
 

تصنيف وتقدير 
المنتجات

الثانويـة لنخـلة التمـر
ومـدى أهميتـها

 �سعود بن عبدالكرمي الفدا

مدير الإدارة الزراعية

د. رمزي عبد الرحيم اأبو عيانه

مدير ال�شئون الفنية

 اإدارة اأوقاف �شالح الراجحي

اململكة العربية ال�سعودية

ramzy200@hotmail.com

مليون نخلة بني غر�س حديث ونخيل مثمر، ي�سل 

عدد اأ�سنافه اإىل اأكرث من خم�سني �سنفًا .

الراجحي  العزيز  عبد  �سالح  ال�سيخ  اأوقف  وقد 

هذه امل�ساريع عام 1417هـ املوافق 1997م �سمن 

الأوجه  يف  ريعها  توزيع  ليتم  اخلريية  اأوقافه 

املختلفة من امل�سارف اخلريية.

نبذة تعريفية عن الإدارة الزراعية

�سالح  اأوقاف  باإدارة  الزراعية  الإدارة  ت�سم 

زراعية  م�سروعات  ثالثة  الراجحي  العزيز  عبد 

بغر�س  تنفـرد   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  داخل 

النخيل واإنتاج اأجود اأ�سناف التمور واأف�سل اأنواع 

ربع  عن  بها  النخيل  عدد  يزيد  حيث   ، الف�سائل 

الشجرة المباركة مارس 2010 89 - 88



الشجرة المباركة مارس 2010



عدد الأوراق الرقمال�صنفم

اجلافة

الوزن اجلاف نوع املنتج ووزنه اجلاف باجلرام

الكلي كجم
اأ�صواكليفكربجريدخو�ص

110562551804125175017816.858ام اخل�سب1

611.75575855804882182221418.257خال�س2

912790073204840210023022.390دخيني3

1010560050004025165015916.434رزيزي4

1210.25456242033306164021313.924روثانه5

1414959091005600227528126.846�سكري6

1610.75443344614166161015914.829�سلج7

1811.50575065305610201019020.090�سباكة8

199.75404641163290134017612.968�سقراء9

259.75390032504629205021414.043كويري10

279.75377832664729199929414.066مكتومي11

309.50705066234066385029521.884نبوت علي12

319.75706968254144390016422.102نبوت �سيف13

3411.25560364135428199722119.662ونان14

3918.25100831044811543305731235.443فحل15

168.50907478831674383330503300289.796الإجمـــــايل العام

11.23605058884959220322019.320املتو�سط العـــــام

جدول )1( يو�صح املنتجات الثانوية )نواجت التقليم( لبع�ض اأ�صناف نخيل التمر ووزنها اجلاف باجلرام

اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

ب�ساتني  اإن�ساء  جمال  يف  ال�ستثمار  يقت�سر  ل 

ما  على   )Phoenixdactylifera( التمر  نخيل 

تنتجه النخلة من ف�سائل )خالل �سنواتها الأوىل( 

املمتد  عمرها  خالل  ثمار  من  تنتجه  ما  واأي�سًا 

املنتجات  على  اأي�سًا  بل  عامًا،  �ستني  من  لأكرث 

املنتجات  تلك  عن  اأهمية  تقل  ل  والتي  الثانوية 

نواجت  الثانوية  املنتجات  هذه  الرئي�سية،ومن 

ونواجت  واحل�ساد  اخلف  النخيل،ونواجت  تقليم 

فرز التمور والنوى اإ�سافة اإىل الثمار املت�ساقطة 

باأحوا�س النخيل ويق�سد باملنتجات الثانوية هنا 

ننهج  املخلفات،واإننا  املزارعون  ي�سميه  ما  هو 

الثقافة جتاه هذا  الت�سمية اجلديدة لتغيري  هذه 

املنتج املهم لتكون دافعًا لال�ستفادة منها فيجب 

اأن يطلق عليها خملفات بعد اليوم. 

وقد قدرت كمية املنتجات الثانوية على عدد خم�سة 

ع�سر �سنفًا من اأ�سناف التمور املختلفة وهي )اأم 

ــ  روثانه  ــ  رزيزي  ــ  دخيني  ــ  خال�س  ــ  اخل�سب 

�سكري ــ �سلج ــ �سباكه ــ �سقراء ــ كويري ــ مكتومي 

ـ فحل( التي يزيد  ـ ونانـ  ـ نبوت �سيفـ  ــ نبوت عليـ 

عمرها عن ثالثني عامًا خالل عام 2003م. 

الواحدة  النخلة  اإنتاج  متو�صط  اأن  وجد 

من تلك املنتجات الثانوية بلغ:

ــ  )جريد  النخلة  تقليم  من  اأ -  19.320كجم 

خو�س ــ كرب ــ األياف(.

بعد  والعذوق  اخلف  نواجت  من  ب ــ  7.497كجم 

احل�ساد.

فبلغ  التمور  فرز  نواجت  جمموع  جـ ــ  اأما 

9.200كجم.

د ــ اأما كمية النوى الناجتة فبلغت 8.64كجم.

هـ ــ  بينما كمية الثمار املت�ساقطة بحو�س النخلة 

يبلغ 1.732كجم.

الهدف من هذه الدرا�صة

تهدف هذه الدرا�سة اإىل ت�سنيف املنتجات الثانوية 
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الوزن الكليوزن العذوق - جراموزن الطلوع - جرامالرقمال�صنفم

 طلع

)وعذق)كجم

الوزن الكليوزن العذقالعددالوزن الكليوزن الطلعالعدد

11055055001039039009.400ام اخل�سب1

6631018601024024004.260خال�س2

9564032001066066009.800دخيني3

10831024801022022004.680رزيزي4

12543021501032032005.350روثانه5

141155060501034034009.450�سكري6

161058058001028028008.600�سلج7

18854043201036036007.920�سباكة8

19554027001052052004.900�سقراء9

251055055001040040009.500كويري10

271028028001021021004.900مكتومي11

30426010401019019002.940نبوت علي12

315690345010680680010.750نبوت �سيف13

34958032201043043009.520ونان14

106681052570140524052400104.970الإجمـــــايل العام

7.648637551037437437.498املتو�سط العـــــام

جدول )2( يو�صح املنتجات الثانوية )نواجت اخلف واحل�صاد( لبع�ض اأ�صناف نخيل التمر ووزنها اجلاف 

باجلرام وزن الطلوع بعد اخلف – ووزن العذوق بعد احل�صاد 

اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

للنخلة وتقدير كميتها بالوزن اجلاف، وا�ستعرا�س 

عام لأوجه ا�ستخدامها لتكون مبثابة الدعوة لدى 

امل�سوؤولني وامل�ستثمرين ومزارعي النخيل ومنتجي 

الرثوة  ا�ستغالل هذه  نحو  بجدية  للتفكري  التمور 

املهدرة، حيث يرتتب على تركها يف ب�ستان النخيل 

م�ساكل قد تاأتي بنتائج عك�سية على النخيل ملا توؤويه 

وحتويه من م�سببات مر�سية واآفات ح�سرية،ف�ساًل 

عن اأن التخل�س منها بالأ�سلوب املتبع حاليًا لدى 

غالبية املزارعني وهو احلرق يعترب ملوثًا للبيئة.

خطوات اإجراء الدرا�صة:

نواجت  من  الثانوية  املنتجات  تقدير  1 -   طريقة 

التقليم:

وذلك بت�سجيل عدد الأوراق اجلافة بكل نخلة خالل 

تنفيذ برنامج التقليم وف�سل اخلو�س والأ�سواك، 

عن اجلريد ثم وزن كل منها على حدة، ووزن الكرب 

)قواعد الأوراق( والألياف املحيطة بها اأي�سًا.

نواجت  من  الثانوية  املنتجات  تقدير  2  -  طريقة 

خف العراجني)الطلع(وال�سماريخ :

ال�سماريخ  وكذلك  )العراجني(  الطلوع  خف  مت 

وجتفيفها  جمعها  ثم  النخلة  حمل  عن  الزائدة 

باأ�سعة ال�سم�س ووزنها.

نواجت  من  الثانوية  املنتجات  تقدير  3  ــ  طريقة 

احل�ساد:

مت جمع العذوق بعد انتهاء اجلداد وتركها لتجف 

يف اأ�سعة ال�سم�س ثم وزنها.

الثمار  من  الثانوية  املنتجات  تقدير  4  ــ  طريقة 

املت�ساقطة:

الثمار  تكون  مرحلة  خالل  احلقلية  باملتابعة 

ون�سجها ن�ساهد ت�ساقطًا لبع�س الثمار باأحوا�س 

النخيل لذا مت جمعها لكل نخلة ووزنها.

نواجت  من  الثانوية  املنتجات  تقدير  5  ــ  طريقة 

الفرز:

يتم فرز التمور بامل�ستودعات وثم ت�سنيف نواجت 

الفرز وحتديد الإ�سابة بالآفة.
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جدول )3( يو�صح الوزن بالكجم )للثمار 

املت�صاقطة حتت النخلة( لبع�ض اأ�صناف 

التمور

اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

 وزن الثمارالرقمال�صنفم

 املت�صاقطة

- كجم

13.000ام اخل�سب1

61.500خال�س2

91.750دخيني3

104.000رزيزي4

121.500روثانه5

141.000�سكري6

160.500�سلج7

180.750�سباكة8

191.500�سقراء9

253.500كويري10

272.500مكتومي11

301.750نبوت علي12

311.000نبوت �سيف13

-34ونان14

24.250الإجمـــــايل العام

1.732املتو�سط العـــــام

اأو  الثانوية )البذور  املنتجات  تقدير  6  ــ  طريقة 

النوى(:

)النوى(  البذور  من  بذرة   1000 ووزن  جمع  مت 

وزن  ن�سبة  لتحديد  التمور  ا�ستهالك  عن  الناجت 

كمية  حتديد  وبالتايل  الثمرة  وزن  اإىل  البذور 

املتو�سط  اأن  باعتبار  النخلة  من  الناجتة  البذور 

100كجم/متر/ التمور  النخلة من  لإنتاج  العام 

نخلة/�سنة. 

اأهم النتائج املتح�صل عليها

1-  املنتجات الثانوية للنخلة من نواجت التقليم:
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الوزنالوحدةموا�صفات البذورم

13.31جموزن الثمرة1

1.15جموزن البذرة2

12.16جموزن اجلزء اللحمي3

91.36%وزن اجلزء اللحمي اإىل وزن الثمرة4

8.64%وزن البذرة اإىل وزن الثمرة5

8.64كجمكمية البذور)النوى( لكل 100كجم متر6

 جدول )5( يو�صح املنتجات الثانوية  )البذور اأوالنوى( 

لبع�ض اأ�صناف التمور متو�صط 1000بذرة

اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

بلغ املتو�سط العام لإنتاج النخلة من نواجت التقليم 

كالتايل:6.050كجم  موزعة  19.320كجم 

اجلريد  من  كجم   5.888 يليه  اخلو�س  من 

فت�سل  الألياف  اأما  الكرب،  من  و4.959كجم 

الأ�سواك  اأقلها  بينما  كجم   2.203 اإىل  الكمية 

وكميتها 220جرامًا فقط.

خف  )نواجت  من  للنخلة  الثانوية  2 ــ  املنتجات 

العذوق بعد احل�ساد(:

اجلافة  الطلوع  وزن  يف  اخلف  نواجت  كانت 

وزن  يف  واملتمثلة  احل�ساد  نواجت  مع  مت�ساوية 

3.755كجم  الأوىل  وزن  اأن  حيث  العذوق 

اأي  الواحدة  للنخلة  3.743كجم  الثانية  بينما 

نخلة. 7.498 كجم 

3  ــ  كمية الثمار املت�ساقطة بحو�س النخلة :

بحو�س  املت�ساقطة  الثمار  كمية  متو�سط  بلغ 

النخلة  1.732كجم.

اأ�سناف  بع�س  فرز  لنواجت  املئوية  4 ــ  الن�سبة 

التمور وكميتها:

بلغت ن�سبة اخل�سارة يف التمور ب�سبب الآفات %9.2 

اأن  باعتبار  9.200كجم متر  تعادل  الن�سبة  وهذه 

متو�سط اإنتاج النخلة من التمور 100كجم/نخلة/

�سنة واأن اأعلى ن�سبة للخ�سائر كانت ب�سبب الطيور 

الربية 3،3% اأقلها ب�سبب الأكارو�سات %0.5. 

البذور  من  الثانوية  املنتجات  قيمة 

)النوى( 

عنه  ينتج  الثمار  من  100كجم  كل  اأن  وجد 

8.64كجم من البذور.

املنتجات  ا�صتخدامات  لأهم  ا�صتعرا�ض 

الثانوية لنخلة التمر

اأوًل: ال�صتفادة املبا�صرة

ـ اجلريد(  1-  ا�ستخدام �سعف النخيل )اخلو�سـ 

الأعالف  �سناعة  مثل  ال�سناعات  بع�س  يف 

ال�سماد  �سناعة  ويف  الأوراق،  و�سناعة 

الع�سوي.

يف  البلح  ونوى  التمور  فرز  نواجت  2-  ا�ستغالل 

اإعداد عالئق للحيوانات والطيور اأو اإدخالها 

يف �سناعة العالئق بن�سب معينة.

الأخ�ساب  �سناعة  يف  اجلريد  3-  ا�ستخدام 

والأقفا�س والأ�سرة والوقود .

ح�سو  �سناعة  يف  والليف  اخلو�س  4-  ا�ستخدام 

وال�سوتي  احلراري  والعزل  وامل�ساند  الكنب 

واملكان�س واحل�سائر.

5-  كما ي�ستخدم الليف يف �سناعة احلبال ،كما 

املواد  من  ال�سوائب  ت�سفية  يف  ي�ستخدم 

ال�سائلة واأداة لتنظيف الأواين.

اإزالة  النوى  من  كربونية  مادة  6-  ا�ستخال�س 

املواد امللوثة ملياه ال�سرب.

من  ال�ستفادة  جمال  يف  ال�ستثمار  باأن  علمًا 

ال�سناعات  جمال  يف  للنخيل  الثانوية  املنتجات 

التحويلية مازال يف بدايته، ولعل ذلك ناجت عن 

ارتفاع تكلفة املنتج مقارنة مبثيله من املنتجات 

ال�سناعية الأخرى.

ثانيًا الفوائد غري املبا�صرة

تدريبها  بعد  املعطلة  العاملة  الأيدي  ا�ستغالل 

ال�سناعات  هذه  مبثل  القيام  يف  للم�ساهمة 

لهم  وبالتايل فتح جمالت وفر�س عمل جديدة 

وفتح اآفاق ت�سويقية لهذه املنتجات.

الثانوية  املنتجات  ت�سنيع  يف  ال�ستثمار  مزايا 

للنخلة

1-   توفر املنتجات الثانوية حمليًا وعدم احلاجة 

اإىل ا�ستريادها .

املنتجات  من  امل�سنعة  املواد  وتنوع  2-   تعدد 

الثانوية للنخيل.

من  امل�سنعة  الأعالف  على  الطلب  3-   ازدياد 

هذه املنتجات لزدياد اأعداد احليوانات.

تراث  واإحياء  امل�ستهلكني  اأذواق  4-   التوافق مع 

كاد اأن يندثر.
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اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

جدول )4( يو�صح الن�صبة املئوية )لنواجت فرز بع�ض اأ�صناف التمور( الناجتة عن الإ�صابة بالآفات

)احل�صرات والأمرا�ض والأكارو�صات والطيور الربية والذبول وال�صي�ض(

 ن�صبة اخل�صارةن�صبة اخل�صارة ب�صبب %الرقمال�صنفم

%الكلية
 طيوراكارو�صاتاأمرا�ضح�صرات

برية

�صي�ضذبول

10-1171-1ام اخل�سب1

19-16-61خال�س2

13117-91دخيني3

3115---10رزيزي4

47-2-1-12روثانه5

16110-1411�سكري6

16111311118�سلج7

122139-18�سباكة8

8-41-1921�سقراء9

213-6--255كويري10

10-52-2712مكتومي11

1---1--30نبوت علي12

41614--313نبوت �سيف13

1618---34ونان14

1587473121129الإجمـــــايل العام

1.070.60.53.32.21.59.2املتو�سط العـــــام

هذه  حمتوى  بطبيعة  امل�ستهلك  5-   قناعة 

ال�سناعات.

املنتجة  الأولية  املواد  الن�سبي لأ�سعار  6-  الثبات 

من النخلة )املنتجات الثانوية للنخلة( حمليًا 

بعيدًا عن تذبذبات الأ�سعار العاملية واأزمات 

ال�سحن والتاأمني.

التو�صيات

الثانوية  للمنتجات  معلومات  قاعدة  1-  عمل 

للنخيل وتي�سري احل�سول عليها ملن يرغب.

تعتمد  �سناعية  اإر�سادية  م�سروعات  2-  اإن�ساء 

على املنتجات الثانوية للنخيل ودعمها.

3-  اإقامة املعار�س لت�سجيع ت�سويق املواد امل�سنعة 

من املنتجات الثانوية للنخيل.

الأفراد  لدى  البيئي  بالوعي  4-  الرتقاء 

وحذف  منهم  املزارعني  خا�سة  واجلماعات 

كلمة خملفات نباتية من قامو�سهم اخلا�س.

للنخيل  الثانويـة  املنتجات  ا�ستثمار  5-  حماولة 

لأن تركها بالب�ستان يعيد الإ�سابة بالآفات.

لأن  الثانوية  املنتجات  من  لأي  احلرق  6-  عدم 

هذا م�سر للبيئة .

7-  تكميم العذوق عند ال�ستواء للحد من اإ�سابة 

الثمار وت�ساقطها.

والعالجية  الوقائية  الربامج  تنفيذ  8-  اأهمية 

للحد من الآفات.

9-  ت�سجيع الدرا�سات اخلا�سة بدرا�سة اجلدوى 

القت�سادية لال�ستفادة من املنتجات الثانوية 

للنخيل.

الشجرة المباركة مارس 2010 95 - 94



مالحظاتالوزن كجماملنتجات الثانوية

امل�صمىالنوعم

6.050اخلو�سنواجت التقليم1

5.888اجلــريد

4.959)قواعد الأوراق(الكرب

2.203األيــــــاف

0.220اأ�ســـواك

19.320املجموع

اأثناء اخلف3.755الأغاري�سنواجت اخلف واحل�ساد2

بعد احل�ساد3.742العـــــــــذوق

 نواجت الفرز3

والتمور املت�ساقطة

ن�سبة9.200خملفات الفرز تعادل  الكمية  وهذه   ، لالإ�سابات  نتيجة   بامل�ستودعات 

 9.200 % من اإنتاج النخلة، باعتبار اأن متو�سط اإنتاج النخلة

100كجم متر

بحو�س النخلة1.732ت�ساقط طبيعي

 نواجت ا�ستهالك التمور4

ومتور العجائن

 وهذه الكمية تعادل ن�سبة 8.64 % من اإنتاج النخلة، باعتبار8.64)البذور( النوى

اأن متو�سط اإنتاج النخلة 100كجم متر

  اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

جدول )6( يو�صح املتو�صط العام لإنتاجية النخلة الواحدة يف ال�صنة من املنتجات الثانوية اجلافة )نواجت التقليم ــ نواجت اخلف 

واحل�صاد ــ نواجت الفرز ــ التمور املت�صاقطة ــ البذور اأو النوى( )كجم(
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