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تطور تكنولوجيا 
النخـيـل والتمـور 
في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

المهند�س منذر ح�سن التميمي

�سركة طيبة لل�سناعات الهند�سية

يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  �سهدت 

املا�سية تطورًا كبريًا وملحوظًا  �سنوات  الع�سر 

بالنخيل  اخلا�سة  واملكائن  الأجهزة  جمال  يف 

الهتمام  نتيجة  ج��اء  التطور  وه��ذا  والتمور، 

للنخيل  الإم����ارات  دول���ة  توليه  ال���ذي  الكبري 

والتمور واأي�سا حب واهتمام ال�سعب الإماراتي 

على  يحر�ص  فهو  وثمارها  النخيل  باأ�سجار 

الع��ت��ن��اء اجل��ي��د ب��ال��ن��خ��ي��ل وي��ح��ر���ص على 

ب�سورة  مت��وره  وتقدمي  ت�سويق  على  املحافظة 

اخلارجي  واملظهر  النظافة  حيث  من  جيدة 

وتعبئتها باأف�سل الطرق املتبعة يف تعبئة املواد 

خالل  خزنها  يريد  التي  التمور  حتى  الغذائية 

ال�سنة ل�ستخداماته ال�سخ�سية اأو التمور التي 

يعطيها كهدايا اأو زكاة اأو يتربع بها كم�ساعدات 

للتمور ومن  الفرز  ان�سانية، حيث يقوم بعملية 

ثم غ�سلها وتعبئتها وهذا مما جعله يبحث عن 

اإجناز  يف  ت�ساعده  التي  التكنولوجية  الو�سائل 

هذا العمل باأقل كلفة من حيث اجلهد والوقت 

انت�سار  ح�سول  نرى  لذلك  العاملة،  والأي��دي 

وا�سع مل�سانع التمور ال�سغرية يف عموم الدولة، 

وهذا �سجع ال�سركات املحلية امل�سنعة للمكائن 

وت�سنيع  ت�سميم  على  ال��دول��ة  يف  والأج��ه��زة 

والتمور  النخيل  التي تخ�ص  واملكائن  الأجهزة 

وامل���زارع  ال�سغرية  امل���زارع  ح��اج��ة  يلبي  مب��ا 

تنمية وتطوير م�سانع  الكبرية، بال�سافة اىل 

التمور يف جميع ارجاء الدولة،مما جعل كثريًا 

تريد  عندما  ل��الإم��ارات  املجاورة  البلدان  من 

ال�ساليب  عن  تبحث  اأو  للتمور  م�سنع  ان�ساء 

النخيل  م����زارع  ان�����س��اء  يف  املتبعة  احل��دي��ث��ة 

والتكنولوجيا امل�ستخدمة فيها، فاإنها تاأتي اىل 

الإمارات لالطالع على تلك امل�سانع والأجهزة 

النخيل  مزارع  زيارة  وكذلك  فيها  امل�ستخدمة 

فيها  املتبعة  احلديثة  الأ�ساليب  على  لالطالع 

قبل اخلرباء  والر�سادات من  الن�سائح  واأخذ 

teeba1@emirates.net.ae



اأهل  ليبخل  حيث  فيها  املوجودين  والفنيني 

الإمارات بتقدمي تلك الن�سائح ونقل خربتهم 

يف هذا املجال اىل الآخرين، وقد مت �سراء عدة 

م�سانع للتمور كانت م�سنعة بالكامل يف دولة 

الإمارات مت تركيبها يف كل من الكويت وم�سر 

اىل  اإ�سافة  وال��ع��راق  عمان  و�سلطنة  واليمن 

توريد الأجهزة التي تخ�ص النخيل وخ�سو�سا 

الأجهزة اخلا�سة بعملية التنبيت الآيل للنخيل 

ا�ستخال�ص  وماكنة  النخيل  تلقيح  ماكنة  مثل 

التعاأون  اللقاح اىل كل من دول جمل�ص  حبوب 

وليبيا  وم�سر  وال�����س��ودان  واليمن  اخلليجي 

وباك�ستان.  واإيران  والعراق  والأردن  واجلزائر 

وفيما يلي نود ا�ستعرا�ص اأهم الأجهزة واملكائن 

واخل��ا���س��ة  الإم������ارات  دول���ة  يف  ت�سنع  ال��ت��ي 

بالنخيل والتمور:

عملية  يف  امل�ستخدمة  الأجهزة  اأوًل: 

التنبيت للنخيل 

التنبيت  عملية  يف  التالية  الأجهزة  ت�ستخدم 

للنخيل وخ�سو�سا يف املزارع الكبرية وهي: 

الطلع  حبوب  جتفيف  )غرفة(  جهاز 

الذكري للنخيل 

بدرجة  للنخيل  ال��ذك��ري  الطلع  جتفيف  يتم 

لتزيد عن  ورط��وب��ة  مئوية  درج��ة   32 ح��رارة 

35%، ومبدة زمنية لتزيد عن 72 �ساعة، من 

اأهم املوا�سفات الفنية للجهاز: 

ت�سميم جدران اجلهاز من املواد العازلة  1-

درج��ة  على  املحافظة  لغر�ص  ح��راري��ًا 

الكهربائية  الطاقة  وا�ستغالل  احل��رارة، 

ب�سكل اقت�سادي.

و�سع م�سخنات كهربائية وم�سيطر درجة  2-

احل��رارة  درج��ة  �سبط  لغر�ص  احل���رارة 

داخل اجلهاز.

عمل نظام تهوية داخل اجلهاز بحيث يتم  3-

اجلهاز  اأج��زاء  جميع  على  الهواء  توزيع 

داخل  الهواء  ب�سرعة  وو�سع جهاز حتكم 

�سرعة  على  ال�سيطرة  لغر�ص  اجل��ه��از 

الهواء.

لغر�ص  4- ال��رط��وب��ة  �سحب  ج��ه��از  تثبيت 

مينع  مم��ا   %32 اىل  ال��رط��وب��ة  �سبط 

ح�سول تعفن للطلع الذكري.

اىل  5- للنخيل  ال��ذك��ري  الطلع  حتميل  يتم 

حتتوي  ع��رب��ات  بوا�سطة  اجل��ه��از  داخ��ل 

كل عربة على 20 طبقًا ويتم و�سع الطلع 

داخل الأطباق.

الذكري  6- الطلع  حمل  عربة  اأج��زاء  جميع 

املقاوم  احلديد  من  �سنعها  والأطباق مت 

�سهلة  �ستيل، مما جعلها  �ستنل�ص  لل�سداأ 

النقل والتنظيف.

تتم ال�سيطرة على عمل اجلهاز من خالل  7-

.PLC اأجهزة ال�سيطرة املربجمة

اأحجام من هذا اجلهاز  8- ت�سنيع عدة  مت 

من �سعة 1600 اىل 300 طلعة ذكرية.

عملية  9- يف  اجل��ه��از  ه��ذا  ا�ستخدم  ميكن 

زيادة  التمور من خالل  وان�ساج  جتفيف 

درجة احلرارة و�سرعة الهواء. 

اللقاح  ح��ب��وب  ا�ستخال�ص  ماكنة    - 2

Pollen extractor
ب��ودرة  ا�ستخال�ص  بعملية  املاكنة  ه��ذه  تقوم 

حبوب اللقاح من الطلع الذكري للنخيل والذي 

عملية  يف  منه  ال�ستفادة  لغر�ص  جتفيفه،  مت 

التلقيح امليكانيكي للنخيل، وقد مت ت�سنيع هذه 

املاكنة منذ اأكرث من 20 �سنة، ومت ا�ستخدامها 

يف ع���دة دول م��ث��ل ال��ع��راق ودول����ة الإم����ارات 

الأمريكية،  املتحدة  والوليات  املتحدة  العربية 

يف  ورغبة  وا�سعًا  انت�سارًا  املاكنة  هذه  تلَق  ومل 

مت  وق��د  الفنية  م�ساكلها  لكرثة  ا�ستخدامها 

دولة  يف  ت�سميمها  يف  كثرية  تغيريات  اإج��راء 

الإمارات مما اأعاد ن�ساط هذه املاكنة واأ�سبح 

يف  املاكنة  تلك  �سراء  على  كبري  اإقبال  هناك 

دولة الإمارات والدول الأخرى. 

اأجهزة ال�سيطرة الموجودة في الجهاز لغر�ص ال�سيطرة على 

درجة الحرارة والرطوبة و�سرعة الهواء

جهاز تجفيف حبوب الطلع
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اجلديد  الت�سميم  مم��ي��زات  اأه��م  وم��ن 

للماكنة: 

بحيث  1- للماكنة  الإنتاجية  الطاقة  زي��ادة 

اللقاح  حبوب  بودرة  ت�ستخل�ص  اأ�سبحت 

بن�سبة %95.

اللقاح  2- حبوب  ب��ودرة  من  اأي  بقاء  ع��دم 

داخل املاكنة.

تب�سيط يف ت�سميمها بحيث اأ�سبحت اأقل  3-

داخل  وحركتها  تنقلها  ي�سهل  مما  حجم 

املزارع.

مت ت�سنيعها بالكامل من احلديد املقاوم  4-

 stainless steel لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل 

مما �سهل غ�سلها وتنظيفها وعدم تاأثرها 

بالعوامل اجلوية. 

قليلة العطالت امليكانيكية والكهربائية.  5-

امل��واد  6- على  اعتمد  اجل��دي��د  الت�سميم 

اأن  بحيث  ال�سوق،  يف  واملتداولة  املتوفرة 

اأي جزء يعطل فيها ميكن �سراوؤه مبا�سرة 

ال�سركة  اىل  ال��رج��وع  دون  ال�����س��وق  م��ن 

امل�سنعة.

املوا�سفات الفنية:

.HP 3000 RPM 4 حمرك كهربائي قدرته

مبدل  HPمع   0.5 ق��درت��ه  كهربائي  حم��رك 

�سرع.

 STAINLES اللقاح م�سنوع من  فا�سل حبوب 

.STEEL

عن  ال��ذك��ري  الطلع  حبوب  لف�سل  �سايكلون 

الهواء الناقل.

�سافطة هواء 3000 قدم مكعب بالدقيقة.

يف  ال��ذك��ري  الطلع  النف�ص  خمروطية  حاوية 

داخلها.

بعد  اللقاح  حبوب  جلمع  بال�ستيكية  ح��اأوي��ة 

الف�سل.

الدقيقة  الأجزاء  لف�سل  مر�سحات )فلرتات( 

جدًا ملنع التلوث يف موقع العمل.

بطول  الأج����زاء  ل��رب��ط  �ستيل  �ستنل�ص  هيكل 

110 �سم وعر�ص 110 �سم وارتفاع 240 �سم 

والوزن الكلي للماكينة 250 كغم.

احلديد  م��ن  م�سنوعة  املاكنة  اأج���زاء  جميع 

املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل.

هناك  اأ�سبح  للماكنة  اجلديد  الت�سميم  بعد 

اجلهات  قبل  م��ن  �سرائها  على  كبري  اق��ب��ال 

املهتمة بزراعة النخيل �سواء كانت حكومية اأو 

خا�سة، وقد مت توريد هذه املاكنة اىل عدة دول 

منها: 

 20 اأك��رث من  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 

ال��دول��ة جل��ه��ات حكومية  م��وزع��ة يف  م��اك��ن��ة 

من  )اأكرث  ال�سعودية  العربية  وخا�سة،اململكة 

 FAO 8 10 مكائن(، منظمة الأغذية العاملية 

مكائن، م�سر، الأردن، ليبيا، ال�سودان، اإيران 

دولة  عمان،  �سلطنة  ماكنة(،   20 من  )اأك��رث 

الكويت، قطر، العراق، اجلزائر.

 Pollen ال��ن��خ��ي��ل  تلقيح  م��اك��ن��ة   -  3

atomizer

النخيل  تلقيح  عملية  يف  امل��اك��ن��ة  ت�ستخدم 

ب��ودرة  اي�سال  بعملية  تقوم  حيث  ميكانيكا 

حبوب اللقاح املخلوطة بالطحني بن�سب معينة 

اىل قمة النخلة دون احلاجة اىل ال�سعود اىل 

قمة النخلة مما ي�سهل كثريًا يف عملية التنبيت 

ميزات  اأه��م  وم��ن  والعمالة  اجلهد  حيث  من 

قبل  من  تدوينه  مت  والذي  امليكانيكي  التنبيت 

تقوم  والتي  النخيل  بزراعة  املخت�سة  اجلهات 

با�ستخدامه منذ فرتة طويلة:

التنبيت  1- عملية  وك��ل��ف��ة  اجل��ه��د  تقليل 

تنبيت  التنفيذ، حيث ميكن  وال�سرعة يف 

300نخلة يف اليوم با�ستخدام ماكنة �سعة 

ماكنة  با�ستخدام  نخلة  و5000  25كغم 

50كغم املحمولة على مركبة  تلقيح �سعة 

خفيفة.

القت�ساد يف كمية بودرة حبوب اللقاح. 2-

اأفحل  3- م��ن  النبات  م�سدر  ل��ك��ون  ن��ظ��رًا 

متعددة عندئٍذ تكون هذه احلالة ايجابية 

يف عقد وموا�سفات الثمار.

جهاز تجفيف حبوب اللقاح الحديثة )الت�سميم الجديد( من الداخل تبين طريقة و�سع الطلع الذكري داخل العربات
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وقت  4- اأي  يف  اللقاح  حبوب  ب���ودرة  توفر 

لإمكانية  وذل��ك  التنبيت  مو�سم  خ��الل 

خزنها. 

 20 من  اأكرث  منذ  املاكنة  ت�سنيع هذه  لقد مت 

)ب���راءة  ال��ع��راق  يف  م�ستخدمة  وك��ان��ت  �سنة 

يف  ا�ستخدامها  ومت  ال��ع��راق(  م��ن  اخرتاعها 

الثمانينات  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

التابعة  امل����زارع  يف  ف��ق��ط  �سيق  ن��ط��اق  ع��ل��ى 

وا�سعًا  انت�سارًا  تلَق  ومل  واملياه  البيئة  ل��وزارة 

الت�سميم  يف  تغريات  عدة  عليها  اأجريت  وقد 

يف دولة الإمارات مما �ساعد كثريًا على انت�سار 

املاكنة يف دولة الإمارات والدول الأخرى. 

اجلديد  الت�سميم  مم��ي��زات  اأه��م  وم��ن 

للماكنة: 

احلجم  1- املاكنة  من  حجمني  ت�سميم  مت 

التنبيت  خليط  من  كغم   25 ب�سعة  الأول 

 2000 م��ن  اأك���رث  لتنبيت  يكفي  وال���ذي 

نخلة، واحلجم الثاين 50 كغم من خليط 

 4000 من  لأك��رث  يكفي  وال��ذي  التنبيت 

مركبة  داخ��ل  املاكنة  تو�سع  حيث  نخلة 

خفيفة وتتحرك داخل املزرعة.

 مت تركيب مر�ص خفيف و�سهل ال�ستخدام  2-

يبذله  ال��ذي  اجلهد  تقليل  اىل  اأدى  مما 

العامل. 

اأك��رث  3- امل��اك��ن��ة  جعل  اجل��دي��د  الت�سميم 

�سهولة يف تنقلها داخل املزرعة.

املقاوم  4- احلديد  من  كاملة  ت�سنيعها  مت 

 Stainless steel لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل

تعر�سها  وع��دم  نظافة  اأك��رث  جعلها  مما 

اىل التلف.

ا�ستخدام  5- ب�سبب  اأدائها  يف  كبري  حت�سن 

مواد ذات كفاءة عالية.

قلة عطالتها امليكانيكية.  6-

املوا�سفات الفنية:

ماكنة تلقيح النخيل �سعة 50كغم.

الطول=120�سم،  1- امل���اك���ن���ة:  ق��ي��ا���ص 

العر�ص=90�سم، الرتفاع= 120�سم.

املاكنة  2- اأج���زاء  لتثبيت  حديدية  ق��اع��دة 

بوا�سطة  ب�سهولة  حملها  ميكن  عليها 

الرافعة ال�سوكية اأو الرافعة اجل�سرية.

ياباين  3- 7.5 ح�سان  برتول طاقة  حمرك 

ال�سنع.

م�سخة هواء ايطالية ال�سنع. 4-

من  5- م�سنوع  امل�����س��غ��وط  ل��ل��ه��واء  خ���زان 

�ستيل  �ستنل�ص  لل�سداأ  امل��ق��اوم  احلديد 

يعمل ب�سغط 10 بار �سعة 50 لرتًا.

حبوب  6- ب���ودرة  م��ع  الطحني  خلط  خ��زان 

اللقاح �سعة 50 لرتًا.

فلرت تكثيف الهواء من املاء عدد اثنان. 7-

من  8- يتكون  طويلني  اأنبوبني  مع  م�سد�سان 

2 مرت ي�ستخدمًا  قطعتني طول كل قطعة 

لإي�سال خليط التلقيح اىل قمة النخلة.

20مرتًا يربط بني  9- انبوب متحرك بطول 

خزان اخللط وم�سد�ص الر�ص.

حاوية تعبئة اخلليط اىل خزان اخللط. 10-

ماكنة تلقيح �سعة 25كغم 

حمرك يعمل بالوقود ال�سائل )البنزين(  1-

بطاقة 3.5 ح�سان.

100 لرت بالدقيقة  2- �ساغطة هواء بطاقة 

مع خزان للهواء.

خ���زان ل��ل��ه��واء امل�����س��غ��وط ب��ط��اق��ة 7.5  3-

لل�سداأ  املقاوم  احلديد  من  م�سنوع  لرت 

�ستنل�ص �ستيل.

امل�سافة  4- امل��ادة  مع  اللقاح  حلبوب  حاوية 

من  م�سنوعة  كغم   25 �سعة  احل��ام��ل��ة 

احلديد املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل.

خرطوم هواء بطول 3 اأمتار. 5-

خ��رط��وم نقل ح��ب��وب ال��ل��ق��اح م��ع امل��ادة  6-

احلاملة بطول 3 اأمتار. 

اإىل  7- اخل��ل��ي��ط  لتو�سيل  م��ع��دين  ان��ب��وب 

)قطعتني  اأم��ت��ار   4 ب��ط��ول  النخلة  قمة 

مت�ساويتني بالطول(.

عربة ذات عجلتني حلمل الأجهزة اأعاله  8-

لل�سداأ  امل��ق��اوم  احل��دي��د  م��ن  م�سنوعة 

�ستنل�ص �ستيل.

ماكنة تلقيح النخيل �سعة 50كغم
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4-: ماكنة طحن خملفات النخيل 

دول  خمتلف  يف  �سناعية  �سركات  ع��دة  تقوم 

والتي  املكائن  من  النوع  هذا  بت�سنيع  العامل 

الزراعية  اأجزاء املخلفات  تقوم بعملية تقطيع 

النخيل وغريها  الأ�سجار و�سعف  اأغ�سان  مثل 

�سعف  تقطيع  ناجت  يكون  املكائن  هذه  وجميع 

النخيل على �سكل األياف كبرية، ولي�ست ناعمة 

ميكن  النخيل  خملفات  ان  معلوم  ه��و  وك��م��ا 

واأي�سًا  الع�سوي  ال�سماد  اإنتاج  يف  ا�ستخدامها 

ولكون  احليوانية  الأع��الف  اإنتاج  يف  ت�ستخدم 

يعيق  كبرية مما  األياف  املكائن هي  نتاج هذه 

اعادة  فقد مت  املذكور،  املجال  ا�ستخدامها يف 

ت�سميم هذه املكائن يف دولة الإم��ارات بحيث 

بدرجة  مفرومًا  �سعفًا  املاكنة  تنتج  اأن  ميكن 

ناعمة وبذلك ميكن ا�ستخدامه ب�سكل فعال يف 

اإنتاج الأ�سمدة الع�سوية والأعالف احليوانية.

املوا�سفات الفنية:

بطاقة  النخيل  �سعف  ف��رم  1 -  ماكنة 

500 كغم بال�ساعة.

الطاقة الكلية للماكنة 500كغم بال�ساعة. 1-

تدار املاكنة مبحرك كهربائي بطاقة 75  2-

ح�سان 380 فولت 50 هرتز.

النخيل  3- �سعف  لفرم  خم�س�سة  املاكنة 

الكبري)طول 4-5اأمتار( والكرب واألياف 

النخيل واملخلفات الزراعية املختلفة. 

615ملم  4- القطر  املاكنة:  حو�ص  قيا�ص 

العر�ص 450ملم.

امل��ف��روم  5- ال�سعف  ل�سحب  ه���واء  م�سخة 

خارج املاكنة.

يتم تغذية املاكنة ب�سعف النخيل يدويا. 6-

من  7- م�سنوعة  ت��ك��ون  ال��ق��ط��ع  ���س��ك��اك��ني 

احلديد العايل ال�سالدة. 

حتتوي املاكنة على غربيل ميكن التحكم  8-

م���ن خ���الل���ه ب���درج���ة ن��ع��وم��ة ال�����س��ع��ف 

املجرو�ص. 

تقوم  9- التي  املاكنة  اأجزاء  املحرك وجميع 

على  مثبتة  ت��ك��ون  النخيل  �سعف  ب��ف��رم 

قاعدة حديدية. 

عند  10- املاكنة  الغبار حول  اثارة  ليتم  لكي 

ناعما  كان  اذا  وخ�سو�سا  املنتج  خ��روج 

يتم تثبيت �سايكلون ف�سل ال�سعف املفروم 

عن الهواء مع وجود فالتر. 

قيا�ص املاكنة الكلي: 2 مرت طول وعر�ص  11-

1.8 مرت وارتفاع 3.6 مرت.

2- ماكنة فرم �سعف النخيل بطاقة 150 

كغم بال�ساعة 

النخيل  1- �سعف  لفرم  خم�س�سة  املاكنة 

واألياف  والكرب  2مرت(  ال�سغري)طول 

املختلفة  ال��زراع��ي��ة  واملخلفات  النخيل 

ال�سغرية احلجم. 

تبلغ الطاقة الإنتاجية للماكنة 150 كغم  2-

بال�ساعة تعتمد على �سرعة تغذية املاكنة.

-3  15 تعمل املاكنة مبحرك كهربائي طاقة 

 .),3000rpm,380volt,50Hz( ح�سان

العر�ص  4- 500ملم  القطر  املاكنة:  قيا�ص 

250ملم.

ماكنة طحن �سعف النخيل 

بطاقة 500كغم بال�ساعة
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امل��ف��روم  5- ال�سعف  ل�سحب  ه���واء  م�سخة 

خارج املاكنة.

يتم تغذية املاكنة ب�سعف النخيل يدويا. 6-

من  7- م�سنوعة  ت��ك��ون  ال��ق��ط��ع  ���س��ك��اك��ني 

احلديد العايل ال�سالدة. 

حتتوي املاكنة على غربيل ميكن التحكم  8-

من خالله بدرجة نعومة ال�سعف. 

تقوم  9- التي  املاكنة  اأجزاء  املحرك وجميع 

على  مثبتة  ت��ك��ون  النخيل  �سعف  ب��ف��رم 

عربة حديدية ذات اأربعة عجالت �سغرية 

بحيث ميكن �سحب املاكنة داخل املزرعة. 

تخ�ص  التي  واملكائن  الأجهزة  خام�سا: 

التمور :

غرفةان�ساج وجتفيف وترطيب التمور 

تتعر�ص التمور يف مرحلة الإن�ساج والتحول من 

الرطب اىل مرحلة الرطب الهامد اأو التمر اىل 

عدة ظروف جوية غري مالئمة لعملية الن�ساج 

املناطق،  لخ��ت��الف  تبعا  ال��ظ��روف  وتختلف 

البحر  م��ن  قريبة  تكون  التي  املناطق  فمثال 

اىل  ت�سل  عالية  فيها  الن�سبية  الرطوبة  تكون 

تعفنها  اأو  التمور  يوؤدي اىل تخمر  80% وهذا 

فيها  احل��رارة  درجة  تنخف�ص  املناطق  وبع�ص 

مما يوؤدي اىل عدم جفاف التمور اأو ت�سادف 

اأو  التمور  تلف  اىل  ي��وؤدي  مما  اأمطار  �سقوط 

باحل�سرات.  لال�سابة  عر�سة  تكون  التمور  ان 

املالئمة فقد  الظروف غري  لتلك  لذلك جتنبًا 

يف  وه��ي  ال��ت��م��ور  جني  على  امل���زارع���ون  عمل 

مرحلة الرطب اأو الرطب الهامد ويتم جتفيفها 

اأو ان�ساجها بالطرق التقليدية مثل امل�سطحات 

ا�ستخدام  مع  البال�ستيكية  والبيوت  املك�سوفة 

مفرغات الهواء وكذلك البيوت الزجاجية ومن 

اأهم الظواهر ال�سلبية التي تتعر�ص لها التمور 

با�ستخدام هذه الطرق هي وح�سب ما هو مدون 

من قبل اجلهات املخت�سة بهذا املجال هي:

عدم املحافظة على هيكل و�سكل الثمرة. 1-

تلوث الثمار بالرمال والأتربة والأو�ساخ. 2-

التمور  3- وا���س��وداد  الطبيعي  اللون  فقدان 

نتيجة لتعر�سها لفرتة طويلة لل�سم�ص.

ال�سابة بح�سرات التمور املخزنية. 4-

والبكرتيا واخلمائر  5- بالفطريات  ال�سابة 

التي توؤدي اىل تعفن التمور وحتم�سها.

حتتاج اىل فرتة زمنية طويلة لكي جتف  6-

التمور.

اأول جهاز  2002 مت ت�سميم وتنفيذ  ويف �سنة 

لن�ساج وجتفيف التمور من خالل التعاون مع 

وزارة البيئة واملياه يف دولة الإمارات، حيث مت 

تركيب جهاز �سعة 1500كغم يف مركز اأبحاث 

اخليمة  راأ�ص  يف  ال�سمالية  املنطقة  يف  النخيل 

لغر�ص  دب��ا  يف  ال�سرقية  املنطقة  يف  والآخ���ر 

يف  املخت�سني  قبل  من  عليه  التجارب  اإج��راء 

الرئي�سة  املميزات  اأه��م  وم��ن  النخيل،  جم��ال 

للجهاز:

ال��ت��ح��ك��م ب��درج��ة احل�����رارة وال��رط��وب��ة  1-

ال��ن�����س��ب��ي��ة داخ�����ل اجل���ه���از م���ن خ��الل 

ال�سيطرة  وجهاز  الكهربائية  امل�سخنات 

وبذلك  وال��رط��وب��ة  على درج��ة احل���رارة 

احل��راري��ة  ال���درج���ة  ن��ح��دد  اأن  ميكننا 

واأي�سا  التمور  من  �سنف  لكل  املنا�سبة 

الرطوبة الن�سبية التي يحتاجها كل �سنف 

عند الن�ساج.

داخ��ل  2- منتظمة  ب�سورة  ال��ه��واء  ت��وزي��ع   

التمور  ح��رارة  درج��ة  يجعل  اجلهاز مما 

يوؤدي  وه��ذا  مت�ساوية،  بداخله  املوجودة 

اآن  يف  جميعا  جفافها  اأو  اإن�ساجها  اىل 

تعفن  اأي  ح�����س��ول  ع���دم  ك��ذل��ك  واح���د 

للتمور. 

الأت���رب���ة  3- اىل  ال���ت���م���ور  ت��ع��ر���ص  ع����دم 

واحل�������س���رات اأث���ن���اء ع��م��ل��ي��ة الن�����س��اج 

والتجفيف،كما يف امل�سطحات املك�سوفة.

ماكنة طحن �سعف النخيل 

بطاقة 150كغم بال�ساعة
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امل�سطحات  4- يف  كما  التمور  ا�سوداد  عدم 

فاحتًا  ال��ت��م��ور  ل��ون  ي��ك��ون  ب��ل  املك�سوفة 

اأ�سعة  اىل  التمور  تعر�ص  ل��ع��دم  وذل���ك 

ال�سم�ص اأثناء عملية الن�ساج والتجفيف.

لعملية  5- ال����الزم  ال��زم��ن  يف  الخ��ت�����س��ار 

بامل�سطحات  مقارنة  والتجفيف  الن�ساج 

املك�سوفة والبيوت البال�ستيكية.

تقليل ن�سبة التق�سر بالتمور. 6-

حرارة  7- درج��ة  اىل  التمور  تعر�ص  ب�سبب 

درج��ة   60 اىل  م��ئ��وي��ة  درج����ة   50 م��ن 

�سواء  �ساعة   24 عن  تزيد  ولفرتة  مئوية 

 120-96 )ت�ستغرق  الن�ساج  عملية  يف 

)ت�ستغرق  التجفيف  وعملية  ���س��اع��ة( 

احل�سرات  جميع  ف��ان  �ساعة(   72-24

تكون  التمور  داخ��ل  امل��وج��ودة  والبيو�ص 

من  خالية  التمور  تلك  وتكون  اتلفت  قد 

الآفات اأو ال�سابات وتعترب متورًا معقمة 

ول حتتاج اىل تبخري.

�سعة  جهاز   30 توزيع  مت  اجلهاز  جن��اح  وبعد 

اىل  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  قبل  م��ن  900كغم 

من  وب�سعر مدعوم  ال�سغرية  املزارع  ا�سحاب 

16 جهاز  اأكرث من  الدولة، وحاليًا هناك  قبل 

900كغم  �سعة  جهاز  و15  اأطنان   4-3 �سعة 

موزعة يف جميع مناطق دولة الإمارات.

املوا�سفات الفنية: 

�سعة  ال��ت��م��ور  وان�����س��اج  جتفيف  ج��ه��از 

)2500 - 3000( كغم.

2500كغم اىل  1- التمور:  �سعة اجلهاز من 

3000كغم.

اأم���ت���ار،  2- الطول=8  اجل���ه���از:  ق��ي��ا���ص 

العر�ص= 3 اأمتار والرتفاع=3 اأمتار.

امل���واد  3- م��ن  م�سنوعة  اجل��ه��از  ج����دران 

العازلة حراريا.

للجدران م�سنوعة من  4- الداخلي  ال�سطح 

ال�ستنل�ص �ستيل. 

ي��ح��ت��وي اجل���ه���از ع��ل��ى ب���اب ب��ع��ر���ص 1  5-

موا�سفات  بنف�ص  م��رت   2 وارت��ف��اع  م��رت 

اجلدران.

بحيث  6- حديدية  قاعدة  اجلهازعلى  يثبت 

ميكن نقله ب�سهولة. 

-7  4000( �سعة   )blower( ه��واء  م�سخة 

من  م�سنوعة  اث��ن��ان  ع���دد   )M3/HR

احلديد املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل.

جهاز تجفيف التمور �سعة 900كغم

جهاز تجفيف التمور �سعة 3000كغم
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-8 .)36Kw( م�سخنات الهواء بطاقة

فتحات لدخول وخروج الهواء تفتح وتغلق  9-

اآليا اعتمادا على درجة احلرارة.

م�سيطر ومتح�س�ص درجة حرارة ورطوبة. 10-

الت�سغيل  11- لغر�ص  كهربائية  �سيطرة  لوحة 

وال�سيطرة على عملية التجفيف.

عربات  12-  )8( ع��دد  التمور  حمل  عربات 

التمور  حلمل  ال��ع��رب��ات  ه��ذه  ت�ستخدم 

لغر�ص جتفيفه اأو ترطيبه داخل اجلهاز.

-13  180 الرت��ف��اع:  ال��واح��دة:  العربة  قيا�ص 

�سم، العر�ص: 100 �سم، لعمق: 90 �سم. 

الرئي�سي  14- الهيكل  اأج���زاء  جميع  ت�سنع   

للعربة من احلديد املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص 

�ستيل.

-15  20 ال��واح��دة  ال��ع��رب��ة  حتمل  اأن  ميكن   

طبقًا.

اأق�سى حمولة للعربة الواحدة 500 كغم. 16-

 Fumigation ال��ت��م��ور  تعقيم  ج��ه��از 

Chamber

تعقيم  عملية  اإج����راء  يف  اجل��ه��از  ي�ستخدم 

الغ�سل  عملية  اإج���راء  قبل  التمور  )تبخري( 

احل�سرات  قتل  ل�سمان  وذل��ك  لها،  والتعبئة 

وال��ب��ي��و���ص امل���وج���ودة يف داخ���ل ال��ت��م��ور لكي 

الإ�سابة  اأو  التعفن  اىل  تعر�سها  عدم  ن�سمن 

وتقوم  التمور،  خزن  عملية  اأثناء  باحل�سرات 

متوفر  وه��و  اجل��ه��از  ه��ذا  بت�سنيع  دول  ع��دة 

طنًا   14 اىل  3اأطنان  من  الأح��ج��ام  مبختلف 

دول��ة  يف  ي�سنع  ال���ذي  اجل��ه��از  مييز  وال���ذي 

عمليات  ع��دة  اإج���راء  اإمكانية  ه��و  الإم����ارات 

ي��ح��ت��اج��ه��ا امل����زارع����ون وخ�����س��و���س��ًا امل����زارع 

ال�سغرية وهي:

ان�ساج التمور  1-

جتفيف التمور  2-

ترطيب التمور  3-

تعقيم التمور  4-

الإم��ارات  لذا مت ت�سنيع هذا اجلهاز يف دولة 

ت�سدير هذا اجلهاز  وقد مت   2002 عام  منذ 

التعقيم  عملية  وت��ت��م  وال���ع���راق،  م�سر  اىل 

با�ستخدام اإحدى الطرق التالية: 

اأ: طريقة التعقيم با�ستخدام غاز مثيل 

الربوميد.

داخ��ل  1- يف  جنيها  مت  ال��ت��ي  التمور  تو�سع 

�سناديق مفتوحة.

يتم ادخال �سناديق التمور داخل اجلهاز.  2-

اإغالق اجلهاز ب�سورة حمكمة.  3-

داخ��ل  4- ال��ه��وائ��ي  ال��ت��ف��ري��غ  اإج����راء عملية 

الداخلي  ال�سغط  ي�سبح  بحيث  اجلهاز 

للجهاز 0.4 بار حتت ال�سغط اجلوي. 

يتم �سخ غاز مثيل الربوميد بكمية منا�سبة  5-

ح�سب حجم اجلهاز )300-500غم لكل 

طن من التمور(. 

ترتك التمور لفرتة من 3 اىل 4 �ساعات. 6-

 معادلة ال�سغط الداخلي للجهاز.  7-

ي��ت��م اإدخ�����ال ه����واء ج��دي��د اىل اجل��ه��از  8-

واخراج الغاز اىل اخلارج وملدة 30دقيقة، 

اإخراج الغاز  اأنبوب  اأن تكون فتحة  ويجب 

الأر���ص مبا ليقل عن  �سطح  مرتفعة عن 

10 اأمتار ل�سمان عدم ا�ستن�ساقه من قبل 

العاملني يف امل�سنع.

فتح باب اجلهاز واإخراج التمور واإر�سالها  9-

اىل امل�سنع لغر�ص الغ�سل والتعبئة اأو اىل 

املخازن. 

الغاز �سام ويجب احلذر عند التعامل معه. 10-

غاز  با�ستخدام  التعقيم  طريقة  ب: 

ثاين اأوك�سيد الكاربون 

داخ��ل  1- يف  جنيها  مت  التي  التمور  تو�سع 

�سناديق مفتوحة.

يتم اإدخال �سناديق التمور داخل اجلهاز.  2-

اإغالق اجلهاز ب�سورة حمكمة.  3-

داخ��ل  4- ال��ه��وائ��ي  التفريغ  عملية  اإج����راء 

الداخلي  ال�سغط  ي�سبح  بحيث  اجلهاز 

للجهاز 0.4 بار حتت ال�سغط اجلوي. 

الكاربون  5- اأوك�سيد  ث��اين  غ��از  �سخ  يتم 

اجل��ه��از  ح��ج��م  ح�سب  منا�سبة  بكمية 

 12 لكل  50كغم  �سعة  غ��از  )ا�سطوانة 

مرتًا مكعبًا من اجلهاز(. 

ت�سخني التمور املوجودة داخل اجلهاز من  6-

30 اىل 40 درجة مئوية. 

ترتك التمور لفرتة 72 �ساعة. 7-

 معادلة ال�سغط الداخلي للجهاز.  8-

فتح باب اجلهاز واخراج التمور وار�سالها  9-

اىل امل�سنع لغر�ص الغ�سل والتعبئة اأو اىل 

املخازن. 

املوا�سفات الفنية: 

�سعة اجلهاز يف عملية التعقيم 3 اأطنان. 1-

�سعة اجلهاز يف عملية الن�ساج والتجفيف  2-

والرتطيب 1.5طن.

2.4مرت،  3- ال���ط���ول=  اجل���ه���از:  ق��ي��ا���ص 

العر�ص = 2.85مرت، الرتفاع = 2 مرت.

وح��دة ت��وزي��ع غ��از مثيل ال��ربوم��اي��د اىل  4-

داخل اجلهاز.

الكاربون  5- اأوك�سيد  ثاين  غاز  توزيع  وحدة 

اىل داخل اجلهاز.

جميع ال�سمامات تفتح وتغلق اآليا. 6-

ا�سطوانة غاز ثاين اأوك�سيد الكاربون. 7-

يتم اإدخال واإخراج �سناديق التمور يدويا  8-

اىل داخل اجلهاز.

تكون جدران اجلهاز معزولة حراريا. 9-

فتحات لدخول وخروج الهواء تفتح وتغلق  10-

اآليا.

م�����س��ي��ط��ر وم��ت��ح�����س�����ص درج�����ة ح����رارة  11-

وال�سغط.

اأربع عربات ت�ستخدم يف عملية التجفيف  12-

والرتطيب والن�ساج حتتوي كل عربة على 

20 طبقًا م�سنوعة بالكامل من احلديد 

املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل 304. 
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الت�سغيل  13- لغر�ص  كهربائية  �سيطرة  لوحة 

وال�سيطرة على عملية التعقيم.

يتم طالء اجلهاز بطالء ايبوك�سي.  14-

الوزن الكلي للجهاز 5.5طن.  15-

خطوط غ�سيل وتن�سيف وفرز التمور.

العمليات  م��ن  ال��ت��م��ور  غ�سيل  عملية  تعترب 

التي  العملية  وهي  التمور  لت�سويق  الأ�سا�سية 

وتتكون  التمور  وتغليف  تعبئة  عملية  ت�سبق 

غ�سل  عملية  الأوىل  املرحلة  مراحل  ثالث  من 

والثالثة  التمور  تن�سيف  عملية  والثانية  التمور 

الإم��ارات  دول��ة  يف  وتوجد  التمور،  فرز  عملية 

18 خطًا م�سنعة بالكامل يف الدولة  اأكرث من 

ومبختلف الحجام من 250كغم/بال�ساعة اىل 

مت  غ�سيل  خطوط  وع��دة  بال�ساعة،  2.5طن 

ا�ستريادها من دولة الإمارات لكل من اليمن، 

ومن  العراق  الكويت،  عمان،  �سلطنة  م�سر، 

وفرز  وتن�سيف  غ�سيل  خطوط  مميزات  اأه��م 

التمور التي ت�سنع يف دولة الإمارات هي: 

تتم عملية غ�سيل التمور بوا�سطة مر�سات  1-

ق�سرة  تلف  ليتم  لكي  ناعم  رذاذ  ذات 

التمور وبحيث تكون كمية املاء امل�ستهلكة 

اق���ل م���ا مي��ك��ن ب��ح��ي��ث حت��ق��ق اجل���دوى 

كذلك  الغ�سيل،  لعملية  الق��ت�����س��ادي��ة 

ا�ستخدام جهاز الهزاز يف عملية الغ�سيل 

الناقلة عن  الأحزمة  بدل من  والتن�سيف 

طريق الهزاز تكون حركة التمور اهتزازية 

وتتقلب بعدة اجتاهات مما ي�ساعد كثريا 

من  التخل�ص  كذلك  غ�سيلها  عملية  يف 

ال�سوائب املوجودة مع التمور مثل القماع 

والعيدان والحجار والرمال....الخ حيث 

تعمل مبثل عمل الغربيل. 

با�ستخدام  2- التمور،  تن�سيف  عملية  تتم 

الهواء احلار والذي ي�سل اىل 70 درجة 

كهربائية  م�سخنات  ب��وا���س��ط��ة  م��ئ��وي��ة 

�سيق  نفق  داخ���ل  عالية  ه���واء  و���س��رع��ة 

تكون  وبحيث  التجفيف  جهاز  يف  موجود 

حركة  لجت���اه  معاك�سة  ال��ه��واء  ح��رك��ة 

التمور داخل النفق مما ي�ساعد كثريا يف 

ويتم و�سع جهاز هزاز  التجفيف،  عملية 

التخل�ص  لغر�ص  التن�سيف  جهاز  قبل 

بالتمور  العالق  امل��اء  من  كمية  اأك��رب  من 

على  امل�سلط  والهواء  الهتزاز  بوا�سطة 

زيادة  اىل  ي��وؤدي  وهذا   )jet air( التمور 

كفاءة تن�سيف التمور.

مت الخ�����ذ ب��ن��ظ��ر الع���ت���ب���ار ال��ط��ب��ي��ع��ة  3-

وبحيث  للتمور،  والكيماوية  الفيزياوية 

داخل  مترة  لي  بقاء  اأي  هناك  يكون  ل 

الغ�سيل  عملية  من  النتهاء  بعد  اجلهاز 

تخمرها  اىل  ي��وؤدي  مت��ور  اي  بقاء  حيث 

تلك  م��ن  ك��ري��ه��ة  رائ��ح��ة  ان��ب��ع��اث  واىل 

اخلطوط، وهذا ما كانت تعانيه اخلطوط 

�سممت  امل�ساكل  تلك  ولتجنب  ال�سابقة 

عملية  ت�سهل  بطريقة  الغ�سيل  خطوط 

وذلك  عملها،  من  النتهاء  بعد  تنظيفها 

فتحها  ميكن  اخلط  اأج��زاء  جميع  بجعل 

وميكن الو�سول اليها لغر�ص التنظيف.

ال�سالمة  4- درجة  العتبار  بنظر  الأخذ  مت 

والأمان عند تثبيت الهيرتات الكهربائية 

اخل���ا����س���ة ب���ج���ه���از ت��ن�����س��ي��ف ال��ت��م��ور 

حيث  ال��ه��واء،  ت�سخني  يف  وامل�ستخدمة 

جهاز  م��ن  نقطة  اأع��ل��ى  يف  تركيبها  مت 

التن�سيف وبحيث تكون بعيدة عن العمال 

ول ي�سل اليها املاء عند التنظيف.

غ�سيل  5- خطوط  م��ن  اأح��ج��ام  ع��دة  تتوفر 

خمتلفة  وبطاقات  التمور  وفرز  وتن�سيف 

اىل  بال�ساعة  250كغم  طاقة  من  تبداأ 

اأدى  مم��ا  بال�ساعة،  2500كغم  ط��اق��ة 

امل���زارع  اأ���س��ح��اب  م��ن  اإق��ب��ال كثري  اىل 

اق��ت��ن��اء تلك  اخل��ا���س��ة واحل��ك��وم��ي��ة اىل 

تتالءم وطبيعة  اأ�سبحت  والتي  اخلطوط 

عملهم وخ�سو�سا خطوط الغ�سيل بطاقة 

500كغم  وط��اق��ة  بال�ساعة  250كغم 

من  ك��ث��ريًا  ذل��ك  �سجع  حيث  بال�ساعة 

امل��زارع من عمل م�سنع �سغري  اأ�سحاب 

يف داخل مزرعته لغ�سيل وتعبئة التمور. 

الغ�سيل  6- خطوط  اأجزاء  جميع  ت�سنيع  مت 

من احلديد املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل 

كذلك  وع��م��رًا،  نظافة  اأك��رث  جعلها  مما 

يف  املتوافرة  وامل��واد  الأدوات  ا�ستخدام 

جهاز تعقيم التمور �سعة 3طن 
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اخلطوط  تلك  ت�سنيع  يف  املحلي  ال�سوق 

امل��واد  �سراء  اأ�سحابها  على  ي�سهل  مما 

لدى  ح�سرها  وع���دم  لها  الحتياطية 

ال�سركة امل�سنعة، مما �ساعد كثريًا على 

القبال يف اقتناء تلك اخلطوط. 

املوا�سفات الفنية خلط غ�سيل وتن�سيف 

وفرز التمور بطاقة 500كغم بال�ساعة 

طبيعة التمور امل�ستخدمة:يجب اأن تكون  1-

 %16 عن  رطوبتها  لتزيد  جافة  التمور 

وتكون مفرودة وغري ملت�سقة.

الطول الكلي للخط: 15مرت. 2-

اأق�سى ارتفاع يف اخلط: 3.8 مرت. 3-

اق�سى عر�ص للخط: 1.35 مرت.  4-

ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة: 62  5-

 50 اأم��ب��ري،   105 380فولت،  كيلواط، 

هرتز.

300-500لرت  6- امل�ستهلك:  امل��اء  كمية 

بال�ساعة 

عدد امل�سغلني للخط: 4 7-

يتاألف اخلط من الأجهزة التالية: 

.)Elevator( 1: جهاز نقل التمور

يقوم هذا اجلهاز بنقل التمور اىل جهاز الهزاز 

وغ�سيل التمور ويكون ح�سب املوا�سفات التالية:

)3(اأمتار،  1- ال���ط���ول  اجل���ه���از:  ق��ي��ا���ص 

والرتفاع)1.8( والعر�ص)0.5(مرت، 

مرت.

من  2- م�سنوعة  اجل��ه��از  اأج�����زاء  ج��م��ي��ع 

 Stainless ل��ل�����س��داأ  امل��ق��اوم  احل��دي��د 

.Steel 304L

احلزام امل�ستخدم لنقل التمور يف اجلهاز  3-

يكون من مادة الربوبالني الغذائي.

مغري  4- مع  كهربائي  مبحرك  اجلهاز  يدار 

�سرع بطاقة 1ح�سان 380فولت. 

بداية  5- يف  املثبتة  التمور  ا�ستالم  ح��اأوي��ة 

ال��ت��م��ور  م���ن  50كغم  ت��ت�����س��ع  اجل���ه���از 

ال�سطح  يف  مثبت  م�سبك  على  وحت��ت��وي 

قطع  بتفتيت  تقوم  والتي  للحاأوية  الأعلى 

التمورالكبرية امللت�سقة. 

الب��ت��دائ��ي  للغ�سيل  ال��ه��زاز  ج��ه��از   2-

 Vibrator of Date first والنهائي للتمور

.and final washing

املوا�سفات: 

والعر�ص  1- مرت   3.5 الكلي  اجلهاز  طول 

0.8مرت والرتفاع الكلي 1.6مرت.

كل  2- للغ�سيل  على حو�سني  يحتوي اجلهاز 

وط��ول  م��رت   0.8 بعر�ص  ي��ك��ون  ح��و���ص 

1.5مرت وعمق 12 �سم. 

حو�سي  3- على  اهتزاز  حمركي  تثبيت  يتم 

الغ�سيل. 

)ع�سرة  4- الأعلى  من  مر�سات  تثبيت  يتم 

اأربعة  خطوط كل خط يحتوي ثالثة اىل 

املياه  توزيع  ل�سمان   )Nozzle( مر�سات 

ب�����س��ورة م��ب��ا���س��رة ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأج����زاء 

دورة  �سمن  اخلطوط  هذه  التموروتعمل 

املاء املغلقة.

خط  5- كل  املر�سات  من  خطني  تثبيت  يتم 

بعملية  ليقوم  يحتوي على ثالثة مر�سات 

الغ�سيل النهائي للتمور حيث يعمل �سمن 

دورة املاء املفتوحة. 

الكمية الكلية للماء امل�ستهلك 500-300  6-

لرت بال�ساعة.

�سور تو�سح اأجهزة الترطيب والتجفيف المثبتة في جهاز التعقيم
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داخل  7- اىل  املياه  بدفع  تقوم  ماء  م�سخة 

املر�سات. 

بتناثر  8- لي�سمح  بحيث  م�سمم  اجل��ه��از 

املاء خارج اجلهاز.

جميع اأجزاء اجلهاز م�سنوع من احلديد  9-

.S.STEEL املقاوم لل�سداأ

الأويل  للتن�سيف  ج��ه��ازال��ه��زاز   -  3

Vibrator of first drying

العالق على  امل���اء  ب��ازال��ة  ي��ق��وم ه��ذا اجل��ه��از 

ال�سطح اخلارجي للتمور وذلك بت�سليط الهواء 

عليها ويكون ح�سب املوا�سفات التالية:

م��رت،  1-  1.5 ال��ط��ول =  اأب��ع��اد اجل��ه��از: 

العر�ص = 0.80 مرت، والرتفاع = 1.5 

مرت.

يتم تثبيت حمركي اهتزاز على اجلهاز.  2-

من  3- م�سنوعة  اجل��ه��از  اأج����زاء  جميع   

   Stainlessلل�سداأ القابل  غري  احلديد 

.steel

-4  AC( موديل   )Blower( الهواء  م�سخة 

 .)220

ي��رب��ط ه��ذا اجل��ه��از بعد ج��ه��از ال��ه��زاز  5-

لغ�سل التمور.

لل�سطح  النهائي  التن�سيف  ج��ه��از   -  4

)Date Drying( اخلارجي للتمور

يقوم اجلهاز بعملية تن�سيف ال�سطح اخلارجي 

للتمور،ويكون ح�سب املوا�سفات اأدناه: 

)3.5(مرت،  1- ال��ط��ول  اجل���ه���از:  ق��ي��ا���ص 

)1.3( والرت��ف��اع  )1(مرت،  والعر�ص 

مرت.

احل�����زام امل�����س��ت��خ��دم ل��ن��ق��ل ال��ت��م��ور يف  2-

اجلهاز يكون من مادة ال�ستنل�ص �ستيل اأو 

الربوبالني.

مغري  3- مع  كهربائي  مبحرك  اجلهاز  يدار 

�سرع بطاقة 2ح�سان 380فولت. 

يتم تن�سيف التمور بت�سليط الهواء احلار  4-

)40-80(درجة  م��ن  ح��راري��ة  ب��درج��ة 

مئوية.

-5  AC( موديل   )Blower( الهواء  م�سخة 

m3/hr)4000( )220( عدد1.

يتم ت�سخني الهواء با�ستخدام امل�سخنات  6-

الكهربائية بطاقة 48 كيلوواط.

دورة ت�سخني الهواء تكون مفتوحة. 7-

لغر�ص  8- امل�ستخدم  ال��ه��واء  �سحب  ي��ت��م 

التن�سيف من خارج قاعة الغ�سيل والهواء 

خارج  يطرد  اأي�سا  اجلهاز  من  اخل��ارج 

قاعة الغ�سيل.

دخول  9- فتحات  عدا  مغلقًا  يكون  اجلهاز 

ال��ت��م��ور وت��ك��ون ه��ن��اك فتحات  وخ����روج 

جانبية لغر�ص التنظيف.

جماري  10- وكذلك  للجهاز  العلوي  الغطاء 

تكون  اجلهاز  من  اخل��ارج  الهواء  �سحب 

معزولة حراريا. 

ج��م��ي��ع اأج�����زاء امل��اك��ن��ة م�����س��ن��وع��ة من  11-

احلديد املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل.

.)Date Sorting( 5 - جهاز فرز التمور

اأبعاد اجلهاز: الطول = 4 اأمتار، العر�ص  1-

= 0.9 مرت، الرتفاع= 0.92 مرت. 

من  2- م�سنوعة  اجل��ه��از  اأج�����زاء  ج��م��ي��ع 

 Stainless لل�سداأ  القابل  غري  احلديد 

.steel

احلزام امل�ستخدم يف نقل التمور يكون من  3-

Polypropylene مادة اللدائن الغذائي

لغر�ص  4- اأج��زاء  ثالثة  اإىل  مق�سم  اجلهاز 

خم�س�ص  الو�سطي  اجلزء  التمور،  فرز 

اجلانبني  واجل��زئ��ي��ني  اجل��ي��دة،  للتمور 

يكونان خم�س�سني للتمور التالفة.

مغري  5- مع  كهربائي  مبحرك  اجلهاز  يدار 

اجلهاز  �سرعة  تغري  ميكن  بحيث  �سرع 

ح�سب احلاجة ويكون باملوا�سفات التالية: 

.420VOLT، 60HZ, 0.75KW-380

عجينة  لإن��ت��اج  اخل��ا���س��ة  امل��ك��ائ��ن   -  4

التمور.

احتياجات  لتلبية  التمور  عجينة  اإن��ت��اج  يتم 

ويكون  واملعجنات  احل��ل��وي��ات  اإن��ت��اج  م�سانع 

الإنتاج من التمور التي يكون �سعرها قلياًل يف 

التالفة  التمور  واي�سا  كتمور،  ت�سويقها  حالة 

اإنتاج  تطوير خطوط  وقد مت  املتعفنة(،  )غري 

ان�سئت  الإم��ارات حيث  التمور يف دولة  عجينة 

عدة م�سانع متخ�س�سة يف اإنتاج عجينة التمور 

مت ت�سنيعها بالكامل يف دولة الإمارات وبطاقة 

اإنتاجها  واأغلب  بال�ساعة  1.5طن  عن  لتقل 

يتم ت�سديره اىل الدول الخرى واأي�سا هناك 

والتي  امل��زارع  يف  املوجودة  ال�سغرية  امل�سانع 

العجينة  وتتميز  املحلي،  ال�سوق  حاجة  تلبي 

الإمارات  دولة  امل�سنعة يف  املكائن  املنتجة يف 

باملوا�سفات التالية: 

على  1- ولحتتوي  متجان�سة  تكون  العجينة 

األياف كبرية.

بني  2- ت���رتاوح  بالعجينة  ال��رط��وب��ة  ين�سبة 

.%21-17

ل تتجاأوز ن�سبة النوى اأو اأجزاء النوى عن  3-

.%0.2

الكبرية  4- الهوائية  ال��ف��ج��وات  م��ن  خالية 

وامل�سوهة للمنظر.

لفرتة  5- خزنها  عند  لتت�سلب  العجينة 

طويلة.

لت��وج��د م���واد غ��ري��ب��ة فيها م��ث��ل امل���واد  6-

املرئية  غري  احلديد  ب��رادة  اأو  املطاطية 

كما يحدث يف اإنتاج العجينة من املكائن 

الأخرى.

مكائن  بها  تتميز  التي  املميزات  واأه��م 

دول��ة  يف  وامل�سنعة  العجينة  اإن��ت��اج 

الإمارات:

واإن��ت��اج  1- ال��ت��م��ور  ن���وى  ف�سل  عملية  ت��ت��م 

العجينة بطريقة الطرد املركزي.
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الأل��ي��اف  2- ���س��ح��ق  بعملية  امل��اك��ن��ة  ت��ق��وم 

العجينة  يجعل  مما  التمور  يف  املوجودة 

اأي  على  ولحتتوي  ولتت�سلب  متجان�سة 

فجوات هوائية.

ميكن التحكم بدرجة رطوبة العجينة من  3-

خالل البخار امل�سلط داخل املاكنة.

بطريقة  4- تتم  العجينة  اإنتاج  عملية  لكون 

احتمال  اأي  فلي�ص هناك  املركزي  الطرد 

مع  تكون  اأن  ميكن  غريبة  م��واد  خل��روج 

اإنتاج  مكائن  يف  يح�سل  كما  العجينة 

اإحداهما  رولتني  بوا�سطة  التمور  عجينة 

لل�سدا  امل��ق��اوم  احل��دي��د  م��ن  م�سنوعة 

م�سنوعة  والأخ����رى  ح���زوز  �سكل  على 

خروج  احتمال  هناك  حيث  املطاط،  من 

املطاط الناعم مع العجينة يف حالة ح�سر 

اأو خ��روج  ال��رول��ة  ن��واة التمر م��ع  اإح���دى 

برادة احلديد يف حالة ح�سول اختالف 

يف  امل���وج���ودة  واحل����زوز  ال�سكاكني  ب��ني 

الرولة. 

على  5- ليحتوي  املاكنة  من  اخل��ارج  النوى 

اأي عجينة حيث يكون نظيفًا %100.

حيث  6- والتنظيف  الغ�سيل  �سهلة  املاكنة 

التمور  فيها  تتواجد  التي  الأج��زاء  جميع 

الو�سول  وميكن  مفتوحة  تكون  والعجينة 

مما  والتنظيف  الغ�سيل  لغر�ص  اليها 

يجعل املاكنة دائما نظيفة ولحتتوي على 

ت�سبب  والتي  داخلها  يف  متبقية  مواد  اي 

الروائح الكريهة يف املاكنة. 

التمور من  7- لعمل عجينة  املاكنة م�سممة 

-%16 بني  رطوبتها  تكون  التي  التمور 

رطوبتها  ت��ك��ون  ال��ت��ي  التمور  اأم���ا   %21

اأقل من ذلك فيتم ترطيبها قبل دخولها 

املاكنة بوا�سطة جهاز ترطيب التمور.

ت��وج��د ع���دة اأح��ج��ام م��ن م��ك��ائ��ن اإن��ت��اج  8-

العجينة احلجم ال�سغري بطاقة 200كغم 

املزارع  احتياجات  يلبي  والذي  بال�ساعة 

بطاقة  امل��ت��و���س��ط  واحل��ج��م  ال�����س��غ��رية 

300كغم بال�ساعة واحلجم الكبري بطاقة 

امل�سانع  يلبي  والذي  بال�ساعة  500كغم 

عجينة  اإنتاج  يف  واملتخ�س�سة  الكبرية 

التمور. 

5 - ماكنة تعبئة عجينة التمور 

وتعبئة  وزن  عملية  يف  املاكنة  ه��ذه  ت�ستخدم 

عجينة التمور حيث مت ت�سنيع هذه املاكنة يف 

دولة الإمارات ا�ستجابة لطلبات م�سانع اإنتاج 

التي  املكائن  حيث  ال�سغرية،  التمور  عجينة 

ت�ستخدم يف تعبئة عجينة التمور امل�ستخدمة يف 

امل�سانع الكبرية هي املكائن التي ت�ستخدم يف 

تعبئة اللحوم، ولكون هذه املاكنة كلفتها عالية 

ال�سغرية  امل�سانع  امكانية  مع  لتن�سجم  مما 

املخت�سة  ال�سغرية  امل�سانع  لنت�سار  ونظرا 

اأ�سبح  الإم��ارات  دولة  التمر يف  باإنتاج عجينة 

هناك طلب كبري على تلك املاكنة، فتم ت�سنيع 

ح��وايل  �سغرية  اإن��ت��اج��ي��ة  ط��اق��ة  ذات  ماكنة 

بوزن  وتقوم  بال�ساعة  300كغم  اىل  150كغم 

عالية  لي�ست  وكلفتها  5كغم  اىل  250غم  من 

ال�سغرية  امل�سانع  اإمكانية  م��ع  تن�سجم  مب��ا 

واأهم املوا�سفات الفنية لتلك املاكنة: 

املوا�سفات الفنية: 

داخل  1- التمور  تعبئة  بعملية  املاكنة  تقوم 

وزن  من  وب��اأوزان خمتلفة  نايلون  اأكيا�ص 

250كغم اىل 5كغم.

300كغم/ 2- ل��ل��م��اك��ن��ة  ال��ك��ل��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

ال�ساعة.

العر�ص  3- 130�سم  الطول  املاكنة:  قيا�ص 

75�سم الرتفاع 230�سم. 

-4  3 بطاقة  كهربائي  مبحرك  املاكنة  تعمل 

اأح�سنة 380 فولت 50 هرتز.

خط غ�سيل وتن�سيف التمور بطاقة 1طن بال�ساعة
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�سعة حو�ص ا�ستقبال العجينة 40 كغم.  5-

طريق  6- ع��ن  املطلوب  ال���وزن  حتديد  يتم 

�سا�سة مثبتة على املاكنة. 

طريقة العمل: يتم حتديد الوزن املطلوب  7-

عن طريق ال�سا�سة ويتم و�سع الكي�ص يف 

فوهة املاكنة ثم يتم ت�سغيل املاكنة فتقوم 

املاكنة ب�سخ الكمية املطلوبة من العجينة.

-8 .PLC تعمل املاكنة بوا�سطة جهاز

بالهواء  9- يعمل  مكب�ص  على  املاكنة  حتتوي 

 8 �سغط  عند  500كغم  بقوة  امل�سغوط 

بار. 

ج��م��ي��ع اأج�����زاء امل��اك��ن��ة م�����س��ن��وع��ة من  10-

.S.STEEL 304L احلديد املقاوم لل�سداأ

6 - ماكنة طحن نوى التمور.

الرئي�سية  املخلفات  م��ن  ال��ت��م��ور  ن��وى  تعترب 

اإنتاج  وم�سانع  التمور  عجينة  اإنتاج  مل�سانع 

الدب�ص حيث ت�سكل ن�سبة 13% من الوزن الكلي 

التمور  نوى  لحتواء  ونظرًا  ال��واح��دة،  للتمرة 

 ،%60 الكاربوهيدرات  من  جيدة  ن�سبة  على 

دهون8%، بروتني 5%، ماء 8%،األياف %19 

الأعالف  اإنتاج  يف  منها  ال�ستفادة  ميكن  لذا 

لوجود  ونظرا  طحنها،  يتم  بعدما  احليوانية 

يف  التمور  ودب�ص  العجينة  لإنتاج  م�سانع  عدة 

من  كمية جيدة  توفر  وبالتايل  الإم��ارات  دولة 

اإنتاج  اأ�سحاب م�سانع  التمور، مما جعل  نوى 

الأعالف احليوانية يهتمون بطحن نوى التمور 

على  �سجع  وهذا  حيوانية،  كاأعالف  وت�سويقه 

تطوير واإنتاج مكائن طحن نوى التمور مبا يلبي 

الفنية  املوا�سفات  اأه��م  ومن  امل�سوقني  حاجة 

نوى  امل�ستخدمة يف عملية طحن  املكائن  لتلك 

التمور وامل�سنعة يف دولة الإمارات هي:

املوا�سفات الفنية:

500كغم  1- للماكنة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

بال�ساعة. 

-2  75 تعمل املاكنة مبحرك كهربائي طاقة 

ح�سان 380فولت

عملية فرز التمور

ماكنة تلقيح النخيل �سعة 25كغم ماكنة ا�ستخال�ص حبوب اللقاح
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قيا�ص املاكنة: الطول: 130�سم، الرتفاع  3-

202 �سم، العر�ص:120�سم.

م�سنوعة  4- بالطحن  اخلا�سة  ال�سكاكني 

من احلديد العايل ال�سالدة. 

حتتوي املاكنة على غربيل ميكن التحكم  5-

من خالله بدرجة نعومة النوى املطحون 

والذي ليقل عن 5ملم. 

ج��م��ي��ع اأج�����زاء امل��اك��ن��ة م�����س��ن��وع��ة من  6-

احلديد الكاربوين املطلي.

يتم تغذية املاكنة بنوى التمور عن طريق  7-

 1 احل����زام ال��ن��اق��ل ال���ذي يعمل ب��ط��اق��ة 

ح�سان 380فولت. 

7- ماكنة غ�سيل �سناديق التمور 

مع  تتعامل  التي  وامل���زارع  امل�سانع  اأغ��ل��ب  يف 

يدويًا وهذا  التمور  يتم غ�سيل �سناديق  التمور 

كمية كبرية من  واىل  اأي��دي عاملة  اىل  يحتاج 

ا�سافة   %100 ال�سناديق  نظافة  وع��دم  ماء 

حيث  الغ�سيل  عملية  يف  امل�ستهلك  الوقت  اىل 

 30 من  اأكرث  غ�سيل  لي�ستطيع  الواحد  العامل 

امل�سانع  حاجة  على  وبناًء  بال�ساعة،  �سندوقًا 

ماكنة  اأول  ت�سنيع  مت  املاكنة  لهذه  وامل���زارع 

لغ�سيل �سناديق التمور يف دولة الإمارات �سنة 

التمور  م�سانع  اأح��د  يف  جتربتها  ومت   2008

يف الدولة، وبعد جتربتها ودرا�سة اأهم العيوب 

وامل�ساكل الفنية املوجودة فيها مت ت�سنيع ماكنة 

وامل�ساكل  العيوب  اأغلب  جتاوز  مت  والتي  ثانية 

الفنية املوجودة يف املاكنة الأوىل ومت ا�ستخدام 

دولة  يف  التمور  م�سانع  اأغلب  يف  املاكنة  هذه 

املاكنة  تلك  ت�سدير  اىل  بالإ�سافة  الإم��ارات 

ال�سعودية  العربية  واململكة  عمان  �سلطنة  اىل 

ملاكنة  الفنية  املوا�سفات  اأه��م  وم��ن  وم�سر، 

غ�سل �سناديق التمور هي: 

 املوا�سفات الفنية:

التمور  �سناديق  غ�سيل  ماكنة  اأول: 

BW3 بطاقة 150 �سندوقًا بال�ساعة

العر�ص  1- 3.7مرت،  الطول  املاكنة:  قيا�ص 

1.25مرت، الرتفاع 1.9مرت.

اأك����رب ق��ي��ا���ص ل��ل�����س��ن��دوق ال����ذي ميكن  2-

600ملم،الرتفاع  الطول  ا�ستخدامه: 

250ملم.

150�سندوقًا  3- للماكنة:  الكلية  الطاقة 

بال�ساعة.

ماء  4- م�سخة  با�ستخدام  امل��اء  تدوير  يتم 

بار،   6-5 و�سغط  اأح�سنة،   10 طاقة 

380فولت، 50هرتز.

وب�سعة  5- حراريا  معزوًل  يكون  املاء  خزان 

380لرتًا.

م�سخنات  6- ب��وا���س��ط��ة  امل���اء  ت�سخني  ي��ت��م 

كهربائية بطاقة 18 كيلوواط.

70درجة  7- للماء  ح���رارة  درج���ة  اأق�����س��ى 

مئوية.

املاكنة  8- داخ��ل  التمور  �سناديق  نقل  يتم 

بوا�سطة ناقل �ستنل�ص �ستيل يدار مبحرك 

كهربائي مع مغري �سرع بطاقة 1 ح�سان، 

380فولت، 50 هرتز.

من  9- امل��اك��ن��ة  يف  ال��ن��اق��ل  احل���زام  �سرعة 

3اأمتار اىل 15 مرتًا بالدقيقة.

املاء  10- دورة  يف  امل�ستخدمة  املر�سات  عدد 

املغلقة 42 مر�سًا.

املاء  11- دورة  يف  امل�ستخدمة  املر�سات  عدد 

املفتوحة 7 مر�سات.

اجن  12-  1 املاكنة  اىل  الداخل  امل��اء  تو�سيلة 

واخلارج من املاكنة 2 اجن.

مرحلة غ�سيل التمور با�ستخدام جهاز الهزاز ومر�سات الماء

خط غ�سيل وتن�سيف وفرز التمور بطاقة 1.5طن بال�ساعة
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ماكنة تعبئة عجينة التمور 

للماكنة27  13- املطلوبة  الكلية  الكهرباء 

كيلوواط،380فولت،50 هرتز.

ج��م��ي��ع اأج�����زاء امل��اك��ن��ة م�����س��ن��وع��ة من  14-

احلديد املقاوم لل�سداأ 304 اأو 316.

الوزن الكلي للماكنة 750كغم.  15-

التمور  �سناديق  غ�سيل  ماكنة  اأوًل: 

BW4 بطاقة 300 �سندوق بال�ساعة

العر�ص  1- 5اأمتار،  الطول  املاكنة:  قيا�ص 

1.25مرت، الرتفاع 1.9مرت.

اأك����رب ق��ي��ا���ص ل��ل�����س��ن��دوق ال����ذي ميكن  2-

600ملم،الرتفاع  الطول  ا�ستخدامه: 

250ملم.

300�سندوق  3- للماكنة:  الكلية  الطاقة 

بال�ساعة.

ماء  4- م�سخة  با�ستخدام  امل��اء  تدوير  يتم 

بار،   6-5 و�سغط  اأح�سنة،   10 طاقة 

380فولت، 50هرتز عدد اثنان.

وب�سعة  5- حراريًا  معزوًل  يكون  املاء  خزان 

380لرتًا عدد اثنان.

م�سخنات  6- ب��وا���س��ط��ة  امل���اء  ت�سخني  ي��ت��م 

كهربائية بطاقة 36 كيلوواط.

70درجة  7- للماء  ح���رارة  درج���ة  اأق�����س��ى 

مئوية.

املاكنة  8- داخ��ل  التمور  �سناديق  نقل  يتم 

ي���دار  ���س��ت��ي��ل  �ستنل�ص  ن��اق��ل  ب��وا���س��ط��ة 

مبحرك كهربائي مع مغري �سرع بطاقة 2 

ح�سان،380فولت،50 هرتز.

من  9- امل��اك��ن��ة  يف  ال��ن��اق��ل  احل���زام  �سرعة 

3اأمتار اىل 15 مرتًا بالدقيقة.

املاء  10- دورة  يف  امل�ستخدمة  املر�سات  عدد 

املغلقة 77 مر�سًا.

املاء  11- دورة  يف  امل�ستخدمة  املر�سات  عدد 

املفتوحة 7 مر�سات.

اجن  12-  1 املاكنة  اىل  الداخل  امل��اء  تو�سيلة 

واخلارج من املاكنة 2 اجن.

للماكنة46  13- املطلوبة  الكلية  الكهرباء 

كيلوواط،380فولت،50 هرتز.

ماكنة اإنتاج عجينة التمور بطاقة 300كغم بال�ساعة

خط اإنتاج عجينة التمور بطاقة 1000كغم بال�ساعة
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 ماكنة غ�سيل �سناديق التمور 

بطاقة 150�سندوق بال�ساعة

ج��م��ي��ع اأج�����زاء امل��اك��ن��ة م�����س��ن��وع��ة من  14-

احلديد املقاوم لل�سداأ 304 اأو316.

الوزن الكلي للماكنة 1200كغم.  15-

بطاقة  16- التمور  �سناديق  غ�سيل  ماكنة   

150�سندوقًا بال�ساعة.
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