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 التقريرحمتويـات 

 رقم الصفحة دـــــــالبن مسلسل

 2 مقدمة 0

 0 النخلة يف املوروث 3

 6-5-0 ة للتموريالقيمة الغذائية والصح 2

 9-2-7-6 أصناف التمور األكثر شهرة 0

 00-01 صور أصناف التمور األكثر شهرة 5

 03 املصادر 6
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 و بعد,,, و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و املرسلني ,,, احلمدهلل رب العاملني 

من أهم القطاعات اليت هلا أثر بالغ على املستوى االقتصادي  يعترب قطاع النخيل والتمور

حيث على املستوى االقتصادي تنتج  ,واالجتماعي والثقايف يف اململكة العربية السعودية  

مليون طن تقريبا من خمتلف أنواع التمور من خالل توافر أكثر من ثالثة  سنويا اململكة

وهذا ميثل دخل هام وثروة حقيقية  ,لكة املختلفة وعشرون مليون خنلة موزعة يف مناطق املم

وعلى املستوى االجتماعي يعمل  ,لدى الكثري من منتجي التمور مبختلف مستوياتهم 

بالقطاع الكثري من السعوديني وبالتالي أصبح رعاية النخلة وإنتاجها ميثل استقرارا هاما 

ك ارتباط وثيق وتارخيي بني شعب فهنا ,ومن الناحية الثقافية  ,لكثري من األسر السعودية 

ملكة وبني النخلة ملا متثله هذه الشجرة املباركة من دور هام يف حتقيق األمن الغذائي و امل

ارتباطها التارخيي باالنسان السعودي من حيث توفري الغذاء و استخدام أجزاءها املختلفة 

  .إضافة إىل دورها يف محاية البيئة من التلوث

 

 

 

 

 

 مقدمة
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للنخلة فوائد عظيمة و هي تعترب شجرة مباركة ملا فيها من خري كثري و قوة حتمل للظروف 

و قصة مريم , املناخية القاسية و عطاء سخي مل تعطه شجرة أخرى يف مثل هذه الظروف

وهزي إليك جبذع النخلة تساقط ) عليها السالم حني أتاها خماضها فأوحى هلا جل شأنه 

 ..(.فكلي واشربي و قري عينا , جنيا عليك رطبا

 

 

يعترب التمر مادة غذائية متكاملة إذ حيتوي على معظم املركبات األساسية من كربوهيدرات و 

يعمل ( جم 011حوالي )مترة يف اليوم  05و تناول , بروتينات وفيتامينات و أمالح معدنية

بكامل احتياجاته اليومية من املغنيسيوم واجملنيز والنحاس على تزويد جسم اإلنسان 

 .والكربيت ونصف احتياجاته من احلديد وربع احتياجاته من كل من الكالسيوم والبوتاسيوم

و حيث أن التمر حيتوي على عنصر الفسفور الذي يدخل يف تركيب العظام و األسنان لذا 

 .ما يدخل يف تركيب مواد الوراثةفهو مهم لتغذية اخلاليا العصبية يف الدماغ ك

يعترب التمر من أغنى املواد الغذائية من حيث امداد جسم اإلنسان بالطاقة احلرارية الالزمة 

للحركة و النشاط نتيجة احتوائه على نسبة مرتفعة من السكريات تصل إىل ما يقرب من 

  املوروثالنخلة يف

 القيمة الغذائية والصحية للتمور
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مر يكفي لسد حاجة فالكيلوجرام الواحد من الت, حمسوبة أساس الوزن الطازج للتمور% 21

 .سعر حرارية 211الفرد من الطاقة احلرارية اليت حيتاجها يف اليوم واليت تقدر حبوالي 

 

 جدول يوضح السعرات احلرارية لبعض أصناف التمر: 

 (سعر حراري ) السلعة

 322 (رطوبة% 00)متر جمفف 

 056 متر نصف جمفف

 370 متر بدون نوى

 226 دبس التمر

 

كما حيتوي , كما يستخدم التمر يف عالج فقر الدم الحتوائه على نسبة عالية من احلديد

والتمر أيضا ملني طبيعي ممتاز و , (أحد فيتامينات ب املركب)التمر على محض الفوليك 

و قد اختار اهلل سبحانه و تعاىل و هو العليم اخلبري , ذلك الحتوائه على ألياف سليولوززية

و كان التمر , ران عليها السالم التمر ألكلها حينما كانت تعاني من املخاضملريم ابنة عم

بالنسبة المرأة أنهكها املخاض غذاء و دواء يساعدها على استعادة قواها واحتواء التمر على 

وتعمل جمموعة الفيتامني فيه , مواد تساعد على انقباض الرحم و عودته إىل وضعه الطبيعي

كما أن احلديد ينشط تكوين اهليموجلوبني , دوء على نفسهاعلى ادخال الراحة واهل

 .لتعويض الدم الفاقد أثناء الوالدة
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االفطار يف رمضان على التمور فيه حكمة عظيمة حيث يعطي التمر الصائم جرعة مركزة من  

كما ينشط التمر العصارات اهلضمية و , الغذاء ختفف من شعوره باجلوع و شراهته لألكل

 .مساك و يعدل احلموضة يف املعدة و يف الدميقي من اال

  

 

مت ادراج أصناف التمور األكثر شهرة بناء على انتشار هذه األصناف يف عدد من مناطق 

 :صنف هي كالتالي 22عددها , اململكة حبيث ال يقل عدد هذه املناطق عن ثالث

 حلوة بيض برني املدينة برحي

املنتشرة  من االصناف

يف معظم مناطق اململكة 

و تؤكل بسرا و رطب و 

 متر

تنتشر زراعته يف منطقة 

وتؤكل , املدينة املنورة

 .رطبا و مترا

تنتشر زراعته يف منطقة 

وتؤكل , املدينة املنورة

 .رطبا و مترا

يوجد بصفة رئيسية 

مبنطقة اجلوف و 

و بدأت زراعته , حائل

 يف املدينة

 خنيزي خالص خضري خصاب

متأخر ,يف االحساء

 النضج و يؤكل رطبا

من االصناف التجارية 

اهلامة يف عدد من 

تؤكل , مناطق اململكة

 .مترا

من أفضل األصناف 

التجارية املمتازة يف 

حمافظة 

وانتشر يف ,االحساء

يؤكل يف ,معظم املناطق

 مجيع مراحل النضج

من االصناف اهلامة يف 

حمافظيت القطيف 

يستهلك , واالحساء

 .ا و يف دور البسرمتر

 

 

 

 أصناف التمور األكثر شهرة
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 رزيز ربيعة ذاوي دقلة نور

مت ادخال هذا الصنف 

حديثا يف عدة مناطق و 

خاصة يف املدينة و 

ويعترب من أهم , الرياض

اصناف التصدير يف 

يؤكل رطبا و , العامل

 .مترا

تنتشر زراعته يف منطقة 

و يؤكل مترا و , الرياض

 .رطبا

يتم زراعته يف منطقة 

ويؤكل , املنورةاملدينة 

 .رطبا و مترا

من أكثر االصناف 

انتشارا يف حمافظة 

غزير , االحساء

يستهلك رطبا و ,االنتاج

 .مترا

 

 

 

 سري سباكة روثانة رشودية

تنتشر زراعته يف منطقة 

 القصيم و تؤكل رطبا

تنتشر يف منطقة املدينة 

املنورة و املنطقة 

الوسطى و تستهلك 

 رطبا

تعد من اصناف منطقة 

القصيم و يؤكل رطبا و 

 مترا

تنتشر زراعته يف 

حمافظيت االفالج 

ووادي الدواسر و 

 يستهلك رطبا

 شهل شبييب سلج سكري

من االصناف املمتازة يف 

منطقة القصيم وانتشر 

يف خمتلف مناطق 

و يستهلك رطبا ,اململكة

 .و مترا

تنتشر زراعته يف منطقة 

و يؤكل , الرياض 

 .رطبا

ينتشر يف حمافظيت 

, االحساء والقطيف

 .وتؤكل رطبا و مترا

يزرع يف حمافظة 

و يؤكل يف , االحساء

الغالب رطبا اما التمر 

 .فجودته اقل

 صقعي صفري صفاوي شيشي

ينتشر يف حمافظة 

االحساء و يستهلك 

 .رطبا و مترا

ينتشر يف منطقة املدينة 

و يستهلك , املنورة

 .مترا

تنتشر زراعته يف معظم 

مناطق اململكة و يؤكل 

 مترا بصفة اساسية

من االصناف اهلامة يف 

منطقة الرياض وانتشر 

يف خمتلف مناطق 
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و يستهلك , اململكة

 .مترا

 قطاره غر عنربه عجوه

تنتشر زراعتها يف منطقة 

و تزدهر , املدينة املنورة

, جتارتها موسم احلج

 .تستهلك مترا

اجود يعد من اميز و 

, انواع املدينة املنورة

و ,حمدود االنتشار

 يستهلك مترا

ينتشر يف القطيف 

و يستهلك , واالحساء

 .رطبا

تنتشر زراعته يف القصيم 

 .يؤكل رطبا, والرياض

 

 

 

 

 

 

 مكتومي مسكاني جمهول مربوم

يتم زراعته يف املدينة 

يؤكل رطبا و , املنورة

 مترا

التجارية  من االصناف

اهلامة يف العامل واليت 

مت زراعتها حديثا يف 

يؤكل , املدينة املنورة

 .مترا

من االصناف اجليدة يف 

شبيه , منطقة الرياض

يؤكل , بنبوت سيف

 .متر

يعد من االصناف 

التجارية و تنتشر 

زراعته يف املنطقة 

يستهلك بسرا , الوسطى

 .ورطبا ومترا

 علي نبتة نبتة سيف نبتة سلطان منيفي

ينتشر يف املنطقة 

يستهلك رطبا , الوسطى

 و مترا

من االصناف املمتازة 

اليت تزرع يف املنطقة 

يؤكل رطبا و , الوسطى

 مترا

من االصناف اهلامة 

والرئيسية يف املنطقة 

يؤكل رطبا و , الوسطى

 .مترا

من اصناف منطقة 

و يؤكل رطبا و , القصيم

 .مترا
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   ونانه هاللي

االحساء و ينتشر يف 

 .يستهلك رطبا

تنتشر زراعته يف 

, منطقة القصيم

 .ويؤكل رطبا و مترا
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 :الصور التالية توضح أصناف التمور األكثر شهرة و أشكاهلا 
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 املصادر

 

 وزارة الزراعة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واهلل ولي التوفيق


