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المنتجات الثانوية لشجرة نخيل التمر )2(

المكونات الغذائية 
واألهمية االقتصادية لنوى التمر

أ. سعود بن عبد الكريم الفدا
د. رمزي عبد الرحيم أبو عيانة
ramzy200@hotmail.com
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متو�شط وزن / جم

�لنوى�ملادة �للحمية
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13012553.841211.50.5خ�شري3
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120110108.3312111برميي15

18851735150128.24188.5173.515�لإجمايل

125.66115.6107.9512.5611.561�ملتو�شط

�لباطن  مب�شروع  �لتمور  �أ�شناف  من  �شنف   )15( لعدد  �للحمية  للمادة  بالن�شبة  �ملئوية  ون�شبته  �لنوى  وزن  يو�شح   )1( رقم  جدول 

�لزر�عي ملو�شم 1432هـ - 2011م

 )Endosperm( ال�شويداء  حتيطه  م�شتطيل 

ال�شويداء  النواة،  من  الأكرب  اجلزء  تكون  التي 

جدرانها  داخـــل  تــراكــمــت  خــاليــا  عــن  عــبــارة 

 )Hemi-cellulose( الهيمي�شلولوز  مـــادة 

هو  الهمي�شلولوز  وال�شالبة،  الغلظة  فاأك�شبتها 

اجلنني  ينمو  فعندما  للجنني،  املخزون  الغذاء 

الــرطــوبــة،  )تــوفــر  املنا�شبة  ــظــروف  ال حتــت 

اإىل  الهيمي�شلولوز  يتحول  الــخ(   ... احلــرارة 

�شايتيز  الإنزمي  بفعل   )Dextrose( دك�شرتوز 

الــذي  الــغــذاء  هــو  والــدكــ�ــشــرتوز   )Cytase(

النقري  ومــن  منــوه  بــادئ  اجلنني  منه  ي�شتمد 

تظهر النبتة النامية.

ببع�س  �لبذور  �أو  �لنو�ة  �أ�شماء  ثانيًا: 

�لدول

التكاثر  و�شائل  من  و�شيلة  هي  البذرة  اأو  النواة 

ل�شجرة نخيل التمر واإن كانت من الو�شائل غري 

ال�شائعة وتوجد مرادفات كثرية للبذور اأو النوى 

كما ذكر يف مرجع )اأبو عيانة والثنيان 2008( 

ومن تلك املرادفات ما يلي:

� النواة وجمعها نوى، البذرة وجمعها بذور.

� عجمة وجمعها عجم – كما يف عمان واليمن.

�أوًل: تعريف �لنو�ة:

هي  النواة  اأن   1972 البكر  اجلبار  عبد  ذكــر 

يحتل  الــذي  ال�شلب  امل�شتطيل  اجل�شم  ذلــك 

ن�شف  من  النواة  وزن  يتفاوت  الثمرة،  و�شط 

طولها  يتفاوت  كما  غرامات،  اأربــع  اإىل  غــرام 

6-( بــني  وعر�شها  ميليمرتًا   )12-36( بــني 

ميتد  بطني  حز  اأو  اأخــدود  ذات  مليمرتًا،   )14

ن�شيج  الأخــدود  يحتل  ما  وغالبًا  طولها،  على 

حلمي اأبي�س ي�شمى فتيل، ويف ظهر النواة نقرة 

داخلها   )Micropyle( النقري  ت�شمى  �شغرية 

�شغري  ج�شم  واجلــنــني   )Embryo( اجلنني 

�لتمر  نخيل  وب�شاتني  مــز�رع  �إن�شاء  جمال  يف  �ل�شتثمار  يعد  مل 

ذلك  من  �أبعد  �إىل  حتطاه  بل  فح�شب،  �لتمور  �إنتاج  على  يقت�شر 

�أ�شحى  �أنه  �إل  �لأ�شا�شي  �لهدف  هو  �لتمور  �إنتاج  كان  فاإن  بكثري، 

�مل�شتثمر  وعــي  مــدى  باختالف  تختلف  �أخــرى  �أهــد�فــًا  هناك 

من  �ل�شتفادة  هي  �لأهــد�ف  تلك  ومن  و�هتماماته،  و�إمكانياته 

�ملنتجات �لثانوية لنخيل �لتمر و�لتي يطلق عليها بع�س �ملز�رعني 

)خملفات( حيث �أن معظم تلك �ملنتجات يغفل قيمتها و�أهميتها 

كثري من مز�رعي �لنخيل، ومن تلك �ملنتجات �لثانوية لنخيل �لتمر 

ممن  �لقليل  �إل  مهملة  ثروة  �إنها  �إل  حقيقية  ثروة  متثل  و�لتي 

ي�شتغلونها ��شتغالًل �أمثل ما يلي: نوى �لتمر. جمار نخيل �لتمر. 

)�لف�شائل  �لرو�كيب.  �لف�شائل.  �لتقليم.  نو�جت  �للقاح.  حبوب 

�لهو�ئية(.

و�لأهمية  �لغذ�ئية  �ملــكــونــات  �شنتناول  �لثانية  �حللقة  يف 

�لقت�شادية لنوى �لتمر باعتبارها جزءً� من �ملنتجات �لثانوية 

ل�شجرة نخيل �لتمر.
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الب�شرة  يف  كما   – ف�شم  وجمعها  �  ف�شمة 
بالعراق وجند باململكة العربية ال�شعودية 

وبع�س  بالعراق  وبغداد  ليبيا  يف  كما  �  نواية 
املناطق باململكة العربية ال�شعودية.

� علفه واجلمع علف كما يف اململكة املغربية.

باململكة  املناطق  وبع�س  م�شر  يف  كما  �  نواة 
العربية ال�شعودية.

الــبــذور  مــن  الــنــامــيــة  النخلة  وهـــي  �  الــدقــل 
يف  كما  وجاو،  جمهل،  لون،  اأي�شًا  لها  ويقال 

ال�شودان.

العربية  باململكة  جند  منطقة  يف  كما  �  عب�س 
ال�شعودية.

ون�شبته  �لــنــوى  وزن  متو�شط  ثــالــثــًا: 

�ملئوية للمادة �للحمية للثمرة:

ـــاإدارة  ــة متــت بـــــالإدارة الــزراعــيــة ب ــش يف درا�

النوى  نزع  خالل  من  الراجحي  �شالح  اأوقــاف 

�شالح  اأوقــاف  اإدارة  توزعها  التي  التمور  من 

الراجحي على رواد احلرمني ال�شريفني خالل 

املبارك  رم�شان  و�شهر  واحلج  العمرة  موا�شم 

بذلك  خا�شة  ومكائن  اأجهزة  بوا�شطة  وذلــك 

)يجري ت�شنيعها �شمن الإدارة( وجد اأن وزن 

النواة يرتاوح من 0.5 – 1.5 جرام وهذا ميثل 

وزن  من   %  12.5-5 من  تــرتاوح  مئوية  ن�شبة 

الثمرة، كما يو�شح ذلك اجلدول التايل:

ر�بعًا: جمالت ��شتخد�م نوى �لتمر

منذ  التمر  ــوى  ن ا�شتخدام  جمـــالت  تــعــددت 

قدماء  اأن  العلمية  املراجع  اأثبتت  حيث  القدم 

تنظيف  يف  النوى  ي�شتخدمون  كانوا  امل�شريني 

اجلزيرة  اأهــل  كان  كما  املوتى،  جثث  وتطهري 

طعامًا  ي�شتخدمونها  املــا�ــشــي  يف  الــعــربــيــة 

يف  وينقعونه  النوى  يجمعون  حيث  للحيوانات 

يطعموا  ثم  من  ليلني  يطحنونه  واأحيانًا  املــاء 

كان  مما  )املـــدودة(  وي�شمونه  حيواناتهم  به 

الأمر  تعدى  بل  الأعــالف،  توفري  على  ي�شاعد 

واأجدادنا  اأهلنا  كان  حيث  ذلك  من  اأكرث  اإىل 

يقومون بغلي النوى يف املاء وا�شتخدامه كغذاء 

يقتاتون  فكانوا  الطعام،  لندرة  نظرًا  وذلــك 

تقدم  ومع  الأخــرية  ال�شنوات  ويف  التمر،  بنوى 

املنتجات  وكرثة  النخيل  زراعة  وانت�شار  العلم 

ال�شتثمار  يف  التفكري  بــداأ  والنوى  التمور  من 

الأمثل لهذا املنتج الهام )النوى( والذي يق�شم 

اإىل اأربع جمالت رئي�شية وهي:

�أ – جمال عالج بع�س �لأمر��س

ميكن  التمر  نــوى  اأن  الخت�شا�س  اأهــل  يقول 

ا�شتخدامه يف عالج خم�شة اأنواع من الأمرا�س 

طبقًا لالأتي:

نوى  من  امل�شنعة  الفحم  اأقرا�س  اأن  1 -  وجد 

اجلهاز  غازات  لمت�شا�س  ت�شتخدم  التمر 

املعوي ومعاجلة انتفاخ البطن ولمت�شا�س 

بع�س املواد ال�شامة.

الأ�شنان  اآلم  ت�شكني  يف  التمر  نوى  2 -  ي�شاعد 

الفم  يف  وجعلها  ــواة  ــن ال بتك�شري  وذلـــك 

فيها  املوجودة  املادة  فتقوم  وا�شتحالبها، 

بالتخدير لتميزها بطعم قاب�س.

3 -  بع�س البحوث الطبية امل�شرية تو�شلت اإىل 

م�شحوق  من  النقر�س  ملر�س  جديد  عالج 

نوى التمر نظرًا لحتوائه على ن�شبة عالية 

من املواد القلوية.

من  العديد  على  التمر  نوى  لحتواء  4 -  نظرًا 

ومنها  الفعالة  الهامة  الغذائية  العنا�شر 

كــاروتــني،  النيكوتني،  وحم�س  الــربوتــني 

فيتامني  بيتو�شني،  هرمون  �شامة،  مــواد 

البوتا�شيوم،  الــربــيــوفــالتــني،  الثيامني، 

فلها  لذا  الكال�شيوم،  الفو�شفور،  احلديد، 

مقو  اأنها  حيث  �شحية  ا�شتخدامات  عدة 

عام، مطهر، ملني، لعالج ال�شيالن، حالت 

بعد  الرحم  لأوعية  قاب�شة  اأنها  كما  الربو، 

الولدة وملينة لالأغ�شية املخاطية.

�شباح  الدكتور  برئا�شة  بحث  فريق  5 -  وجد 

الأع�شاب  لبحوث  زايد  )جممع  يف  جا�شم 

والطب التقليدي بابوظبي( املعروف �شابقًا 

الأع�شاب(  لطب  اأبوظبي  )مركز  با�شم 

لها  مركبات  على  يحتوي  التمر  نــوى  اأن 

الفريو�شات،  قتل  يف  ممتازة  خ�شائ�س 

ما  الأبحاث  باأن  جا�شم  الدكتور  وي�شيف 

م�شتح�شرات  على  للح�شول  جارية  زالت 

القروح  التئام  على  ي�شاعد  التمر  نوى  من 

واجلروح.

ب – جمال �ل�شناعات �لتقليدية

بع�س  اإعـــداد  يف  التمر  نــوى  ا�شتخدام  ميكن 

ال�شناعات منها ما يلي:

)القمح(  احلنطة  النخالة  ا�شتبدال  1 -  ميكن 

يف  والناعم  اخل�شن  التمر  نــوى  مبطحون 

�لكمية�لوحدة�ملحتويات�ملكون �لرئي�شيم

16%األياف خام1

6.5%) رطوبة (املاء2

1.1%رماد3

اأثارملجم / كجمبينو�شنيهرمونات4

الفيتامينات5

ريبوفالقني

ثيامني

ملجم / كجم

ملجم / كجم

اأثار

اأثار

6
عنا�شر

غذائية

كربوهيدات

بروتني

دهون

%

%

%

8.49

5.22

9.22

اأمالح7

معدنية

بوتا�شيوم

كال�شيوم

ماغن�شيوم

حديد

كلور

فو�شفور

كربيت

�شوديوم

نحا�س

برون

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

ملجم / كجم

625-750

60-68

50-60

1.2-3

160-270

55-76

43-52

4-5

0.15-2.3

2.3-3.2

اأحما�س8

حام�س الكابريتيك

حام�س اللوريك

حام�س املريي�شتك

حام�س الباملتيك

حام�س ال�شيرتيك

حام�س الكابريك

حام�س الأوليك لينولبك

%

%

%

%

%

%

%

0.5

0.2

3

0.9

3.2

0.7

0.25

جدول )2( يو�شح �ملكونات �لغذ�ئية لنوى �لتمر طبقًا للتحاليل �لكيميائية

امل�شدر: د. رمزي عبد الرحيم اأبو عيانه، م. �شلطان بن �شالح الثنيان )زراعة واإدارة م�شاريع النخيل 2008م( م. 

عبد اجلبار البكر )نخلة التمر، وما�شيها، وحا�شرها، واجلديد  يف زراعتها و�شناعتها وجتارتها 1972م(

نوى و ثمار متور اخلال�س

نوى و ثمار متور اخل�شري

نوى و ثمار متور ال�شكري

نوى و ثمار متور الر�شودي

نوى و ثمار متور ال�شقعي
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عمل اخلبز املفرود، فقد تبني اأن املطحون 

ل�شفات  ن�شبيًا  �شناعته  يف  يقارب  اخل�شن 

نخالة احلنطة.

دهنية  مـــواد  على  الــنــوى  ــواء  لحــت 2 -  نــظــرًا 

مرتفعة فقد وجد اأنه ميكن ا�شتخدامها يف 

مبعاجلة  املتميز  الطبي  ال�شابون  �شناعة 

القلويات  بع�س  واإ�شافة  ب�شيطة  كيميائية 

ــيــدات اجلــراثــيــم  ثـــم يــ�ــشــاف بــعــ�ــس مــب

جــيــدًا  طــبــيــًا  �ــشــابــونــًا  في�شبح  والــفــطــر 

الأمرا�س  بع�س  ولعالج  العام  لال�شتعمال 

اجللدية ولفروة الراأ�س.

اإنتاج  يف  التمر  نوى  من  ال�شتفادة  3 -  ميكن 

ما يعرف ببديل الكاكاو )ال�شاكليت( وقد 

جناحها  وثبت  ذلك  على  البحوث  اأجريت 

عندما خلطت مع الأي�س كرمي فلم ي�شتطع 

بني  التميز  التجربة(  عليهم  اأجريت  )من 

اأو  ال�شاكليت  اإليه  امل�شاف  كــرمي  الأيــ�ــس 

امل�شاف اإليه نوى التمر املحم�س.

4 -  اأنتجت اإحدى ال�شركات الأجنبية ما ي�شمى 

نوى  من  كافيني  بــدون  القهوة  ببديل  الآن 

التمر وي�شتعمل بكرثة يف �شلطنة عمان ويف 

ولكن  ال�شعودية  العربية  باململكة  الأح�شاء 

مازال على هذا امل�شروب بع�س التحفظات 

ويحتاج ملزيد من الدرا�شات.

طريقة �إعد�د �لقهوة من نوى �لتمر:

 يتم تنظيف النوى ب�شكل جيد ثم تنقع يف املاء 

اأكرث من مرة.

اأي�شًا  مرة  من  اأكرث  ال�شاخن  باملاء  غ�شيله  يتم 

ثم يدعك باليد وينقع مرة اأخرى يف املاء.

اأيام   10-7 من  تــرتاوح  ملدة  ال�شم�س  يف  ين�شر 

تقريبًا  �شاعة  ملدة  املحام�س  يف  يو�شع  بعدها 

حتى ت�شبح النواة خالية من اأي رطوبة بعدها 

ين�شر يف منا�شف حتى يربد تلقائيًا، )هنا ل بد 

املطاحن  يف  و�شعه  يتعذر  اإنه  اإىل  الإ�شارة  من 

عندما يكون �شاخنًا(.

لــيــكــون  املــطــحــنــة  يف  يــو�ــشــع  يــــربد  اأن  بــعــد 

وعند  بودرة  �شكل  على  مطحونًا  لبيعه  جاهزًا 

الزعفران  اإليها  ي�شاف  اأن  يف�شل  ال�شتعمال 

والهيل ليعطيها مذاقًا اأف�شل.

ميكن اأي�شًا اإنتاج مادة )الفورفورال( من نوى 

هامة  جمــالت  يف  ت�شتخدم  مــادة  وهــي  التمر 

مثل م�شايف النفط وكمذيب يف اإنتاج املبيدات 

احل�شرية.

ج –  جمال عالئق �حليو�نات و�لأ�شماك 

و�لدو�جن

عالئق  اإعـــــداد  يف  ــًا  ــ�ــش اأي الــنــوى  يــ�ــشــتــخــدم 

للحيوانات والأ�شماك والدواجن طبقًا ملا يلي:

كعالئق  ي�شتخدم  النوى  اأن   1972 البكر  ذكر   

احللوب  والأبــقــار  والعجول  الأغــنــام  لت�شمني 

واجلامو�س ولتغذية اخليل، ويف درا�شة اأجراها 

معرفة  بــهــدف   )1986( واآخـــــرون  الــقــا�ــشــم 

التمور  م�شانع  ملخلفات  الــغــذائــيــة  القيمة 

وفقد  للحيوانات  كعلف  التمور(  ولب  )النواة 

حتتوي  الــنــواة  اأن  على  درا�شتهم  نتائج  دلــت 

على كميات اأكرب من الربوتني والألياف اخلام 

بلب  مقارنة  اجلــافــة  ـــادة  وامل اخلــام  والــدهــن 

الثمار بينما يحتوي اللب على كميات اأكرب من 

وكانت  بالنواة  مقارنة  والكربوهيدرات  الرماد 

خملفات م�شانع التمور ت�شاف بن�شبة 10-0-

20 - 30 % اإىل العليقة فقد وجدوا اأن هناك 

مع  اجلافة  ــادة  امل ه�شم  يف  م�شطردة  ــادة  زي

زيادة خملفات م�شانع التمور.

اأن   )1993( واآخــرون  القا�شم  وجد  كذلك   )2

خمتلفة  م�شتويات  على  املوا�شي  حمالن  تغذية 

اأدت  الثمار(  ولب  )النواة  التمور  خملفات  من 

�شمك  وكان  احلي  الــوزن  زيــادة  يف  �شرعة  اإىل 

دهن الظهر اأعلى من نظريها يف احلمالن التي 

تغذت على عليقة املقارنة اخلالية من خملفات 

التمور.

تعترب  النوى  اأن   )1988( الأ�شقة  وجــد  كما 

وجبة غذائية جيدة لالأ�شماك.

للدواجن  عليقة  اإعداد  على  اأجريت  درا�شة  يف 

وجد اأن اإ�شافة م�شحوق نوى التمر بن�شبة 15% 

دون  وزنــهــا  مــن  زاد  قــد  الــدواجــن  عليقة  اإىل 

حدوث اأي اأ�شرار جانبيه.

د – جمال تكاثر �لنخيل:

طرق  اإحــدى  البذور  اأو  بالنوى  التكاثر  يعترب 

املزارع  يعتمد  ل  ولكن  املعروفة  النخيل  تكاثر 

الوقت  يف  النوى  بتنبيت  نخلة  اإكثار  اإىل  عادًة 

تتبع  كانت  الطريقة  هــذه  اأن  حيث  احلا�شر، 

حتى منذ زمن غري بعيد يف بع�س املناطق من 

اإىل  مييل  ل  املــزارع  فاإن  ولهذا  الثمار  مت�شابهة 

تكثري نخيلة بطريقة البذور اأو النوى واأن كانت 

زراعة النوى اأ�شهل واحل�شول عليها مي�شور، اإذ 

اأن هدف املزارع احل�شول على متور ذات نوعية 

مت�شابهة جيدة مرغوبة يف الأ�شواق.

اإن اختالف النخل الناجت من النوى مرده التهجني 

اخللطي احلا�شل بني لقاح الأفحل واأزهار الإناث، 

بذرية  نخلة  على  احل�شول  امل�شتغرب  غري  ومن 

من  اأن  كما  الأم  �شفات  من  اأف�شل  �شفات  ذات 

املحتمل اأن تكون اأقل منا يف ال�شفات.

ولـــزراعـــة الــنــخــل مــن الــنــوى يــعــمــد املــــزارع 

البذور  تــاركــًا  رغبته  ح�شب  الــنــوى  لنتخاب 

القما�س  من  كي�س  يف  البذور  وا�شعًا  ال�شغرية 

اأو يف �شفيحة مثقبة يف جمرى ماء ملدة اأ�شبوع 

الرتبة  يف  تغر�س  ثم  اإنباتها،  وت�شهيل  لتنقيعها 

املعدة بعمق بو�شة اإىل بو�شتني وببعد ثالث اإىل 

خم�س بو�شات، ويف�شل الغر�س يف اأواخر الربيع 

وقد  اجلو،  حرارة  ترتفع  اأن  بعد  ال�شيف  وقبل 

تزرع البذور يف احلقل اأو يف �شناديق اأو مبحلها 

تبقى  بحيث  انقطاع  دون  ريها  يــوايل  الدائم، 

يف  �شنة  النامية  البذور  ت�شتبقى  ندية،  الرتبة 

بعد  على  وتـــزرع  امل�شتل  اإىل  تنقل  ثــم  حملها 

ري  من  خدمتها  وي�شتمر  بع�شها  من  مرتين 

وتع�شيب وعزق حتى ت�شبح بحجم �شالح للنقل 

عن  تبعد  �شفوف  يف  تزرع  حيث  الدائم  ملحلها 

داخل  والأخــرى  الواحدة  وبني  اأمتار   9 بع�شها 

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 استغالاًل أمثل ما 

يلي: نوى التمر. جمار نخيل التمر. 
حبوب اللقاح. نواتج التقليم. 

الفسائل. الرواكيب. )الفسائل 
الهوائية(.

العامل مثل باك�شتان واملك�شيك وا�شبانيا وم�شر 

وحتى العراق، ويف كثري من اأنحاء اململكة العربية 

ال�شعودية تكرث الأفحل من النوى اأو الف�شائل، واأن 

املناطق  كافة  يف  كثري  النوى  من  النامي  النخل 

من  الأ�شناف  وبع�س  النخل،  بزراعة  امل�شتهرة 

النخيل وامل�شتهرة بالأ�شواق التجارية ما هي اإل 

واأكت�شفها  النوى  من  عر�شًا  منا  نخيل  ح�شيلة 

ووايل  بالف�شائل  فكرثها  ميزاتها  لبع�س  الزراع 

اإكثارها بطريقة الإفت�شال، ثم �شميت لتمييزها 

عن غريها وتداول املزارعون اإكثارها فاأ�شبحت 

مع مر ال�شنني �شنفًا مميزًا.

اإن النخيل النامي من النوى يكون ن�شفه تقريبًا 

فحول والن�شف الأخر اأدقال، وهذه الأدقال غري 

نوى و ثمار متور الرزيزي

نوى و ثمار متور الربميي

نوى و ثمار متور ال�شري

نوى و ثمار متور املكتومي

نوى و ثمار متور اله�شي�شي
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ظهور  بدء  وعند  ون�شف،  اأمتار  اأربــع  ال�شف 

الطلع، وقد ي�شتغرق ذلك اأربع اإىل ثمان �شنني، 

تــزال  ــــاث،  والإن الفحول  بــني  التفريق  ميكن 

وع�شرون  خم�شة  لكل  واحد  فحل  عدا  الأفحل 

نخلة ويعو�س عنها بالإناث مما تبقى بامل�شتل، 

ول�شمان جناح نقل النخل البذري الكبري مينع 

ال�شعف  يقطع  ثم  اأ�شابيع  لثالثة  امل�شتل  ري 

وينقل  القلب  اأوراق  من  القليل  عدا  الأخ�شر 

للب�شتان، وبعد الغر�س مبا�شرة ي�شقى، والنخيل 

مت�شابهة  غري  ثماره  تكون  البذرة  من  النامي 

�شاحلة  ممتازة  نوعية  ذا  بينها  جتد  اأن  ويندر 

لالأ�شواق التجارية.

النوى  بزراعة  النخيل  تكثري  ين�شح  فال  عليه 

لالأ�شباب التالية:

1 -  معظم النخيل النامي من النوى يكون فحوًل.

ما  والإنـــاث  الــذكــور  بني  التفريق  2 -  �شعوبة 

ي�شتوجب خدمة اجلميع عدة �شنني )ت�شل 

الطلع  باإخراج  تبداأ  حتى  �شنوات(   6 اإىل 

وحينئذ ميكن متييز الفحل من الأنثى.

ذات  ثــمــاره  يكون  الــبــذري  النخل  3 -  معظم 

نوعية غري جيدة.

4 -  ل تكون متور النخيل املكرث بالنوى مت�شابهة 

النوعية مما يجعلها غري �شاحلة.

يف  بــالــبــذرة  املــكــرث  النخيل  تتاأخر  5 -  عـــادة 

الإثمار عن النخيل املغرو�شة ف�شياًل.

غري اأن هناك بع�س ال�شذوذ عن هذه القائمة، 

فبع�س النخيل اأزهرت بعد ثالث اأو اأربع �شنوات 

اأي�شًا  ن�شاهد  اأن  ميكن  كما  البذور،  زراعة  من 

اأن بع�س الف�شائل ل تزهر قبل ت�شع �شنوات اأو 

اأكرث من غر�شها.

خام�شًا: طرق نزع �لنوى:

يوجد طريقتان رئي�شيتان لنزع نوى التمر هما:

�أ-�لطريقة �ليدوية:

تتم هذه العملية عن طريق فريق من العامالت 

على طاولت STAINLESS  2×1 مرت بارتفاع 

الطاولت  هذه  على  التمور  و�شع  يتم  75�شم، 

وتقوم العامالت بنزع النوى من التمور عن طريق 

 )STAINLESS( مــادة  من  م�شنوعة  )اآلـــة( 

مقاومة لل�شداأ حيث تقوم العاملة مب�شك التمرة 

بداخل  النواة  ومت�شك  الآلــة  بها  والأخـــرى  بيد 

التمرة وتخرجها وت�شعها يف عبوات خا�شة ويتم 

جتميعها بعد ذلك.

ــيــكــيــة وتــتــم  ب-�لـــطـــريـــقـــة �ملــيــكــان

بطريقتني:

1 -�ملكب�س �ليدوي:

قالب  يف  التمور  و�شع  يتم  الطريقة  هــذه  يف 

منا�شبة  باأحجام  اثيلني  البويل  من  م�شنوع 

حلجم التمور يف فراغات مق�شمة ب�شعة )5×6 

مدير اإلدارة الزراعية
مدير الشئون الفنية باإلدارة الزراعية

إدارة أوقاف صالح الراجحي
ê

مترة( ثم بعد ذلك وعن طريق ذراع ي�شتخدم 

يدويًا يتم حتريك املكب�س اإىل اأ�شفل ويكون يف 

نهايته قالب اآخر بنف�س مقا�س القالب ال�شابق 

وبه اأ�شنان م�شنعة من )STAINLESS( حيث 

ناحية  مــن  التمر  على  الأ�ــشــنــان  هــذه  ت�شغط 

القمة فتخرج النواة من اأ�شفل التمرة من ثقوب 

البويل  قالب  مقايي�س  بنف�س  عملها  مت  خا�شة 

اثيلني الذي يو�شع به التمور وقد قمنا بت�شميم 

الزراعية  لالإدارة  املركزية  بالور�شة  الآلة  هذه 

يف  النوى  جتميع  يجري  ثم  الأوقـــاف.  بـــاإدارة 

لتنفيذ  فقط  عــامــالن  ويــلــزم  خا�شة  عــبــوات 

لو�شع  والآخر  املاكينة  لت�شغيل  اأحداهما  املهمة 

التمور اخلام ثم اإخراجها من القالب بعد نزع 

النوى منها.

2 -�ملكب�س �لهيدروليكي:

اآلية  بنف�س  الطريقة  بــهــذه  الــنــوى  نــزع  يتم 

الفارق  ولكن  ال�شابقة  )الــيــدويــة(  الطريقة 

حيث  )هيدروليكيًا(  اآليًا  يكون  العمل  اأن  هنا 

يتم و�شع التمر يف القالب امل�شنوع من البويل 

املكب�س  حتريك  ويتم  )10×10مترة(  اثيلني 

يتحرك  كهرباء  مفتاح  طريق  عن  هيدروليكيًا 

املتواجدة  التمور  على  في�شغط  اأ�شفل  املكب�س 

طريق  عن  اثيلني  البويل  من  امل�شنوع  بالقالب 

 )STAINLESS( مــن  امل�شنعة  ــان  ــن ــش الأ�

ثقوب  مــن  التمرة  اأ�شفل  مــن  الــنــواة  فتخرج 

اأ�شفلها وجتمع بعد ذلك يف عبوات خا�شة، ثم 

لأعلى  الأ�شنان  به  الــذي  القالب  حتريك  يتم 

وجتمع  النوى  منزوعة  ذلك  بعد  التمور  وتوؤخذ 

يف عبواتها.

حجم  لكرب  ال�شابقة  من  اأ�شرع  الطريقة  وهذه 

عامالن  اأي�شًا  عليها  يعمل  باأنه  علمًا  القالب 

والثاين  املاكينة  لت�شغيل  الأول  العامل  فقط 

بعد  التمور  ا�شتالم  ثم  اخلــام  التمور  لو�شع 

يت�شح  التجربة  خالل  ومن  وعزله.  النوى  نزع 

لنزع  الأفــ�ــشــل  هــي  امليكانيكية  الطريقة  اأن 

املكب�س  با�شتخدام  وخا�شة  التمور  من  النوى 

الهيدروليكي.

قائمة �ملر�جع:

اإبراهيم  د.  هرم�س،  حافظ  اإ�شماعيل  1 -  د. 

حــمــد احلـــمـــيـــدان، نــ�ــشــرة فــنــيــة بــعــنــوان 

تغذية  يف  التمر  ونوى  خملفات  )ا�شتخدام 

الدجاج الالحم( 2006م.

�شليمان  د.  كامل،  حممد  الدين  ح�شام  2 -  د. 

بعنوان  فنية  نــ�ــشــرة  ــب،  ــذي ال نــا�ــشــر  بــن 

تغذية  يف  وا�شتخدامها  النخيل  )خملفات 

احليوان( 2006م .

ـــو عــيــانــة، م.  3 -  د. رمـــزي عــبــد الــرحــيــم اأب

واإدارة  )زراعة  الثنيان  �شالح  بن  �شلطان 

م�شاريع النخيل( 2008م.

التمر،  )نــخــلــة  الــبــكــر،  اجلــبــار  عــبــد  4 -  م. 

زراعتها  يف  واجلديد  حا�شرها،  ما�شيها، 

و�شناعتها وجتارتها(، 1972 م.

5 -  د. عبد اللطيف بن علي اخلطيب، د. اأحمد 

بن حممد اجلرب، م. علي بن حممد اجلرب 

)نخيل التمر يف اململكة العربية ال�شعودية( 

2006 م.

6 -  �شعود بن عبد الكرمي الفدا، د. رمزي عبد 

الرحيم ابو عيانة، 2010 التقومي الزراعي 

ال�شامل خلدمة ا�شجار النخيل، �شادر عن 

اإدارة اأوقاف �شالح الراجحي.

نوى و ثمار متور نبتة �شلطان

نوى و ثمار متور نبتة �شيف

نوى و ثمار متور ال�شقراء

نوى و ثمار متور الروثانة

نوى و ثمار متور نبتة علي


