الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم
  )أكساد(املركز العريب  –رئيس برنامج النخيل / مدير إدارة املوارد النباتية 

  

  الملخص

ي النبات المناسب بيئيًا للمناطق تنتشر نخلة التمر على امتداد مساحة الوطن العربي من موريتانيا حتى الخليج العربي وه

 90 ما يقارب من مساحة الوطن العربي، حيث وصل عدد أشجار النخيل إلى% 90الجافة وشبه الجافة التي تمثل 

  .من اإلنتاج العالمي للتمور%  75مليون طن وهو ما يمثل  6.4مليون نخلة تنتج أكثر من 

الساحلية ومناطق ضفاف األنهار كما أن أنظمة طق الداخلية والمناطق واحات إلى المناومناطق زراعة النخيل تمتد بين ال

زراعة النخيل في هذه المناطق تميزت بخمسة أنماط زراعية هي النظام المكثف، والنظام المتسع، والنظام األحادي، 

  .والنظام المختلط، والزراعة على حواف المزارع

ل الخليج العربي باالهتمام بنخلة التمر والتوسع في زراعتها وزيادة وتميزت العديد من الدول العربية وفي مقدمتها دو 

ها وتحسين نوعيته كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة يتأعدادها إضافة إلى زيادة إنتاج

بة الثانية عربيًا في إنتاج التمور احتلت المرتالتي  المملكة العربية السعوديةالعربية المتحدة ومملكة البحرين ففي  اإلمارات

تأتي النخلة في مقدمة محاصيل الفاكهة من حيث المساحة المزروعة حيث بلغت نسبة  ،)ألف طن 982(بلغ  الذي

الدخل التمور دورًا بارزًا في  وتصدير ولعملية إنتاج وتصنيع% 72حوالي النخيل إلى إجمالي المساحة المزروعة مساحة 

يمثل قطاع النخيل النشاط الزراعي األكبر من حيث المساحة المملكة، أما في سلطنة عمان  الزراعي في القومي

من إجمالي مساحة % 83من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية و % 50حوالي وتشكل مساحة النخيل  المزروعة،

   .أشجار الفاكهة

تنويع مجال الالقطاع من أهمية خاصة في  لما لهذاأولوية متقدمة في سلطنة عمان طاع النخيل والتمور ق واحتلت

بساتين النخيل وٕاحالل األصناف الجيدة زراعة وعملت الحكومة على إقامة مشروع حيوي بإعادة  مصادر الدخل القومي

وتشير الدراسات إلى  .تحقيق عوائد اقتصادية مهمة عززت من الناتج المحلي الزراعي للسلطنةودلت الدراسات على 

ألف نخلة في مطلع الثمانينات  347ألف نخلة إلى  892وتناقص أعدادها من في مملكة البحرين نخيل دهور قطاع الت

وقف هذا التدهور والعمل على االهتمام بهذه الشجرة  أدت إلى من خالل قانون حماية النخيلو إجراءات الحكومة  على أن
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ة مهمة مقارنًة مع االستثمارات اقتصادي عوائدحقق ت النخيلزراعة التي تعتبر المحصول التقليدي في المملكة خاصة وأن 

قامت الدولة بحملة واسعة لالهتمام فقد  اإلمارات العربية المتحدة، أما في دولة في الحيازات الزراعية الزراعية األخرى

شجرة  مليون 40بهذه الشجرة المباركة وبشكٍل خاص في مجال زيادة أعداد النخيل حتى بلغ عدد أشجارها أكثر من 

ألف طن إضافة إلى التوسع في مجال اإلعداد والتعبئة  760الذي بلغ واحتلت المرتبة الثالثة عربيًا في إنتاج التمور 

  .والتصنيع واالهتمام بالزراعة العضوية وٕانتاج الوقود الحيوي من التمور

خاصة وأنها تصدر إلى نخلة األخرى واعتماد العديد من الصناعات على ثمارها وأجزاء الومع أهمية التمور ومنتجاتها 

العديد من أقطار الوطن العربي األخرى ودول العالم إال أن قطاع النخيل والتمور ال زال يعاني العديد من المشاكل 

ترافق صناعة التمور األمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات لغرض النهوض بواقع هذا القطاع التي والمعوقات 

مع ضرورة إنشاء جهاز أو هيئة أو مركز أو شبكة مختصة في مجال تطوير زراعة وٕانتاج التمور على  مهمالحيوي وال

  .مستوى الوطن العربي

  :مقدمة
تعد نخلة التمر أعظم شجرة منتجة للغذاء في المناطق الصحراوية حيث تسمى ثمارها فاكهة الصحراء، وهي تنتشر في 

سي في التأقلم مع الظروف المناسبة لتوطين السكان واستدامة حياتهم، بل إن انتشار الواحات العربية وتمثل العامل األسا

فهي تمثل  ،)نخلة التمر(الجنس البشري في المناطق الجافة والقاحلة من العالم كان سيصبح محدودًا لوال هذه الشجرة 

ها االقتصادية سواء على المستوى المحلي إضافة إلى أهميتميزة زراعية بيئية هامة لمنطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

ألنها ال تمثل مصدر الغذاء ذو الطاقة العالية الذي يمكن تخزينه ونقله إلى مسافات طويلة عبر الصحراء  .أو الدولي

فقط، ال بل هي أيضًا مصدر الظل والحماية من رياح الصحراء، وعامل التوازن البيئي واالقتصادي واالجتماعي لسكان 

  ).1994منظمة األغذية والزراعة، (ى الصحار 

تتميز نخلة التمر بقـدرتها علـى النمـو واإلنتـاج فـي البيئـات الصـحراوية والقاحلـة والغدقـه لمـا لهـا مـن قـدرة علـى التـأقلم مـع  

تلــك البيئــات، فجــذورها تمتــد وتنتشــر عموديــًا وأفقيــًا فــي التربــة حتــى تصــل إلــى المنــاطق الرطبــة التــي تحصــل منهــا علــى 

مغطـاة بطبقـة شـمعية تكـون منطويـة بشـكٍل طـولي ) الخوص(مركبة ريشية ووريقاتها ) السعف(ياجاتها المائية، وأوراقها احت
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النـتح  –لتقليل فقد الماء بالتبخر  Induplicateمن منتصفها مكونة ما يشبه الزورق ويكون قعرها مواجهًا للسماء وتسمى 

 ).2008إبراهيم، ( وزعة على الوريقات بشكٍل يقلل فقد الرطوبةصغيرة الحجم غائرة وم Stomataوتكون ثغورها 

كمــا أن أشــجار النخيــل زرعــت كمصــدات للريــاح علــى حــواف المــزارع المختلفــة، وتعــد أحــد وســائل مكافحــة التصــحر فــي 

، (Enter- cropping)العديـد مـن األقطـار العربيـة لكونهـا تــوفر الحمايـة لألشـجار والنباتـات التـي تـزرع معهــا أو تحتهـا 

). 2004كعكـة ، ( تحمـي كـل مـا هـو تحتهـا ) شمسـية(وتعطي هذه الشجرة منظرًا إذا نظر إليها مـن األسـفل وكأنهـا مظلـة

، والعمود الفقري للنشاط الزراعي فيها، حيث تنمو تحت ظلها (Oases)ل أهم مكونات الواحات اتز  الونخلة التمر كانت و 

 سـكانالمثمرة ومحاصيل الخضروات واألعالف ، وهي المصدر الرئيس لمعيشـة العديد من األنواع المختلفة من األشجار 

الواحات، فمن تمرها يأكلون، ومن عصيرها يشربون، ومن جذوعها وجريـدها يبنـون بيـوتهم، ومـن سـعفها يصـنعون سـاللهم 

هــذه الشــجرة اســتدامت بو ). 1998رحومــة وخوالديــة، (وأطبــاقهم ومعــدات منــازلهم، ومــن التمــور القديمــة يعلفــون حيوانــاتهم 

ورغـم أهميـة النخلـة فـي حيـاة سـكان الواحـات لكنهـا عانـت مـن اإلهمـال . الواحات وشكلت جدارًا واقيًا أمام زحـف الصـحراء

يـوم / 0.3األيام المخصصة لخدمة النخلة الواحدة في واحات المغـرب بــ  وقدرتوعدم االهتمام وضعف عمليات الخدمة، 

  ). 1998شطو، ( ّطور نظام الواحات الجديدة كغيره من األنظمة الزراعيةالسنة، ولكن رغم ذلك ت/ عمل

إن هذه الورقة تستعرض مساحات وأعداد وأنظمة زراعة النخيل في الوطن العربي وتقدم بعض المقترحات التي تعالج أهم 

  .مشاكل النخيل في الوطن العربي

   التمور في الوطن العربي  واقع زراعة النخيل وٕانتاج
بيئيــًا للمنــاطق  ةالمناســب الشــجرةر نخلــة التمــر علــى امتــداد الــوطن العربــي مــن موريتانيــا حتــى الخلــيج العربــي، وهــي تنتشــ

 مليــون  1.2مــن مسـاحة الــوطن العربــي، وتبلـغ المســاحة المزروعـة بالنخيــل %  90 تغطــي نحـوالجافـة وشــبه الجافـة التــي 

مليون طـن، وهـو مـا  6.4مليون نخلة ، تنتج أكثر من  90ر من ويبلغ عدد أشجار النخيل في الوطن العربي أكث. هكتار

  ). 2009( واإلحصاءإدارة الدراسات والتخطيط  .من إنتاج التمور في العالم%  75يمثل 

  :في الوطن العربي كما يليويمكن تقسيم مناطق زراعة النخيل 
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 ر ، إلى تونس ، إلـى ليبيـا ، وصـوًال إلـىوتمتد عبر الصحراء العربية من موريتانيا ، إلى الجزائ :مناطق الواحات .1

  .مصر، وتنتشر فيها زراعة األصناف ذات الثمار نصف الجافة وبعض األصناف ذات الثمار الجافة

 

الواقعة في مصر، وليبيا، والسعودية، وعمان، وسوريا، والسودان، وتنتشـر فيهـا  المناطق وهي :المناطق الداخلية .2

 .ةزراعة األصناف ذات الثمار الجاف

وتمتد علـى ضـفاف البحـر األبـيض المتوسـط، والبحـر األحمـر، والخلـيج العربـي، وتـزرع فيهـا  :المناطق الساحلية .3

  .األصناف ذات الثمار الرطبة ونصف الجافة

، ودجلة والفرات، وشط العرب، وتنتشر فيها زراعـة أجـود أنهار النيلوتمتد على ضفاف  :مناطق ضفاف األنهار .4

 .أصناف نخيل التمر

  :نتشارها في بعض األقطار العربيةيبين مساحة أشجار النخيل، وأعدادها وأنماط زراعتها وا 1لجدول وا

  .مساحة أشجار النخيل وأعدادها وأنماط زراعتها في بعض األقطار العربية. 1الجدول 

  الدولة
 المساحة
  )هـ(المزروعة 

عدد األشجار 
)1000(  

  مناطق 
  االنتشار الرئيسية

  أنماط الزراعة

  5000  46450  المغرب
  أقاليم رزازات ،الرشيدية،

  .أغادير، زيز
  .النظام المكثف -
  .النظام المتسع -

  1800  5000  موريتانيا
واليات أدرار،عصابة، 

تكانت، الحوضين الغربي 
  .والشرقي

  .النظام المتسع -
  .نظام المستوى الواحد -

  8080  66500  السودان

الواليات الشمالية، نهر 
  .دارفور النيل، شمال

  .النظام المتسع -
  .نظام المستوى الواحد -
+ أشــــجار فاكهــــة ( النظــــام المتســــع  -

  ).زراعة تحتية

  11441  98046  الجزائر
الوادي، بسكرة، (واليات 

  ).ورقلة، غرداية، أدرار
  .النظام المكثف -
زراعــــــة النخيــــــل (المــــــزارع الصــــــغيرة  -

  ).على حواف المزارع
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مســــــتوى المــــــزارع الحديثــــــة، نظــــــام ال -
  .الواحد

  4161  32520  تونس
الواحات الساحلية والواحات 

  الداخلية
  ).الواحات القديمة( النظام المكثف  -
نظــــــام المســــــتوى الواحــــــد، الواحــــــات  -

  الحديثة

المملكة العربية 
  السعودية

148801  21000  

  المنطقة الوسطى 
  )نجد، القصيم، حائل(

اإلحساء، (المنطقة الشرقية 
). برينالقطيف، واحة ج

  عسير

  .النظام المكثف -
  .زراعة مختلطة -

  .زراعة النخيل على حواف المزارع

  8049  36000  سلطنة عمان
  .النظام المتسع -  الباطنة، الشرقية، الظاهرة

  .النظام المكثف -
  .أشجار فاكهة+ زراعة النخيل  -

  16371  76400  العراق
بابــــــــل، البصــــــــرة، كــــــــربالء، 

  ديالى، بغداد
  .كثفالنظام الم -
  .النظام المتسع -
  .أشجار فاكهة+ زراعة النخيل  -

  7000  70000  ليبيا
الشـــــريط الســـــاحلي، واحـــــات 
المنطقـــة الوســـطى والمنطقـــة 

  .الجنوبية

  .النظام المتسع -

  347  4300  البحرين
الغربيــــــــــة، الشــــــــــمالية، جــــــــــد 

  حفص
  .زراعة مختلطة

  .لمستوى الواحد، زراعة مختلطةنظام ا  الساحلية، الغربية، الوسطى  40700  185325  اإلمارات
  .نظام المستوى الواحد، زراعة مختلطة  الحارة الجافة/ الساحلية   4047  23601  اليمن
 

الدراسات التحليلية لألنظمة الزراعية في قطـاع النخيـل فـي قبل الباحث استنادًا إلى أعد الجدول من : المصدر •
 ).عودية، عمان، ليبيا، البحرينالسالسودان، المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، (

  
  :يتضح لنا أن أنظمة زراعة النخيل في الوطن العربي تتميز باألنماط الزراعية التالية) 1(من الجدول رقم و 
  

 :زراعية هي) مستويات(وهذا النظام تتواجد فيه ثالث طبقات : النظام المكثف .1
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 ).وتمثله أشجار نخيل التمر(المستوى األول  �
 ).وتمثله األشجار المثمرة(ي المستوى الثان �
 ).محاصيل الحبوب، والخضراوات، و المحاصيل العلفية -وتمثله الزراعة التحتية(المستوى الثالث �
  

 :وتتواجد فيه طبقتين أو مستويين زراعيين، هما :النظام المتسع .2
  

 ).وتمثله أشجار نخيل التمر(المستوى األول  �
 ).ومحاصيل الحبوب، والخضراوات، والمحاصيل العلفيةالمستوى الثاني وتمثله الزراعة التحتية،  �
 

 .زراعة أشجار النخيل فقط :النظام األحادي .3
 
الخضـــــراوات، والحبـــــوب، (الزراعـــــة المختلطـــــة لنخيـــــل التمـــــر واألشـــــجار المثمـــــرة والمحاصـــــيل :النظـــــام المخـــــتلط .4

 ).واألعالف
  

 ).2008إبراهيم، ( .محاصيل المختلفةزراعة النخيل كمصدات للرياح لحماية ال :الزراعة على حواف المزارع .5
  

  واقع اإلنتاج العربي من التمور
  

ـــًا  ،م 2006وٕاذا استعرضـــنا إحصـــائيات عـــام  ـــة األولـــى عربي ـــة  احتلـــت المرتب ـــة مصـــر العربي ـــاج نجـــد أن جمهوري  فـــي إنت
ف طــن وبنســبة ألــ 982مــن اإلنتــاج العربــي تليهــا المملكــة العربيــة الســعودية بإنتــاج % 24.3وبنســبة  ،طــن 1.130.000

يبـين إنتـاج التمـور فـي  1والشـكل %. 17.1ألـف طـن وبنسـبة  760وجاءت دولـة اإلمـارات العربيـة ثالثـًا بإنتـاج % 19.2
  :بعض األقطار العربية
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  .إنتاج التمور في بعض األقطار العربية. 1الشكل
  

، وكانت أعلى الـدول العربيـة  2006 – 2003من اإلنتاج العالمي خالل الفترة % 75اإلنتاج العربي للتمور فقد بلغ  أما
مـن إنتـاج الـدول % 60التـي يمثـل إنتاجهـا . إنتاجًا هي مصـر والمملكـة العربيـة السـعودية ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة

  .العربية
 :وسنستعرض واقع زراعة النخيل وٕانتاج التمور في بعض دول الخليج العربي وكما يلي

  

  يةالمملكة العربية السعود
أهـم  إال أن . هكتـار ألـف 148.8 حـوالي المملكـة، وتبلـغ المسـاحة المزروعـةمختلفـة مـن يـزرع النخيـل فـي بعـض منـاطق 
، والمنطقــــة % 24بنســــبة ) هكتــــار 35150(، والقصــــيم % 25بنســــبة ) هكتــــار 37362(منــــاطق زراعتــــه هــــي الريــــاض 

 21، ويقـدر عـدد أشـجار النخيـل %18بنسـبة ) ارهكتـ 18819(، والمدينـة المنـورة %7بنسـبة ) هكتـار 11700(الشرقية 
  :مليون نخلة، وتتسم زراعته باتجاهين أساسين هما

  مناطق الزراعة التقليدية، والتي تتمركز حول العيون الطبيعية .1

مشــاريع الــري، والصــرف، وهــذه تمــارس فيهــا زراعــة النخيــل منــذ فتــرات طويلــة، وأنشــطة أخــرى  وتشــمل منــاطق
لحيواني، وتتميز المزارع بهذه المنطقة بصغر مساحتها وتوزعهـا علـى عـدد مـن القطـع بسـبب كاإلنتاج النباتي، وا

هكتـــار، ويمكـــن توزيـــع فئـــات  1.8 مـــا يعـــادل دونمـــًا أي 18عوامـــل اجتماعيـــة، ويبلـــغ متوســـط مســـاحة المزرعـــة 
  :الحيازة، ونسبتها المئوية في مناطق الزراعة التقليدية كما يلي

  
  (%)نسبة المئوية ال  )هكتار(فئة الحيازة 

  36  أقل من هكتار
  49  هكتار 4.99 – 1
  11  هكتار 9.99 – 5

  4  هكتار فأكثر 10
  

  :وتشملمكن تمييز ثالثة أنظمة زراعية في هذه المنطقة يو 
  .زراعة النخيل في مساحة مخصصة، ومستقلة مع زراعة أشجار فاكهة، خضراوات، أعالف، وتربية الحيوانات .1
 .واف المزرعة مع زراعة أشجار الفاكهة، والخضراوات أو األعالف، وتربية الحيواناتزراعة النخيل على ح .2
 2ويبــين الجــدول . زراعــة النخيــل مختلطــًا مــع أشــجار الفاكهــة، زراعــة الخضــروات، األعــالف، وتربيــة الحيوانــات .3

 :األنشطة اإلنتاجية في مناطق الزراعة التقليدية
  

  .طق الزراعة التقليديةاألنشطة اإلنتاجية في منا.  2الجدول 
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  شرقي المنطقة  شمالي المنطقة  الصفة

  % 75  % 94  نسبة المزارعين الذين يمتلكون أبقار
  % 48  % 45  نسبة المزارعين الذين يمتلكون أغنام
  % 30  % 25  نسبة المزارعين الذين يمتلكون ماعز
  % 23  % 20  نسبة المزارعين الذين يمتلكون جمال

  % 39  % 45  مع الفاكهة نسبة زراعة النخيل
  % 17  % 35  نسبة زراعة النخيل على الحواف

  % 44  % 20  نسبة زراعة النخيل منفصلة
  % 25  % 45  نسبة زراعة الخضراوات

  
  :ويمكن االستنتاج مما تقدم

أن العديــد مــن المــزارع صــغيرة المســاحة، وهــي اكتفائيــة تعتمــد علــى منتجــات المزرعــة لتــوفير الجــزء األكبــر مــن  .1
  .الحتياجات الغذائية، وتسود فيها تربية األبقار، واألغناما

يشجع على زراعة الفواكه، والخضراوات لبيعها في األسواق مع انخفاض  مما  قرب هذه المزارع من مراكز المدن .2
 .كلفة النقل

 .إن مياه الري متوافرة، وشبه مجانية األمر الذي يدفعهم إلى زراعة الفاكهة، وتربية األبقار .3
ـــة أن يت .4 ـــل، والفاكهـــة مـــن حجـــم المز %  65ضـــح مـــن التركيـــب المحصـــولي للمنطق الليمـــون، ( رعـــة يـــزرع بالنخي

للخضـــروات وللمحاصـــيل %  15تـــزرع بمحاصـــيل األعـــالف، و %  20، و)والرمـــان، والعنـــب، والتـــين، والســـدر
 .األخرى

  
  مناطق الزراعة الحديثة .2

بكبـــر  المــزارع هـــذه ، وتتميــز فـــي الــري ار االرتوازيــةتقــع خــارج نطـــاق مشــاريع الــري والصـــرف، وتعتمــد علـــى اآلبــ
  :حجمها ويمكن توزيع فئات الحيازة ونسبتها المئوية في مناطق الزراعة الحديثة كما يلي

  
  (%)النسبة المئوية   )هكتار(فئة الحيازة 

  7  هكتار 5أقل من 
  35  هكتار 9.99 – 5

  58  هكتار فأكثر 10
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  :الزراعية في المنطقةويمكن تمييز نوعين من األنظمة 
 .زراعة النخيل على حواف المزرعة مع زراعة األعالف وتربية األغنام أو الدواجن .1
  .زراعة النخيل على حواف المزرعة مع زراعة أشجار الفاكهة، والخضراوات أو األعالف، وتربية الحيوانات .2
اوات واألعـالف وتربيـة الحيوانـات أو زراعة النخيل منفصًال أو مختلطـًا مـع أشـجار الفاكهـة أو مـع زراعـة الخضـر  .3

 :يوضح بعض النسب المئوية األنشطة اإلنتاجية في مناطق الزراعة الحديثة  3والجدول . الدواجن
  

  .األنشطة اإلنتاجية في مناطق الزراعة الحديثة. 3الجدول

  (%)النسبة المئوية   الصفة

  35  نسبة المزارعين الذين يمتلكون أبقار
  45  لذين يمتلكون أغنامنسبة المزارعين ا

  35  نسبة المزارعين الذين يمتلكون ماعز
  14  نسبة المزارعين الذين يمتلكون جمال

  29  نسبة زراعة النخيل مع الفاكهة
  46  نسبة زراعة النخيل على الحواف

  25  نسبة زراعة النخيل منفصلة
  28  نسبة زراعة الخضراوات

  
ة تتميـــز بكونهـــا مـــزارع تجاريـــة وليســـت اكتفائيـــة، وتغلـــب فيهـــا تربيـــة األغنـــام أن المـــزارع الحديثـــ 3يتضـــح مـــن الجـــدول  و

من المساحات %  40ومن التركيب المحصولي يتضح أن النخيل يمثل . ويزرع النخيل فيها على حواف المزارع. والماعز
يوضـــح  4دول والجـــ. ألشـــجار الفاكهـــة%  13، و24، والخضـــراوات والمحاصـــيل الحقليـــة % 23المزروعـــة، واألعـــالف 

وعائـد النخلـة الواحـدة  15292نحـو لهكتار واحد من النخيل، حيث يبلغ عائد الهكتـار الواحـد  االقتصادية العائد والتكاليف
102 .  

  

  .تكاليف وعوائد وصافي أرباح الهكتار الواحد من النخيل في المملكة العربية السعودية. 4الجدول 

  الكمية أو الكلفة  البند

  هكتار/ نخلة 150  النخيل في الهكتار عدد أشجار
  كغ 50  متوسط إنتاجية النخلة
  كغ 7500  جملة إنتاج الهكتار
  كغ/  3  سعر كغ التمر
   22500  عائد الهكتار
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   7208  جملة التكاليف المتغيرة للهكتار
   15292  صافي األرباح

  
مــن اإلنتــاج وهــي ليســت عمليــات %  20مليــة التصــنيع التــي تشــمل إن  أهــم مشــاكل إنتــاج التمــور فــي المملكــة تتعلــق بع

تصــنيع بــل تعبئــة وٕاعــداد يضــاف إلــى ذلــك أن معظــم المصــانع الموجــودة غيــر مخصصــة للتمــور وٕانمــا للفواكــه األخــرى 
لتمـور وبالتالي فإن الجودة ليست بالمستوى المطلوب ومع ذلك تم فـي السـنوات األخيـرة االهتمـام بتصـنيع وتعبئـة وتغليـف ا

مصـنعًا منتجـًا ومرخصـًا وزادت الطاقـة اإلنتاجيـة مـن ) 38(حيث ازداد عدد مصانع التمور في المملكة من مصنعين إلى 
  :طن وتميزت معظم هذه المصانع باستخدام األجهزة والمعدات الحديثة وهي 133563طن إلى  4300

مصنع العاصمة / شركة عبد اهللا الدوسري/ رق األوسطشركة شوربيم الش/ شركة الفاخرة للتمور/ مصانع التمور السعودية(
مصــنع تمــور / مصــنع تمــور المملكــة / مصــنع تمــور المحمديــة/ مصــنع تمــور القصــيم / مصــنع تمــور الصــالحية/ للتمــور

  ).مصنع محمد عبد اهللا السهلي للتمور/ مصنع سنا النخيل لتعبئة التمور/ وادي حنيفة
  :التصنيع حيث يمر تسويق التمور بمسارين أساسين هما وتأتي مشاكل التسويق في مستوى مشاكل

  
  :التسويق المباشر للمستهلك: أوًال 

المحلية في مناطق اإلنتاج واألسواق المجاورة دون  يقوم المنتجون ببيع إنتاجهم من التمور بعد الجني مباشرة إلى األسواق
وهما  ق التمور تقليديًا على مرحلتين من مراحل نضج الثمرةويتم تسوي.. والتبخير والغسيل  إجراء عمليات الفرز والتدريج

البسر والرطب إلى أربعة أشهر  النهائي،  وتمتد فترة تسويق بعض أصنافالنضج  مرحلتي الخالل والرطب، ومرحلة
طويلة  تسويق التمور في هذه المرحلة صعوبة حفظ الثمار لفترات وتباع الثمار في هذه المرحلة بأسعار مرتفعة، ويواجه

الجملة أو  جارأو بيعه لت  أسواق التمور الرئيسية  فيفي المزرعة مباشرة أو  ويتم البيع بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ، 
  . مباشرة التجزئة أو المستهلك

 
   :التسويق إلى مصانع التمور: ثانيًا 

منتجـو التمـور  لطرق التقليديـة حيـث يقـومتسوق إلى مصانع التمور بنوعية أفضل من التمور المباعة با تمتاز التمور التي
إلـى تلـك المصـانع وفقـًا للمواصـفات النوعيـة التـي  فـي المنـاطق اإلنتاجيـة التـي تتواجـد فيهـا مصـانع التمـور بتوريـد إنتـاجهم

أحـد القنـوات التسـويقية الهامـة لمنتجـي التمـور بمحافظـة  ويعـد مصـنع تعبئـة التمـور الحكـومي باإلحسـاء, يحددها المصـنع 
عبـوات كرتونيـة  وتعبـأ التمـور آليـًا فـي, حيث يقـوم المصـنع باسـتالم التمـور, بصفة عامة  إلحساء بصفة خاصة والمملكةا

العـالمي كمـا يقـدم جـزء منهـا كإعانـات  برنـامج الغـذاء إلـىجـزء مـن هـذه التمـور بتقـديم كجـم ، وتسـاهم المملكـة  20بسـعة 
  ويمكن تحديد . يوزع منها على المحتاجين في الداخلو   ،الدول والجهات المحتاجة حكومية مباشرة إلى

  

  : ية على مستوى السوق المحلية والتصنيعمشاكل التسويقالأهم 
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اســتهالك الفــرد الســنوي مــن متوســط انخفــاض حجــم الطلــب المحلــي علــى التمــور حيــث تشــير الدراســات إلــى أن  )1
المعـروض فـي التمـور إضـافة إلـى أن زيـادة بـدائل كثيـرة عـن  تـوفركـغ بسـبب  25 ال يتجـاوزالتمور فـي المملكـة 

 .تسبب انخفاض األسعار األسواق
قلة الخبرة الفنيـة لـدى المـزارعين فـي مجـال طـرق الجنـي السـليمة وعمليـات التعبئـة واإلعـداد الحقلـي للتمـور والتـي  )2

 .ترفع من جودة وقيمة المحصول يصاحب ذلك ضعف الجانب اإلرشادي في هذا المجال 
 .تعاوني فعال في مجال تسويق التمورعدم وجود نظام  )3
ارتفــاع نســبة التلــف والفقــد فــي التمــور إضــافة إلــى اإلصــابات الحشــرية بســبب عــدم إتبــاع الطــرق الصــحيحة فــي  )4

 .الجني واإلعداد والتعبئة
 .ارتفاع كلفة التصنيع يصاحبها غياب المهارات الفنية المدربة في تصنيع وتعبئة التمور )5
ق الســـعودية تحـــدد كلـــف اإلنتـــاج والتســـويق وتـــدرس رغبـــات اســـو قتصـــادية لواقـــع األعـــدم وجـــود دراســـات جـــدوى ا )6

 .المستهلكين من حيث التعبئة والموسم
فنيـــة ال تـــزال صـــناعة التمـــور ضـــعيفة يعـــزف المســـتثمرون عنهـــا الرتفـــاع التكـــاليف وعـــدم وجـــود دراســـات جـــدوى  )7

 .اقتصاديةو 
ال تعتبـر علـى مسـتوى العـرض تبـاع علـى شـكل حـراج  ق نظامية لمنتجات التمور ومعظـم التمـوراسو أعدم وجود  )8

 .والطلب لتحديد األسعار
 .عدم توفر صناعات تحويلية تعتمد على التمور كمادة أولية )9
 .إن معظم مصانع التمور في المملكة هي للتعبئة والتغليف وليست لإلنتاج الصناعي) 10
 .عدم وجود تنسيق بين مناطق المملكة في تسويق التمور) 11
  .وارتفاع أسعار التمور المصدرة الصعبة مشاكل اإلجراءات الجمركية) 12
  

  سلطنة عمان
مـن % 50يمثل قطـاع النخيـل فـي سـلطنة عمـان النشـاط الزراعـي األكبـر مـن حيـث المسـاحة المزروعـة ويشـكل مـا نسـبته 

مجموعـة  بعـد رتبـة الثانيـةمـن إجمـالي مسـاحة أشـجار الفاكهـة، وتـأتي فـي الم%  83إجمالي مساحة الحيازات الزراعية و 
 5الخضــراوات  ،% 6.6مـن إجمــالي مسـاحة الحيــازات الزراعيـة ، أشــجار الفاكهـة ، %  15 نســبة  األعـالف حيــث تمثـل

  .يوضح توزع النخيل في مناطق زراعته في السلطنة 5والجدول % .  4.6والمحاصيل الحقلية  ،%
  

  .مناطق زراعة النخيل في سلطنة عمان. 5 الجدول

  (%)النسبة المئوية   عدد النخيل  (%)النسبة المئوية   )هكتار(المساحة   طقةالمن

  5.4  432987  7.4  2281  مسقط
  41.9  3376276  46  16499  الباطنة
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  2.4  189765  1.7  607  مسندم
  14.9  1199509  13  4764  الداخليه
  20.7  1671824  19  6826  الشرقية
  14.2  1141303  13.6  4910  الظاهرة
  0.5  38247  0.3  113  ظفار

  100  8049911  100  36000  المجموع

  
  :ويمكن تمييز نظامين زراعيين أساسين في مناطق زراعة النخيل، هما

  

 :المناطق الساحلية .1
  :زراعية   ويالحظ فيها ثالثة نظم. وتشمل مناطق الباطنة، مسقط، مسندم، واألجزاء الساحلية للمناطق الشرقية

 :الساحليحزام الشريط  �
منطقــة تقليديــة لزراعــة النخيــل، وتــزرع األعــالف مــع النخيــل مــع تربيــة الحيــوان، وتتميــز المــزارع بصــغر 

 .مساحتها وتبعثرها واتباع أساليب الزراعة التقليدية وقلة اإلنتاج
 :المزارع الحديثة متوسطة الحجم �

والخضراوات واألعالف  وتربيـة  زراعة النخيل على حواف المزرعة مع وجود أشجار الفاكهة المثمرة  - 
  .الحيوان

 .زراعة النخيل في مساحات مستقلة مع وجود أشجار الفاكهة واألعالف والخضراوات وتربية الحيوان -
 :المزارع التجارية الكبيرة �

تنتشر قرب الجبل، وتزرع األعالف والخضار بمساحات كبيرة، ويزرع النخيـل علـى حـواف المزرعـة      
  .وانمع تربية الحي

من حجم المزرعـة يـزرع بأشـجار %  60ومن دراسة التركيب المحصولي للنظام السابق يتضح أن أكثر من 
  .ثم الخضراوات%)  20(، تليها محاصيل األعالف )المانجو، والليمون(النخيل والفاكهة 

  

 :المناطق الداخلية .2

تعتبـر المنطقـة مـن أهـم منـاطق إنتـاج النخيـل فـي . تشمل مناطق الداخلية، والظاهرة، وأجزاء من المنطقة الشـرقية
ويـــزرع النخيـــل بزراعـــات بينيـــة . مـــن إجمـــالي مســـاحة النخيـــل بالســـلطنة%  13الســـلطنة وتشـــكل مســـاحة النخيـــل 

)Enter cropping ( الحيـازات الزراعيـة فــي فئــات و . المـوزمـع البرسـيم والــذرة الرفيعـة وبعـض أشــجار الليمـون و
  :المنطقة تقسم كما يلي 

  

  (%)النسبة المئوية   )هكتار(فئة الحيازة 
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  60  0.5أقل من 
0.5 – 0.99  17  
1 – 4.99  22  
5 – 9.99  1  

  
علـى م ، وهـذه تـؤثر  12 – 5وتختلف تكاليف إنتاج النخيل حسـب الكثافـة الزراعيـة، فالمسـاحة بـين األشـجار تتـراوح بـين 

  390حيــث تبلـغ جملــة تكــاليف إنتــاج النخيــل تكــاليف زراعــة النخيــل،  6ويبــين الجـدول التســميد والتلقــيح والجنــي،  كلفـة
 25، العمالـة %  29نخلـة، وتمثـل تكـاليف الـري ) 157( عمـاني للهكتـار  1167نخلـة، وحـوالي ) 66(عماني للفدان 

  .من إجمالي التكاليف%  10مبيدات  ، ال%
  

 .تكاليف زراعة النخيل في سلطنة عمان. 6لجدولا
  

  نسبة التكاليف  نخلة) 157(تكاليف الهكتار   نخلة) 66(تكاليف الفدان   البند

  25  276.100  116.000  العمالة
  11  119.000  50.000  التلقيح

  4  47.600  20.000  السماد العضوي
  10  125.766  56.370  المبيدات

  4  43.959  18.470  األسمدة الكيميائية
  29  326.000  137.000  تكاليف الري

  15  161.840  68.000  تكاليف النافورة
  (  390.300  1166.914  100 عماني ( المجموع 

  

  :د نضجها إلى ثالثة مجاميعيعاوتقسم أصناف التمور العمانية حسب مو 
  

 :األصناف المبكرة �

نغـال، قـش بطـاش، قـدمي،   وأهمهـا صـنف يولـو/مـايو إلـى تمـوز/تبدأ بإنتاج الرطب خالل شهور آيـارو 
 .دموسو خمري، 

 :األصناف المتوسطة �
    ســــبتمبر       /يوليــــو إلــــى أيلــــول /وتشــــمل غالبيــــة األصــــناف العمانيــــة والتــــي تنضــــج ثمارهــــا مــــا بــــين تمــــوز

  .خالص الظاهرة، فرض، زبد، وخالص عمان، برني، وخنيزيومنها 
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 :األصناف المتأخرة �
  وتشـمل صــنف نـوفمبر/ســبتمبر إلـى منتصـف تشـرين الثــاني/مـا بـين أيلـولوتصـل ثمارهـا مرحلـة الرطــب 

 :وأعدادها العمانية  يوضح إنتاجية أهم األصناف ،7والجدول . نشو الوحزةو هاللي عمان، خصاب، 
 
 
 
 

  

  .إنتاجية أهم أصناف النخيل في سلطنة عمان. 7 الجدول

  النضج موعد  )كغ(متوسط إنتاج النخلة   )نخلة  1000(العدد   الصنف

  مبكر  52.6  660.3  نغال
  متأخر  48.1  549.2  خصاب
  متوسط  44.2  426.3  فرض
  متوسط  39.0  2934.8  خنيزي

  متوسط  47.1  240.9  خالص الظاهر
  متوسط  42.7  148.1  برني

  
ة خـالل إنتـاج التمـور لـم يحقـق سـوى زيـادة محـدود إال أنورغم الموقع الهام للنخيل في السياسة التنموية في سلطنة عمان 

ووصـل اإلنتـاج عـام . ألف طن  133ألف طن إلى  122حيث ازداد اإلنتاج من التمور من  1996و  1989الفترة بين 
تطـوير هـذا القطـاع وخاصـة باتجـاه إحـالل وتعميـر بسـاتين النخيـل فـي فـي الدولـة ألف طن بفعل جهود  251إلى  2006

  .وع اإلحالل المقترحدراسة الجدوى االقتصادية لمشر  إنجازالسلطنة، وقد تم 
مــن جملــة أشــجار النخيــل بالمنطقــة الداخليــة تحتــاج إلــى إحــالل حيــث يقــدر عــدد أشــجار النخيــل %  3وتقــدر الدراســة أن 

نخلـة فـي الهكتـار، وقـد بلغـت  157هكتـار بمتوسـط  163نخلـة أي مـا يعـادل مسـاحة  25,560الالزمة لإلحـالل بحـوالي 
 عمـاني ولصـنف الخصـاب  3991لصـنف خـالص الظـاهرة ) السنة األولى والثانية( التكاليف الرأسمالية للهكتار الواحد

 عمــاني وذلــك وفــق األســعار الســائدة  1018 عمــاني ولصــنف الفــرض  1991 عمــاني وصــنف خنيــزي  2241
  .للفسائل وتكاليف الزراعة والمواد األخرى

وٕاعـادة تعميـر بسـاتين النخيـل بالسـلطنة نجـد أن العائـد مـن زراعـة التحليل المـالي واالقتصـادي لمشـروع إحـالل  ومن خالل
الهكتار الواحد من األصناف السابقة الذكر مربح ومجد اقتصاديًا، وأن أحسن األصناف بالترتيب هي  خالص الظاهرة ثم 

، و % Internal Rate of Return (33 % ،32(الخنيـزي ثـم الخصـاب ثـم الفـرض حيـث بلـغ معـدل العائـد الـداخلي 
على التوالي، وتدل هذه المعدالت على ربحية مشروع اإلحالل ألنها أعلى بكثير من معدالت الفائدة السـائدة فـي  ،% 15
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خــالل عمــر المشــروع والــذي يقــدر حــوالي )  Net Present Value(كمــا أن القيمــة الحاليــة لصــافي العائــد . الســلطنة
أمــا فــي مجــال .مشــروع عنــد زراعــة األصــناف األربعــة الســابقة الــذكرتــدل علــى ربحيــة ال مــا هــي ؟ العشــرين ســنة قــد بلغــت 

التسويق فإن المنافذ المحلية لتسويق التمور تقليدية وال تعتمد على المواصفات القياسية التي تضمن جودة المنتج وتستهلك 
مـن كميـات %  70لـى التمـر ولكـن التمـر يسـتحوذ ع/ الرطـب / من التمور المنتجة محليًا وتبـاع بمراحـل الخـالل %  80

  :التمور المنتجة وأهم طرق تسويق التمور
  

 .بيع المحصول وهو على األشجار في مرحلة الرطب بالمزاد العلني: المزايدة )1
 .بيع الرطب طازجًا في األسواق المحلية )2
  .حليةبيع التمور إلى المصانع بشكٍل مباشر أو تكبس في أواني بالستيكية أو من الخوص وتباع في األسواق الم )3

وتوجــد فــي الســلطنة عــدد مــن معامــل معالجــة وتصــنيع التمــور تعــود ملكيتهــا للقطــاع الخــاص وأكبرهــا شــركة رقــائق التمــور 
  :هي ٕانتاج التمورتصنيع و  ومن أهم مشاكل

 .قلة مصانع التمور )1
 .عدم توفر دراسات اقتصادية لتشجيع تصنيع التمور )2
 .نية لدى المزارعينارتفاع تكاليف الخدمة واإلنتاج وقلة الخبرة الف )3

  
  مملكة البحرين

تعتبر مملكة البحرين من أقدم مناطق زراعة النخيل في العـالم، حتـى سـميت البحـرين قـديمًا أم المليـون نخلـًة لكثـرة أشـجار 
ظــروف صــعبة وقاســية تــأثرت بهــا واجهــت الزراعــة فــي البحــرين  إال أن . النخيــل فيهــا والتــي كانــت مصــدر حيــاة اإلنســان

ة والتوســع العمرانــي والتطــور االقتصــادي، نيــالمد نتيجــة. أعــدادها وتــدهور إنتاجيتهــا انخفــاضر، ممــا أدى إلــى نخلــة التمــ
اإلصــابات المرضــية والحشــرية وخاصــة سوســة النخيــل و هجــرة العمالــة المدربــة ، تــدهور الوضــع المــائي وارتفــاع الملوحــة، 

ة المختلطـة، تشـمل زراعـة أنـواع مـن الخضـروات واألعـالف يغلب على النمط الزراعي في البحـرين طـابع الزراعـ. الحمراء
  .متوسط مساحات الحيازات وعددها 8يبين الجدول . بين أشجار نخيل التمر

  

  .الحيازات الزراعية في مملكة البحرين. 8 الجدول

  من المساحة(%)   )هـ(المساحة   عدد الحيازات  )هـ(متوسط مساحة الحيازة   نوع الحيازة

  1.3  54  7  7.7  خضراوات
  1.2  50  4  12.5  أعالف
  10.2  437  90  4.9  نخيل
  87.3  3509  1114  3.4  مختلطة
  100  4300  1215  28.5  المجموع
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حيــازة ألن بعــض الحيــازات متخصصــة فــي  1215مــن مجمــوع  90عــدد الحيــازات التــي تتواجــد فيهــا أشــجار نخيــل التمــر 
  .9الجدول يبينإنتاج الخضراوات واألعالف كما 

  

  .عدد أشجار النخيل وتوزعها وفق الحيازات الزراعية في مملكة البحرين. 9 الجدول

  نسبة أشجار النخيل  مجموع أشجار النخيل  عدد الحيازات  )هكتار(فئة الحيازة 

  1.9  6276  175  0.5أقل من 
0.5 - 1  262  18460  5.5  
1 - 2  298  29298  8.7  
2 - 3  159  34096  10.2  
3 - 4  93  29901  8.9  
4 - 5  57  28978  8.6  
5 – 10  106  48217  14.4  
10 – 20  35  37371  11.1  
20 – 50  13  52850  15.8  
  14.9  50000  6  فأكثر  50

  100  335501  1204  المجموع
  
%  10 نســـبة كثمـــار طازجـــة،    و %  70 اســـتهالك نســـبةطـــن  يـــتم  17000 حـــوالي إنتـــاج البحـــرين مـــن التمـــوريبلـــغ و 

  .الهكتار حسب نوع الحيازةعائد  يوضح 10الجدول كأعالف للمواشي ، و %  19كدبس، و %  1تستهلك كتمر، و 
  

  .صافي عائد الهكتار الزراعي حسب نوع الحيازة في مملكة البحرين. 10 الجدول

  )دينار(صافي عائد الهكتار   نوع الحيازة

  1584  الخضراوات
  1051  )البرسيم(األعالف 

  2019  النخيل
  1578  مختلطة

  

ن العائد الصـافي للحيـازة المتخصصـة فـي النخيـل يزيـد علـى العائـد الصـافي لجميـع الحيـازات األخـرى، وذلـك يالحظ أكما 
األعالف  زراعة  بالنسبة للحيازة المتخصصة في%  92بالنسبة للحيازة المتخصصة في الخضراوات و %  27.4بنسبة 

  . عالية لزراعة النخيلالة قتصاديالجدوى االبالنسبة للحيازة المختلطة، مما يدل على %  28و 
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د عــدد األشــجار فــي ااســتبعتــم آخــر مســح إحصــائي لعــدد أشــجار نخيــل التمــر حســب الحيــازات الزراعيــة النشــطة و  بــينو 
 .11األراضي المهملة وغير المستغلة زراعيًا وكما مبين في الجدول 

 
 
 
 
 
  

  .توزع أشجار النخيل المنتجة في مملكة البحرين. 11الجدول 

  (%)النسبة المئوية   دد األشجارع  المنطقة

  4  26400  المحرق
  6  39600  المنامة

  13  85800  جد حفص
  19  125400  الشمالية
  10  66000  الوسطى
  46  303600  الغربية
  2  13200  سترة

  100  660000  المجموع
  

  :أما أهم المشاكل التسويقية للتمور في مملكة البحرين فهي
 .د اقتصادي يتناسب مع الجهود المبذولة في عملية اإلنتاجعدم وجود نظام تسويقي يضمن عائ )1
ارتفاع نسبة الرطوبة في موسم نضج الثمار مما يسبب تساقطها واضطرار المزارع لبيعها في مرحلـة الرطـب ممـا  )2

 .في السوق المحلية زيادة المعروض منهايؤدي إلى 
ي تتفـوق عليهـا فـي النوعيـة وطـرق اإلعـداد التعبئـة المنافسـة بـين التمـور المحليـة الجافـة مـع التمـور المسـتوردة التـ )3

 .مما يقلل من قيمتها وسعرها
 .عدم توفر وسائل خزن حديثة للتمور المحلية )4
  .لتمور المحليةلعدم وجود مصانع تعبئة  )5

  ومن إجراءات المملكة لالهتمام بهذه الشجرة المباركة
 .1984إصدار قانون حماية النخيل عام  �
 .دمة النخلة من خالل بناء القدراتتوفير عمالة مدربة لخ �
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 .توفير قروض ميسرة لدعم زراعة النخيل �
  .1999إنشاء مخابر لإلكثار بالزراعة النسيجية عام  �

  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة

ـــة مســـاحة  ـــة اإلمـــارات العربي ـــل فـــي دول ـــار، وهـــو مـــا يعـــادل  1.853.295تغطـــي زراعـــة النخي مـــن إجمـــالي %  79هكت
مليـون نخلـة مثمـرة  16.5مليون نخلة منهـا  40وبلغ عدد أشجار النخيل . هكتار 2,259,479ية البالغة األراضي الزراع

 .12ألف طن سنويًا، وكما في الجدول  750تنتج 
  

  .عدد أشجار النخيل والمساحات المزروعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 12 الجدول

  المنطقة
  عدد أشجار النخيل

  المساحة بالدونم
  كمية اإلنتاج
  المثمر  الكلي  سنويًا بالطن

  594.483  1.720.802  13.825.199  33.476.000  )أبو ظبي( الغربية 
  72.165  59.251  978.856  2.837.587  الوسطى
  45.27  35.905  654.945  1.919.489  الشمالية
  45.926  37.337  883.185  2.466.924  الشرقية
  757.601  1.853.259  16.342.185  40.700.000  اإلجمالي

  

  :وتنتشر زراعة النخيل في دولة اإلمارات في ثالث مناطق بيئية رئيسة، هي
وتشمل الساحل الغربي الممتـد مـن أبـو ظبـي إلـى رأس الخيمـة، والسـاحل الشـرقي الممتـد مـن : المناطق الساحلية  .1

  .دبا شماًال حتى كلباء جنوباً 
 .الممتدة من رأس الخيمة شماًال حتى مدينة العين جنوباً وتمثل الحيور والوديان : المناطق الجبلية .2
  .الواحات والمناطق الصحراوية .3

 
  :ويمكن تفصيل زراعة النخيل كما يلي

ألــف طــن  600مليــون نخلــة تنــتج  33تمثلهــا إمــارة أبــو ظبــي، حيــث يبلــغ عــدد أشــجار النخيــل فيهــا  :المنطقــة الغربيــة -
  :وتقسم إلى منطقتين

 .التي تتميز بارتفاع الرطوبة وتنتشر فيها أصناف الخالص، خنيزي، لولو، وفرضأبو ظبي وما جاورها  �
مدينة زايد، المنطقة الشرقية من اإلمارة ومدينـة العـين، وتتميـز بانخفـاض الرطوبـة، وتنتشـر فيهـا أصـناف نغـال،  �

 .برحيو هاللي، شيشي، 
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  وتتمثل في إمارات  :المنطقة الوسطى -
 .ة النخيل، وأهم أصنافها جش ربيع، ونبوت سيف، ونغالتتسم بمالءمتها لزراع: دبي  �
 .زراعة النخيل فيها حديثة، وأهم األصناف خصاب، ولولو، وبومعان، وحاتمي: الشارقة �
مناخها مالئم لزراعة النخيل لكن قلة المياه وارتفاع الملوحة أثر على التوسع بالزراعة ، وأهم األصـناف : عجمان �

 .وبرحي خصاب، هاللي، خنيزي، خالص،
 .ظروفها مشابهه لعجمان وأهم أصنافها لولو، مرزبان، بومعان،وجش حبش: أم القيوين �

 
 

   :المنطقة الشرقية -
تتميــز بارتفــاع . ألــف طــن ســنويًا  45.926مليــون نخلــة، تنــتج  2.5وتتمثــل بإمــارة الفجيــرة حيــث يبلــغ أعــداد النخيــل فيهــا 

نـي الثمــار، وأهـم أصــنافها خـالص ، برحــي، شيشـي، وشــهلة الــذي الرطوبـة فــي معظـم شــهور السـنة وخاصــة عنـد موســم ج
  .من نخيل اإلمارة%  40يمثل 

   :المنطقة الشمالية -
مـن نخيـل %  25تنتشـر فيهـا زراعـة صـنف جـش حـبش الـذي يشـكل . وتتمثل بإمارة رأس الخيمة وجزء من إمـارة الفجيـرة 

  .البرحي والهاللياإلمارة وأصناف نغال، مبسلي، أبو كييال، جش ربيع، وكذلك 
  

  أنظمة زراعة النخيل في اإلمارات
  :تتميز زراعة النخيل بنظامين أساسيين هما

 :نظام الزراعة القديمة )1
م  4- 3ويتمثل في المزارع التي أنشأت قبل السبعينات ويتميز بكثافة زراعة النخيل والمسافات بـين األشـجار    

تمـد هـذا النظـام سـابقًا علـى الـري بـاألفالج والميـاه الجوفيـة حاليـًا وتروى بطريقة الغمـر وقنـوات الـري المفتوحـة واع
جشوش  معظم أصناف هذه المزارع محلية بذرية. بواسطة ضخها مباشرة أو إلى أحواض ثم إلى القنوات الصغيرة

وأصــناف أخــرى مثــل لولــو، أبــو ، جــش راشــدو جــش جعفــر، جــش ربيــع،  ،نوعيــة ثمارهــا متوســطة مثــل جــش حــبش
مــن مجمــوع %  30 نســبة وهــذه المــزارع أصــبحت أشــجارها قديمــة وٕانتاجيتهــا قليلــة وتمثــل ،نغــالو ي، كيبــال، حــاتم

  .زراعة النخيل في اإلمارات
 

 :نظام الزراعة الحديثة )2

م  X 8 8بــدء إنشــاءها فــي عقــد الثمانينــات وتتســم باســتخدام طــرق الزراعــة الحديثــة مــن حيــث مســافات الزراعــة 
نة والنافورات وتحاط األشجار بمتن دائري من التربة لحصر ميـاه الـري وتضـاف لهـا وتقنيات الري بالقنوات المبط
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معظـم هـذه المـزارع أصـنافها عاليـة الجـودة الخـالص، البرحـي، . األسمدة إضافة إلـى إجـراء كافـة عمليـات الخدمـة
  .ية النخلةويمتاز هذا النظام بزيادة إنتاج. نبوت سيفو الحالوي، الغرض، أبو معان، الخصاب، الهاللي، 

الشـوكالته العلـف  ،صـناعة الـدبستقـوم بأعمـال التعبئـة والتغليـف، عدد من مصانع التمـور التـي  وتوجد في دولة اإلمارات
طــن ســنويًا معظمهـا عائــد للقطــاع الخــاص وهــذه  27,500وٕانتــاج التمــور المحشــوة حيــث تبلـغ طاقتهــا اإلنتاجيــة  ،الحيـواني

  .13الجدول  يبينهوكما . حجم اإلنتاجإجمالي من %  3.6 تشكل نسبةالطاقة التصنيعية 
 
 
 
  

  .الطاقة اإلنتاجية والصناعات القائمة على التمور في مصانع اإلمارات العربية المتحدة. 13 الجدول

  خطوط اإلنتاج  الموقع  اسم المصنع
الطاقة 

التصنيعية 

  )طن(

  مدينة العين  مصنع العين
ـــرًا وكبســـًا، عجينـــة التمـــو  ـــة وتغليـــف نث ر، دبـــس، شـــوكالته، علـــف تعبئ

  حيواني
500  

مصنع تمور 
  اإلمارات في الساد

أبو سمرة قرب 
  مدينة العين

تعبئة وتغليف نثـرًا وكبسـًا، عجينـة التمـور، دبـس، تمـور محشـاة، تمـور 
  .منزوعة النوى عصائر، مربيات، وعلف حيواني

20000  

  3000  ينة تمرتعبئة وتغليف نثرًا وكبسًا، عج  مدينة الظفرة  مصنع تمور الظفرة
مصنع تمور 

رأس / اإلمارات
  الخيمة

  1000  تعبئة وتغليف نثرًا وكبسًا، تمور محشاة، تمور منزوعة النوى  رأس الخيمة

مصنع الكومي 
  للتمور

  عجمان
تعبئة وتغليف نثرًا وكبسًا، تمور محشاة، تمور منزوعة النوى، وعجينـة 

  التمور
1000  

مصنع اإلمارت 
  للتمور

  الشارقة
وتغليف نثرًا وكبسًا، تمور محشاة، تمور منزوعة النوى، وعجينـة تعبئة 
  . التمور

1000  

مصنع ثاريوت 
  للتمور

  أبو ظبي
تعبئة وتغليف نثرًا وكبسًا، تمور محشاة، تمور منزوعة النوى، وعجينـة 

  .تمور
1000  

  

  أهم الصناعات المعتمدة على التمور وأجزاء النخلة األخرى
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تترك أوساخًا حولها، وهي منظومة غذاء متكاملة، ومواد بناء وخامات لالستعمال البشري يمتد النخلة شجرة نظيفة ال 
في تسليح الخرسانة مع اإلسمنت والرمل  تستخدم أليافهاو  انأثرها من الكرسي والطبق وأدوات الخزن والمفروشات والحصر 

  .ارنة مع استعمال الحديد المسلحمق% 83وكانت النتائج باهرة وخفضت الكلفة بنسبة % 2حيث تضاف بنسبة 
   

  ).3، 2، 1(يمكن استعراض أهم هذه الصناعات كما في المخططات           
  

 
 

 
  الصناعات المعتمدة على التمور .1المخطط  
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  الصناعات المعتمدة على نخلة التمر. 2المخطط 

 
  

   معتمدة على األليافلصناعات الا. 3المخطط 

  الصناعات المعتمدة على نخلة التمر

ا�وراق   الجذع  االثمار  العذق الثمري  الليف  الطلع
  الكاملة

  ا�شواك  قواعد ا�وراق

 .ا�زھار -1
  المذكرة

  تؤكل) الطرية(  
  غ-ف الطلعة  -2

  ) ينقع بالماء(    
  .ويشرب     

صناعة  -
  .المكانس

   .صناعة الحبال -

  .الحبال -
  حشو ا�ثاث  -
  .والوسائد  
  تنظيف أوعية  -

   .الطعام

  .صيد ا�سماك -
تنظيف  -

  .ا�سنان

  عوامات لشباك  -
  .الصيد

  .وقود  -

  .السقوف -
  .أعمدة المنازل -
القناطر  -

  .والجسور
  .قنوات الري -
   .وقود -

  بناء العرايش  -
  .والقمريات

  مصدات للرياح  -
  عمل الحواجز (  
  .)وا�سوار   

  الجريد  الخوص

  .صناعة الخل -
  مأكو?ت  -

   .شعبية
الثمار  -

  الخضراء
  .)علف/ تخليل(
  

  النوى

  الزنابيل -الحصران  -
  .سفرة الطعام -
 –المراوح  اليدوية  -

  . المكانس
   .أكياس خزن التمر -
الكرينا لحشو ا�رائك  -

  .والمقاعد

  .صناعة الخشب -
  .صناعة ا�ثاث -
  قوارب الصيد  -

  .وا�قفاص

  .علف للحيوان  -
  وقود لGفران   -

  .الصغيرة   
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  أهم مشاكل زراعة النخيل وٕانتاج التمور في الوطن العربي
  

  .انتشار األمراض والحشرات وبشكل خاص سوسة النخيل الحمراء ومرض البيوض .1
  .عدم تطبيق مواصفات الجودة والمواصفة القياسية للتمور عند تسويق التمور العربية .2
 .ضعف شبكات التسويق العربية .3
تعدد أصناف النخيل البذرية ذات الثمار غير الجيدة األمر الذي يجعل مردودها االقتصادي ال يتناسب مع كثرة و  .4

  .جهود العناية بها األمر الذي يتطلب إقامة مشاريع االعمار واإلحالل
  .إتباع الوسائل التقليدية والبدائية في عمليات خدمة .5
  .لخزن األمر الذي يقلل من القيمة التسويقية للثمارضعف عمليات الخدمة ما بعد الجني خاصة التداول وا .6
عدم وجود كادر فني مؤهل وكادر إرشادي يتعامل مع عمليات الخدمة المختلفة بالطرق الصحيحة وقادر على  .7

  .إعداد عمالة مدربة في هذا المجال
  .انعدام برامج المكافحة المتكاملة للحشرات واألمراض .8
 .ماعية الخاصة بنخلة التمر وأهميتها في حياة السكان والمزارعينقلة الدراسات االقتصادية واالجت .9

  .قلة الصناعات التحويلية المعتمدة على التمور كمادة أولية. 10
  .قلة وسائل الخزن الحديثة للتمور. 11

  

  المعالجات
  .عمليات الخدمة والرعاية الفنية وتقنيات اإلنتاج المختلفةومكننة إجراء دراسات حول تطوير  �
  .سين عمليات جني وتداول وتسويق التمورتح �
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  .المحافظة على األصول الوراثية من خالل إقامة مجمعات وراثية لألصناف المختلفة �
  .شامل لمناطق زراعة النخيل وٕانتاج التمور في الوطن العربي إعداد مسح بيئي �
تكون سهلة االستعمال  لخدمة النخلة تشجيع الباحثين على إجراء الدراسات والبحوث لتصميم آالت متخصصة �

  .ورخيصة الثمن
  .تشجيع الصناعات التي تعتمد على ثمار النخيل كبديل عن السكر �
  .وضع برنامج إرشادي توعوي بأهمية التمور وقيمتها الغذائية �
  .على مستوى الوطن العربي نخلة التمر إقامة قاعدة معلومات متكاملة عن �
 .واعتباره تقليدًا عربياً  15/10ور الذي كان يقام في إعادة االحتفال باليوم العربي للنخيل والتم �
 .إنشاء جهاز أو هيئة أو شبكة تعنى بالنخيل والتمور على مستوى الوطن العربي �

  
  
 

  المراجع
المركــــز العربــــي لدراســــات المنــــاطق الجافــــة . نخلــــة التمــــر شــــجرة الحيــــاة). 2008. (إبــــراهيم، عبــــد الباســــط عــــودة  .1

  .صفحة) 390. (واألراضي القاحلة
تطـوير إنتـاج ). 2009(وكالـة الزراعـة لشـؤون األبحـاث والتنميـة الزراعيـة، / إدارة الدراسات والتخطـيط واإلحصـاء   .2

  .44 – 38: 2العدد. 1المجلد . مجلة الشجرة المباركة. التمور في المملكة العربية السعودية
. مجلـة الشـجرة المباركـة. مور بالجمهوريـة اليمنيـةزراعة النخيل وٕانتاج الت). 2009(بامفتاح، مبارك عوض عمر،   .3

  .63 – 59: 1العدد
األصــول الوراثيــة النباتيــة فــي الواحــات التونســية بــين المردوديــة ) 1998(رحومــة، عبــد المجيــد وعثمــان خوالديــة،   .4

مـراكش  –بيـة ، المملكـة المغر 369-364: إصدارات الندوة العلمية لبحوث النخيـل: االقتصادية واالنجراف الوراثي
16 – 18 /3/1998.  

. النخيل وٕانتاج التمور فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة). 2000(شبانة، حسن رحمن، وراشد محمد خلفان الشريفي،   .5
  .دبي. وزارة الزراعة والثروة السمكية

زارع الواحـات المغربيـة أثر المعوقات التقنية واالقتصادية واالجتماعية على إنتاج م). 1998(شطو ، عبد العزيز،   .6
/  2/  18 – 16مـــــراكش  –، المملكـــــة المغربيـــــة  384 – 370: ، إصـــــدارات النـــــدوة العلميـــــة لبحـــــوث النخيـــــل 

1998.  
  .صفحة) 125. (مطبعة األهرام التجارية. صناعة التمور ومنتجاتها). 1996(عبد الفتاح، شحادته أحمد،   .7
جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ، / لتمر في اإلمارات العربيـة المتحـدة نخيل ا). 2004(كعكة، وليد عبد الغني،   .8

  .صفحة) 227.(الطبعة الثانية
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  .صفحة) 250(منتجات نخيل البلح، دار نافع للطباعة، ). 1994(والزراعة،  منظمة األغذية  .9
10.  

  

األيـــام ). 2001(ير النخيـــل، شـــبكة بحـــوث وتطـــو  –المركـــز العربـــي لدراســـات المنـــاطق الجافـــة واألراضـــي القاحلـــة 
  .6/4/2001-2الحقلية حول تقنيات اإلنتاج في نخيل التمر، مصر 

دراســـة ). 1997(شــبكة بحـــوث وتطــوير النخيــل،  –المركــز العربــي لدراســـات المنــاطق الجافــة واألراضـــي القاحلــة   .11
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