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  مخلفات النخيل والتمور وطرق االستفادة منهما في الوطن العربي

  عوض بالقاسم لعيرج. أحمد محمد فراج قاسم              د. د

  جامعة عمر المختار –درنة  -كلية االقتصاد 

  

  المقدمة

سواء نباتيـة أو  تتأثر البيئة بعمل اإلنسان والنبات في وقت واحد حيث أن أي مخلفات 

غير نباتية تشكل تهديداً للبيئة بصورة أو بأخرى، وعلى اإلنسان أن يراعي في ظل التقدم العلمي 

والتكنولوجي نظافة البيئة وأن يحمي البيئة من مخلفات النشاط اإلنتاجي على المستوى الزراعي 

ل العربية والذي بلـغ  ونظراً الرتفاع حجم مخلفات النخيل والتمور على مستوى الدو. والصناعي

ألف طن من مخلفات التمور وذلك  151مليون طن من مخلفات النخيل، وبلغ حوالي  1.2حوالي 

، وتراجع االستعمال التقليدي لمخلفات النخيل وعدم تـوفر الثقافـة   )2008-2005(خالل الفترة 

المخلفات أصبح  الكافية لدى مزارعي النخيل لالستفادة من تلك المخلفات فإن جزء كبير من تلك

يمثل في كثير من األحيان عبئاً على الحقل وعلى المزارع، ومن ثم فإن الكثير مـن مزارعـي   

النخيل يقومون بحرق مخلفات النخيل داخل المزرعة للتخلص منها، وقد يقـوم الـبعض مـنهم    

، بتجميع مخلفات النخيل في أحد أركان المزرعة حيث تترك لفترة ثم يتم حرقها أخـر الموسـم  

وبالتالي فإن تأثير مخلفات النخيل على البيئة ينحصر في أمرين أولهما يتمثل في الدخان المنبعث 

من حرق تلك المخلفات وثانيهما يتمثل في تكاثر الحشرات والزواحف في أماكن تجمع المخلفات 

ـ   ار خاصة إذا كانت المخلفات تحتوى على أجزاء نباتية مصابة، هذا باإلضافة إلى زيـادة انتش

األمراض الفطرية وانبعاث غازات وروائح كريهة عند تخمر المخلفات على األرض مما يضـر  

  )164، 2001وزارة الزراعة، . (ببيئة النخيل
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على الرغم من اآلثار المضرة بالبيئة التي تسببها مخلفات النخيل إال أن للنخيل جوانب 

البيئي وتعمل على الحد مـن ظـاهرة    وآثار إيجابية على البيئة حيث تساعد على إحداث التوازن

التصحر، باإلضافة إلى استخدام تلك األشجار في تزيين الشوارع والمتنزهات خاصة وأنه يـتم  

تجميع مخلفات النخيل وحرقها في أماكن حرق النفايات والتخلص من تلك المخلفـات بطريقـة   

النخيل يستفيدون مـن رمـاد   هذا باإلضافة إلى أن العديد من مزارعي . سليمة تحافظ على البيئة

المخلفات المحروقة بخلطة مع السماد العضوي واالستفادة منه في تسـميد مختلـف المحاصـيل    

الزراعية، ومما ال شك فيه أن تخليص البيئة من فاقد ومخلفات مزارع ومصـانع التمـور فـي    

وبتكـاليف  صورة سلع ومنتجات غذائية والتعامل معها على أنها مواد أولية لصـناعات جديـدة   

منخفضة أو استخدامها في تدعيم العالئق الحيوانية أو إنتاج بدائل السماد العضوي من مخلفـات  

وزارة الزراعـة،  . (النخيل تعد من أهداف التنمية االقتصادية المنشودة وتحوالً مثالياً يشـاد بـه  

2001  :165(  

  مشكلة البحث

تقدم النخيل أيضاً نواتج ثانوية من  ال تقتصر فوائد النخيل على ما تنتجه من تمور وإنما

تمثل سلع اقتصـادية يمكـن   ) تمور –نخيل (أجزائها األخرى والتي قد يعتبرها البعض مخلفات 

. استخدامها كمصدر لصناعات محلية كثيرة خاصة في المناطق التي تسود فيها زراعة النخيـل 

غير الرئيسية أثناء القيام بالعمليات  ويقصد بالمخلفات الزراعية للنخيل كافة النواتج وبقايا النخيل

أما بالنسـبة  . الزراعية في المزرعة حيث تشمل تلك المنتجات الجذوع، السعف، الليف، الكرب

لمخلفات التمور فهي عبارة عن المخلفات الناتجة عن تصنيع التمور مثل النوى، األلياف، التمور 

وذلك حسب العوامل المناخية، ونظـراً   وتختلف كميات مخلفات النخيل من سنة ألخرى. الرديئة

لعدم توفر إحصاءات كافية عن كمية مخلفات النخيل في معظم األقطار العربية، إال أن الدراسات 

والبحوث الميدانية إلى جانب الخبرة في هذا المجال أثبتت أنه عند تقليم أشجار النخيل بصـورة  
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 2جريدة، وزن الجريدة  15 – 10توسط من منتظمة فإن النخلة الواحدة تستطيع أن تعطي في الم

كربات، وزن  10من الوزن، وتعطي حوالي % 60كيلوجرام قبل فقد الرطوبة والتي تصل إلى 

كيلوجرام من الليف، وبصفة عامة يمكن للنخلـة   2.5كيلوجرام، كما تعطي حوالي  0.75الكربة 

. كيلوجرام سنوياً من المخلفات 25الواحدة إذا ما تم تقليمها بصفة منتظمة أن تعطي ما يقرب من 

ولذا يمكن القول بأن هذه الكميات الهائلة من المخلفات ليس لها أسواق في معظم أقطار الـوطن  

العربي، كما أن معظمها يستهلك مباشرة بمعرفة صاحب المزرعة أو يتم حرقه نظراً لعدم توافر 

ات، األمر الـذي يسـتوجب ضـرورة    الثقافة الكافية لدى مزارعي النخيل الستخدام هذه المخلف

وزارة . (التفكير في كيفية استثمار تلك المخلفات بشكل يسمح بقيام صناعات غير تقليدية عليهـا 

  )166:  2001الزراعة، 

  هدف البحث

يستهدف البحث دراسة اقتصاديات مخلفات النخيل والتمور وطرق االستفادة منهما فـي    

دراسـة الوضـع   ) 1: (من خالل دراسة المحاور التالية الوطن العربي ويمكن تناول هذا البحث

الراهن لمساحة وأعداد النخيل وإنتاج التمور في الوطن العربي وذلك للتعرف على اتجاه وطبيعة 

تقدير كمية المخلفات الناتجة من النخيل والتمور في الوطن العربي للتعـرف  ) 2(تغير كل منهم 

الطرق الممكنة لالستفادة من مخلفات النخيل والتمـور   حصر) 3(على اتجاهاتها وطبيعة تغيرها 

  .       في إقامة صناعات غير تقليدية عليها

  : مصادر البيانات أسلوب البحث

يعتمد البحث على استخدام أسلوب التحليل االقتصادي الوصـفي إلجـراء المقارنـات    

اتجاهاتها وطبيعة تغيراتهـا،  النسبية بين المتغيرات االقتصادية المرتبطة بالدراسة والتعرف على 

كما يعتمد البحث على األسلوب االقتصادي الكمي باستخدام بعض األساليب اإلحصائية والنماذج 

الرياضية والتي منها أسلوب االنحدار البسيط في صوره الرياضية المختلفة واختيار أفضلها وفقاً 
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ت الثانويـة المنشـورة المتعلقـة    وقد اعتمد البحث على البيانا. للمنطق االقتصادي واإلحصائي

إلى االستعانة ببعض  ةبالدراسة وخاصة التي تصدرها المنظمة العربية للتنمية الزراعية باإلضاف

  .الدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع الدراسة

  نتائج البحث

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المرتبطة بمخلفات النخيـل والتمـور وطـرق    

  :على مستوى الوطن العربي يمكن استعراضها في التالي االستفادة منهما

  الوضع الراهن للنخيل وإنتاج التمور في الوطن العربي

عرفت أشجار النخيل المنتجة للتمور منذ قديم العصور كأشجار تتميز بصفات متعـددة  

ي العالم فريدة، ويعتبر الوطن العربي من أكثر المناطق الجغرافية مالئمة لزراعة أشجار النخيل ف

حيث تتطابق متطلبات البيئية ألشجار النخيل مع الظروف المناخية السائدة فيه، إذ تقـع معظـم   

شمال خط  27 -16الدول العربية في إطار مناطق حزام النخيل والمحدد فيما بين خطي عرض 

  )14:  1997النواوي، . (االستواء والذي تجود فيه زراعة النخيل وإنتاج التمور

  : لجغرافي إلجمالي مساحة وأعداد النخيل المثمرة وإنتاج التمور في الوطن العربيالتوزيع ا

يتبين أن المساحة المزروعة بالنخيـل  ) 1(باستعراض البيانات الواردة في الجدول رقم 

ألف هكتـار وتحتـل    870.36قد بلغت نحو ) 2008 -2005(في الوطن العربي خالل الفترة 

ألف هكتـار تمثـل مـا نسـبته      218.57اإلمارات المرتبة األولي حيث بلغت مساحتها حوالي 

ألف  152.32ي الوطن العربي، تليها السعودية بمساحة تقدر بنحو من مساحة النخيل ف% 25.11

من مساحة النخيل في الوطن العربي، في حين تأتي الجزائر فـي  % 17.87هكتار تمثل حوالي 

مـن  % 17.5ألف هكتار تمثل مـا نسـبته    102.56المرتبة الثالثة حيث بلغت مساحتها حوالي 

كل من العراق، تونس، المغرب، مصر، السـودان،   مساحة النخيل في الوطن العربي ، ثم تحتل

عمان، ليبيا، اليمن المرتبة الرابعة إلى األخيرة حيث بلغت مساحة النخيـل بهـذه الـدول نحـو     
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ألف هكتار على التوالي بأهمية نسبية تقدر  11.66، 28.12، 33.93، 35.81، 36.41، 36.66

لهــذه % 1.34، %3.23، %3.9، %4.11، %4.18، %4.21، %5.14، %11.78بنحــو    

  .الدول على الترتيب

أن عدد أشجار النخيل المثمرة في الوطن العربـي  ) 1(وتشير بيانات نفس الجدول رقم 

مليون شجرة، وتحتل اإلمـارات المرتبـة    68.79قد بلغت نحو ) 2008 -2005(خالل الفترة 

% 23.2مثل ما نسـبته  مليون شجرة ت 15.96األولي حيث بلغ أعداد األشجار المثمرة بها نحو 

 11.77من إجمالي أعداد أشجار النخيل المثمرة في الوطن العربي، تليها مصر بأعداد تقدر بنحو 

من إجمالي أعداد النخيل المثمرة في الوطن العربـي، فـي   % 17.11مليون شجرة تمثل حوالي 

 11.59ة بهـا نحـو   حين تأتي السعودية في المرتبة الثالثة حيث بلغ أعداد أشجار النخيل المثمر

من إجمالي أعداد النخيل المثمرة في الوطن العربـي، ثـم   % 16.87مليون شجرة تمثل حوالي 

تحتل كل من العراق، المغرب، اليمن، تونس، السودان، عمان، ليبيا المرتبة الرابعة إلى األخيرة 

، 2.37، 2.64، 3.40، 4.52، 4.57، 7.81حيث بلغ أعداد األشجار المثمرة بهذه الدول نحـو  

، %6.58، %6.65، %11.36مليون شجرة على التوالي بأهمية نسـبية تقـدر بحـوالي     2.16

  ) 18:  2000إسماعيل، . (لهذه الدول علي الترتيب% 3.14، 3.45%، 3.84%، 4.94%

أن إنتاج التمور في الوطن العربي خـالل الفتـرة   ) 1(وتشير بيانات نفس الجدول رقم 

مليون طن، وتحتل مصر المرتبة األولي حيث بلـغ إنتـاج    5.03و قد بلغ نح) 2008 -2005(

من إنتاج التمور في الوطن % 25.11ألف طن يمثل ما نسبته حوالي  1262.82التمور بها نحو 

من إنتـاج  % 19.89ألف طن يمثل حوالي  1000.26العربي، تليها السعودية بإنتاج يقدر بنحو 

اإلمارات في المرتبة الثالثة حيث بلغ إنتاج التمور بهـا  التمور في الوطن العربي، في حين تأتي 

من إنتاج التمور في الوطن العربي، ثم % 15.27ألف طن يمثل ما نسبته حوالي  768.12نحو 

تحتل كل من الجزائر، العراق، السودان، عمان، ليبيا، تونس، المغرب المرتبـة الرابعـة إلـى    

، 124.64، 153.5، 257.86، 342.12، 430.5نحو  األخيرة حيث بلغ إنتاج التمور بهذه الدول

، %5.13، %6.8، %8.56، %ألف طن على التوالي بأهمية نسـبية تقـدر بحـوالي     58.73

  ).18:  2000إسماعيل، (لهذه الدول على الترتيب % 1.17، 2.48%، 3.05%
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وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من قلة المساحات المزروعة بالنخيل فـي بعـض   

ول العربية مثل مصر مقارنة بدول الوطن العربي إال أنها تحتل المرتبة األولـي فـي إنتـاج    الد

التمور، والمرتبة الثانية في أعداد النخيل المثمرة ويعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً على إمكانيـة ممـا   

لـدول  يتضح أنه يمكن تكثيف أعداد النخيل وزيادة إنتاج التمور في باقي الدول العربية وخاصة ا

  .التي لديها مساحات كبيرة مخصصة لزراعة النخيل مثل اإلمارات، و السعودية، والعراق

التوزيع الجغرافي إلجمالي مساحة وأعداد النخيل وإنتاج التمور في الوطن ): 1(جدول رقم 

  العربي

  ).2008 – 2005(خالل الفترة  

  الدول
  إجمالي إنتاج التمور  المثمرةإجمالي أعداد النخيل   إجمالي مساحة النخيل المثمرة

  %  ألف طن  %  ألف شجرة  %  ألف هكتار

 15.27  768.12 23.20  15961.05 25.11  218.57  اإلمارات

 0.29  14.37 0.60  414.58 0.19  1.68  البحرين

 0.41  20.62 0.49  334.59 0.17  1.52  قطر

 0.33  16.52 0.47  321.15 0.17  1.49  الكويت

 19.89  1000.26 16.84  1158.96 17.87  155.57  السعودية

 5.13  257.86 3.45  2370.82 3.90  33.93  عمان

 0.83  41.53 6.58  4523.3 1.34  11.66  اليمن

 8.56  430.50 11.36  7811.00 11.78  102.56  العراق

 0.07  3.72 0.10  67.22 0.01  0.12  سوريا

 0.08  3.81 0.15  105.49 0.07  0.65  األردن

 0.06  2.93 0.04  30.29 0.03  0.30  فلسطين

 25.11  1262.82 17.11  11767.01 4.18  36.41  مصر

 6.80  342.12 3.84  2644.57 4.11  35.81  السودان

 3.05  153.50 3.14  2159.43 3.23  28.12  ليبيا

 2.48  124.64 4.94  3400.57 5.14  44.76  تونس

 10.10  508.19 0.16  109.44 17.50  152.32  الجزائر

 1.17  58.73 6.65  4573.73 4.21  36.66  المغرب

 0.39  19.86 0.89  609.46 0.95  8.25  موريتانيا

 100.00  5030.10 100.00  68785.66 100.00  870.36  الوطن العربي

  .2008، 28جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب اإلحصائي السنوي، المجلد  :المصدر
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  : تطور إجمالي مساحة وأعداد النخيل وإنتاج التمور في الوطن العربي

تبين أن إجمالي المساحة المزروعـة  ) 2(باستعراض البيانات الواردة في الجدول رقم 

ألف هكتـار   535.17قد تراوحت بين ) 2008 -1990(بالنخيل في الوطن العربي خالل الفترة 

كحد أعلى، وبمتوسط سنوي بلـغ   2008ألف هكتار عام  888.59كحد أدني، وحوالي 1990عام 

وبتقدير االتجاه الزمني العام إلجمالي مساحة النخيل على مسـتوى  . ألف هكتار  732.33حوالي 

الوطن العربي باستخدام الصور الرياضية المختلفة واختيار أفضلها وفقـاً للمنطـق االقتصـادي    

  :ادلة األسية التاليةواإلحصائي تبين أن أفضل تلك الصور هي المع

  تطور إجمالي مساحة وأعداد النخيل وإنتاج التمور في الوطن العربي): 2(جدول رقم 

  ).2008 – 1990(خالل الفترة 

  السنوات
  إجمالي مساحة النخيل المثمرة

  )ألف هكتار(

  إجمالي أعداد النخيل المثمرة

  )ألف شجرة(

  إجمالي إنتاج التمور

  )ألف طن(
1990 535.17 52737.50 3188.34 
1991 568.05 52672.30 3217.35 
1992 605.64 56220.81 3661.23 
1993 650.10 57971.00 3846.14 
1994 702.86 58888.67 4101.71 
1995 702.21 59066.14 4144.94 
1996 717.80 60025.95 4312.40 
1997 695.52 60525.52 4355.23 
1998 694.81 60631.53 4332.10 
1999 706.99 61127.80 4426.04 
2000 726.51 61711.11 4652.89 
2001 748.16 63904.52 4789.27 
2002 770.18 64481.26 4884.98 
2003 794.34 68724.71 5106.26 
2004 814.52 70225.63 5202.25 
2005 851.34 67902.23 4830.90 
2006 860.75 68340.50 5049.84 
2007 880.76 71258.26 5073.38 
2008 888.59 67641.66 5166.26 
 4439.03 62318.79 732.33  المتوسط

  .2008، 28جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب اإلحصائي السنوي، المجلد  :المصدر
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Ŷ = e 6.35 + 0.0242Ti 
(316.43)  (13.75) 

R2 = 0.918             F = 189.05             sig t   0.000 

  :حيث أن

Ŷ :   القيمة التقديرية إلجمالي مساحة النخيل في الوطن العربي باأللف هكتار T :  الـزمنi :1  ،

2  ،3 ،.....19.  

وتبين من التقدير أن إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل في الوطن العربي زادت بمعدل نمو 

من التغيرات التي % 91.8كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالي %. 2.42سنوي قدر بحوالي 

تحدث في إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل يمكن أن ترجع إلى عوامل يعكس أثرها الزمن، بينما ترجع 

لى عوامل عشوائية من التغيرات في إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل إ% 8.2النسبة الباقية أي حوالي 

  .أخرى غير متحكم فيها لم تتضمنها الدالة

بلغت ) 2008 -1990(وتبين أن إجمالي أعداد أشجار النخيل في الوطن العربي خالل الفترة 

كحد  2007مليون شجرة عام  71.26كحد أدنى، وحوالي  1991مليون شجرة عام  52.67حوالي 

وبتقدير االتجاه الزمني العام إلجمالي أعداد . ن شجرةمليو  62.32أعلى، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 

النخيل على مستوى الوطن العربي باستخدام الصور الرياضية المختلفة واختيار أفضلها وفقاً للمنطق 

  :االقتصادي واإلحصائي تبين أن أفضل تلك الصور هي المعادلة اآلسية التالية

Ŷ = e 10.88 + 0.0154Ti 
(872.87)  (14.12) 

R2 = 0.921             F = 199.39             sig t   0.000 

  : حيث أن

Ŷ : القيمة التقديرية إلجمالي أعداد النخيل في الوطن العربي باأللف شجرة.      

T : الزمنi :1  ،2  ،3،...........19.   

نمو سنوي وتبين من التقدير أن إجمالي أعداد النخيل المثمرة في الوطن العربي زادت بمعدل 

من التغيرات التـي  % 92.1كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالي %. 1.54قدر بحوالي 
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تحدث في أعداد النخيل المثمرة يمكن أن ترجع إلى عوامل يعكس أثرها الزمن، بينمـا ترجـع   

من التغيرات في أعداد النخيل المثمرة إلـى عوامـل عشـوائية    % 7.9النسبة الباقية أي حوالي 

  .خرى غير متحكم فيها لم تتضمنها الدالةأ

قد تراوح ) 2008 -1990(كما تبين أن إجمالي إنتاج التمور في الوطن العربي خالل الفترة 

مليون طن عـام   5.17، وحد أقصى بلغ نحو 1991مليون طن عام  3.19بين حد أدنى بلغ نحو 

اه العام الزمنـي إلجمـالي   وبتقدير االتج. مليون طن 4.44، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 2008

إنتاج التمور على مستوى الوطن العربي باستخدام العديد من الصور الرياضية المختلفة واختيار 

أفضلها وفقاً للمنطق االقتصادي واإلحصائي تبين أن أفضل تلك الصور هي المعادلـة اآلسـية   

 :التالية
Ŷ = e 8.14 + 0.0250Ti 
(310.74)  (10.90) 

R2 = 0.875             F = 118.71             sig t   0.05 

  : حيث أن

Ŷ :القيمة التقديرية إلجمالي إنتاج التمور في الوطن العربي باأللف طن.       

 T : الزمنi :1  ،2  ،3،.....19.  

وتبين من التقدير أن إجمالي إنتاج التمور في الوطن العربي زاد بمعدل نمو سنوي قدر 

من التغيرات التي تحـدث  % 87.5كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالي %. 2.5بحوالي 

في إجمالي إنتاج التمور يمكن أن ترجع إلى عوامل يعكس أثرها الزمن، بينمـا ترجـع النسـبة    

من التغيرات في إجمالي إنتاج التمور إلى عوامل عشوائية أخرى غير % 12.5الباقية أي حوالي 

  .يها لم تتضمنها الدالةمتحكم ف
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  مخلفات النخيل والتمور في الوطن العربي

تعتبر مخلفات النخيل ذات أهمية اقتصادية كبيرة حيث يمكن االستفادة منها في الكثيـر  

من الصناعات، إال أنها وحتى اآلن لم تستغل االستغالل األمثل حيث يمكـن قيـام العديـد مـن     

اقد اإلنتاج والنوعيات المرفوضة ومخلفات التصنيع وكـذلك  الصناعات المتطورة والقائمة على ف

مخلفات النخيل مثل صناعة الخشب المضغوط، والعالئق المركزة لعلـف الـدواجن والحيـوان    

  ).16:  1997عبد الفتاح، . (والمستحضرات الطبية، واألثاث المنزلي، واألدوات المنزلية

  :ور في الوطن العربيالتوزيع الجغرافي إلجمالي مخلفات النخيل والتم

يتضح أن إجمالي كمية مخلفات النخيل ) 3(باستعراض البيانات الواردة في الجدول رقم 

مليون طن تساهم كـل مـن    1.2بلغت حوالي ) 2008 -2005(في الوطن العربي خالل الفترة 

اإلمارات، مصر، السعودية، العراق، المغرب، اليمن، تونس،السودان، عمـان، ليبيـا بحـوالي    

23.2% ،17.4% ،16.84% ،11.36% ،6.65% ،6.58% ،4.94% ،3.84% ،3.45% ،

، 205.92، 279.32علي التوالى حيث بلغت كمية مخلفات النخيل في كل منهم حوالي % 3.14

ــنفس  37.79، 41.49، 46.28، 59.51، 79.16، 80.04، 102.56،136.69 ــن ب ــف ط أل

  ).9:  2003عرام وسليم، . (الترتيب

أن إجمـالي كميـة   ) 3(استعراض البيانات الواردة في نفس الجدول رقم  كما تبين من

ألف طن  150.9بلغت حوالي ) 2008 -2005(مخلفات التمور في الوطن العربي خالل الفترة 

تساهم كل من مصر، السعودية، اإلمارات، الجزائر، العراق، السودان، عمان، ليبيـا، تـونس،   

ــوالي  ــرب بحـ ، %5.13، %6.8، %8.56، %10، %15.27، %19.89، %25.11المغـ

على التوالي حيث بلغت كمية مخلفات التمور في كل منهم حـوالي  % 1.17، 2.48%، 3.05%

ــن  1.76، 3.74، 4.61، 7.74، 10.26، 12.92، 15.25، 23.04، 30.01، 37.8 ــف ط أل

  ).16:  1997عبد الفتاح، . (بنفس الترتيب
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  :في الوطن العربي إجمالي كمية مخلفات النخيل والتمور تطور

تبين أن إجمالي كمية مخلفات النخيـل  ) 4(باستعراض البيانات الواردة في الجدول رقم 

 1991ألف طـن عـام    921.77بلغت حوالي ) 2008 -1990(في الوطن العربي خالل الفترة 

كحد أعلى، وبمتوسط سنوي بلـغ حـوالي    2007ألف طن عام  1247.02كحد أدنى، وحوالي 

وبتقدير االتجاه الزمني العام إلجمالي كمية مخلفات النخيل علـى مسـتوى   . طن ألف 1090.58

الوطن العربي باستخدام الصور الرياضية المختلفة واختيار أفضلها وفقـاً للمنطـق االقتصـادي    

  :واإلحصائي تبين أن أفضل تلك الصور هي المعادلة اآلسية التالية
Ŷ = e 6.84 + 0.0154Ti 
(548.39)  (14.12) 

R2 = 0.921             F = 199.40            sig t   0.000 

  : حيث أن

Ŷ :القيمة التقديرية إلجمالي كمية مخلفات النخيل في الوطن العربي باأللف طن.     

  T : الزمنi :1  ،2  ،3 ،...19.  

وتبين من التقدير أن إجمالي كمية مخلفات النخيل في الوطن العربي زادت بمعدل نمـو  

من التغيرات % 92.1كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالي %. 1.54نوي قدر بحوالي س

التي تحدث في إجمالي كمية مخلفات النخيل يمكن أن ترجع إلى عوامل يعكس أثرهـا الـزمن،   

من التغيرات في إجمالي كمية مخلفات النخيل إلـى  % 7.9بينما ترجع النسبة الباقية أي حوالي 

  .ئية أخرى غير متحكم فيها لم تتضمنها الدالةعوامل عشوا

  التوزيع الجغرافي إلجمالي كمية مخلفات النخيل والتمور في الوطن العربي ): 3(جدول رقم 

  ).2008 – 2005(خالل الفترة 

  الدول
  )2(إجمالي كمية مخلفات التمور   )1(إجمالي كمية مخلفات النخيل

  %  ألف طن  %  ألف طن

 15.27 23.04 23.20 279.32  اإلمارات

 0.29 0.43 0.60 7.26  البحرين

 0.41 0.62 0.49 5.86  قطر
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 0.33 0.50 0.47 5.62  الكويت

 19.89 30.01 16.84 202.68  السعودية

 5.13 7.74 3.45 41.49  عمان

 0.83 1.25 6.58 79.16  اليمن

 8.56 12.92 11.36 136.69  العراق

 0.07 0.11 0.10 1.18  سوريا

 0.08 0.11 0.15 1.85  األردن

 0.06 0.09 0.04 0.53  فلسطين

 25.11 37.88 17.11 205.92  مصر

 6.80 10.26 3.84 46.28  السودان

 3.05 4.61 3.14 37.79  ليبيا

 2.48 3.74 4.94 59.51  تونس

 10.10 15.25 0.16 1.92  الجزائر

 1.17 1.76 6.65 80.04  المغرب

 0.39 0.60 0.89 10.67  موريتانيا

 100.00 150.90 100.00 1203.75  الوطن العربي

، %30، والكربات وتمثل حـوالي  %60تشمل مخلفات النخيل كل من الجريد ويمثل حوالي  )1(

  .من كمية مخلفات النخيل% 10والليف ويمثل حوالي 

 .تشمل مخلفات التمور على النوى فقط )2(

سنوياً مـن النخيـل بصـفة    النخيل على افتراض أن ما يتم تقليمه  تم حساب كمية مخلفات -

  .من إجمالي أعداد النخيل المثمرة% 70منتظمة يمثل حوالي 

على افتراض أن ما يتم تصنيعه من التمور سـنوياً  ) النوى(تم حساب كمية مخلفات التمور  -

  . من وزن الثمرة% 10من اإلنتاج وبافتراض أن النواة تمثل ما يقرب من % 30يقدر بنحو 
  .ووفقاً لتقدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية). 1(جمعت وحسبت من الجدول رقم  :المصدر
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تطور إجمالي كمية مخلفات النخيل والتمور في الوطن العربي خالل الفترة ): 4(جدول رقم 

)1990 – 2008.(  

  السنوات
  إجمالي كمية مخلفات النخيل 

  )ألف طن(

  إجمالي كمية مخلفات التمور

  )ألف طن(
1990 922.91 95.65 
1991 921.77 96.52 
1992 983.86 109.84 
1993 1014.49 115.38 
1994 1030.55 123.05 
1995 1033.66 124.35 
1996 1050.45 129.37 
1997 1059.20 130.66 
1998 1061.05 129.96 
1999 1069.74 132.78 
2000 1079.94 139.59 
2001 1118.33 143.68 
2002 1128.42 146.55 
2003 1202.68 153.19 
2004 1228.95 156.07 
2005 1188.29 144.93 
2006 1195.96 151.50 
2007 1247.02 152.20 
2008 1183.73 154.99 
 133.17 1090.58  المتوسط

من إجمـالي أعـداد النخيـل    % 70حوالي  النخيل على افتراض أن ما يتم تقليمه سنوياً من النخيل بصفة منتظمة يمثل تم حساب كمية مخلفات- 

  .المثمرة

من اإلنتاج وبـافتراض أن النـواة   % 30على افتراض أن ما يتم تصنيعه من التمور سنوياً يقدر بنحو ) النوى(تم حساب كمية مخلفات التمور - 

 . من وزن الثمرة% 10تمثل ما يقرب من 

  .المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووفقاً لتقدير). 2(جمعت وحسبت من الجدول رقم : المصدر
 

أن إجمالي كمية مخلفات ) 4(كما تبين من استعراض البيانات الواردة في نفس الجدول رقم  

ألف طـن عـام    95.65بلغت حوالي ) 2008 -1990(التمور في الوطن العربي خالل الفترة 

سـنوي بلـغ    كحد أعلى، وبمتوسـط  2004ألف طن عام  156.07كحد أدنى، وحوالي  1990

وبتقدير االتجاه الزمني العام لكمية مخلفات التمـور علـى مسـتوى    . ألف طن 133.17حوالي 
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الوطن العربي باستخدام العديد من الصور الرياضية واختيار أفضلها وفقاً للمنطـق االقتصـادي   

 :واإلحصائي تبين أن أفضل تلك الصور هي المعادلة اآلسية التالية
Ŷ = e 4.63 + 0.0250Ti 

(176 .84 )   (10.9) 

R2 = 0.875             F = 118.72            sig t   0.000 

  : حيث أن

Ŷ :القيمة التقديرية إلجمالي كمية مخلفات التمور في الوطن العربي باأللف طن.  

T : الزمنi :1  ،2  ،3 ،..........19.  

العربي زادت بمعدل نمو سنوي وتبين من التقدير أن إجمالي كمية مخلفات التمور في الوطن 

من التغيـرات التـي   % 87.5كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن حوالي %. 2.5قدر بحوالي 

تحدث في إجمالي كمية مخلفات التمور يمكن أن ترجع إلى عوامل يعكس أثرها الـزمن، بينمـا   

ـ % 12.5ترجع النسبة الباقية أي حوالي  ل إلـى عوامـل   من التغيرات في كمية مخلفات النخي

  .عشوائية أخرى غير متحكم فيها لم تتضمنها الدالة

  طرق االستفادة من مخلفات النخيل والتمور

تدخل مخلفات النخيل والتمور في العديد من الصناعات الغذائيـة والدوائيـة وإنتـاج    

األخشاب حيث يمكن االستفادة من مخلفات النخيل في إنتاج عجينة الـورق والكرتـون وإنتـاج    

الفورفورال وإنتاج األعالف المركزة واألسمدة العضـوية، إال أن عمليـات التنقيـة والتعقـيم     

المستخدمة في إنتاج تلك المنتجات مازالت تتم بطرق تقليدية بحتة، وهناك دراسات حديثـة فـي   

بعض الدول لالستفادة من مخلفات النخيل في صناعات خشبية متعـددة وفـي إنتـاج األسـمدة     

عالف والورق من النواتج الثانوية ألشجار النخيل، كذلك بالنسبة لنواة التمر التـي  العضوية واأل

تحتوي على زيوت مضادة لألكسدة والتي يمكن أن تدخل في صناعات التجميل وإنتاج الكحـول  

الطبي، كما يوجد دراسات أخرى حول تحويل التمور غير الصالحة لالسـتهالك اآلدمـي إلـى    
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ة، وتحويل التمور الصالحة إلى منتجات أخرى أو تصديرها وتسـويقها  منتجات ذات قيمة مضاف

  ).18:  1997عبد الفتاح، . ( بطريقة حديثة

ومعظم مخلفات النخيل في أقطار الوطن العربي تعتبر مهدرة وال يتم االسـتفادة منهـا   

ويرجع السبب في إهمال هذه المخلفات إلى عدم وجود دراسات توضـح الجـدوى االقتصـادية    

الستفادة من هذه المخلفات إلى جانب عدم وجود مراكز لتجميع مخلفات النخيل لتسهيل عمليـة  ل

تصنيعها، وحتى وقت قريب كانت هذه المخلفات تستخدم في العديد من الصناعات التقليدية منهـا  

صناعة األثاث المنزلي واألقفاص والكرنية التي تستخدم في حشو مقاعد ومساند األثاث وغيرها 

حصير والمقاطف والقبعات وغيرها من الصناعات الريفية إلى جانب االسـتخدامات الحديثـة   وال

لأللياف كصناعة األخشاب وعجينة الورق والدوبارة والحبال وبدائل األسمدة العضوية وغيرهـا  

من الصناعات، في حين يستخدم النوى كعلف للحيوانات، كما يسـتخرج منـه زيـت يصـلح     

ومن خالل نتائج الدراسات األولية ونتائج تجـارب التصـنيع   . الصناعة لالستهالك ويستعمل في

على مخلفات النخيل السليلوزية أمكن التوصل إلى العديد من الطرق والوسـائل لالسـتفادة مـن    

  : مخلفات النخيل وفيما يلي استعراض لبعض هذه الصناعات وكيفية االستفادة من مخلفات النخيل

   :صناعات قائمة على الجريد

تعتبر الصناعات القائمة على استخدام الجريد من الصناعات الرائجـة وخاصـة فـي    

من حجم مخلفـات  % 60مناطق زراعة النخيل، فاإلنتاج الضخم من الجريد والذي يمثل حوالي 

النخيل كان يستعمل قديماً في أسقف المنازل وصنع الكراسي وتستعمل الخوص الناتجة منه فـي  

ها وأنواعها المختلفة وغيرها من مصنوعات بيئيـة، وتعتبـر صـناعة    تصنيع المقاطف بأحجام

األقفاص من الجريد من أهم تلك الصناعات البيئية حيث تتلخص تلك الصناعة في تجميع السعف 

وتقطيعه ونقعه في الماء لمدة يومين وتنظيف الجريد من الزوائد ثم التجفيف لمدة أربعة أيام وبعد 

خارجية للجريد والتقطيع والتخريم ثم التجميع، ونتيجة للتطور العلمي فقد ذلك يتم إزالة القشرة ال
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استطاعت األبحاث أن تستثمر النواتج الثانوية للنخيل في إنتاج أخشاب عالية الجـودة يمكـن أن   

تستخدم في إنتاج األثاث المنزلي والمكتبي والديكورات حيث تساعد طبيعة واستقامة جريد النخيل 

  ).14:  1997النواوي، . (اب عالية الجودة من نوع الكونترعلى إنتاج أخش

  :صناعات قائمة على سعف النخيل

ومن بين هذه الصناعات صناعة الكارينة وهي عبارة عن المادة المالئة للمقاعد وتتكون 

من سعف النخيل وتستخدم في التنجيد لألثاث والكراسي واألنتريهات الخشبية، وهي ال غنى عنها 

وذلك النخفاض سعرها وسهولة التعامل معها في التشكيالت المطلوبة، ويـتم اإلنتـاج    حتى اآلن

بتجميع السعف من النخيل ووضعه في الماء لمدة يومين للتخمر حتى يسهل تقطيعه إلى أليـاف  

طولية ثم رفعه وفصله عن الجريد وإدخاله مفرمة وبعد ذلك يتم تجديل الشرائح واأللياف الطولية 

  ).2002:18بكر، . (شكل أحبال توضع في حزم ويتم التشوين تمهيداً للتسويق يدوياً على

  :إنتاج بدائل السماد العضوي من مخلفات النخيل

تساعد هذه الصناعة على سد العجز في األسمدة المصنعة محلياً والمحافظة على البيئة، 

والجريد غيـر الصـالح   وتتركز مراحل اإلنتاج في فرم مخلفات النخيل بأنواعها ووضع السعف 

على أرضية حجرية مع رش المياه عليها ويتم كمر المخلوط وتغطيته لمدة شـهر مـع التقليـب    

  ).16: 1979أحمد، . (بصفة دورية ثم يعبأ في أكياس ويستخدم كسماد عضوي لتغذية النباتات

  : إنتاج العلف الحيواني

لط التمر ونواه المجروشـة  يمكن إنتاج العلف الحيواني من مخلفات التمور من خالل خ

مع مواد العلف األخرى ويستعمل كغذاء للحيوانات، وهذا يساعد على فتح مجاالت التوسع فـي  

استعمال التمور الرديئة ونفايات التمور إلنتاج أعالف الحيوانات، ومـن المؤكـد أن اسـتخدام    

بيرة نظراً ألنها تمثل مخلفات التمور والنوى في صناعة العلف الحيواني يحقق عوائد اقتصادية ك

موارد غنية بمكوناتها الغذائية إلى جانب انخفاض سعرها بدرجة كبيرة، مما يؤدى إلـى زيـادة   
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الدخل الزراعي، وتطوير وتنمية المنتجات الحيوانية، والمساعدة في توفير مسـتلزمات األمـن   

  ). 15: 2002نصر اهللا، . (الغذائي

يمكن االستعانة بالتجارب التي سارت عليها العديد ولزيادة االستفادة من مخلفات النخيل 

من الدول في مجاالت التصنيع والتسويق لمنتجات التمور المختلفة مثل أمريكا وايطاليـا وكنـدا   

وإيران وباكستان وتونس، وقد طرح مشروع لتدوير سعف النخيـل ومخلفاتـه فـي السـعودية     

لالستفادة من سعف النخيـل ومخلفاتـه فـي    مليون دوالر  50بمشاركة ماليزيا بقيمة تقدر بنحو 

تصنيع الورق بمختلف أنواعه، باإلضافة إلى المنتجات الورقية المختلفة، وأكدت الدراسـات أن  

تسـمية   الطن من النخيل والمخلفات يمكن أن تنتج نصف طن من الورق، مما دعا ماليزيا إلـى 

اته في صناعة األسمدة والمصـنوعات  ومخلف أوراقهينتج التمر بأنواعه ويستفاد من  الذي النخيل

  ).ayadina.kenanaonline .(ل الذهبييالنخبالورقية المتدنية الجودة والمتوسطة والعالية 

  اآلثار البيئية الناتجة من مخلفات النخيل

تتأثر البيئة بعمل اإلنسان أو النبات في وقت واحد حيث أن أي مخلفات سواء نباتية أو 

اً للبيئة بصورة أو بأخرى، وعلى اإلنسان أن يراعي في ظل التقدم العلمي غير نباتية تشكل تهديد

والتقني نظافة البيئة وأن يحمي البيئة من مخلفات النشاط اإلنتاجي علـى المسـتوى الزراعـي    

  .والصناعي

ونظراً الرتفاع حجم مخلفات النخيل على مستوى الدول العربية وتراجـع االسـتعمال   

يل وعدم توفر الثقافة الكافية لدى مزارعي النخيـل لالسـتفادة مـن تلـك     التقليدي لمخلفات النخ

المخلفات فإن جزءاّ كبير من هذه المخلفات أصبح يمثل في الكثير من األحيان عبئاً على الحقـل  

وعلى المزارع، ومن ثم فإن الكثير من مزارعي النخيل يقومون بحرق مخلفات النخيـل داخـل   

يقوم البعض منهم بتجميع مخلفات النخيل في أحد أركان المزرعة إذ المزرعة للتخلص منها، وقد 

تترك لفترة ثم يتم حرقها أخر الموسم وبالتالي فإن تأثير مخلفات النخيل على البيئة ينحصر فـي  
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نقطتين هما الدخان الصادر من حرق تلك المخلفات وكذلك الحشرات أو الزواحف التي قد تتكاثر 

لفات خاصة إذا كانت هذه المخلفات تحتوي على أجزاء نباتية مصـابة  في مكان تجميع هذه المخ

باإلضافة إلى زيادة انتشار األمراض الفطرية وتولد غازات وروائح عند تخمر المخلفات علـى  

  ) .8: 2003ربيع، . (األرض مما يضر ببيئة النخيل

ميـة بيئيـة   أما بالنسبة للجوانب اإليجابية للنخيل على البيئة فـإن لشـجر النخيـل أه   

واجتماعية كبيرة، إذ أن للنخيل أثر كبير في التوازن البيئي والحد من ظاهرة التصـحر نظـراً   

لمالئمة النخيل للظروف البيئية المحلية، باإلضافة إلى استخدامه في تزين الشوارع والمتنزهـات  

تلـك   خاصة وأنه يتم تجميع مخلفات النخيل وحرقها في أماكن حرق النفايات والـتخلص مـن  

هذا باإلضافة إلى أن العديد من . المخلفات بطريقة مأمونة بيئياً كما هو الحال في دولة اإلمارات

مزارعي النخيل يستفيدون من رماد مخلفات النخيل المحروقة بخلطـه مـع السـماد العضـوي     

 واالستفادة منه في تسميد محاصيل زراعية أخرى، ومما ال شك فيه فأن تخليص البيئة من فاقـد 

ومخلفات مزارع ومصانع التمور في صورة سلع ومنتجات غذائية والتعامل معها على أنها مواد 

أولية لصناعات جديدة وبتكلفة بسيطة أو استخدامها بنسب علمية مدروسة في تـدعيم العالئـق   

الحيوانية أو إنتاج بدائل السماد العضوي من مخلفات النخيل تعد من اإلنجازات، وتعتبر تحـويراً  

  ).168: 2001وزارة الزراعة، . (ثالياً يشاد بهم

  الخالصة

نظراً الرتفاع حجم مخلفات النخيل على مستوى الدول العربيـة وتراجـع االسـتعمال    

التقليدي لمخلفات النخيل  وعدم توفر الثقافة الكافية لدى مزارعي النخيل لالسـتفادة مـن تلـك    

ثل في كثير من األحيان عبئاً علـى الحقـل   المخلفات فإن جزء كبير من تلك المخلفات أصبح يم

وعلى المزارع، ومما ال شك فيه أن تخليص البيئة من فاقد ومخلفات مزارع ومصانع التمور في 

صورة سلع ومنتجات غذائية والتعامل معها على أنها مواد أولية لصـناعات جديـدة وبتكـاليف    
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اج بدائل السماد العضوي من مخلفـات  منخفضة أو استخدامها في تدعيم العالئق الحيوانية أو إنت

  . النخيل تعد من أهداف التنمية االقتصادية المنشودة

وأثبتت الدراسات والبحوث الميدانية إلى جانب الخبرة في هذا المجال أنه عنـد تقلـيم   

 15 – 10أشجار النخيل بصورة منتظمة فإن النخلة الواحدة يمكن أن تعطي في المتوسـط مـن   

من الوزن، وتعطـي  % 60كيلوجرام قبل فقد الرطوبة والتي تصل إلى  2جريدة، وزن الجريدة 

كيلوجرام من الليـف،   2.5كيلوجرام، كما تعطي حوالي  0.75كربات، وزن الكربة  10حوالي 

 25وبصفة عامة يمكن للنخلة الواحدة إذا ما تم تقليمها بصفة منتظمة أن تعطي ما يقـرب مـن   

ولذا يمكن القول بأن هذه الكميات الهائلة من المخلفات ليس لهـا  . سنوياً من المخلفاتكيلوجرام 

أسواق في معظم أقطار الوطن العربي، كما أن معظمها يستهلك مباشرة بمعرفة صاحب النخلـة  

أو يتم حرقه نظراً لعدم توافر الثقافة لدى مزارعي النخيل الستخدام هذه المخلفات، األمر الـذي  

ضرورة التفكير في كيفية استثمار تلك المخلفات بشكل يسمح بقيـام صـناعات غيـر     يستوجب

  .تقليدية عليها

استهدف البحث دراسة اقتصاديات مخلفات النخيل في الوطن العربي وحصر الطـرق  

الممكنة لالستفادة من مخلفات النخيل والتمور في إقامة صناعات غير تقليدية عليها، وقد اعتمـد  

ستخدام أسلوبي التحليل االقتصادي الوصفي والكمي إلجراء المقارنات النسبية بـين  البحث على ا

المتغيرات االقتصادية المرتبطة بالدراسة والتعرف على اتجاهاتها وطبيعة تغيراتها، كما اعتمـد  

البحث على البيانات الثانوية المنشورة المتعلقة بالدراسة وخاصة التي تصدرها المنظمة العربيـة  

  .إلى االستعانة ببعض الدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع الدراسة ةمية الزراعية باإلضافللتن
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  النتائج

توصل البحث لمجموعة من النتائج المرتبطة باقتصاديات مخلفـات النخيـل وطـرق    

حيث يمكن اسـتعراض تلـك   ) 2008 – 1990(االستفادة منها في الوطن العربي خالل الفترة 

على الرغم من قلة المساحات المزروعة بالنخيل في بعض الدول العربية ) 1: (النتائج في اآلتي

مثل مصر مقارنة بدول الوطن العربي إال أنها تمثل المرتبة األولي في إنتاج التمور، والمرتبـة  

الثانية في أعداد النخيل المثمرة، مما يتضح أنه يمكن تكثيف أعداد النخيل وزيادة إنتاج التمـور  

الدول العربية وخاصة الدول التي  تمتلك بمساحات كبيرة مخصصة لزراعة النخيل مثل في باقي 

بلغ معدل النمو السنوي في كل من المسـاحة المزروعـة   ) 2. (اإلمارات، و السعودية، والعراق

بالنخيل، وأعداد النخيل المثمرة، وإنتاج التمور في الوطن العربي بمعدل نمو سنوي قدر بحوالي 

الزيادة السنوية لكل من كمية مخلفـات  ) 3. (لكل منهم على التوالي% 2.5، 1.54%، 2.42%

% 2.5، %1.54النخيل، وكمية مخلفات التمور في الوطن العربي بمعدل نمو سنوي قدر بحوالي 

يمكن االستفادة من مخلفات النخيل في إنتاج أخشاب عالية الجـودة  ) 4. (لكل منهما على التوالي

واستخدام سعف النخيل في صناعة الكارينة المستخدمة في تنجيـد األثـاث    من تصنيع الجريد،

والكراسي واألنتريهات الخشبية، وأيضاً استخدام مخلفات النخيل في إنتاج بدائل السماد العضوي 

  .لتغذية النباتات، وإنتاج العلف الحيواني من مخلفات التمور

  التوصيات

دراسات جدوى اقتصادية للتعرف على مدى االهتمام بعمل ) 1: (يوصي البحث باآلتي

ربحية تصنيع مخلفات النخيل والتمور ومدى إمكانية تحقيقها للكفاءة االقتصادية وأثرهـا علـى   

إنشاء مراكز متخصصة لتجميع مخلفات النخيل حتى تسهل من عمليـات  ) 2. (االقتصاد العربي

ـ ) 3. (التصنيع ال باالهتمـام بقطـاع النخيـل    تشجيع مزارعي النخيل والمسئولين في هذا المج

قيام مراكز البحوث العاملة في هذا المجال بإجراء الدراسات والبحوث الالزمـة  ) 4. (ومنتجاته
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الكتشاف طرق حديثة في تصنيع مخلفات النخيل والتمور بما يؤدي إلى رفع الكفاءة االقتصـادية  

في كل الدول العربيـة مـن    تفعيل دور جهاز اإلرشاد الزراعي) 5. (في استغالل تلك المخلفات

خالل إرشاد المزارعين بأهمية االستفادة من مخلفات النخيل والتمـور فـي صـناعات عديـدة     

اهتمام المراكز والنشرات ) 6. (وتوعيتهم بعدم حرق تلك المخلفات داخل المزرعة للتخلص منها

ور ومخلفاتهما علـى  االقتصادية المتخصصة بجمع البيانات والمعلومات الكافية عن النخيل والتم

مستوى الدول العربية لكي تساعد الباحثين والمهتمين بهذا المجال بإعداد الدراسـات والبحـوث   

  . الكافية بغرض التوصل إلى االستغالل األمثل لمخلفات النخيل والتمور

  المراجع

  :المراجع العربية: أوالً

منتجات نخيل البلح في إقلـيم الشـرق   االستفادة من مخلفات "، )1997) (دكتور(أمين النواوي  )1(

 .ع.م.، منظمة األغذية والزراعة، المكتب اإلقليمي للشرق األدنى، القاهرة، ج"األدنى

، أعـداد متفرقـة خـالل الفتـرة     "الكتاب اإلحصائي السنوي"المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  )2(

)1990- 2008.( 

ر المخلفات الزراعيـة كمـدخل لتعظـيم    اقتصاديات تدوي"، )2002) (دكتور(حسيني حسن بكر  )3(

، مركز الدراسات الوطنية، أمانـة الحـزب الـوطني    "الربح وتحديث اإلنتاج الزراعي المصري

 . ع.م.الديمقراطي بمحافظة الشرقية، القاهرة، ج

بعض المؤشرات االقتصادية لتصنيع المنتجـات  "، )2000) (دكتور(عبد الحكيم محمد إسماعيل  )4(

 .ع.م.المجلة المصرية للعلوم التطبيقية، جامعة الزقازيق، أبريل، ج ،"الثانوية للتمور

المـردود االقتصـادي لتـدوير المخلفـات     "، )2003) (دكتور(عبد العزيز على مصطفي ربيع  )5(

، المجلـة المصـرية لالقتصـاد    "الزراعية النباتية إلى سماد بلدي صناعي بمحافظة الشـرقية 

  .ع.م.لثاني، يونيو، القاهرة، جالزراعي، المجلد الثالث عشر، العدد ا
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األسلوب األمثل الستغالل مخلفات البيئـة  "، )2002(، وآخرون )دكتور(عطيات السيد نصر اهللا  )6(
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ABSTRACT 

Research aimed at studying the economics of palm trees residues in the Arab world 

and the possible ways to take advantage of it in non-traditional industries, descriptive and 

quantitative analysis have been used in the comparisons between the relative economic 
variables associated with the study and identifying the trends and nature of changes.  

The research was based on published secondary data relating to the study issued by 
the Arab Organization for Agricultural Development in addition to some studies and 

research related to the subject of study. 
Some research results associated with the economics of palm trees residues and  

methods of using it  in the Arab world during the period (1990 - 2008) can be listed  as the 
following : (1) Despite Egypt has less cultivated areas of palm trees compared to other 
Arab countries, it ranked the first in the production of dates, and second in the number of 
productive  palm trees.  This indicates the possibility of  intensifying  the number of palm 
trees and increasing the production of dates in the rest of the Arab countries, particularly 
those who have a large ( wide )  areas dedicated to the cultivation of palm trees such as the 
UAE, and Saudi Arabia, and Iraq, etc. ( 2) The estimated annual growth rate of the 
cultivated area of palm trees, the number of productive palm trees, and the production of 
dates in the Arab world, are at  2.42%, 1.54%, 2.5% for each of them respectively. (3) the 
estimated annual growth rate of  each  palm tree residues and  the amount of  waste of 

dates in the Arab world, are 1.54%, 2.5% respectively.  )4 ( The residuals of palm trees 

can be utilized in many ways viz : the production of high quality manufacture wood, the 
production of alternatives to organic fertilizer to feed plants, the production of animal feed 
from the remnants of dates, etc. 

The research recommends the need to: (1) Focus on economic feasibility studies to 
identify the profitability of manufacturing of palm residues and  palm dates and the 

possibility of achieving economic efficiency and impact on the economy. (2) 

establishment of specialized centers to collect residues from the palm in order to facilitate 

manufacturing processes. )3 ( encouraging farmers and officials attention to palm industry 



  2012 – السنة األولى  - العدد األولمجلة المختار للعلوم االقتصادية

 

168 

 

and its products.  (4) encouraging research centers to work in this area to conduct studies 
and do research necessary to discover the modern methods in the manufacture of palm 
dates residues, so as to raise economic efficiency in the exploitation of these residues. (5) 
Activating the role of the extension departments  in all Arab countries by guiding farmers 
to take advantage of the palm dates residues and its importance  in many industries and 
make them aware not to burn the waste on-farm disposal. (6) economic centers should pay 
more attention to specialized publications, data collection and adequate information on the 
remnants of the Date Palm at the level of Arab States in order to assist researchers and 
those interested in this area of studies and preparation of adequate research in order to 
reach optimum utilization of  palm date residues. 
 

  


