جدول رقم ( )1يو�ضح وزن النوى ون�سبته املئوية بالن�سبة للمادة اللحمية لعدد (� )15صنف من �أ�صناف التمور مب�شروع الباطن
الزراعي ملو�سم 1432هـ 2011 -م

المنتجات الثانوية لشجرة نخيل التمر ()2

المكونات الغذائية
واألهمية االقتصادية لنوى التمر
أ .سعود بن عبد الكريم الفدا
 êد .رمزي عبد الرحيم أبو عيانة
ramzy200@hotmail.com

م

ال�صنف

1
�سكري
2
�صقعي
3
خ�ضري
4
نبتة �سيف
5
ر�شودي
6
ونان
7
نبتة علي
8
رزيزي
9
عيدية
 10قرعاوية
11
خال�ص
 12حقيه
 13نبتة
 14مكتومي
 15برميي
الإجمايل

املتو�سط

مل يعد اال�ستثمار يف جمال �إن�شاء م��زارع وب�ساتني نخيل التمر
يقت�صر على �إنتاج التمور فح�سب ،بل حتطاه �إىل �أبعد من ذلك
بكثري ،ف�إن كان �إنتاج التمور هو الهدف الأ�سا�سي �إال �أنه �أ�ضحى
هناك �أه��داف�� ًا �أخ��رى تختلف باختالف م��دى وع��ي امل�ستثمر
و�إمكانياته واهتماماته ،ومن تلك الأه��داف هي اال�ستفادة من
املنتجات الثانوية لنخيل التمر والتي يطلق عليها بع�ض املزارعني
(خملفات) حيث �أن معظم تلك املنتجات يغفل قيمتها و�أهميتها
كثري من مزارعي النخيل ،ومن تلك املنتجات الثانوية لنخيل التمر
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والتي متثل ثروة حقيقية �إال �إنها ثروة مهملة �إال القليل ممن
ي�ستغلونها ا�ستغال ً
ال �أمثل ما يلي :نوى التمر .جمار نخيل التمر.
حبوب اللقاح .نواجت التقليم .الف�سائل .الرواكيب( .الف�سائل
الهوائية).
يف احللقة الثانية �سنتناول امل��ك��ون��ات الغذائية والأهمية
االقت�صادية لنوى التمر باعتبارها جزء ًا من املنتجات الثانوية
ل�شجرةنخيلالتمر.

وزن 10

ثمرات
(جم)

ن�سبة النوى متو�سط
وزن املادة
وزن النوى
�إىل املادة وزن الثمرة
اللحمية
(جم)
املادة اللحمية
(جم)
اللحمية %
(جم)

متو�سط وزن  /جم
النوى

110

100

10

9.09

11

10

1

160

150

10

6.25

16

15

1

130

125

5

3.84

12

11.5

0.5

115

110

5

4.34

11.5

11

0.5

135

125

10

7.40

14.5

13.5

1

170

160

10

5.88

17

16

1

120

110

10

8.33

12

11

1

80

70

10

12.5

8

7

1

140

130

10

7.14

14

13

1

120

105

15

12.5

12

10.5

1.5

100

90

10

10

10

9

1

100

90

10

10

10

9

1

85

70

15

17.64

8.5

7

1.5

200

190

10

5.00

20

19

1

120

110

10

8.33

12

11

1

1885

1735

150

128.24

188.5

173.5

15

125.66

115.6

10

7.95

12.56

11.56

1

�أو ًال :تعريف النواة:
ذك��ر عبد اجلبار البكر � 1972أن النواة هي
ذل��ك اجل�سم امل�ستطيل ال�صلب ال��ذي يحتل
و�سط الثمرة ،يتفاوت وزن النواة من ن�صف
غ��رام �إىل �أرب��ع غرامات ،كما يتفاوت طولها
ب�ين ( )12-36ميليمرت ًا وعر�ضها ب�ين (6-
 )14مليمرت ًا ،ذات �أخ��دود �أو حز بطني ميتد
على طولها ،وغالب ًا ما يحتل الأخ��دود ن�سيج
حلمي �أبي�ض ي�سمى فتيل ،ويف ظهر النواة نقرة
�صغرية ت�سمى النقري ( )Micropyleداخلها
اجلنني ( )Embryoواجل��ن�ين ج�سم �صغري

م�ستطيل حتيطه ال�سويداء ()Endosperm
التي تكون اجلزء الأكرب من النواة ،ال�سويداء
ع��ب��ارة ع��ن خ�لاي��ا ت��راك��م��ت داخ���ل جدرانها
م���ادة الهيمي�سلولوز ()Hemi-cellulose
ف�أك�سبتها الغلظة وال�صالبة ،الهمي�سلولوز هو
الغذاء املخزون للجنني ،فعندما ينمو اجلنني
حت��ت ال��ظ��روف املنا�سبة (ت��وف��ر ال��رط��وب��ة،
احل��رارة  ...ال��خ) يتحول الهيمي�سلولوز �إىل
دك�سرتوز ( )Dextroseبفعل الإنزمي �سايتيز
( )Cytaseوال��دك�����س�تروز ه��و ال��غ��ذاء ال��ذي
ي�ستمد منه اجلنني ب��ادئ من��وه وم��ن النقري

تظهر النبتة النامية.
ثاني ًا� :أ�سماء النواة �أو البذور ببع�ض
الدول
النواة �أو البذرة هي و�سيلة من و�سائل التكاثر
ل�شجرة نخيل التمر و�إن كانت من الو�سائل غري
ال�شائعة وتوجد مرادفات كثرية للبذور �أو النوى
كما ذكر يف مرجع (�أبو عيانة والثنيان )2008
ومن تلك املرادفات ما يلي:
 النواة وجمعها نوى ،البذرة وجمعها بذور.
 عجمة وجمعها عجم – كما يف عمان واليمن.
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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جدول ( )2يو�ضح املكونات الغذائية لنوى التمر طبق ًا للتحاليل الكيميائية
م

املكون الرئي�سي

املحتويات

الوحدة

الكمية

%

16

%

6.5

%

1.1

ملجم  /كجم

�أثار
�أثار
�أثار

1

�ألياف خام

2

املاء

3

رماد

4

هرمونات

بينو�سني

5

الفيتامينات

ريبوفالقني
ثيامني

ملجم  /كجم
ملجم  /كجم

6

عنا�صر
غذائية

كربوهيدات
بروتني
دهون
بوتا�سيوم
كال�سيوم
ماغن�سيوم
حديد
كلور
فو�سفور
كربيت
�صوديوم
نحا�س
برون

%

8.49

%

5.22

%

9.22

ملجم  /كجم
ملجم  /كجم
ملجم  /كجم
ملجم  /كجم
ملجم  /كجم
ملجم  /كجم
ملجم  /كجم
ملجم  /كجم
ملجم  /كجم
ملجم  /كجم

625-750

حام�ض الكابريتيك
حام�ض اللوريك
حام�ض املريي�ستك
حام�ض الباملتيك
حام�ض ال�سيرتيك
حام�ض الكابريك
حام�ض الأوليك لينولبك

%
%
%
%
%
%
%

7

�أمالح
معدنية

8

�أحما�ض

( رطوبة )

60-68
50-60
1.2-3
160-270
55-76
43-52
4-5
0.15-2.3
2.3-3.2

0.5
0.2
3
0.9
3.2
0.7
0.25

امل�صدر :د .رمزي عبد الرحيم �أبو عيانه ،م� .سلطان بن �صالح الثنيان (زراعة و�إدارة م�شاريع النخيل 2008م) م.
عبد اجلبار البكر (نخلة التمر ،وما�ضيها ،وحا�ضرها ،واجلديد يف زراعتها و�صناعتها وجتارتها 1972م)
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ف�صمة وجمعها ف�صم – كما يف الب�صرة
بالعراق وجند باململكة العربية ال�سعودية
نواية كما يف ليبيا وبغداد بالعراق وبع�ض
املناطق باململكة العربية ال�سعودية.
 علفه واجلمع علف كما يف اململكة املغربية.
نواة كما يف م�صر وبع�ض املناطق باململكة
العربية ال�سعودية.
ال��دق��ل وه���ي النخلة ال��ن��ام��ي��ة م��ن ال��ب��ذور
ويقال لها �أي�ض ًا لون ،جمهل ،وجاو ،كما يف
ال�سودان.
عب�س كما يف منطقة جند باململكة العربية
ال�سعودية.
ث��ال��ث�� ًا :متو�سط وزن ال��ن��وى ون�سبته
املئوية للمادة اللحمية للثمرة:
يف درا���س��ة مت��ت ب�����الإدارة ال��زراع��ي��ة ب����إدارة
�أوق��اف �صالح الراجحي من خالل نزع النوى
من التمور التي توزعها �إدارة �أوق��اف �صالح
الراجحي على رواد احلرمني ال�شريفني خالل
موا�سم العمرة واحلج و�شهر رم�ضان املبارك
وذل��ك بوا�سطة �أجهزة ومكائن خا�صة بذلك
(يجري ت�صنيعها �ضمن الإدارة) وجد �أن وزن
النواة يرتاوح من  1.5 – 0.5جرام وهذا ميثل
ن�سبة مئوية ت�تراوح من  % 12.5-5من وزن
الثمرة ،كما يو�ضح ذلك اجلدول التايل:
رابع ًا :جماالت ا�ستخدام نوى التمر
ت��ع��ددت جم���االت ا�ستخدام ن��وى التمر منذ
القدم حيث �أثبتت املراجع العلمية �أن قدماء
امل�صريني كانوا ي�ستخدمون النوى يف تنظيف
وتطهري جثث املوتى ،كما كان �أه��ل اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ا���ض��ي ي�ستخدمونها طعام ًا
للحيوانات حيث يجمعون النوى وينقعونه يف
امل��اء و�أحيان ًا يطحنونه ليلني من ثم يطعموا
به حيواناتهم وي�سمونه (امل���دودة) مما كان
ي�ساعد على توفري الأع�لاف ،بل تعدى الأمر
�إىل �أكرث من ذلك حيث كان �أهلنا و�أجدادنا
يقومون بغلي النوى يف املاء وا�ستخدامه كغذاء

نوى و ثمار متور اخلال�ص

نوى و ثمار متور اخل�ضري

نوى و ثمار متور ال�سكري

نوى و ثمار متور الر�شودي

نوى و ثمار متور ال�صقعي

وذل��ك نظر ًا لندرة الطعام ،فكانوا يقتاتون
بنوى التمر ،ويف ال�سنوات الأخ�يرة ومع تقدم
العلم وانت�شار زراعة النخيل وكرثة املنتجات
من التمور والنوى ب��د�أ التفكري يف اال�ستثمار
الأمثل لهذا املنتج الهام (النوى) والذي يق�سم

�إىل �أربع جماالت رئي�سية وهي:
�أ – جمال عالج بع�ض الأمرا�ض
يقول �أه��ل االخت�صا�ص �أن ن��وى التمر ميكن
ا�ستخدامه يف عالج خم�سة �أنواع من الأمرا�ض
طبق ًا للأتي:

- 1وجد �أن �أقرا�ص الفحم امل�صنعة من نوى
التمر ت�ستخدم المت�صا�ص غازات اجلهاز
املعوي ومعاجلة انتفاخ البطن والمت�صا�ص
بع�ض املواد ال�سامة.
- 2ي�ساعد نوى التمر يف ت�سكني �آالم الأ�سنان
وذل���ك بتك�سري ال��ن��واة وجعلها يف الفم
وا�ستحالبها ،فتقوم املادة املوجودة فيها
بالتخدير لتميزها بطعم قاب�ض.
- 3بع�ض البحوث الطبية امل�صرية تو�صلت �إىل
عالج جديد ملر�ض النقر�س من م�سحوق
نوى التمر نظر ًا الحتوائه على ن�سبة عالية
من املواد القلوية.
- 4نظر ًا الحتواء نوى التمر على العديد من
العنا�صر الغذائية الهامة الفعالة ومنها
ال�بروت�ين وحم�ض النيكوتني ،ك��اروت�ين،
م��واد �سامة ،هرمون بيتو�سني ،فيتامني
الثيامني ،ال��رب��ي��وف�لات�ين ،البوتا�سيوم،
احلديد ،الفو�سفور ،الكال�سيوم ،لذا فلها
عدة ا�ستخدامات �صحية حيث �أنها مقو
عام ،مطهر ،ملني ،لعالج ال�سيالن ،حاالت
الربو ،كما �أنها قاب�ضة لأوعية الرحم بعد
الوالدة وملينة للأغ�شية املخاطية.
- 5وجد فريق بحث برئا�سة الدكتور �صباح
جا�سم يف (جممع زايد لبحوث الأع�شاب
والطب التقليدي بابوظبي) املعروف �سابق ًا
با�سم (مركز �أبوظبي لطب الأع�شاب)
�أن ن��وى التمر يحتوي على مركبات لها
خ�صائ�ص ممتازة يف قتل الفريو�سات،
وي�ضيف الدكتور جا�سم ب�أن الأبحاث ما
زالت جارية للح�صول على م�ستح�ضرات
من نوى التمر ي�ساعد على التئام القروح
واجلروح.
ب – جمال ال�صناعات التقليدية
ميكن ا�ستخدام ن��وى التمر يف �إع���داد بع�ض
ال�صناعات منها ما يلي:
- 1ميكن ا�ستبدال النخالة احلنطة (القمح)
مبطحون ن��وى التمر اخل�شن والناعم يف
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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نوى و ثمار متور الرزيزي

نوى و ثمار متور الربميي

نوى و ثمار متور ال�سري

نوى و ثمار متور املكتومي

نوى و ثمار متور اله�شي�شي

عمل اخلبز املفرود ،فقد تبني �أن املطحون
اخل�شن يقارب يف �صناعته ن�سبي ًا ل�صفات
نخالة احلنطة.
- 2ن��ظ��ر ًا الح��ت��واء ال��ن��وى على م���واد دهنية
مرتفعة فقد وجد �أنه ميكن ا�ستخدامها يف
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�صناعة ال�صابون الطبي املتميز مبعاجلة
كيميائية ب�سيطة و�إ�ضافة بع�ض القلويات
ث���م ي�����ض��اف ب��ع�����ض م��ب��ي��دات اجل��راث��ي��م
وال��ف��ط��ر في�صبح ���ص��اب��ون�� ًا ط��ب��ي�� ًا ج��ي��د ًا
لال�ستعمال العام ولعالج بع�ض الأمرا�ض

اجللدية ولفروة الر�أ�س.
- 3ميكن اال�ستفادة من نوى التمر يف �إنتاج
ما يعرف ببديل الكاكاو (ال�شاكليت) وقد
�أجريت البحوث على ذلك وثبت جناحها
عندما خلطت مع الأي�س كرمي فلم ي�ستطع
(من �أجريت عليهم التجربة) التميز بني
الأي�����س ك��رمي امل�ضاف �إليه ال�شاكليت �أو
امل�ضاف �إليه نوى التمر املحم�ص.
�- 4أنتجت �إحدى ال�شركات الأجنبية ما ي�سمى
الآن ببديل القهوة ب��دون كافيني من نوى
التمر وي�ستعمل بكرثة يف �سلطنة عمان ويف
الأح�ساء باململكة العربية ال�سعودية ولكن
مازال على هذا امل�شروب بع�ض التحفظات
ويحتاج ملزيد من الدرا�سات.
طريقة �إعداد القهوة من نوى التمر:
يتم تنظيف النوى ب�شكل جيد ثم تنقع يف املاء
�أكرث من مرة.
يتم غ�سيله باملاء ال�ساخن �أكرث من مرة �أي�ض ًا
ثم يدعك باليد وينقع مرة �أخرى يف املاء.
ين�شر يف ال�شم�س ملدة ت�تراوح من � 10-7أيام
بعدها يو�ضع يف املحام�ص ملدة �ساعة تقريب ًا
حتى ت�صبح النواة خالية من �أي رطوبة بعدها
ين�شر يف منا�شف حتى يربد تلقائي ًا( ،هنا ال بد
من الإ�شارة �إىل �إنه يتعذر و�ضعه يف املطاحن
عندما يكون �ساخن ًا).
ب��ع��د �أن ي��ب�رد ي��و���ض��ع يف امل��ط��ح��ن��ة ل��ي��ك��ون
جاهز ًا لبيعه مطحون ًا على �شكل بودرة وعند
اال�ستعمال يف�ضل �أن ي�ضاف �إليها الزعفران
والهيل ليعطيها مذاق ًا �أف�ضل.
ميكن �أي�ض ًا �إنتاج مادة (الفورفورال) من نوى
التمر وه��ي م��ادة ت�ستخدم يف جم��االت هامة
مثل م�صايف النفط وكمذيب يف �إنتاج املبيدات
احل�شرية.
ج – جمال عالئق احليوانات والأ�سماك

والدواجن
ي�����س��ت��خ��دم ال��ن��وى �أي�����ض�� ًا يف إ�ع�����داد عالئق
للحيوانات والأ�سماك والدواجن طبق ًا ملا يلي:
ذكر البكر � 1972أن النوى ي�ستخدم كعالئق
لت�سمني الأغ��ن��ام والعجول والأب��ق��ار احللوب
واجلامو�س ولتغذية اخليل ،ويف درا�سة �أجراها
ال��ق��ا���س��م و آ�خ�����رون ( )1986ب��ه��دف معرفة
القيمة ال��غ��ذائ��ي��ة ملخلفات م�صانع التمور
(النواة ولب التمور) كعلف للحيوانات وفقد
دل��ت نتائج درا�ستهم على �أن ال��ن��واة حتتوي
على كميات �أكرب من الربوتني والألياف اخلام
وال��ده��ن اخل��ام وامل���ادة اجل��اف��ة مقارنة بلب
الثمار بينما يحتوي اللب على كميات �أكرب من
الرماد والكربوهيدرات مقارنة بالنواة وكانت
خملفات م�صانع التمور ت�ضاف بن�سبة -10-0
� % 30 - 20إىل العليقة فقد وجدوا �أن هناك
زي��ادة م�ضطردة يف ه�ضم امل��ادة اجلافة مع
زيادة خملفات م�صانع التمور.
 )2كذلك وجد القا�سم و�آخ��رون (� )1993أن
تغذية حمالن املوا�شي على م�ستويات خمتلفة
من خملفات التمور (النواة ولب الثمار) �أدت
�إىل �سرعة يف زي��ادة ال��وزن احلي وكان �سمك
دهن الظهر �أعلى من نظريها يف احلمالن التي
تغذت على عليقة املقارنة اخلالية من خملفات
التمور.
كما وج��د الأ�صقة (� )1988أن النوى تعترب
وجبة غذائية جيدة للأ�سماك.
يف درا�سة �أجريت على �إعداد عليقة للدواجن
وجد �أن �إ�ضافة م�سحوق نوى التمر بن�سبة 15%
�إىل عليقة ال��دواج��ن ق��د زاد م��ن وزن��ه��ا دون
حدوث �أي �أ�ضرار جانبيه.
د – جمال تكاثر النخيل:
يعترب التكاثر بالنوى �أو البذور �إح��دى طرق
تكاثر النخيل املعروفة ولكن ال يعتمد املزارع
عاد ًة �إىل �إكثار نخلة بتنبيت النوى يف الوقت
احلا�ضر ،حيث �أن ه��ذه الطريقة كانت تتبع
حتى منذ زمن غري بعيد يف بع�ض املناطق من

العامل مثل باك�ستان واملك�سيك وا�سبانيا وم�صر
وحتى العراق ،ويف كثري من �أنحاء اململكة العربية
ال�سعودية تكرث الأفحل من النوى �أو الف�سائل ،و�أن
النخل النامي من النوى كثري يف كافة املناطق
امل�شتهرة بزراعة النخل ،وبع�ض الأ�صناف من
النخيل وامل�شتهرة بالأ�سواق التجارية ما هي �إال
ح�صيلة نخيل منا عر�ض ًا من النوى و�أكت�شفها
الزراع لبع�ض ميزاتها فكرثها بالف�سائل ووايل
�إكثارها بطريقة الإفت�سال ،ثم �سميت لتمييزها
عن غريها وتداول املزارعون �إكثارها ف�أ�صبحت
مع مر ال�سنني �صنف ًا مميز ًا.
�إن النخيل النامي من النوى يكون ن�صفه تقريب ًا
فحول والن�صف الأخر �أدقال ،وهذه الأدقال غري
لم يعد االستثمار في مجال
إنشاء مزارع وبساتين نخيل التمر
يقتصر على إنتاج التمور فحسب،
بل تخطاه إلى أبعد من ذلك
بكثير ،فإن كان إنتاج التمور هو
الهدف األساسي إال أنه أضحى
هناك أهدافًا أخرى تختلف
باختالف مدى وعي المستثمر
وإمكانياته واهتماماته ،ومن
تلك األهداف هي االستفادة
من المنتجات الثانوية لنخيل
التمر والتي يطلق عليها بعض
المزارعين (مخلفات) حيث أن
معظم تلك المنتجات يغفل
قيمتها وأهميتها كثير من
مزارعي النخيل ،ومن تلك
المنتجات الثانوية لنخيل التمر
والتي تمثل ثروة حقيقية إال
إنها ثروة مهملة إال القليل ممن
يستغلونها استغال ً
ال أمثل ما
يلي :نوى التمر .جمار نخيل التمر.
حبوب اللقاح .نواتج التقليم.
الفسائل .الرواكيب( .الفسائل
الهوائية).

مت�شابهة الثمار ولهذا ف�إن امل��زارع ال مييل �إىل
تكثري نخيلة بطريقة البذور �أو النوى و�أن كانت
زراعة النوى �أ�سهل واحل�صول عليها مي�سور� ،إذ
�أن هدف املزارع احل�صول على متور ذات نوعية
مت�شابهة جيدة مرغوبة يف الأ�سواق.
�إن اختالف النخل الناجت من النوى مرده التهجني
اخللطي احلا�صل بني لقاح الأفحل و�أزهار الإناث،
ومن غري امل�ستغرب احل�صول على نخلة بذرية
ذات �صفات �أف�ضل من �صفات الأم كما �أن من
املحتمل �أن تكون �أقل منا يف ال�صفات.
ول���زراع���ة ال��ن��خ��ل م��ن ال��ن��وى ي��ع��م��د امل����زارع
النتخاب ال��ن��وى ح�سب رغبته ت��ارك�� ًا البذور
ال�صغرية وا�ضع ًا البذور يف كي�س من القما�ش
�أو يف �صفيحة مثقبة يف جمرى ماء ملدة �أ�سبوع
لتنقيعها وت�سهيل �إنباتها ،ثم تغر�س يف الرتبة
املعدة بعمق بو�صة �إىل بو�صتني وببعد ثالث �إىل
خم�س بو�صات ،ويف�ضل الغر�س يف �أواخر الربيع
وقبل ال�صيف بعد �أن ترتفع حرارة اجلو ،وقد
تزرع البذور يف احلقل �أو يف �صناديق �أو مبحلها
الدائم ،ي��وايل ريها دون انقطاع بحيث تبقى
الرتبة ندية ،ت�ستبقى البذور النامية �سنة يف
حملها ث��م تنقل �إىل امل�شتل وت���زرع على بعد
مرتين من بع�ضها وي�ستمر خدمتها من ري
وتع�شيب وعزق حتى ت�صبح بحجم �صالح للنقل
ملحلها الدائم حيث تزرع يف �صفوف تبعد عن
بع�ضها � 9أمتار وبني الواحدة والأخ��رى داخل
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نوى و ثمار متور نبتة �سلطان

نوى و ثمار متور نبتة �سيف

نوى و ثمار متور ال�شقراء

نوى و ثمار متور الروثانة

نوى و ثمار متور نبتة علي

ال�صف �أرب��ع �أمتار ون�صف ،وعند بدء ظهور
الطلع ،وقد ي�ستغرق ذلك �أربع �إىل ثمان �سنني،
ميكن التفريق ب�ين الفحول والإن����اث ،ت��زال
الأفحل عدا فحل واحد لكل خم�سة وع�شرون
نخلة ويعو�ض عنها بالإناث مما تبقى بامل�شتل،
ول�ضمان جناح نقل النخل البذري الكبري مينع
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ري امل�شتل لثالثة �أ�سابيع ثم يقطع ال�سعف
الأخ�ضر عدا القليل من �أوراق القلب وينقل
للب�ستان ،وبعد الغر�س مبا�شرة ي�سقى ،والنخيل
النامي من البذرة تكون ثماره غري مت�شابهة
ويندر �أن جتد بينها ذا نوعية ممتازة �صاحلة
للأ�سواق التجارية.

عليه فال ين�صح تكثري النخيل بزراعة النوى
للأ�سباب التالية:
- 1معظم النخيل النامي من النوى يكون فحو ًال.
�- 2صعوبة التفريق بني ال��ذك��ور والإن���اث ما
ي�ستوجب خدمة اجلميع عدة �سنني (ت�صل
�إىل � 6سنوات) حتى تبد�أ ب�إخراج الطلع
وحينئذ ميكن متييز الفحل من الأنثى.
- 3معظم النخل ال��ب��ذري يكون ث��م��اره ذات
نوعية غري جيدة.
- 4ال تكون متور النخيل املكرث بالنوى مت�شابهة
النوعية مما يجعلها غري �صاحلة.
- 5ع���ادة تت�أخر النخيل امل��ك�ثر ب��ال��ب��ذرة يف
الإثمار عن النخيل املغرو�سة ف�سي ًال.
غري �أن هناك بع�ض ال�شذوذ عن هذه القائمة،
فبع�ض النخيل �أزهرت بعد ثالث �أو �أربع �سنوات
من زراعة البذور ،كما ميكن �أن ن�شاهد �أي�ض ًا
�أن بع�ض الف�سائل ال تزهر قبل ت�سع �سنوات �أو
�أكرث من غر�سها.
خام�س ًا :طرق نزع النوى:
يوجد طريقتان رئي�سيتان لنزع نوى التمر هما:
�أ-الطريقة اليدوية:
تتم هذه العملية عن طريق فريق من العامالت
على طاوالت  STAINLESS 2×1مرت بارتفاع
�75سم ،يتم و�ضع التمور على هذه الطاوالت
وتقوم العامالت بنزع النوى من التمور عن طريق
( آ�ل���ة) م�صنوعة من م��ادة ()STAINLESS
مقاومة لل�صد�أ حيث تقوم العاملة مب�سك التمرة
بيد والأخ���رى بها الآل��ة ومت�سك النواة بداخل
التمرة وتخرجها وت�ضعها يف عبوات خا�صة ويتم
جتميعها بعد ذلك.
ب-ال���ط���ري���ق���ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة وت��ت��م
بطريقتني:
- 1املكب�س اليدوي:
يف ه��ذه الطريقة يتم و�ضع التمور يف قالب
م�صنوع من البويل اثيلني ب�أحجام منا�سبة
حلجم التمور يف فراغات مق�سمة ب�سعة (6×5

مترة) ثم بعد ذلك وعن طريق ذراع ي�ستخدم
يدوي ًا يتم حتريك املكب�س �إىل �أ�سفل ويكون يف
نهايته قالب �آخر بنف�س مقا�س القالب ال�سابق
وبه �أ�سنان م�صنعة من ( )STAINLESSحيث
ت�ضغط ه��ذه الأ���س��ن��ان على التمر م��ن ناحية
القمة فتخرج النواة من �أ�سفل التمرة من ثقوب
خا�صة مت عملها بنف�س مقايي�س قالب البويل
اثيلني الذي يو�ضع به التمور وقد قمنا بت�صميم
هذه الآلة بالور�شة املركزية للإدارة الزراعية
ب����إدارة الأوق���اف .ثم يجري جتميع النوى يف
ع��ب��وات خا�صة وي��ل��زم ع��ام�لان فقط لتنفيذ
املهمة �أحداهما لت�شغيل املاكينة والآخر لو�ضع
التمور اخلام ثم �إخراجها من القالب بعد نزع
النوى منها.
- 2املكب�س الهيدروليكي:
يتم ن��زع ال��ن��وى ب��ه��ذه الطريقة بنف�س �آلية
الطريقة (ال��ي��دوي��ة) ال�سابقة ولكن الفارق
هنا �أن العمل يكون �آلي ًا (هيدروليكي ًا) حيث
يتم و�ضع التمر يف القالب امل�صنوع من البويل
اثيلني (10×10مترة) ويتم حتريك املكب�س
هيدروليكي ًا عن طريق مفتاح كهرباء يتحرك
املكب�س �أ�سفل في�ضغط على التمور املتواجدة
بالقالب امل�صنوع من البويل اثيلني عن طريق
الأ���س��ن��ان امل�صنعة م��ن ()STAINLESS
فتخرج ال��ن��واة م��ن �أ�سفل التمرة م��ن ثقوب
�أ�سفلها وجتمع بعد ذلك يف عبوات خا�صة ،ثم
يتم حتريك القالب ال��ذي به الأ�سنان لأعلى
وت�ؤخذ التمور بعد ذلك منزوعة النوى وجتمع
يف عبواتها.
وهذه الطريقة �أ�سرع من ال�سابقة لكرب حجم
القالب علم ًا ب�أنه يعمل عليها �أي�ض ًا عامالن
فقط العامل الأول لت�شغيل املاكينة والثاين
لو�ضع التمور اخل��ام ثم ا�ستالم التمور بعد
نزع النوى وعزله .ومن خالل التجربة يت�ضح
�أن الطريقة امليكانيكية ه��ي الأف�����ض��ل لنزع
النوى من التمور وخا�صة با�ستخدام املكب�س
الهيدروليكي.

قائمة املراجع:
- 1د� .إ�سماعيل حافظ هرم�ص ،د� .إبراهيم
ح��م��د احل���م���ي���دان ،ن�����ش��رة ف��ن��ي��ة ب��ع��ن��وان
(ا�ستخدام خملفات ونوى التمر يف تغذية
الدجاج الالحم) 2006م.
- 2د .ح�سام الدين حممد كامل ،د� .سليمان
ب��ن ن��ا���ص��ر ال��ذي��ب ،ن�����ش��رة فنية بعنوان
(خملفات النخيل وا�ستخدامها يف تغذية
احليوان) 2006م .
- 3د .رم���زي ع��ب��د ال��رح��ي��م �أب���و ع��ي��ان��ة ،م.
�سلطان بن �صالح الثنيان (زراعة و�إدارة
م�شاريع النخيل) 2008م.
- 4م .ع��ب��د اجل��ب��ار ال��ب��ك��ر( ،ن��خ��ل��ة التمر،

ما�ضيها ،حا�ضرها ،واجلديد يف زراعتها
و�صناعتها وجتارتها) 1972 ،م.
- 5د .عبد اللطيف بن علي اخلطيب ،د� .أحمد
بن حممد اجلرب ،م .علي بن حممد اجلرب
(نخيل التمر يف اململكة العربية ال�سعودية)
 2006م.
�- 6سعود بن عبد الكرمي الفدا ،د .رمزي عبد
الرحيم ابو عيانة 2010 ،التقومي الزراعي
ال�شامل خلدمة ا�شجار النخيل� ،صادر عن
�إدارة �أوقاف �صالح الراجحي.
مدير اإلدارة الزراعية
 êمدير الشئون الفنية باإلدارة الزراعية
إدارة أوقاف صالح الراجحي
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