
الندوة العلمیة للمھرجان الدولي االول للتمور االردنیة 
)ھـ1440صفر ( م 23/10/2018-21عمان، 

محمد. د.أ بن هللا مدانعبد ا
سعود امللك بجامعة التمور يع وتص تقنيات كر ع املشرف

ال لب قي سو ال العمر إطالة



والتموراالھتمام بالنخلة 
..الشجرة المباركة.. النخلة•
!)ولیست فاكھة فقط(كانت غذاء •
مالعالمناطقأغلبفيللزراعةمالئمتھا•

واالسالميالعربي
..والنخلةالمواطنبینالوثیقاالرتباط•

oتحتوي التمور على طاقة عالیة من السعرات
التغذويةالحرارية والعديد من المكونات 

..الھامة
oفي فترة صالحیة طويلة للتمور كاملة النضج

درجة حرارة الغرفة
o جاھزة للتناول، مناسبة في الرحالت

..والمساعدات اإلنسانیة



3

أھمیة ، تراث : تقدیم1.

نظرة على أسواق التمور العالمیة واإلقلیمیة2.

االستثمار في حفظ وتصنیع البرحي3.
تقنیات متوافرة ومستجدة

..آفاق مستقبلیة وتوصیات1.

..المحاور الرئیسة للعرض
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..المحاور الرئیسة للعرض

أھمیة ، تراث : تقدیم1.

نظرة على أسواق التمور العالمیة 2.

االستثمار في حفظ وتصنیع البرحي3.
تقنیات متوافرة ومستجدة

..آفاق مستقبلیة وتوصیات1.
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اآلیات واألحادیث: جوانب شرعیة•
وفضل االفطار على الرطب

كمصدر : جانب تغذویة وصحیة•
للطاقة والجوانب الصحیة

جوانب استثماریة وأمن غذائي •
وخزن استراتیجي

تراث–أھمیة : تقدیم) 1(
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مع الوجبات /تقدیمھا للضیوف وقبل: تراثیةجوانب•

..مھرجانات ومناسبات



كانت التمور من الوجبات الرئیسیة لألجداد 

7 لتخزین التمور.. الجصة

مخطط توضیحي للجصّة. 2شكل (  (

باب الجصة 

لدبسلجمع: المدبس ا

الحجر:  ثقل لكبس التمور 



االھتمام بالتمور كغذاء وخزن استراتیجي 
..على مر العصور

8
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ن بنیت في عھد اإلمام سلطان بن سیف ب
في بدایة ) م1679-1649(الیعربيمالك 

القرن الحادي عشر ھجري وقد استغرق 
بناؤھا اثني عشر عاما، 
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بئرا 25
!في القلعة
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..المحاور الرئیسة للعرض

أھمیة ، تراث : تقدیم1.

نظرة على إنتاج التمور العالمیة 2.

االستثمار في حفظ وتصنیع البرحي1.
تقنیات متوافرة ومستجدة

..آفاق مستقبلیة وتوصیات1.



)ملیون طن8.62(اإلنتاج العالمي من التمور

FAOSTATمصدر األرقام 

أسي

أسیا
60.44%

افریقیا
39.18%

أوروبا
0.05%

دول أخرى
0.34%
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أھم الدول المنتجة للتمور في العالم

14

,  مصر
1,470,000

,  ایران
1,066,000

; السعودیة
1,050,000

789,357, الجزائر

650,000, العراق

600,000, باكستان

433,500, السودان

270,000, عمان
250,000, االمارات

190,000, تونس

170,000, لیبیا 150,000, الصین

113,397, المغرب
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..المحاور الرئیسة للعرض

أھمیة ، تراث : تقدیم1.

نظرة على أسواق التمور العالمیة 2.

االستثمار في حفظ وتصنیع البرحي3.
تقنیات متوافرة ومستجدة

..آفاق مستقبلیة وتوصیات1.



لتمورالفرص االستثماریة في قطاع النخیل وا

.Iمشاریع استثماریة لالستفادة من التمور في مرحلة الخالل
)البسر، البلح(

.II الرطبمشاریع االستفادة من التمور في مرحلة

.III جالتمور كاملة النضاالستفادة من التمور في مرحلة مشاریع

.IV نواتج النخیلاالستفادة من مشاریع
16



لفةبمراحل نضجھا المخت–االستثمار في التمور 

17

خالل

رطب

كامل 
النضج



.. إنتاج التمور في األردن

.ألف طن من التمور25یصل اإلنتاج في األردن إلى حوالي •

)ألف مثمرة300(ألف نخلة 500من حدود •

ویأتي من مزارع النخیل % 70حدود المجھولیشكل صنف •
.لفي المرتبة الثانیة ثم أنواع ألخرى بكمیات أقالبرحي

18



رحيالبفي ھذا اللقاء سیتم التركیز على صنف 
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)نخلة/كجم300حتى (غزیر اإلنتاج •
معروف ومقبول محلیا وعالمیا•
ي قصر یواجھ تحدیات تسویقیة تتمثل ف•

)سبتمبر-أغسطس(فترة الصالحیة 

:ھناك حاجة ل •
إطالة فترة الحفظ إلى عدة أشھر. أ
یلیةابتكار منتجات تصنیعیة تحو. ب



إطالة العمر التسویقي لبلح البرحي 
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ثماریةاالستفادة من یبح البرحي في مشاریع است

21

1
تبسیل

تجمید 4
فائق

6
عصیر حفظ 5

بتقنیة 
األجواء 

المتحكم بھا

طازج

قطع 7
مقرمشة

2
تخلیل

8
بودرة

3
مربى



االستھالك الطازج للبرحي) 1(

22

:للنخلةفائقةخدمة
-خف-وقایة-تسمید

ثمارعلىللحصول
ولونحجمذات

..ممیزةوحالوة



)تجفیف تقلیدي(التبسیل ) 2(
في سلطنة عمان واألحساء

23



بودرة بسر البرحي) 3(

)  االصناف عالیة السكروز(تم إنتاجھا بعدة طرق تقلیدیة •
)طحن> ==تكسیر > ==تجفیف شمسي (

تم تطویر تقنیات إلنتاج بودرة بلح البرحي عالیة الجودة•

24



من منتجات الصناعة التحویلیة األساسیة للتمور

25

..بودرة التمور
خبودرة تمثل  یة دا مواد الغذائ في ال طاع الغذاء نسبة كبیرة  ل ق

ــوة الفور ــف والقھ ــب المجف ــل الحلی ــة مث ــة الصــناعات الغذائی ی
.رھاومسحوق البیض ھذا باالضافة الي عصائر الفواكھ وغی

:ـبالبودرةوتتمیز 
وى االنخفــاض الكبیــر فــي حجــم المنــتج بعــد خفــض المحتــ•

.خرىحد من النشاط المیكروبي او اي تفاعالت أیالرطوبي 
.لتداوة والتعبئالتحویل المادة إلى مسحوق جاف یسھل •
اإلقالل من الكلفة االقتصادیة•
افظة وملونات صناعیةحضافة مواد ال حاجة إل•
قل تعوھي ةلیوطفترة التخزین عند اإلغالق المحكم • رضاً أ

.للتغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة
خزین والم• ظروف الت ثر ل لة وتحمل أك لة فترة حفظ طوی ناو

.القاسیة



نھامجاالت تصنیع بودرة التمر واالستفادة م

26

:أھداف تصنیع بودرة التمر

یع منتج غذائي في تصنالغیر مناسبة للتسویق التجاري استغالل فائض التمور خاصة التمور•
التخزین النقل وتمیز بانخفاض الكلفة االقتصادیة في عملیة التداول وی•
.استخدام المنتج في وجبات الطواريء واإلغاثة وغیرھا•

:في مجال الصناعات الغذائیةكمادة سكریة وتغذویة ووظیفیة اھم التطبیقات 
المكررلسكرل) جزئي(بدیل •
صناعة األلبان و اآلیس كریم والمثلجات اللبنیة                                في •
صناعة الوجبات الغذائیة المحالة في •
صناعة أغذیة األطفال في •
تطویر منتجات غذائیة بنكھة التمر•
.صناعة مشروبات التمور الباردة والساخنة•
صناعة األدویة والعدید من الصناعات األخرى  في •
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7.25 $ /lb

كجم/لایر80إلى 50
)دینار أردني15إلى 10(

28

)متجر األمازون(تسویق بودرة التمر 
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)خاصة من معامل مزارع كالیفورنیا(بودرة التمر مزید من عروض تسویق 



..وبفضل هللا 
دیدة إلنتاج نجح كرسي تقنیات وتصنیع التمور في ابتكار تقنیات ج

..أصناف التمور وبطریقة تجاریة) كل(بودرة التمر من 

العالیة والتي كانت البودرة مقتصرة فقط على األصناف ذات النسبة
ف التقلیدي عبر التجفی) الجافة وشبھ الجافة مثل السكري(من السكروز 

ومن ثم التقطیع والطحن) الیدوي(وتكسیر الثمار 
30



)الیابان(فواكھ مجففة 

31

: إنتاج شرائح البرحي المقرمشة) 4(

طبق من شرائح البرحي 
الیة نجح كرسي تقنیات وتصنیع التمور بإنتاج الشرائح ذات جودة ع

!بدیال عن التبسیل
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التجمید الفائق باستخدام النیتروجین السائل) 5(
(Liquid Nitrogen Cryogenic Freezing)



33



34
Cryogenicالسائلبالنیتروجینالفائقالمجمد Freezingالقیاسومخططالثمرةلبحرارةودرجة.

زمن التجمید 
دقائق10= التجمید بالنیتروجین•
دقیقة30=التجمید السریع بالھواء •
!أیام3= التجمید التقلیدي•
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..مخطط نموذجي لخط تجمید البسر والرطب فائق الجودة

التبرید

التجفیف السطحي وحدة التعبئة 
والتغلیف

التنظیف  الفـرز

وحدة مخزن التجمید

السلق  راستالم البس

یععملیة التجمید السر 



تصنیع عصیر البرحي ) 6(
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تم إنتاجه من قبل شركة الفوعة باإلمارات 
)إنتاج تجریبي(

:التصنیعخطوات
الثماروغسیلالفرز1.
.النوىواستبعادالثمارتقطیع2.
.مجمدةوتخزینهاالبرحيقطعتجمید3.

:التسویقعند
عبئةوالتالتعقیمأوالبسترةثمالترشیح1.

ب یمكن إضافة بعض المنكهات مثل الحلی* 
..واللیمون



)عالمزار/في الحقل(طرق تقلیدیة ما قبل الحصاد . أ

MAPحفظ البرحي بطرق العبوات المعدلة . ب
CAومخازن األجواء المتحكم بھا 

إطالة فترة صالحیة البرحي الطازج) 7(

37



كثیفتأخیر نضج البسر على النخیل بالتغطیة والري ال) أ(7

یقوم بعض المزارعین باجتھادات شخصیة لتأخیر•
:أسالیب3النضج وذلك ب

العذوق عن أشعة الشمس المباشرة تظلیل1)
.  للنخلةیومیا الري المكثف2)
تقارب زراعة النخیل 3)

وذلك في المناطق التي تتأخر أصال في النضج
)الباردة نسبیا(

38

نخلة یھدف تأخیر نضج بسر البرحي وھو على عذوقھ على ال
تأخیر الجني آخر أو بعد الموسم المعتاد وذلك لزیادةإلى 

. حیث یندر عرضھ آخر أو بعد الموسمسعره 



خالل موسم اإلنتاج) كجم/لایر(متوسط أسعار بلح البرحي 

39

نامیبیا



نیة طرق ابتكاریة لحفظ البرحي الطازج  لعدة أشهر بتق) ب(7
األجواء المتحكم بها

40

مار وذلك بالتحكم في حیویة وتنفس ث
التالي البرحي لتكون في حدها األدنى وب

إطالة فترة حفظه



بعض خطوات حصاد ونقل وتجھیز البرحي

41
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21% O2
0.35% CO2

5-15% O2
5-20% CO2

Sensors
Control

Cold room
1-5ºC

تقنیة الحفظ والتحكم في تنفس البرحي 
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جانجح حفظ بلح البرحي حتى خمسة أشھر طاز

43
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طن5000طن3000طن1000المؤشر

B/C Ratio1.271.521.63نسبة العوائد إلى التكالیف 

IRR)٪(305567معدل العائد الداخلي 
84265)ملیون لایر(التكلفة االستثماریة 

مؤشرات الجدوى المالیة لمشروع حفظ البرحي بتقنیة األجواء المتحكم بها
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حازت على جائزة خلیفة الدولیة للنخیل والتمور
2013ألفضل تقنیة  



عدل تقنیة حفظ البرحي الطازج بتقنیة العبوات الم) ج(7
MAPأجوائھا 

46

تخزینوتفید في حفظ البرحي طازجا حتى عدة أسابیع وعند النقل وبعد ال
)فھد األحمد-رسالة ماجستیر(



)  عصیر البرحي(منتجات واعدة ) 8(

47

:والتجاريالمنزليالتصنیعخطوات
رةوالمخضالرطبواستبعادللعصرالصالحالبرحيفرز1.
الثمارغسیل2.
.النوىواستبعادشرائحإلىالثمارتقطیع3.
.مجمدةوتخزینهاالبرحيشرائحتجمید4.
فيلطوتخالبرحيشرائحإلىماءاضافةیتمالتسویقوقت5.

.التسییحبعدخاصةخالطات
ذائبةالغیرالموادمعظمواستبعادالترشیح6.
البسترة أو التعقیم7.

دة نقط البعض یفضل إضافة الحلیب إلى عصیر البرحي مع ع* 
..من اللیمون

یمكن إنتاج عصیر البرحي ومركزات البرحي

الفوعة-إنتاج تجریبي



تطویر تقنیة التعرف على حالوة البرحي وخصائص) 9(
NIRأخرى من ُبعد عن طریق الطیف قرب تحت الحمراء 

48

:تحدید
 الحالوةTSS
القوام
الرطوبة
القابلیة للتدھور
اللون

التسویق-التخزین-الحصاد
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طازج

تجمید
فائق

تجمید 
تقلیدي

الرطبمرحلة –في صناعات التمور االستثمار:ثانیا

صناعات 
ةتحویلی



)كامل النضج(التمرمرحلة –في صناعات التمور االستثمار: ثالثا

50

معبأة

مبردة

صناعات مجمدة
تحویلیة

طازج
)مفرد(



51 51

..یةاالستفادة من أجزاء النخیل المھدرة في استثمارات صناع



خیلولباد التبرید الصحراوي من جرید ولیف النالشرائحيتم إنتاج الخشب 

52

:المشاریع شبھ الصناعیة التي یمكن استثمارھا



53

تراث وتشریع –أھمیة : تقدیم1.

نظرة على أسواق التمور العالمیة 2.

االستثمار في حفظ وتصنیع البرحي3.
تقنیات متوافرة ومستجدة

..آفاق مستقبلیة وتوصیات. 4

..المحاور الرئیسة للعرض
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..اتآفاق مستقبلیة وتوصی. 4

داالھتمام بخدمات ما قبل الحصاد وعملیات ما بعد الحصا1.



الجني

التداول والتجهیز

(في بیوت اإلعداد بالحقل  أو المصانع)

األسواق المركزیة

(الحراج(أسواق الجملة 

أسواق التجزئة الشحن والتصدیر

التصنیع

اإلنتاج

تنظیف

فرز

تدریج

تبرید أولي

مخطط أهم خطوات جني وتداول وتخزین وتسویق البرحي

سلق

تعبئة

معامالت خاصة

استالم

التخزین
رطوبة نسبیة-درجة حرارة     -

نسب الغازات-

تشمیع
تشعیع

إنضاج 
صناعي

تقمیع

مكافحة 
آفات



..آالت لخدمة النخلة

آالت استخالص اللقاح والتلقیح واألدوات األخرى



آالت الوصول لرأس النخلة



NIR

58

خزینإمكانیة معرفة مرحلة النضج المناسبة للقطف والت



آالت التدریج اآللیة للفواكھ والتمور

!إمكانیة الفرز والتدریج اآللي لثمار وشماریخ البرحي؟؟



جالطازللبرحياختیار العبوات المناسبة 

60



الغذائياالبعاد االستراتیجیة للنخیل والتمور في األمن

61

الخل وحمض توفیر في فاتورة استیراد العدید من المنتجات الصناعیة كالكحول الطبي و•
.الستریك وغیرھا

السكر -ذرةسكر ال(توفیر عملة صعبة یغني عن استیراد كثیر من المحلیات المستوردة •
)المكرر

تطویر منتجات جدیدة للتوأمة بین التمور واأللبان•
قلل من فاتورة استغالل التمور في الخزن االستراتیجي للغذاء مما یسوق للمنتج المحلي وی•

المستوردة
Pan Cake Syrupبدیلة عن وتغذویةامكانیة تصدیر محلیات صحة •
قلیم امكانیة االستغناء عن جزء من األخشاب المستوردة بأخشاب من النخیل وبقایا ت•

األشجار
الحفاظ على البیئة من خالل تجنب حرق نواتج النخلة•
ن توفیر فرص عمل للمواطنین في صناعات متطورة من النخلة مما یساھم في األم•

.االجتماعي
اكساب بیت خبرة عربي یستثمر في نقل التقنیة لآلخرین•



اتجاھات استراتیجیة ؟
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تجارب التوسع في زراعة نخیل البرحي ؟1.

مواصفات تغذویة–حجم )  كما ونوعا(أھمیة تحسین جودة المنتج 2.

ھل الرطب فساد؟) .. بسر(االھتمام بالمواصفات والمقاییس للبلح 3.

:تنویع االستفادة من منتجات بلح البرحي المتوافرة من جانبي4.
حفظ بلح البرحي طازجا لعدة أشھر. أ

ابتكار وتوفیر عدة أشكال من منتجات البرحي ومنھا التي تم استعراضھا . ب



وعةأھمیة استغالل بسر البرحي في مشاریع استثماریة متن
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تبسیل

تجمید 
فائق

عصیر
حفظ بتقنیة
CA +
العبوات 
المعدلة

طازج

قطع 
مقرمشة

لتخلی
بودرة



ونستفید من ھذا المنجم االستراتیجي ؟ 
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ل آملین لقطاع النخی
والتمور أن يأخذ حقه 

المستحق في 
التنمیة واألمن 

الغذائي
..يرولكم الشكر والتقد
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