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لم كنت  زمالئنا،  عائلية ألحد  زي��ارة  في  لي  وصديقاً 
يستمر الترحيب بالضيوف سوى ثوان معدودات، 
وانقلب األمر إلى زجر ألطفال مضيفنا من ِقبلنا تارة، ومن ِقبل 
والدهم تارات، فأطفال صاحبنا ميتازون بشقاوة وفرط حركة غير 
عادية أصابتنا بالضجر، وأجمعنا الرأي على عدم العودة لزيارة 
زميلنا مهما كان األمر، فلقد لقينا ما لقينا، باعتراف زميلنا أنه هو 

اآلخر لم يعد يحتمل شقاوة أطفاله، فما بالنا ونحن الضيوف ؟
مر اليوم الثقيل والتقى ثالثتنا بعد ذلك مرات دون احلديث 
ماء حوارنا  في  ألقى حجراً  ولكن صديقي  األطفال،  عن شقاوة 
الروتيني اململ، وقال لزميلنا والد األطفال ملاذا ال تذهب بأطفالك 
لطبيب متخصص رمبا يكون لديه احلل، فرد زميلنا ببرود وماذا 
يجدي؟ فقلت عليك بالتجربة أوالً، وأضاف صديقي إذا كنت ال 
تريد الذهاب إلى الطبيب فسوف نأتيك نحن بالطبيب، فابتسم 
حلقات  تابعت  هل  وق��ال  حديثه  في  واستمر صديقي  ي��رد،  ول��م 
الدكتور عادل عبد العال املتخصص في التغذية والطب البديل؟، 
فهز زميلنا رأسه نافياً، فقال صديقي عليك مبتابعته، واالطالع 

على موقعه اإللكتروني، وبعد إحلاح وافق..
لداره،  اصطحابنا  على  زميلنا  أص��ر  أك��ث��ر  أو  شهرين  بعد 
على مضض،  وافقنا  إص��راره  مع  ولكن  شديداً،  رفضاً  فرفضنا 
وكانت املفاجأة غير املتوقعة األدب والهدوء الذي حل على أطفاله، 
مبتسم  وصاحبنا  النظرات،  نتبادل  وصرنا  املفاجأة،  فأجلمتنا 
بنصائحكما  عملت  ق��ال:  شفة  ببنت  ننطق  أن  وقبل  فيه،  م��لء 
وتابعت الدكتور عادل، بل وراسلته وراسلني، وكانت النتيجة التي 
يشرح  فبدأ  كيف؟  واح��د  نفس  في  وصديقي  قلت  تشاهدانها، 
العادات  يعانون من فرط احلركة، وهذا ناجت عن  لنا أن أطفاله 
واملشروبات  والشيكوالتة  الشيبسي  في  املتمثلة  السيئة  الغذائية 
الغذائية وغيرها، ونصحني في البداية بالتقليل منها، واستبدالها 
بأي نوع من التمور تدريجياً، ثم قال لي )مازال زميلنا املتحدث( 
هل تعلم ملاذا يتم حتنيك األطفال بالتمر؟ وفوائد التحنيك على 
صحة األطفال؟ فقال: التحنيك يعالج نقص السكر عند املواليد، 

ومينع الضيق واألرق، ويقيهم من الصفراء، ويزيد مناعتهم، أما 
الطفل  على  تضفي  التمور  أن  قوله  في  فكانت  املفاجأة 

ما  أو  ال��ه��دوء،  من  محبباً  نوعاً  السواء  على  والكبير 
فالتمر  األدب،   – العربية  ثقافتنا  في   – عليه  نطلق 

يجعل الطفل حليماً مطيعاً، وذكياً... وخالل الفترة 
املاضية منعت إلى حد ما األغذية احملفوظة، 
من  ورف��ض  عناء  وبعد  بالتمر،  واستبدلتها 

األطفال كانت النتيجة التي أمامكما.
السعادة، واطلقت  أملك نفسي من  لم  هنا 

احلميدة«  األخ��الق  »هرمون  يومها  من  التمر  علت 
بعد اطالعي على العديد من األبحاث العاملية التي 
أكدت صدق زميلي وطبيبه، وأن األمر ليس صدفة 
للتمور  كيف  ولكن  ب��ه،  نعتز  ملنتج  حتيز  مجرد  أو 

مصدراً  الوقت  نفس  وفي  للطاقة،  مصدراً  تكون  أن 
النفس  مع  مصاحلة  أردت  إذا  الكّتاب:  أح��د  ق��ال  لقد  للهدوء؟ 

فعليك بالتمر.
أال يدعو ذلك للدهشة؟ نعم فلنندهش.. فيقول أحد
 الفالسفة العظام »أنت على قيد احلياة طاملا كنت

قادراً على االندهاش« وطاملا كان التمر في حياتنا.
mutawie1@gmail.com

محمد إبراهيم مطاوع
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العدد مــلــف 

؟!

هناك متور قليلة السكريات؟ كم هي نسبة هل 
                        السكريات في هذه التمور؟ هل صحيح أن

 أن التمور ذات نسبة السكريات الثنائية أكثر »ض��ررًا« من 
التمور ذات السكريات األحادية.. ما هي حقيقة »اجلداول« 

التي يتم تداولها بني الناس عن نسب السكريات وتأثيرها 
املجلة  حملتها  األسئلة  ه��ذه  السكر؟  ومرضى  اجلسم  على 

لذوي االختصاص في علوم األغذية وفي الطب.
ف���ي ه���ذا امل��ل��ف س��ن��ح��اول اإلج���اب���ة ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��س��اؤل.. 

باحلقائق التالية.. 

قضية يتم تداولها في املجالس، وكل يدلي بدلوه بناء 
على انطباعات وليس بالضرورة مبنى على أبحاث علمية 

عن السكريات في التمور.

الــــتــــمــــور كاملة  فـــــي  الــــســــكــــر   نـــســـبـــة  
و%85  %67 بــــــني  تـــــــتـــــــراوح  ــــنــــضــــج  ال
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تـــوجـــد متور هـــل 
قليلــة السكــريات
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؟!

م          ال�شنف   ن�شبة ال�شكر )%(

1     البرحي         76 - 83      
2     حلوة         77 - 87
3     خالص         80 - 83
4     صفري         75 - 82
5     خضري         73 - 85

6     نبوت سيف                79
7     رزيز                 73 - 83
8     سكري         67 - 82

9     مكتومي            75
10   صقعي            79
11   شيشي            76
12   مقفزي            71

13   برني        75  - 85
14   عنبرة         75 - 79
15   سلج                      74-72

16   خشرم            72
17   خنيزي            82
18   سري                  68
19   شقرا            67

النضج بني  67% - 85% من اللب )أي اجلزء الذي 
تصل بينما  ال��ن��وى(.  باستبعاد  ال��ث��م��رة،  م��ن  ي��ؤك��ل 
من  الرطب  ط��ور  في  التمور  ه��ذه  في  السكر  نسبة 
35-55% )نظراً الحتواء الرطب على نسبة عالية من 
املاء مقارنة باجلفاف النسبي للتمور كاملة النضج(. 
إل��ى صنف  أس��اس��اً  السكريات  نسبة  ت��ف��اوت  يرجع 
إلى عوامل أخرى مثل طريقة  التمر، وكذلك يرجع 
املناخية،  الظروف  الزراعة،  منطقة  النخيل،  خدمة 
وقت احلصاد، مرحلة النضج، وأخيراً ظروف تخزين 
النسبية  والرطوبة  احل���رارة  درج��ة  )خاصة  التمور 
للجو(. هذا إضافة إلى اختالفات بسيطة قد تنتج 

من طريقة حتليل عينات التمور ودقة أخذ النتائج.
هذه السكريات الكلية املوجودة في التمور تنقسم 

إلى نوعني أساسيني:
أو  بسيطة  أو  )أح��ادي��ة  مختزلة  س��ك��ري��ات   )1
متحولة(. هذه السكريات األحادية تتكون من سكري 
)أي  متساوية  بنسب  وذل���ك  وال��ف��رك��ت��وز  اجل��ل��وك��وز 
معظم  منهما(.  لكل   %50
التمور حتتوي على  أن��واع 
ن��س��ب��ة ع���ال���ي���ة م����ن هذه 

السكريات.
ثنائية  س��ك��ري��ات   )2
)سكروز(: أنواع قليلة من 
هذا  على  حتتوي  التمور 
النوع من السكر )أشهرها 
بنسة  ال���س���ك���ري  ص���ن���ف 
45%( وكذلك بعض أنواع 
)شديدة  اجل��اف��ة  ال��ت��م��ور 

الصالبة(.
هناك  ل��ي��س  ع��م��وم��اً 
اختالف في كمية السعرات احلرارية بني أي نوع من 
السكريات املذكورة!. أما بالنسبة لدرجة »حالوة« 
السكريات فنجد أن سكر الفركتوز يتميز بأنه 
أحلى من السكروز بحوالي مرة ونصف وكذلك 
من اجللوكوز. كما تشير بعض األبحاث إلى أن 
سكر الفركتوز يتميز بأنه »ابطأ« في التحلل إلى 
الدم عند تناوله، والتي تعتبر ميزة له.  على كل 
مباشرة  لها عالقة  ليس  املعلومات  هذه  ح��ال، 

بالسكريات املستهلكة من التمور.

نسب السكريات في معظم أصناف التمور:
على  التمور حتتوي  أن��واع  كل  ع��ام،  بشكل 
نسبة عالية من السكر!! )أنظر جدول 1( لذلك 
يجب اال تراس عند تناول كميات كبيرة منها. 
النسب االعتيادية )وإن كانت تختلف من شخص 
آلخر( ال تسبب أضراراً صحية للشخص الذي 

ال يعاني من ارتفاع نسبة السكر. أما من لديه 
هذا العارض )شفا الله اجلميع( فيتوجب 
أغذية  أخصائي  أو  طبيب  مراجعة  عليه 
التمور  م��ن  ال��ق��ص��وى  الكميات  لتحديد 
ومجموع  ال��دق��ي��ق  التشخيص  على  ب��ن��اء 

السعرات احلرارية املستهلكة يومياً.

تتكون  األغذية بصفة أساسية من الكربوهيــــدرات 
العناصر  مــن  وغــيــرهــا  والــدهـــــــــــون  والبروتينـــــات 

الغذائية األخرى مثل األمالح والفيتامينات.
البسيطة  الــســكــريــات  هــنــاك  الــكــربــوهــيــدرات: 
باإلضافة  العديدة  والسكريات  والثنائية(  )األحادية 

إلى النثا. 

اجللوكوز  ســكــري  األحـــاديـــة  الــســكــريــات  مـــن 
والفركتوز املوجودة طبيعياً باخلضار والفواكه بنسب 
)الذي  والفركتوز  اجللوكوز  سكر  وأيضاً  متفاوتة. 
الناجت من حتليل  الفاكهة( احملول  عليه سكر  يطلق 
بسيطة  سكريات  إلى  والعديدة  الثنائية  السكريات 

أثناء عملية الهضم.

سكري  الثنائية  السكريات  ـــواع  أن أشــهــر  ومــن 
إنتاج  يتم  املــائــدة.  بسكر  ويسمى  والقصب  البنجر 
هذا السكر بعد عدة عمليات تصنيعية تشمل فصل 
السكر عن باقي أجزاء النبات، ومن ثم عملية التنقية 
والتجفيف وإزالة األلوان الداكنة حتى نحصل أخيراً 
على سكر املائدة على صورة بلورات بيضاء جافة )أو 

مسحوق( تباع في األسواق.

ومن السكريات العديدة التي يستهلكها اإلنسان 
بصفة أساسية »النشا« وهو موجود باخلبز وفي أثناء 
عملية الهضم يتحول جزء كبير منه إلى سكر أحادي 

)سكر محول(.  
ومن املعروف أنه عند استهالك السكريات فإنها 
تعطي نفس السعرات احلرارية تقريباً )4 كيلو سعر 

حراري/جم سكر(.
كاملة  التمور  في  الكلية  السكر  نسبة  تتفاوت 

طور  في  التمور  سكر  نسبة 
الرطب تتراوح بني 35 و %55

على مرضى السكري مراجعة 
كميات  لــتــحــديــد  الــطــبــيــب 
بتناولها  املــســمــوح  الــتــمــور 

السكريات  نـــســـب  تــــفــــاوت 
يـــرجـــع أســـــاســـــًا الخـــتـــاف 
أصـــــنـــــاف نـــخـــيـــل الـــتـــمـــر

جدول )1( نسبة السكر في بعض أنواع التمور 
الشائعة وذلك في طور التمر )كامل النضج(.

أود تــــلـــخــــــيـص ما سبق بأن جميع التمور 
ليس  أنــه  كما  السكريات،  من  عالية  نسبة  بها 
هناك فروقاً جوهرية في كميات أو أنواع السكر 
أن  يجب  ولذلك  التمور.  أصناف  في  املوجودة 
وعلى  ومعتدلة  بسيطة  بكميات  تناولها  يُراعى 
الدراسات  بــعــض  وهــنــاك  مــتــبــاعــدة،  فــتــرات 
التصنيعية التي يُجريها قسم الهندسة الزراعية 
بهدف  ســعــود  املــلــك  بجامعة  األغــذيــة  وعــلــوم 

في  ال��س��ك��ري��ات  نسبة  تقليل 
في  زالت  ما  التمور  منتجات 

حملبي  مخصصة  البحث  ط��ور 
التمور ممن لديهم ارتفاع في نسبة 

السكر. 
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ا.د.عبدالرحمن صالح الخليفة!
أستاذ كيمياء األغذية
قسم علوم األغذية والتغذية
جامعة امللك سعود

الفراعنة من آالف عرف  التمر منذ وقت 
التي  احلفريات  دلــت  فقد  السنني, 
أجريت في مقابرهم على تقديرهم له حتى أنهم نقشوه 
أن هذه  واملسلمون  العرب  على جــدران معابدهم. وعــرف 
الضرورية  الغذائية  بــاملــواد  غنية  الصحراويه  الفاكهة 
تبارك  الــلــه  اخــتــارهــا  مباركة  فاكهة  والتمر  لــإلنــســان..  
في  فيقول  مخاضها  وقــت  الــبــتــول  ملــرمي  طعاما  وتــعــالــى 
عليك  تساقط  النخلة  بجذع  إليك  }وهزي  آياته  محكم 

رطبًا جنيًا{ مرمي 25.
نتناول  في هذا املوضوع السكريات في التمور وعاقتها 

مبؤشر السكري..

العدد مــلــف 
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وتركيبة  ان��ت��اج��ه��ا  ف��ي  ال��ن��خ��ي��ل  ت��ت��ف��اوت 
عن  العربية  اجل��زي��رة  إن��ت��اج  ويختلف  ثمارها، 
إن��ت��اج ب��اد ال��راف��دي��ن وإن��ت��اج امل��غ��رب العربي. 
وحتى في اجلزيرة العربية تختلف أنواع التمور 
في إنتاج منطقة القصيم يختلف عنه في إنتاج 
اإلحساء.  منطقه  إنتاج  في  عنه  املنورة  املدينة 
واحلجم  الشكل  في  تأثير  له  االخ��ت��اف  وه��ذا 
االختاف  في  تأثير  له  وكذلك  والطعم  واللون 

في التركيب الكيميائي ملكونات التمر.
يستخدم  مصطلح  ه��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  والقيمة 
الطاقة  من  الغذائية  املنتجات  مكونات  لعرض 
وال��ب��روت��ي��ن��ات والدهون  وال��س��ك��ري��ات  واألل��ي��اف 
الكيميائية  وامل������واد  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  وامل���ع���ادن 
األخرى. ولذا سنركز اليوم على الكربوهيدرات 

في التمور.
فإن  »ك��رب��وه��ي��درات«  باجلملة  يقال  حينما 
على  احملتوية  الكيميائية  املركبات  هو  املقصود 
الكربون والهيدروجني واألكسجني ومن بني أنواع 
بسيطة  أحاديه  سكريات  هناك  الكربوهيدرات 
التركيب مثل سكر اجللوكوز وسكر الفركتوز، أي 

سكريات مكونه من مركب سكري واحد.
احتاد  م��ن  مكونه  ثنائيه  سكريات  وه��ن��اك 
وترابط مركبني سكريني أحاديني مثل سكريات 
السكروز كالذي في سكر قصب السكر واملالتوز، 
وهناك سكريات عديدة أي سلسله أو ساسل 
السكريات  م��ن  كبير  ع��دد  احت���اد  م��ن  مكونه 
األحادية مثل النشويات املوجودة في البطاطا 

ولب القمح والذرة وغيرهما من احلبوب. 



وهناك السكريات املعقدة والتي تظهر على 
القدرة  لديه  الذي  بنوعيها  نباتية  ألياف  هيئة 
غروي  سائل  لتشكيل  امل��اء  ف��ي  ال��ذوب��ان  على 
والذي  امل���اء  ف��ي  ل��ل��ذوب��ان  القابل  غير  وال��ن��وع 
القشور  من  وغيره  القمح  نخاله  في  مثال  هو 

الصلبة للمنتجات النباتية.
الكربوهيدرات  ي��ت��ن��اول  ح��ي��ن��م��ا  وأح���دن���ا 
تلك  تفتيت  على  يعمل  الهضمي  اجلهاز  ف��إن 
ال��ك��رب��وه��ي��درات، إن أمكنه ذل��ك، وص��وال إلى 
توفيرها على هيئه سكريات أحادية وهنا فقط 
تستطيع األمعاء امتصاص تلك الهيئة البسيطة 

األحادية من السكريات.
وت��ت��ف��اوت ن��س��ب��ه ال��س��ك��ري��ات ال��ك��ل��ي��ة في 
السكريات  نسبة  وترجع  النضج  كاملة  التمور 
أساسا إلى أصناف النخيل وكذلك إلى عوامل 
أخرى مثل منطقه الزراعة والظروف املناخية 
ظروف  وكذلك  النخلة  وخدمه  احلصاد  وقت 

التخزين.
ت���ت���راوح ن��س��ب��ه ال��رط��وب��ة ف���ي ال��ت��م��ور من 
)57–82%(  في مرحله الرطب وتتناقص إلى 
)8- 27%( في مرحله التمر، أما األلياف اخلام 
فهي تتراوح ما بني )3-8%( في مرحله الرطب 

وتتناقص إلى )2-4%(  في مرحله التمر.
مثل  مثلها  فهي  املختزلة  السكريات  أم��ا 
ال��س��ك��ري��ات ال��ك��ل��ي��ة ف��ف��ي ال��ت��م��ر م��ث��ال فإنها 
الرطب  في  مقارنه   )%85-29( مابني  تتراوح 
)8–81%(، والسكريات املختزلة هي التي تغلب 
على السكريات الكلية فى التمور، ما عدا نوع 
أكثر من  يحتوى على سكروز  وال��ذي  السكري 
السكريات املختزلة في مرحله التمر. وعلى كل 
حال فإن كميه السكروز تعتبر عاليه في مرحله 
الرطب وتتراوح ما بني )1-70%( ولكن الغالبية 
وعندما   )%30-1( مابني   نسبه  على  حتتوى 
ينخفض  السكروز  كميه  ف��إن  إل��ى متر  يتحول 
السكري  ع��دا  ما  األص��ن��اف  أكثر  في  محتواه 
الذي يحتوى على سكروز فى مرحله التمر عنه 

في مرحله الرطب.
محتوى هذه ف��ي  االخ��ت��الف  ف��إن  وعموما 

األصناف من السكروز والذي يكون منخفضا في 
 ) soft date مرحله  الرطب )التمر الرطب
واجلافة  اجلافة  نصف  مرحله  في  يرتفع  ثم 
اإلنفرتيز  إن��زمي  ف��ي نشاط  ل��ه عالقة  وذل��ك 
الذي يقوم بتحلل السكروز، والذي يكون نشط 

في التمر الرطب عنه في التمر اجلاف.
اجللوكوز  مثل  األح��ادي��ة  السكريات  أم��ا 
وعادة  التمور  في  متواجدة  فإنها  والفركتوز 
حوالي  الفركتوز  إل��ى  اجل��ل��وك��وز  نسبه  تكون 
والتي  ال���رط���ب  م��رح��ل��ه  ف���ي   )%1.22–1(
التمر.  مرحله  ف��ي    )%1-  1( إل��ى  تتناقص 
من  كثيرا  أع��ل��ى  الفركتوز  ح���الوة  أن  وح��ي��ث 
فإن  أكثر(  أو  ونصف  )م��رة  اجللوكوز  ح��الوة 
هذه هي أحد العوامل التي ميكن أن يعزى لها 
احلالوة اللذيذة لبعض أنواع التمور عنها في 

التمور األخرى.  

التمور ومؤشر السكري
لداء  املعاجلني  األط��ب��اء  عند  التمر  يصنف 
السكري على إنه من األغذية ذات الكربوهيدرات 
البسيطة، وكان االعتقاد في املاضي أن السكريات 
البسيطة ترفع جلوكوز الدم بعد تناولها أكثر مما 
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جدول )1( متوسط مؤشر السكري
 لبعض الفواكه )لوحدة وزنية(

الصنف     مؤشر السكرى% م 
46 عنب    1
53 كيوي    2
54 موز    3
56 ماجنو    4
64 زبيب    5
66 كمثرى    6
72 بطيخ    7
31 تفاح    8
42 خوخ    9
44 برتقال    10
55 التمور    11
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تسببه األغذية ذات الكربوهيدرات املركبة. إال 
 Glycemic Index أن ظهور مؤشر السكري
وأكدوا   1981  Jenkins et. al الذي طرحه 
ف��ي��ه ب���ان ت��وزي��ع ال��ك��رب��وه��ي��درات إل���ى بسيطة 
الفسيولوجي  ال��ت��أث��ي��ر  يعكس  ال  ق��د  وم��رك��ب��ة 
وقد  اجلسم.  داخ��ل  الكربوهيدراتيه  لأغذية 
وجدت بعض الدراسات أن هناك بعض األغذية 
متساوية الكربوهيدرات إال أن مؤشر السكري 
لتلك األغذية وصل االختالف فيه إلى خمس 

أضعاف!.  )جدول 1(.

وي��ن��ط��ل��ق م���ف���ه���وم م���ؤش���ر ال���س���ك���ري من 
ف���ك���رة م��س��ت��وى ارت����ف����اع ج���ل���وك���وز ال�����دم بعد 
ت��ن��اول ال��غ��ذاء م��ب��اش��رة، وق��د مت التعرف على 
م��ؤش��ر ال��س��ك��ري ف��ي معظم األغ��ذي��ة م��ا عدا
عليه محدودة جدا فال  ال��دراس��ات  فإن  التمر 
يوجد سوى دراستني هما )ميلر وآخرون 2002( 

و) باجابر وآخرون 2006(. 
يتضح   )2 )ج��دول  الدراستني  هاتني  وم��ن 
أن وضع التمور عموما ضمن أصناف الفواكه 
السكري  مؤشرها  معظم  تقع  ال��ت��ي  املختلفة 
هناك  أن  يتضح  هنا  وم��ن   ،)%  70-30( ف��ي 
على  ت��ؤث��ر  ب��ه��ا  التنبؤ  يصعب  أخ���رى  ع��وام��ل 
م��ؤش��ر ال��س��ك��ري وال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب��ص��ورة اكبر 
االميلوز  نسبة  مثل  امل��رك��ب��ة  ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات 
املركبات  وج���ود  أو  االم��ي��ل��وب��ك��ت��ني  نسبه  إل���ى 
املكونة من الببتيدات مع األميلوز أو اخلواص 

الفيزيوكيمائيه.
وعموما تختلف التمور في نسبه السكريات 
اللذان  وهما  البسيطة  السكريات  نوع  وكذلك 
يؤثران على مستوى السكر في الدم، إذ تتأثر 
والتخزين  احلفظ  وطريقه  احلفظ  بفترة  تلك 
في الصنف نفسه فكيف في األصناف األخرى. 
منخفض  سكري  مؤشر  ذا  التمر  فإن  وختاماً 
ومتوسط. وعلى العموم، ميكن لأطباء توجيه 
مرضى السكري إلى استخدام أصناف التمور 

ذات مؤشر السكري املنخفض.

الصنف           نسبة السكر  
         جم/100جم متر       مؤشر السكري%

برحى      60                        65  1
خضري      73                        53  2
نبوت سلطان     69                        52  3
نبوت سيف     79                        65  4
ربيعيه      77                        55  5
صقعي      75                        60  6
سكري      79                        48  7
سلج      74                        57  8
روثانه      61                        54  9
خالص      83                        36  10

جدول )2( نسب السكريات الكلية ومؤشر السكري
 لعشرة أصناف من التمور

ـــى مؤشر  الـــســـيـــف« هـــو األعـــل ـــبـــوت  »ن
السكري! من أنواع التمور التي درست..



يحتاج اإىل اأن�سولني ليتم اإدخاله اإىل اخللية ولكن يجب اإن نعلم اإن زيادة الفركتوز 

�سوف تتحول اإىل جلوكوز فبالتايل لي�س هناك �سفه اأو ميزة كبرية لهذا ال�سكر بل 

يجب احلذر من تناوله بكميات كبرية وقد وجد كذلك بع�س املعلومات اخلاطئة 

وغري الدقيقة والتي تقول اإن بع�س اأنواع التمور والع�سل م�سادر جيدة للفركتوز 

اأي م�سكلة وهذا الكالم  اأي م�ساكل وان الإكثار منها لي�س منه  ذلك لي�س عليها 

كبرية بكميات  الع�سل  اأو  التمور  ا�ستهالك  من  احلذر  يجب  بل  �سحيحا  لي�س 
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بن  ر�شود  د.  �أ..  �شعادة  �أو�شح  �لنا�س  بني  �ملتد�ولة  �جلد�ول  هذه  عن  �شوؤ�ل  ففي 

عبد�هلل �ل�شقر�وي �أ�شتاذ �لتغذية بجامعة �مللك �شعود �أن هناك �لكثري من �ملغالطات 

و�حلقائق غري �لعلمية يف تلك �جلد�ول و�أهمها:

1( ذكر يف �لتعليق على نتائج مكونات �لتمر من �ل�شكر �إن �شكر �ل�شكروز يحتاج �إىل

ه�شم يف �ملعدة عن طريق �الأن�شولني و�ن هذه �خلطوة ال تنا�شب مر�س �ل�شكري 

وهذ� �لكالم غري علمي حيث �إن يف �لو�قع ال يتم �أي ه�شم لل�شكريات يف �ملعدة 

�أو �جلزء �لذي  �ل�شكريات يتم �مت�شا�س بع�شها مبا�شرة يف �لفم  �إن بع�س  بل 

يه�شم يف �ملعدة ال يحتاج �إىل �الأن�شولني كما ذكرت �لن�شرة فاالأن�شولني يفرز من 

قبل �لبنكريا�س وال ي�شاهم يف عملية �له�شم بل ي�شاهم يف عملية �أي�س �جللوكوز 

ويعمل علي �إدخاله د�خل �خللية وعموما فان عملية ه�شم �ل�شكريات �لتي تاأتي 

من �لتمور فهي �شهلة �له�شم و�شهلة �المت�شا�س. 

2( يو�شح �جلدول �إن �ل�شكروز هو �ملادة �خلطرية ولونت باللون �الأحمر وعليها 

رغم  �خلطرية  �لعنا�شر  قائمة  يف  �ل�شكروز  و�شع  مت  ملاذ�  �علم  ال   )*( عالمة 

�نه علميا �شوف يتحول �إىل �شكرين �أحادي ثنائي يتكون من �جللوكوز و�لفركتوز 

مثل  بع�شالفو�كه  �ملائدة ويف  �شكر  يتو�جد يف  و�لذي  �ل�شكر  تناول هذ�  و�إذ� مت 

و�لفركتوز(  )�جللوكوز  هما  �أحاديني  �شكرين  �إىل  ك�شره  يتم  �شوف  فانه  �لتمر 

وخا�شة  �ل�شكر  �أنو�ع  جميع  من  �حلذر  عليه  يجب  �ل�شكري  مري�س  فان  لذلك 

�لذي يجب  �ل�شكر  �شكر �جللوكوز وهو  �إىل  �لنهاية  تنتهي يف  �إنها جميعا �شوف 

�إن يدخل �إىل �خلاليا فاإذ� مل يتم �إدخاله و�ال�شتفادة منه وحرقة و�إنتاج �لطاقة 

فانه �شوف يرتفع يف �لدم ويوؤدي �إىل )hypeghcima( لذلك فان �حلذر 

�ل�شكريات  وخا�شة  �ل�شكري  مري�س  عند  جد�  مهم  عام  ب�شكل  �ل�شكريات  من 

�نه يجب على مري�س  �إن نعلم  �لتمر حيث يجب  �لفو�كه وخا�شة  تاأتي من  �لتي 

�ل�شكري �لتعامل مع �لتمور بحذر الأنها تعترب م�شدر� لل�شكريات باأنو�عها وحتوي 

ن�شبة �ل�شكر فيها بني 60- 70% ومعظم �ل�شكريات فيها �شوف تتحول �إىل �شكر 

�جللوكوز يف �ملطاف �الأخري و�شوف ي�شاهم يف رفع م�شتوى �ل�شكر يف �لدم. 

3( �لفركتوز �الأف�شل ت�شري �لن�شرة �إىل �أن �لفركتوز هو �الأف�شل وهو �ل�شكر �الأحادي

�شهل �له�شم, �شحيح �نه �أحادي ولكن �جللوكوز كذلك �أحادي فهو �أ�شهل منه �أو 

مياثله من حيث �شهوله �له�شم و�المت�شا�س وهما موجود�ن بن�شبة يف �لفو�كه 

�إن �لفركتوز رغم �أهميته و�نه يف �لبد�ية ال  �إن نعلم  و�لع�شل و�لتمر ولكن يجب 

العدد مــلــف 

تعكس  ال  التمور  في  السكريات  نسبة 
الدم في  السكر  على  أثرها  بالضرورة 

جدول سكريات التمور 
 الذي يحوي عدد من اإلستنتاجات اخلاطئة

أ.د. رشود بن عبد اهلل الشقراوي

والتي يلخص  االنترنت  أو  املجالس  في  الناس  من  العديد  يتداولها  التي  النشرة  أن  الكرمي  للقارئ  الشقراوي  الدكتور 
املشاكل  إلــى بعض  يــؤدي  وان بعضها قد  الــدم  السكر في  رفــع  التمور ليس خطيرًا على  أنــواع  بــأن بعض  توحي 
من  الدقيقة  املصادر  إلــى  الرجوع  وميكن  منها  احلــذر  ويجب  دقيق  مرجع  ذات  وليست  مضللة  بل  علمية  غير  نشرة  تعتبر  واخلــطــورة 
اخلامتة  في  أحــب  وعموما  ذلــك  من  والتأكد  الوطن  في  املنتشرة  الــزراعــة  كليات  لبعض  الــرجــوع  أو  املوثقة  الكتب  أو  العلمية  املجات 
مــن زيادة انــه ميكن اإلكــثــار مــن بعضها دون خــوف  لــدرجــة  السكريات  التمور فــي نسبة  أنـــواع  فــي  فــروق كبيرة  انــه ال يوجد  أوضــح  إن 

 السكر أو زيادة الوزن.

جداول السكريات املتداولة 

حتوي الكثير من املغالطات  

واإلستنتاجات الغير علمية  
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ال�سكري حيث  ملري�ض  وخا�سة   

كما ذكرنا �سابقا اإن الفركتوز �سوف 

يتحول اإىل جلوكوز وبالتايل �سوف يوؤدي اإىل زيادة تركيز 

ال�سكر يف الدم لذلك يجب احلذر من ذلك وعدم االندفاع 

خلف مثل هذه االأمور التي حتتاج اإىل دقه يف ذلك. 

4(  هذه النتائج من اجلداول غري الدقيقة تبني اإن م�سدرها

غري دقيق ومل يذكر اأي مرجع يف نهاية القائمة بل ذكر ا�سم 

يو�سح  اإن  يجب  التحليل  عملية  اإن  واعتقد  زراعي(  )فني 

فيها املرجع والعنوان حتى يرجع اإليها, حيث حاولت معرفة 

امل�سدر ومل اأجد واعتقد اإن ال�سخ�ص الذي كتب هذه القائمة 

اعتمد على م�سادر غري دقيقة وخا�سة اأن جميع التحاليل 

عام  ب�سكل  التمور  يف  ال�سكريات  ن�سبة  اإن  تو�سح  املعتمدة 

تزيد على 60% وجند يف بع�ص التحاليل لبع�ص اأنواع التمور 

يف هذه الن�سرة الغريبة اأقل من ذلك, وهذا لي�ص �سحيح كما 

اإن التحليل مل يذكر طور اأو نوع التمور هل هو طازج اأو مكنوز

اعتقد  لذلك  التحليل  عملية  يف  مهم  االأمر  وهذا  جاف  اأو 

دقيق  غري  الن�سرة  هذه  م�سدر  اإن 

عليها  يعتمد  وال  علمي  وغري 

م�سلل  يكون  قد  للأ�سف  انه  حيث 

وخطري حيث يو�سح اإن هناك بع�ص 

اأنواع التمور غري �سارة وقد يكرث 

مبر�ص  امل�ساب  وخا�سة  االإن�سان  منها 

ارتفاع  اإىل  يوؤدي  قد  مما  ال�سكري 

ال�سكر عنده.  لم يثبت علمياً أن السكريات الثنائية أكثر 
ضررًا من السكريات األحادية ملرضى السكر

اإلعتماد على مثل هذه النشرات قد يكون 

مضلًا وخطيرًا على الصحة
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د.عاصم عبد العزيز عبد اهلل الفـدّا!

الفدا وعـــن  عا�سم  د.  يــقـــــول  الطـب  راأي 

والغدد  الباطنة  اأمرا�ص  ا�ست�ساري 

 – وال�سمنة  اال�ستقلب  واأمرا�ص  وال�سكري  ال�سماء 

جامعة  اجلامعي-  خالد  امللك  وم�ست�سفى  الطب  كلية 

من  باحلد  ال�سكري  مر�سى  نن�سح  نحن  �سعود:  امللك 

تناول الفواكه بحيث ال يزيد ذلك عن حبتني يوميا, وهو 

ثلث  ثم  ثلث  وجعلها  مترات,  �ست  تقريبا  يعادل  ما 

االرتفاع  ملنع  واحدة  مرة  تناولها  من  اأف�سل  )متفرقة( 

املوجود  ال�سكر  ونوع  بالدم.  ال�سكر  م�ستوى  يف  احلاد 

والفركتوز,  اجللوكوز  من  االأحادي  ال�سكر  هو  التمر  يف 

واملعروف اأن �سكر اجللوكوز هو اأ�سرعها امت�سا�سا, اأما 

الفركتوز فهو االأحلى ويعطي �سعورا بال�سبع. 

امت�سا�ص  تناولت  التي  الدرا�سات  من  العديد  هناك 

العامل  قام  فقد  املثال  �سبيل  وعلى  لل�سكريات,   اجل�سم 

ال�سكريات  امت�سا�ص  بدرا�سة  البحثي  وفريقه  جراي 

ما  وا�ستنتج  اأ�سحاء  اأ�سخا�ص  لدى  والثنائية  االأحادية 

يلي: 

االأحادية  ال�سكريات  بني  االمت�سا�ص  �سرعة  ت�ساوت   

ابتداًء.  االأحادية  وال�سكريات  الثنائية   من  املتحولة 

الثنائية   ال�سكريات  تك�سر  عملية  توؤثر  فل  هذا  وعلى 

hydrolysis على �سرعة امت�سا�ص هذه ال�سكريات.
اأما بالن�سبة لتاأثري الفركتوز على ال�سحة فيظهر الدرا�سة 

التي اأعدها الدكتور �ستانهوب وفريقه البحثي عام 2008 

ا�ستهلك  على  املرتتبة  ال�سحية  االآثار  قارن  عندما 

الوزن  ذوو  االأ�سخا�ص  لدى  باجللوكوز  مقارنة  الفركتوز 

اأن تناول الفركتوز يوؤدي اإىل اعتلالت  الزائد, وا�ستنتج 

جتمع  يف  وزيادة  االأن�سولني  لعمل  ومقاومة  الدهون  يف 

الناجت عن  ال�سحي  ال�سرر  يوؤكد  الدهون احل�سوية مما 

ا�ستخدامه.

العدد مــلــف 

الناضجة  التمور  في  السكريات  نسب  تتراوح   -  1
        ما بني 50 إلى 80%. )على أساس جاف(.

السكريات لنوع  مختلفا  تــأثــيــرًا  هناك  أن  يثبت  لــم   -2
       األحادية أو الثنائية على مرضى السكري. 

بني  املــتــداول  اجلـــدول  استنتاجات  خطأ  ثبت   -  3
  الناس وعن »أضرار« سكريات التمور. الثنائية

  بل قد يؤدي لنتائج مضللة وخطيرة.
4 - الــفــركــتــوز  أعــلــى حــــاوة مــن اجلــلــوكــوز مبرة 
   ونصف  ولكن اجللوكوز يوجد بصورة متساوية

   مع الفركتوز  في  التمور.
5 - »مؤشر السكري« يعبر عن مستوى ارتفاع 

        جلوكوز الدم بعد تناول الغذاء مباشرة.
الــــســــكــــري«  »مـــــؤشـــــر  اســـــتـــــخـــــدام  يـــنـــبـــغـــي   -  6

         بديًا عن نسب السكريات في التمور.
سكري«  »مـــؤشـــر  األقــــل  والــســكــري  اخلــــاص   -  7

        ولكن البرحي ونبوت السيف أعاها.
سكري«  »مـــؤشـــر  أعـــلـــى  والــكــمــثــرى  الــبــطــيــخ   -  8

        من التمور! وأقلها التفاح.
الـــســـكـــري »االعـــــتـــــدال« في ملـــرضـــى  يــنــبــغــي   - 9
  تناول التمور )2-7 حبات في الوجبة( كما هو

  احلال لبقية األغذية..
أغــــذيــــة اســـــتـــــشـــــاري  مبــــراجــــعــــة  يــــوصــــى   -  10
ونــــوع األغذية لــتــحــديــد كــمــيــات  أو طــبــيــب      

     )ومنها التمور( ملرضى السكري.

أهم توصيـات.. ملف 
السكري فــــي التمور



النخيل و التمور

57

palm & dates
الرابع العدد

صــنــف الـــعـــدد ..

لبعض  »madjool«, كما يحلو  باالجنليزية  املجدول يدعى 
الناس تسميته بـ »املجهول« نسبة جلهلهم هويته, إنه ذلك الصنف 
من التمور الذي يعتبره كثير من املعجبني به بأنه »ملك التمور«. 
اململكة  مــن  أصــلــه  أن  والباحثني  الكتاب  مــن  كثير  ويــرجــع 
املغربية, ويتصدر املكانة األولى بني أصناف التمور في املغرب 
ودول شمال أفريقيا قاطبة, ويعد من أهم األصناف التصديرية, 
غير أن هذا الصنف واجه خطر االنقراض نظرا لتفشي مرض 
البيوض إبان احلرب العاملية األولى, والذي يعد أكثر األصناف 

حساسية له. 
املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  إلــى  املــجــدول  نخلة  ووصلت 
األمريكية سنة 1927 )وفي رواية 1920(, إذ مت جلب 11 فرعا 
)شجيرة قبل بكورها( من نخيل املجدول من املغرب , سبعة منها 

فقط صلحت, وكانت مصدرا ملاليني نخيل املجدول اليوم.
وتتطلب نخلة املجدول عناية كبيرة , خاصة بعد التلقيح, متتد 
إلى مرحلة النضج واحلصاد, فتحتاج هذه النخلة إلى التخفيف 
من حمولة عراجينها التي يتراوح وزنها ما بني 150-200 رطل, 
وذلك بخف وقطع بعض العذوق )الشماريخ( وقطف بعض الثمار 
النمو  من  لتتمكن  وفــراغــات,  مسافات  ترك  العذوق, ألجل  من 

بشكل أكبر, واحلصول على ثمرة كبيرة وذات جودة عالية.
موسمها  فــي  التمر,  مرحلة  فــي  املــجــدول  نخلة  غلة  جتنى 
الذي ميتد من سبتمبر إلى نوفمبر, ويجنى حصادها في أوقات 
الواحدة, فيتم قطف ثمارها  النخلة  مختلفة حتى على مستوى 
اللينة واحلساسة باليد, ويختلف حجم الثمار من صغير ومتوسط 

إلى كبير؛ إال أن الشائع أكثر هو الثمار كبيرة احلجم.
كان  فقد   , امليسورون  املجدول  متــور  يستهلك  الغالب  وفــي 
التمور,  مــن  املــغــرب  فــي  املالكة  العائلة  فاكهة  وقتئذ  املــجــدول 
وال يزال إلى اآلن يقدم إلى كبار وأعز الضيوف, وفي مختلف 
بشكل  يتداول  أنه  كما  واألعــراس,  والوطنية  الدينية  املناسبات 
في  وينتشر  واألمريكية,  األوروبية  األســواق  في  وكبير  أساسي 

أغلب السوبر ماركت الكبيرة بها.

وتعتبر الواليات املتحدة األمريكية وحكومة الكيان اإلسرائيلي 
هما املصدران األساسيان لتمور املجدول في العالم, فيما تقوم 
بعض الدول األخرى بتصدير كميات أقل مثل األردن التي تزرعه 
اإلسالمية,  إيــران  وجمهورية  الفلسطينية,  والسلطة  باألغوار, 
وبقدر  السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  واإلمـــارات 

بسيط.
أسعار متور املجدول مغرية جدا في األسواق التصديرية, إذ 
)pound( من 6- 15 دوالر )$(  الواحد  الرطل  يتراوح سعر 
والرخاوة  والضخامة  والــطــول  واحلــجــم  النوعية  حسب  وذلــك 

وغيرها من االعتبارات التصنيفية األخرى.
ال تــقــاوم متـــور املـــجـــدول الــتــلــف ألكــثــر مــن أســبــوع بعد 
ملدة  اإلغـــالق  محكمة  أوعــيــة  فــي  تخزينها  وميــكــن  القطف, 

من  كبيرا  مصدرا  تعتبر  ثالجات.كما  داخــل  أشهر  ستة 
الكربوهيدرات  مرتفعة من  كمية  التغذية الحتوائها على 

والبروتينات والفيتامينات.
كــبــيــرة احلــجــم وبيضوية  متـــور املــجــدول 
يــبــلــغ طــولــهــا مــا بــني 37-40 مم,  الــشــكــل, 
عنبري  بني  لونها  املــلــمــس,  مطاطية  لينة, 

غامق, ويكسوها جلد مجعد بعض الشيء, له ملعان 
ووميض بلورات السكر الطبيعي, إذا وضعتها في 
فيك وغاصت أسنانك في حلمها الكثيف, غمرك 

ارتياح من لزوجتها, 
نكهة  ومــــــــــــــذاق 
بلمحة  الــكــرامــيــل 
ـــدوي  ـــب الـــعـــســـل ال
القرفة,  ـــذعـــة  ول
ـــــذاق أخـــاذ  ــــه م إن
حـــقـــا.. تــلــك هي 
الطبيعية  احلــلــوى 
ماس   .. الــثــمــيــنــة 
التمور.. املجدول.

املجـــــــدول

... »ملك التمور«
د. بن علي عبد الرزاق
أستاذ مساعد – اجلزائر
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ملبيض يعرف إرشــــــــــــــــــــــــــــاد السريع  النمو  بأنه  الثمار  عقد 
التلقيح واإلخصاب،  الزهرة بعد عملية 
وهذا يزيد من التصاق الثمرة بحاملها ومينع سقوطها، والثمار 
النباتات تعقد  التي لم تعقد تسقط ، ولكن هناك أنواع من 
البكري  والعقد   ،))Porthenocarpically بكرياً  ثمارها 
تكون  التلقيح مينع  أن  كما  إخصاب،  ب��دون  الثمار  تكون  هو 
بني  تفصل  التي   ))Abscission zone السقوط  منطقة 
وبذلك  بالغصن،  اتصاله  ومنطقة  ساقها  أو  وحاملها  الثمرة 

يتم تثبيت الثمار. 
حتتاج الثمار في عقدها ومنوها إلى منشطات هرمونية، 
اللقاح  حبوب  طريق  عن  الهرمونات  من  قسم  جتهيز  ويتم 
التي تساعد في زيادة معدل منو املبيض، إضافة إلى تشجيع 

املبيض على إنتاج الهرمونات التي تشجع منو الثمار.
Phyto hormones وتعرف الهرمونات النباتية

قبل  من  تنتج  الغذائية  غير  عضوية  مركبات  أنها  على 
النبات وميكنها بتراكيز قليلة أن حتفز Promote أو تثبط 
في  الفسيولوجية  الفعاليات   Modify أو حتور    Inhibit
 Correlation النبات وهذه املركبات تعمل كعوامل ارتباط
النبات بنمو أجزائه  factors مهمتها ربط منو أحد أج��زاء 

األخرى. 
وهناك خمسة مجاميع من الهرمونات النباتية هي: 

مواد  وهي  والسايتوكاينينات  واجلبرلنيات  األوكسينات 
مشجعة للنمو Groeth promoters وحامض االبسيسك 
 Growth Inhibitors للنمو   واالثيلني وهي مواد مثبطة 

.)1995 ، )Davies
هرموني  منشط  إلى  العقد  عملية  في  الثمار حتتاج  إن 
ويتم جتهيز جزء من هذه الهرمونات عن طريق حبوب اللقاح 
التي تساهم بدور مهم في منو املبيض إضافة إلى تشجيعها 
للمبيض نفسه على إنتاج الهرمونات وقد يحدث العقد دون 
عملية إخصاب ويكون بكرياً ووجد أن النباتات التي لها القدرة 
للتلقيح حتتوي مبايض  إنتاج ثمار بكرية بدون احلاجة  على 
إزهارها على تراكيز عالية من الهرمونات )إبراهيم، 1995(.

أما بالنسبة لثمار نخيل التمر، فإن عدم حدوث التلقيح 
واإلخصاب يؤدي إلى حدوث احلاالت التالية:

تساقط األزهار غير امللقحة واملخصبة كافة.  .1
واحدة  م��رة  املخصبة  غير  األزه���ار  مبايض  من��و   .2
مكونة ثالث ثمرات صغيرة عدمية البذور متصلة بقمع واحد 

.)Perianth(
منو مبيض واحد من املبايض الثالثة غير املخصبة   .3

مكونة ثمرة واحدة بكرية خالية من البذرة.
إن الثمار غير املخصبة تسمى )شيص(، وهي غير صاحلة 
لالستهالك، وتكون غير ناضجة، أي ال متر مبراحل النضج 

التي متر بها الثمار الطبيعية املخصبة.
وتشير الدراسات والبحوث على أن األزهار في النباتات 
العنب  أصناف  بعض  مثل  طبيعية  بصورة  بكرياً  تعقد  التي 

من  معني  مستوى  على  حتتوي  امل��وز،  وكذلك  واحلمضيات، 
أثناء مرحلة  تعتبر حرجة  فترة  وفي  يعتبر حدياً  الهرمونات 

تفتح األزهار. 
وبني Nitsch ، )1970(، أن مصدر الهرمونات في الثمار 
التي تعقد بكرياً بشكل طبيعي هي البويضات التي تكون لها 
قابلية على إنتاج كميات من األوكسينات كافية لنمو أنسجة 
الثمرة، أما بالنسبة لنخيل التمر، فلقد أشار إبراهيم، )1995(، 
الداخلية  واجلبرلينات  األوكسينات  ملستويات  دراس��ت��ه  في 
خالل تطور ثمار صنف احلالوي إلى أن تراكيز اجلبرلينات 
واألوكسينات كانت عالية في األزهار غير امللقحة، حيث بلغت 

99.5 و450.9 ميكرو غرام / كغ وزن طازج على التوالي. 
وهذا ما أكده خلف )2002(، في دراسته حملتوى األزهار 
غير امللقحة لصنف البرحي من األوكسينات والسايتوكاينينات، 
حيث بلغت التراكيز 344 و 126 ميكرو غرام / كغ وزن طازج 

في األزهار غير امللقحة على التوالي.
في  غنية  النخيل  إزه����ار  م��ب��اي��ض  أن  ع��ل��ى  ي���دل  وه���ذا 
في  احل��ال  هو  كما  واجلبرلنيات  األوكسينات  من  محتواها 
بعض النباتات وخاصة مبايض أزهار الفاكهة التي تعقد بكرياً 
مثل بعض أصناف البرتقال والعنب، وأن هذه التراكيز العالية 
الطبيعي  البكري  العقد  عن  املسؤولة  تكون  قد  اإلزه��ار  في 
وال  النمو  في  تستمر  التي  امللقحة  غير  التمر  نخيل  ألزه��ار 

تسقط مكونة ثمار يطلق عليها )الشيص(.
لوجود  تلقيح  إلى  البكري يحدث دون احلاجة  العقد  إن 
تراكيز عالية من األوكسينات في مبايض أزهارها وكذلك فإن 
البويضات الصغيرة ونسيج الكيس اجلنيني هما مركز إنتاج 

السايتوكاينينات في الثمار البكرية.
التمر  نخيل  ثمار  منو  منط  أن   ،)2002( خلف  والح��ظ 
صنف البرحي البذرية والبكرية معبراً عنه بالزيادة في وزن 
األسي،  النمو  منحى  كالهما  في  سلك  قد  وحجمها  الثمرة 
وعلى الرغم من دور البذرة الواضح في تفوق الثمار البذرية 
أنه لم  البكرية إال  بالثمار  الوزن واحلجم مقارنة  في  معنوياً 

يكن للبذرة دور في حتديد منط منو الثمار.
وإن لثمار النخيل القدرة على العقد البكري بسبب وجود 
مبياض  في  والسايتوكاينينات  األوكسينات  من  عالية  تراكيز 
اإلزه���ار. إن الثمار البكرية وم��ن خ��الل دراس��ة منط سرعة 
التنفس فيها لصنفي احلالوي والبرحي متيزت بعدم حدوث 
االرتفاع املفاجئ في سرعة التنفس الذي يحدث أثناء نضج 
النضجي(.  )التنفس   Climacteric يسمى  وال��ذي  الثمار 
وذل��ك لعدم وج��ود ال��ب��ذرة امل��ص��در األس���اس إلن��ت��اج االثيلني 
التنفس  ع��ن ح��دوث  ال��ذي يكون م��س��ؤوالً  )ه��رم��ون النضج( 

النضجي، لذا ال تنضج الثمار البكرية.
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األستاذ الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم
املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة )أكساد(
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الرسالة األولى:

ز للعلوم والتقنية من سعادة 
وصلتنا رسالة غالية من مدينة امللك عبد العزي

العلمي،  البحث  لدعم  الرئيس  نائب  الرشيد  أحمد  بن  الله  عبد  الدكتور 

تتحدث عن دعم املجلة بالدراسات واألبحاث العلمية التي تتعلق بالنخيل 

عمالق،  تقني  من صرح  العلمي  الدعم  هذا  نقدر  بدورنا  ونحن  والتمور، 

وبرسالتها  باملجلة  الرشيد  الله  عبد  الدكتور  سعادة  اهتمام  غالياً  ونثمن 

العلمية.. فاهتمامكم يثلج صدورنا..

الرسالة الثانية:

اهتمت شركة سابك العاملية باملجلة، وظهر ذلك في الرسالة التي وصلتنا.. 

ونأمل أن نكون عند حسن الظن واملسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، فثقتكم 

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  لسعادة   .. شكراً  إل��ي��ه..  نسعى  أسمى  ه��دف 

باملجلة  الكبير  اهتمامه  على  املاضي  حمد  بن  محمد  التنفيذي  الرئيس 

ومحتواها العلمي..

الرسالة الثالثة:

بن  أحمد  األستاذ  سعادة  القصيم  منطقة  أمني  من  ثناء  رسائل  تصلنا  ان  جميل 

صالح السلطان، خاصة بعد تناول املجلة ملهرجان بريدة للتمور وإلقاء الضوء عليها 

ومشروعاتها واهتمامها بالنخيل والتمور.. هذا واجبنا ونعدكم باألفضل دائماً.

الرسالة الرابعة:

وصلتنا رسالة عزيزة من سعادة األستاذ عبد الله بن سعد املزروع، التي حملت 

إطراًء ونقداً موضوعياً، واقتراحات وجيهة.. ونعدكم قدر املستطاع  أن نتالفى 

أي أخطاء في املستقبل، وسنأخذ مبقترحاتكم، آملني من الله العلي القدير أن 

يلهمنا الصواب، وأن نكون عند حسن الظن دائماً وأبداً.. شكراً الهتمامكم.

الرسالة اخلامسة:

من »إدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي« اإلدارة الزراعية، وصلتنا رسالة حتمل عددا من 

االقتراحات واملوضوعات عن تطوير العمل اإلعالمي في املجلة، وكذلك بعض املالح�ظات، 

ونحن على يقني من صدق املسعى الذي من أجله أرسلت إلينا هذه االقتراحات واملالحظات، 

ولهذا سنسعى بعقول تنشد األفضل دائماً، وتقدر النقد املوضوعي.. أن نحقق ما يصبو إليه 

أصحاب الفكر والرأي الصائب.. 

يسعد 
                   أن تتلقى تعليقات شركائها وقرائها

مجلة      

        األعزاء، واقتراحاتهم وآرائهم، وكذلك مساهماتهم..

 فأنتم– بحق – املرآة الصادقة للمجلة.. 

info@date-palm.j.com : نسعد بتواصلكم على البريد اإللكتروني          

النخيل والتمور

النخيل والتموربريد جملة



60

pa
lm

 &
 d

at
es

في  وخصوصا  العذوق،  من  سنويا  البلح  حبات  تتساقط 
الوقت الذي يلي مرحلة اللقاح. ميكن أن يعتبر هذه التساقط 
طبيعيا إذا لم يتجاوز 40% من نسبة ثمار العذق. عندما يتجاوز 
ذلك يصبح الضرر اقتصاديا يستدعي التدخل من قبل املزارع. 
على  للحصول  املفضلة  اخل��ف  نسبة  على  النسبة  ه��ذه  بنيت 
املسببة لتساقط  للتسويق. من األمور  ثمار ذات حجم متميز 
الثمر )أو ما يسميه املزارعون احلتت( إصابة عذوق التمر بآفة 

سوسة الطلع أو آفة دودة البلح الصغرى. تصيب آفة سوسة 
الطلع العذوق في فترة اإلزه��ار، حيث تتغذى هذه اآلفة على 
الزهور والثمار حديثة العقد ويختفي أثرها بعد هذه املراحل. 
أما آفة دودة البلح الصغرى فإنها تتركز على إصابة الثمار في 

أول مرحلة العقد وفي مرحل اخلالل )البسر(.
يرى  لم  االنتشار، حيث  اآلف��ات حديثة  من  الطلع  سوسة 
لها أثر اقتصادي إال في السنوات اخلمس األخيرة. ويتوقع أن 

احلتات في متور النخيلإرشــــــــــــــــــــــــــــاد
أسبابه وعاجه

الدكتور / عبد الرحمن بن سعد بن عبد العزيز الداود
قسم وقاية النبات –
 وكيل اجلودة بكلية علوم  األغذية و الزراعة
جامعة امللك سعود

هو معلوم فإننا كمسلمني الواجب علينا أن نعتني بهذه النخلة التي أمرنا أن نهتم بها كما كما 
ورد عن الرسول الكرمي صلوات الله وسامه عليه, ويتضح بجاء أهمية العناية بالنخيل 
التمور  وصفات  اجليدة  التمور  ألصناف  املستهلكني  قبل  من  االشتراطات  ومع  للتمور  املتزايد  الطلب  مع 
املتميزة من ناحية احلجم والطعم, من هذه العمليات التي تساعد على الوصول لرضى املستهلك التسميد 
اجليد والري املنتظم وخف الثمار ومكافحة اآلفات التي قد تعتري اجلذور والسيقان واألوراق والثمار لهذه 
الشجرة املباركة, في هذه العجالة سنتطرق ملشكلة تتعرض لها متور النخيل وهي ظاهرة تساقط التمور.
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ومن أهم اآلفات التي تصيب متور النخيل في مرحلة اخلالل دودة البلح الصغرى أو ما 
تسمى باحلميرة والتي تؤدي اإلصابة بها إلى تساقط أزهار وثمار النخيل بعد العقد, ومع 
أن بعض املزارعني يعتقد أن احلتات البسيط يؤدي إلى حتسني صفات التمور من ناحية 
احلجم والنوعية لتشابه تأثيره مع خف العذوق, إال إن بعض حاالت احلتات الناجتة عن 
تغذية دودة البلح الصغرى ميكن أن يؤدي إلى فقدان محصول النخلة بكامله كما حدث في 

بعض مناطق زراعة النخيل باململكة في بعض مواسم األعوام املاضية.

دورة حياة دودة البلح الصغرى
دودة البلح الصغرى هي من الفراشات الصغيرة احلجم ذات اللون البني الفاحت الباهت 
والتي تنشط لياًل ويبدأ نشاط اجليل األول منها مع بداية شهر مارس والذي يتزامن مع 
فترة تلقيح وعقد متور النخيل )وهذا يعتمد على املنطقة املوجود بها النخيل من ناطق 

اململكة( حيث يحدث اآلتي :
تتحول العذارى )التي خرجت من يرقات اجليل األخير للعام السابق( الساكنة   �
في آباط سعف النخل إلى فراشات تتزاوج وتضع البيض على األزهار والثمار العاقدة في 

العذق.
يفقس البيض إلى يرقات صغيرة احلجم.  �

القمع  أسفل  تقرض  العاقدة حيث  والثمار  األزه��ار  اليرقات على  تتغذى هذه   �
للثمرة )صورة( وتدخل عن طريق لب الثمرة إلى النواة التي تكون بيضاء غضه في هذا 
الطور وتتغذى على جزء منها ومن ثم تنتقل إلى ثمرة أخرى وهكذا مع ربط كل ثمرة بنسيج 
حريري قبل الدخول حتى ال تسقط بها عند التغذية مما ميكنها من إصابة ثمار أخرى 

على نفس العذق.
يصبح مظهر اإلصابة املميز لهذه اآلفة هو وجود ثمار متغذى عليها يتحول لونها   �
للداكن وتكون معلقة بنسيج حريري على طول الشمراخ في العذق وفي النهاية قد تسقط 

هذه الثمار )صورة(.
عندما يكتمل منو اليرقة تتحول إلى عذراء ومن ثم إلى حشرة كاملة.  �

فترة التحول من بيضة إلى حشرة كاملة حتدث في فترة تقارب الشهر.  �
تضع هذه الفراشات البيض مره أخرى بعد التزاوج وهكذا تعاد دورة احلياة.  �

لهذه احلشرة ثالثة أجيال في السنة, وأخطر جيل اجليل الثاني.  �
تقضي يرقة اجليل الثالث فترة اخلريف والشتاء على هيئة يرقة كاملة النمو في   �

آباط السعف حيث تتحول إلى عذراء في الربيع التالي ومن ثم إلى فراشة.

الوقاية والعالج من احلتات
اآلفات  )أح��د  الصغرى  البلح  دودة  حياة   دورة  عن  البسيطة  النبذة  هذه  وبعد 

املسببة للحتات, حيث تشاركها آفة سوسة الطلع في هذا األمر( ميكن لنا 
أن نتساءل عن األمور الوقائية والعالجية للتحكم في أعداد اآلفات املسببة 

للحتات.
السابقة  للسنة  النخيل  ثمرة  )ص��رام(  بعد حصاد  العملية  تبدأ 
حيث تنظف جمارة النخلة من متبقيات احملصول ومتبقيات العذوق 
القدمية والليف التالف ثم تعفر جمارة النخلة بأحد مبيدات املالمسة 

عند  العذوق  تعفر  التلقيح  وعند  اجلديد  احملصول  سنة  وفي  احلشرية. 
حتتاج  التي  األصناف  حالة  )في  التغطية  أو  للعذق  الربط  وقبل  التلقيح 
من  الله  التعفير مبشيئة  هذا  يقلل  (, سوف  الكم  يسمى  ما  أو  التغطية 
أعداد اآلفة للجيل األول, بعد عقد الثمار للنخيل, أي بعد التلقيح ب� 2 
إلى 3 أسابيع تقريبا, وبعد تقويس العذوق )تركيب العذوق( ترش العذوق 

مببيد مالمسة حشري, حيث توجد أنواع من هذه املبيدات تختلف فترة بقائها على 
احملصول من مدة تتراوح بني أسبوعني إلى شهرين ولذا فإن فترة الرش الثانية مرتبطة 

بفترة بقاء املبيد إال أنه من املهم قبل الرشة األولى أن تفك العذوق من رباطة
اللقاح وتنظف كي يتمكن املبيد من التخلل بني شماريخ العذق )وهذا

ما يحدث عادة عند تقويس العذوق(. بهذه الرشة الثانية تكون ثمار النخيل
في مرحلة اخلالل قد مت وقايتها من هذه اآلفات. يوجد في السوق

مبيدات حيوية تعتمد على سموم بكتيرية قاتلة لبعض أنواع اآلفات,
فيحسن استخدامها في الرشة الثانية إن وجد هذا املبيد

احليوي.

م  ا ستخد ال ا
آفات  ملكافحة  للمبيدات  املقنن،  وغير  اجلائر، 
إال مستوى حد  اآلف��ة  إال ظهور هذه  أدى  النخيل 
الضرر االقتصادي. أما دودة البلح الصغرى فهي 
احلتت  مبسمى  ولكن  امل��زارع��ن  ألغلب  معروفة 
املقالة  ه��ذه  اآلف��ة. في  بهذه  فعليا  يرتبط  وال��ذي 
كنموذج  الصغرى  البلح  دودة  آلف��ة  التطرق  سيتم 
آلفات ثمار نخيل التمر في مرحلتي اإلزهار والعقد 

وبداية مرحلة اخلالل )البسر(.
ظاهرة تساقط حبات التمر )أو ما يطلق عليه 
امل��زارع��ن احل��ت��ات( حت��دث على فترات  كثير من 
ذلك  وأس��ب��اب  للثمرة،  النمو  أط���وار  م��ن  مختلفة 
منها ما هو طبيعي ومنها ما يكون نتيجة اإلصابة 
باآلفات التي تصيب كثير من أصناف النخيل في 
مناطق زراعتها بأنواع عديدة من اآلفات احلشرية 
آفات  بعض  أهمية  ازدادت  وقد  احلشرية،  وغير 
بزيادة  وذل���ك  ال��زراع��ي��ة  التغيرات  بسبب  التمور 
االستخدام غير  وبسبب  بالنخيل  املزروعة  الرقعة 
التغيرات  وك��ذل��ك  ال��ك��ي��م��اوي��ة،  للمبيدات  املنظم 
كما  األمطار  في  وقلة  جفاف  فترات  من  اجلوية 

ذكر سابقاً.
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 بخالف النخيل اإلناث حيث مكن اإلكثار بالفسائل 
على  احلصول  وبالتالي  الوراثية  الصفات  تثبيت  من 
أصناف كاخلالص والشيشي والرزيز ...تعامل املزارعني 
مع الفحول بطريقة مختلفة حيث مت إكثار الفحول في 
الغالب عن طريق البذرة وترتب عن ذالك أن جل الفحول 
املوجودة حاليا هي خليط وراثي، وكل فحل يختلف عن 
اآلخر. وبينت الدراسات العديدة املجراة على الفحول 
إغريض   20 معدل  ينتج  أن  ميكن  ال��واح��د  الفحل  أن 
حتتوي على 60 إلى 280 شمراخ طيلة 30 يوما وتعطي 
ما يقارب 500 جم من حبوب اللقاح ومن املتعارف عليه 
لضمان جناح التلقيح هو معدل فحل واحد لكل 50 نخلة.                                                                                       
وتختلف نسبة اإلخصاب لدى الفحول من 2% إلى %90 
الفحول اجليدة واحلذر من  ، مما يحتم علينا إختيار 
إستعمال أفحل ذات خصوبة ضعيفة ألن ذالك ينتج عنه 
التعرف  الشيص.وميكن  ظهور  و  ضعيفة  إثمار  نسبة 
التي  للقاح  القوية  الرائحة  عبر  اجليدة  الفحول  على 
تدل على نسبة إخصاب عاليه ، كذالك عدم تساقط 

األزهار الذكرية من الشمراخ.
الطريقة التقليديه في التلقيح برهنت على جناحها 
ولكن لها سلبيات تتمثل في انها تتطلب كميات كبيرة 
العقد على حساب اجلودة  يزيد نسبة  اللقاح مما  من 

وبالتالي تستوجب زيادة تكلفة عملية اخلف.  
مع تطورزراعة النخيل وإنشاء مزارع كبيرة حتتوي 
على مئات اآلالف من النخيل باململكة أصبحت امليكنة 
وتكلفة  األش��ج��ار  صعود  من  للتقليل  ض��روري��ة  طريقة 
عملية التلقيح ، ويعتبر التلقيح اآللي ناجحا وإقتصاديا 

ولكنه يظل في متناول املزارعني الكبار.  
املزارع  مستوى  على  املطروحة  اإلشكاليات  وتظل 
وجود  ف��ي  أس��اس��ا  وتتمثل  احل��ل��ول  تستوجب  ال��ع��ادي 
فترات ندرة اللقاح في السوق وعدم توفره عندما تكون 
بعض النخيل اإلناث تتطلب التلقيح وعدم متكن املزارع 

من خزن الشماريخ الذكرية ملدة طويلة.   
في هذا اإلطار وفي إطار إيجاد احللول ملثل هذه 
باململكة  التمور  وإنتاج  النخيل  زراع��ة  وتطوير  املشاكل 
والتمور ممثال  النخيل  ألبحاث  الوطني  املركز  يقوم   ،
كبير اخلبراء مبنظمة  إش��راف  اإلنتاج حتت  في قسم 
األغذية والزراعة الدكتور عبدالله بن عبدالله بتنظيم 
وطرق  عمليات  مختلف  ح��ول  للمزارعني  حقلية  أي��ام 

التلقيح مبناطق زراعة النخيل باململكة.   

في  واملنفذة  التلقيح  في  املتبعة  الطرق  أه��م 
األيام احلقلية مع املزارعني: 

أ - التلقيح اليدوي
إل��ى 10(   3 ( املذكرة  الشماريخ  يتمثل في وض��ع   
وب��ص��ورة مقلوبة  امل��ؤن��ث بعد تفتحه  وس��ط األغ��ري��ض 
الطريقة  بعد ذلك باخلوص. هذه  تربط  ثم  )عكسية( 
التقليدية برهنت على جناعتها ولكن من أهم سلبياتها 
أنها تتطلب كميات كبيرة من اللقاح وتؤدي لنسبة عقد 
متثل  أنها  كما  اخل��ف.  عملية  تكلفة  يزيد  مما  عالية 
مشكلة عند ندرة اللقاح في السوق وأثناء احتياج املزارع 

د. عبد اهلل بن عبد اهلل

كبير اخلبراء وخبير إنتاج النخيل  مبنظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء

إرشـــــــــــــــــــــــــــاد
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FAO- Project UTFN/SAU015/SAU

العربية تعد  اململكة  في  التمر  نخلة 
ال���س���ع���ودي���ة أح�����د أه�����م دع���ائ���م 
ف���ي االقتصاد  األث����ر  ول��ه��ا ع��ظ��ي��م  ال����زراع����ة 
الوطني والنخلة شجرة ثنائية املسكن يحمل 
ال��ذك��ر أزه����ارا م��ذ ك��رة وحت��م��ل األن��ث��ى أزه���ارا 
من  الب���د  التلقيح  عملية  ت��ت��م  ول��ك��ي  م��ؤن��ث��ة 
إيصال حبوب اللقاح لألزهار األنثى.ومن طرق 
أو  الريح  بواسطة  الطبيعي  التلقيح  اإليصال 
و  إقتصاديا.  ولكنها ليست مجدية  احلشرات 
جدوى  إثبات  من  عبرالزمان  املزارعون  متكن 
الشماريخ  وض��ع  ف��ي  املتمثل  ال��ي��دوي  التلقيح 
امل���ذك���رة ب���ص���ورة ع��ك��س��ي��ة داخ����ل األغ��ري��ض 
األن����ث����وي ث���م ت��ت��م ع��م��ل��ي��ة رب����ط األغ���ري���ض 
املذكرة  ال��ش��م��اري��خ  ع���دد  أن  ك��م��ا  ب���اخل���وص. 
أن  ال��ازم��ة لتلقيح األغ��ري��ض األن��ث��وي ميكن 
يختلف حسب الصنف املؤنث أو جودة اللقاح.
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إلى إجراء عملية التلقيح )التنبيت(. من سلبياتها أيظا املدة 
القصيرة املمكنة خلزن اللقاح كشماريخ مع إمكانية إصابتها 

ببعض الفطريات وإنخفاض نسبة حيويتها ايضا.      

ب - التلقيح باستخدام قطع«اإلسفنج«
يتمثل في إستخالص حبوب اللقاح من الشماريخ املذكرة 
ووضعها في علب متوسطة احلجم متكن من تخزينها بالثالجة 
وكلما اقتضت احلاجة يخلط منها مع الدقيق بنسبة 1إلى 4 
في إناء وتغمس بداخله قطع األسفنج التي ال يتجاوزطولها 
بخليط  املشبعة  األسفنج  قطعة  ذل��ك  بعد  وتوضع  س��م.   25
وتربط   املؤنثة(    العذوق)الشماريخ  داخ��ل  والدقيق  اللقاح 

باخلوص.  
 بالتوازي مع استعمال الطريقة التقليدية ينصح بإدخال 
هذه الطريقة ألنها متكن من حفظ اللقاح بالثالجة ملدة طويلة 
)سنة ف��ي درج��ة ح���رارة منخفضة الت��ت��ج��اوز5 درج���ات فوق 
الصفر( وتنهي معاناة املزارعني من ندرة اللقاح في األسواق 
وتتطلب فقط كميات قليلة من حبوب اللقاح ومتكن من التحكم 
في نسبة العقد وبالتالي تسهل عملية اخلف واحلصول على 

منتج مبواصفات عالية. 
ب��أن  ه��ذه الطريقة تستعمل في دول أخرى  م��ع  العلم  

وبينت جدواها  النخيل  من  اآلالف  لتلقيح  واس��ع  نطاق  على 
النخيل  ألبحاث  الوطني  باملركز  كما مت جتربتها   وجناعتها 
وال��ت��م��ور ب��األح��س��اء ول���دى ال��ع��دي��د م��ن امل���زارع���ني وأعطت 
التلقيح  احل��االت على طريقة  بعض  تفوقت في  نتائج جيدة 

التقليدي.    

ج - التلقيح اآللي 
الهواءالكبيرة  ظغط  آل��ة  بإستخدام  اآلل��ي  التلقيح  يتم 
)كمبريسور( وبإستعمال حبوب اللقاح املستخلصة واملخلوطة مع 
اللقاح/دقيق(  حبوب   4/1-6/1-8/1 مختلفة)  بنسب  الدقيق 
التلقيح  التجميع إلمتام عملية  يتم وضعها في صندوق  أن  بعد 
وتستعمل األنابيب املعدنية إذا كانت النخلة طويلة وذلك للوصول 

للعذوق.  
وميكن كذلك إستعمال آلة التلقيح الصغيرة والتي تستعمل 
نفس اخلليط من حبوب اللقاح والدقيق مع إمكانية تركيب أنابيب 

بالستيكية لنخيل متوسط الطول.
من مميزات التلقيح اآللي اإلقتصاد في كمية حبوب اللقاح 
واليد العاملة وكذلك سهولة االستخدام خاصة بالنسبة للمزارع 
احلديثة ذات املساحات الشاسعة باململكة )حيث املسافات البينية 

كبيرة( التي غالبا ما تكون تكلفة العمالة بها جد مرتفعة.
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تطور نوعي, جنح فريق بحثي من جامعة في 
امللك سعود في حفظ بلح البرحي طازجًا 
زالت  ومــا  أشــهــر,  سبعة  اآلن  حتى  بلغت  أشــهــر  ولــعــدة 
بذل  ولــقــد  الــســابــع.  الشهر  فــي  مستمرة  التجربة 
خمس  من  ألكثر  متواصًا  جهدا  البحثي  الفريق 
الناجعة  الطريقة  إلــى  التوصل  مت  حتى  ســنــوات 
على  منها  جــزء  في  الطريقة  وتعتمد  ذلــك,  في 
تنفس  لتائم  التبريد  مستودع  بغازات  التحكم 
بالفعل في عدة غازات  التحكم  الثمار. وقد مت 
وثاني  واإليثيلني  واألكسجني  النيتروجني  مثل 

أكسيد الكربون وغيرها. 

باستخدام تقنية التحكم في غازات التخزين
جناح حفظ بلح البرحي الطازج ألكثر من ستة أشهر
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استخدام  الطريقة مت  ه��ذه  ف��ي  أن��ه  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
التبريد فقط )ب��دون جتميد( وب��دون أي م��واد حافظة أو 
غازات مضرة بالصحة أو البيئة. ولقد بدأت التجارب منذ 
أكثر من عدة سنوات تتوجت باحلصول على دعم من مدينة 
تبريد  مستودعات  لبناء  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 
وفق  بنائها  ثم  وم��ن  محلياً  تصميمها  أمكن  جتارية  شبه 
أسس هندسية دقيقة للتحكم بالغازات وعدد من العوامل 
البرحي  لبلح  احليوية  العمليات  من  تبطئ  والتي  األخ��رى 

وبالتالي احملافظة عليها ألطول فترة ممكنة.
اململكة  إنتاج  أن  املتوافرة  اإلحصائية  املعلومات  ومن 
من التمور يبلغ 984 ألف طن من حوالي 23 مليون نخلة. 
آلخر  صنف  من  ال��واح��دة  النخلة  إنتاج  معدالت  وتتباين 
حيث تعتمد على عمر النخلة ووضعها ومناخ املنطقة ونوع 
اإلنتاج  معدالت  وتتفاوت  امل��ت��واف��رة،  الزراعية  اخل��دم��ات 
للنخلة.  إل��ى 350 كجم متر  السنوي في احل��دود من 50 
تستهلك التمور في اململكة العربية السعودية في مرحلتي 
اإلنتاج  م��وس��م  وال��رط��ب خ��ال  ال��ب��س��ر(  البلح )اخل����ال، 
القصير نسبياً والذي ميتد من حوالي بداية شهر أغسطس 
إلى نهاية شهر أكتوبر، بينما تستهلك مرحلة التمر )التمور 
العام  م��دار  على  الرطوبي(  احملتوى  ومنخفضة  متوسطة 

ال��ت��ال��ي. وق��د درج عديد من  امل��وس��م  ب��داي��ة  وحتى 
املستهلكني في اململكة لتخزين التمور في مرحلتي 
)-18°م(  املنزلية  املجمدات  في  والرطب  البلح 
إلطالة فترة استهاكها. ونظرا للزيادة في إنتاج 
جديدة  تقنيات  إيجاد  يتطلب  ذلك  فإن  التمور 
في مجال ما بعد احلصاد بغرض اإليفاء بتلك 
املتطلبات وبغرض تقليل الفاقد واحلفاظ على 
العائد  للزيادة  بالتالي  ي��ؤدي  وال��ذي  اجل��ودة 
الفردي والوطني ومبا له من مردود إيجابي 

على املجتمع ككل.
ف��ي ه���ذا امل��ش��روع حل��ف��ظ ال��ب��رح��ي مت 
اجلوانب  وه��ي  هامة  أرب��ع جوانب  دراس��ة 

ال��ه��ن��دس��ي��ة ل��ك��ل م��ن م��س��ت��ودع��ات ال��ت��ب��ري��د وال��ت��ح��ك��م في 
للثمار  واجل�����ودة   الهندسية  اخل����واص  وك��ذل��ك  ال���غ���ازات 
احلمدان  محمد  ب��ن  عبدالله  أ.د.  م��ن  ك��ل  عليها  أش��رف 
)الباحث الرئيس( د. بكري حسني حسن )باحث مشارك(،

احلسي  التقييم  وت��ش��م��ل  والتحليل  ال��ت��غ��ذوي��ة  اجل��وان��ب 
والتي  األكسدة  ومضادات  والسكريات  اإلنزميي  والنشاط 
والزراعة  األغذية  علوم  كلية  عميد  سعادة  عليها  أش��رف 
وقد  )باحث مشارك(.  القحطاني  بن عبدالله  أ.د. حسن 
مت كذلك قياس معدل تنفس البلح األصفر املخزن في بيئة 
مغلقة بقياس نسبة الزيادة في CO2 والنقص O2 عند 
درجة حرارة مختلفة )1 و 5 و10 و 24°م(. كذلك مت قياس 
التنفس وإنتاج اإليثيلني لبلح البرحي األخضر. كان معدل 
التنفس لبلح البرحي الطازج 2.85 )مجم/كجم.ساعة(. كما

ل���وح���ظ أن ت��ن��ف��س ال��ب��ل��ح األخ���ض���ر ك����ان ح���وال���ي ثاثة 
أضعاف البلح األصفر. كما أن زي��ادة درجة احل��رارة أدى 
مل/كجم.  2.82 من  اإليثيلني  إنتاج  في  كبيرة  زي��ادة  إلى 
25°م.  عند  مل/كجم.يوم   25.51 إل��ى  2.4°م  عند  ي��وم 
االقتصادية  اجل����وان����ب  ك���ذل���ك  ال����دراس����ة  وش��م��ل��ت 
وج����دوى امل��ش��روع ب��ن��اء ع��ل��ى ب��ي��ان��ات ودراس�����ات ميدانية

قام بها 
الف����ريق 
البحث����ي 
وال�������ت�������ي 
أ.د.  ع��ل��ي��ه��ا  أش����رف 
إسماعيل  ص��ب��ح��ي 

)باحث مشارك(. 
بالذكر  واجل��دي��ر 
أن������������ه م���������ن خ������ال 
وزع  ال��ذي  االستبيان 
على جت�������ار التم�������ور 
وباألخ����ص ل���ب���ل���������ح 
البرحي ذكروا أنه من 
امل�س��تح���ي���������ل حفظ 
أك��������������ث���������ر  الب�ل��������ح 
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الطرق  شتــــــى  حاولوا  وأنهــم  شهـــــر.  مـــــــــن 
القش  استخدام  مثل  الشخصية  واحملـــاوالت 
تفلح  لم  ولكنها  وغيرها  اخلشبي  والصندوق 
إنتاجه  أوج  في  البرحي  بلح  يباع  لذا  كذلك. 
بني 2-5 ريال للكيلو نظراً للكميات الهائلة املنتجة 
منه. وبعد ذلك يبدأ زيادة أسعار الثمار حتى تصل 
في نهاية املوسم إلى أكثر من 30 ريال لكيلو البرحي 
الذي تزرع نخيله في شمال اململكة.  وبعـــــــدها ينقطع اإلنتاج 
في  االقتصادية  األهمية  نأتي  وهنا  يليه.  الذي  املوسم  حتى 

بيعه لتأتي بعد انتهاء موسم اإلنتاج مباشرة.
ومن خالل هذا املشروع مت بناء سبع مستودعات تخزين 
والــتــي جنحت في  والــزراعــة  كلية علوم األغــذيــة  فــي معامل 
تــذوق لعدد من  الفترة. وكــان هناك  البلح طــوال هــذه  حفظ 
بينوا حفاظ هذه  التخزين والذين  املتخصصني كل شهر من 
الثمار على جودتها. ومن جانب آخر أمكن كذلك حفظ هذه 
الثمار داخل ثالجة املستهلك والتي استمرت حتى عدة أسابيع 

طازجاً.
هذا النجاح مت بفضل الله ثم دعم جامعة امللك سعود 
مبا احتاجه املشروع من بنية أساسية وكذلك مدينة امللك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتي لم تتردد في دعم هذا 
املشروع حتى وصل إلى النجاح املأمول. ويؤمل أن تستثمر 
مثل هذه األبحاث اإلستراتيجية مبشاريع ومصانع تستفيد 

من هذا املنجم الواعد.

مقتطفات:
- أول جناح يتحقق حلفظ بلح البرحي طازجاً ولفترة 

تزيد عن  6 أشهر!! وبنسبة جناح تزيد عن %80.
- يفتح املجال الستهالك هذه الفاكهة الطازجة طوال 
وفتح  وغيرها.  ألوروبـــا  خاصة  للتصدير  كذلك  السنة.. 

املجال ملنتجات أخرى..
- أسعار بلح البرحي تتراوح بني 2-5 ريال/كجم ترتفع 

إلى أكثر من 30 ريال آخر املوسم.
- بعض املزارع في اململكة لديها أعداد هائلة من نخيل 
البرحي تصل إلى أكثر من 20 ألف نخلة في مزرعة واحدة. 
وهناك معاناة من قبل املزارعني في تسويق البلح في ذروة 

اإلنتاج )شهري أغسطس وسبتمبر(.
- شارك عدد من طلبة اجلامعة والدراسات العليا في 

تخطيط وتنفيذ هذه املشاريع البحثية.
ليواصل  والتمور  النخيل  كرسي  تبني  إلى  احلاجة   -
مخرجاته  وحتويل  املنجم  هــذا  استكشاف  في  ويبدع  بل 

إلى مشاريع استثمارية واعدة. وأهمية وجود مظلة ترسم 
والتمور  النخيل  مــن  لالستفادة  اإلستراتيجية  املشاريع 

واالرتقاء بها نحو العاملية.. 
- التمور ومنتجات النخلة األخرى منجم استراتيجي 
غذائي  وأمــن  وإستراتيجية  شرعية  أبــعــاد  ذو  »أخــضــر« 
يجب فاستغاللها ي مشاريع مبنية على أسس اقتصادية 
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يوضح الشكل رقم )2( مخطط خطوات جمع محصول البرحي ونقله واستامه وفرزه في موقع التخزين.

برحي »جنوب الكرة األرضية« 
بدأ الظهور في األسواق

أبوظبي. خاص مجلة النخيل والتمور.
ش��ه��دت ب��ع��ض أس����واق اإلم�����ارات وم��ن��ط��ق��ة اخلليج  
خ��ال شهري  نضجها  ب��دأ  مت��ور  ظهور  م��ؤخ��راً  العربي 
فبراير ومارس اجلاري من نوع )خاص، برحي، خنيزي، 
وغيرها..( في وقت تغيب فيه بلح ورطب هذه األصناف 
عن األس��واق خال هذه الفترة من العام، حيث ال تصل 
العالم في اجل��زء  الشمالي من  ب��دول  التمر  ثمار نخيل 
الكرة األرضية إلى مرحلة الترطيب قبل شهر يونيو ومع 
بداية فصل الصيف، وعليه فإن وجود الرطب في فصل 
الشتاء لهو دليل خير وتفاؤل وسلعة محببة حملبي التمور 
الطازجة. واجلدير بالذكر أن هناك برنامج مشترك مع 
منظمة األغذية والزراعة إلنتاج هذه األصناف في دولة 
في  كذلك  الزراعية  الظاهرة  شركة  واستثمرت  ناميبيا. 
البرحي  بلح )بسر(  مثل تلك املشاريع، والذي مت عرض 
واخلاص خال املؤمتر الدولي الرابع لنخيل التمر في 
أبوظبي الشهر اجلاري. وهذا يتكامل مع مشروع حفظ 
البرحي السابق حيث يحفظ بلح البرحي الطازج ملدة ستة 
أشهر إلى حني يبدأ نضج متور ناميبيا. ومجلتكم »مجلة 
متكامل  بعمل حتقيق  الله  بإذن  والتمور« ستقوم  النخيل 

عن التمور ونضجها املبكر في ناميبيا.
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جدول )1(. مقارنة بني النخيل املعاملة بالرسمدة واملعاملة تقليديًا.

             وجه املقارنة                        حوض معامل بالرسمدة               حوض معامل معاملة تقليدية
7 سنوات      7 سنوات عمر النخيل اآلن  

5 جرعات أسمدة مبعدل جرعة كل شهر 5 مرات مبعدل مرة كل شهر   عدد املعامالت  

غير سلس ويحتاج لزيادة عمال سلس وال يحتاج إال لعامل واحد   التشغيل   
يبقي بعض الترسبات مما يسبب مشاكل في املنقطات ممتازة وال توجد أي مشاكل أو ترسبات  اإلذابة   

جيد جيد، ومتميز في السنة الثالثة   النمو اخلضري  
متساوية ومتوسط اإلنتاج 25 كيلو للشجرة متساوية ومتوسط اإلنتاج 25 كيلو تصل  كمية اإلنتاج  

إلى 35 كيلو في السنة الثالثة    
ال يوجد أي فرق ومتساوي ال يوجد أي فرق ومتساوي وفي السنة  حجم اإلنتاج  

الثالثة زيادة في احلجم وأكثر جودة    
تكلفة النخلة 80 ريال تكلفة النخلة 25 ريال    التكاليف   

تستهلك زمناً أكثر ميكن تسميد 24000 نخلة في اليوم   الوقت   
حتتاج ألكثر من عاملني نحتاج لعامل أو عاملني    العمالة   

الرسمدة: 
نتائج جتربة ناجحة بني سابك 
ومزارع اململكة لتسميد النخيل

حتويل تطلق  على  كمصطلح  ال��رس��م��دة 
أسمدة  إل����ى  احمل��ب��ب��ة  األس����م����دة 
ملخص  هنا  حامضي.  م��ذي��ب  باستخدام  وذل���ك  ذواب���ة 
لنتائج جتارب بحثية مشتركة بني سابك ومزارع اململكة 
لتسميد النخيل باألسمدة »الذائبة في مياه الري« والتي 
بدأت عام 2007م واستمرت ملدة 3 سنوات متتالية. مت 
نخلة   1780 عدد  على  البداية  في  التجربة  هذه  تطبيق 
سيف  ونبتة  روث��ان��ة   ( ن��وع  من  نخلة   30.000 وبعدها  
وخالص وسكري ومجدول ودجلة نور ( ومت عمل مقارنة 
في  التقليدية  والطريقة  التسميد  في  الطريقة  هذه  بني 
باقي املزرعة وهي مزروعة نخيل من نفس النوع. ولقد 
إن��ت��اج س��اب��ك وهي  م��ن  ذواب���ة  ب��أس��م��دة  النخيل  عوملت 
وعالية  الفسفور  عالية  وم��رك��ب��ات  نيتروجني  م��رك��ب��ات 
البوتاسيوم ومركبات متعادلة ولنفس العدد من اجلرعات 

مبعدل جرعة كل شهر. ومن جانب آخر فقد مت إضافة 
سماد عضوي مبعدل 50 لتر لكل شجرة. النتائج مبينة 
في اجلدول رقم )1( حيث يتبني تفوق التسميد بالرسمدة 
والتشغيل.   والوقت  والتكاليف  والتوزيع  الدقة  حيث  من 
كما لوحظ أن املنطقة التي تكرر بها استعمال الرسمدة 
متيزت بزيادة في اإلنتاج وزيادة املقاوم��ة )للحشرات في 
منطقة اجلذور( وقلة األعشاب وزيادة املجموع اخلضري. 
أن��ه قد ش��ارك في اإلش���راف على  وم��ن اجلدير بالذكر 
هذه التجربة مدير عام األبحاث الكيميائية مبجمع سابك 
السرحان  حسن  املهندس/  والتطوير  للبحث  الصناعي 

ونفذت خطواتها برعاية د. محمد عكاشة. 
وختاماً فينصح باستخدام الرسمدة كبرنامج تسميدي 
للنخيل، مع العلم بأن النخيل من األشجار املعمرة وحتتاج 

لفترة أكبر حتى تظهر النتائج.

مساعد املدير العام لتمور اململكة 
مهندس/ عبد الناصر أحمد رصرص



فقدم  البادية،  من  رجللا  القرى  أهللل  أحللد  استضاف 
له صحناً من الرطب من نوع )نبوت سيف( وهي من النوع شديد 
الضيف  منها  أكللل  فلما  أكله،  من  بالتقليل  يُنصح  الللذي  احلللاوة 
أعجبه طعمها فقال: ما اسم هذه النخلة؟ فقال له املضيف: اسمها 
نبتة سيف. فرد الضيف: الله يجعل سيف اللي غرسها في اجلنة. 
وملا أكل الضيف فأكثر حتى أتى على جميع ما في الصحن، فبدأ 
يشعر بحرارة شديدة في بطنه، وألم مزعج ورغبة في شرب املاء، 
فطلب املاء وشرب دون جدوى، فأخذ يصيح: الله يجعل سيف اللي 
غرسك في النار!!.  فقال أهل اخلبرة: اصنعوا له »دويفا« )وهو 
السويق( يأكله حتى يبرد ما يجده في بطنه من حرارة، فلما انتهوا 
من صنع الدويف وجدوا الرجل قد مات. ومع حتفظي على الدعاء 

بالنار ألهل القبلة إال أنني أوردت القصة كما سمعتها.
يدخل  كللان  فقيرا  البصر  كفيف  رجللا  أن  ويحكى 
مزرعة قريبة منه ليا، فيرقى نخلة معينة في بداية ظهور الرطب 

مستخدما الكر، فيأكل حتى يشبع ثم ينزل.
كانت هذه النخلة من النوع الذي يرّطب في أول املوسم ونسميها 
)مسراع(، فاحظ صاحبها أن هناك من يأكل منها، فراقبها، حتى 
رأى بأم عينه الكفيف وهو يرقى ويأكل ثم ينزل، فقرر االنتقام منه.. 
وفي صباح اليوم التالي صعد مالك املزرعة النخلة وجذها وقطع 
الليل،  في  عادته  على  الكفيف  فجاء  الكفيف،  في  نكاية  رأسها، 
وصعد مستخدما الكر فلما وصل إلى أعلى النخلة ولم يكن ثمة 
جريد ميسك الكر فقد وقع من أعلى النخلة، وأصيب بكسور بالغة. 

الذي أعجبني في القصة أن هذا الكفيف يستطيع أن يرقى النخل 
بينما يعجز كثير من املبصرين عن رقيها، ويستخدمون العمال من 

أجل العناية بنخلة أو اثنتني في أفنية منازلهم مع األسف.
وتروى قصة عن رجل فقير وله زوجته صبرت معه على 
شظف العيش والعمل في النخيل بأجرة لدى اآلخرين وليس معهم 
التي  النخيل  كثرت  بهما  الناس  ثقة  ومللع  لهم،  حمار  سللوى  معني 
املال عندهما، فأخذا يستأجران مزارع  وزاد  بأجرة  فيها  يعملون 
النخل كاملة في بداية املوسم )كدادة(على أن يكون لهما جزء من 
الغلة، فأثرى الرجل وزوجته، وصار ميلك منزال كبيرا فيه جصة 
يخزن فيها التمر، وملا كان لزوجته صديقات وقريبات وجارات من 
ذوات احلال امليسور فقد كانت تبرهن بإعطائهن من اجلصة، عن 
اكتشف  األمللر  مللرور  ومع  زوجها،  يعلم  فيها حتى ال  نافذة  طريق 

أمرها فأغلق نافذة اجلصة، ومنعها من التصدق على الفقراء!
وفي يوم رأى الرجل في املنام أنه مات، وكلما أرادوا أن يخرجوا 
الباب،  اتساع  رغم  إخراجها،  عن  عجزوا  املنزل  باب  من  جنازته 
حتى أشار عليهم أحد احلضور بإخراج اجلنازة من نافذة اجلصة، 
والغريب أنها خرجت منها بيسر وسهولة.. استيقظ الرجل فزعا 
من هذه الرؤيا، وبعد تأمل عرف تفسيرها، فطلب إلى زوجته أن 
تعطي من تشاء من احملتاجني ولكن هذه املرة مع الباب وليس مع 

نافذة اجلصة.
العصبية في أحد  السن ممن عرف عنهم  كبار  أحد  كان 
ابن يسمى سعد،  له  وكان  »يشّوكها«،  النخات  األيللام فوق إحدى 
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هذه السطور أس��وق لك - عزيزي يف 
مجموعة  ذاك���رت���ي  م��ن   - ال���ق���ارئ 
النخيل  بعالم  ترتبط  التي  الطرائف  من 
وهي  بها،  سمعت  قد  تكون  ورمب��ا  والتمور، 
تدون  أن  امل��ه��م  م��ن  أن  أرى  شفهية  رواي����ات 
حتى ال تنسى بتقادم الزمان ووفاة رواتها، 
ومن وجهة نظري أن الطرائف الشعبية بل 
الطرائف عموما لم تعد تلقى اهتماما من 
وخاصة  ه��ذا،  زماننا  في  واملؤلفني  الكتاب 
بعد انتشار النكات البذيئة التي ال حتمل 
تؤرخ  وال  س��ام��ي��ا،  ه��دف��ا  وال  راق��ي��ة  ثقافة 
مل��اض��ي اآلب����اء واألج������داد، ب��ل ت��س��اه��م في 
في  وال���ب���ذاءة  واإلس���ف���اف  العنصرية  ن��ش��ر 
أحيان كثيرة لدرجة أنها تتناقل سرا عبر 
وال  االلكتروني،  البريد  أو  اجل��وال  رسائل 
يجرؤ أحد على روايتها في حضرة العقالء 
والفضالء. حسنًا فلنبدأ بالقصة الطريفة 

التالية..
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وفجأة انزلقت رجل صاحبنا وهو على رأس النخلة فوقع، وفي 
أثناء سقوطه أخذ يردد قائال البنه: تنب يا سعد.. تنب يا سعد 
حتى وقع على األرض، وأصيب برضوض بالغة. وبعد أن عاد إليه 
وعيه، قال البنه: ملاذا لم حتضر التنب الذي طلبته منك ألقع عليه 

بدال من وقوعي على األرض!!
ال��ت��م��ر نسميه  ن���وع م��ن  ال���دواس���ر  وع��ن��دن��ا ف��ي وادي 
باسم خالص  امل��ع��روف  اخل��الص  ع��ن  يختلف  ولكنه  »خ���الص« 
اخلرج أو خالص األحساء وشبيه إلى حد التطابق التام مع الرزيز 
ولتسميته بهذا االسم قصة رواها لي أحد كبار السن رحمة الله 
أبناء  من  جماعة  أن  لي  ذك��ر  فقد  الشايب!  على  والعهدة  عليه 
والتجارة، وحني  للعمل  مدينتنا ذهبوا ملنطقة أخرى على مطايا 
ذاقوا خالص األحساء أعجبوا به، وقبل عودتهم للديرة طلبوا من 
أحد املزارعني أن يبيعهم بعض فسائل نخيل اخلالص احلساوي 
م���زارع محتال  ي��د  ف��ي  أوقعهم  ال���رديء  ولكن حظهم  امل��ع��روف، 
فباعهم مجموعة من فسائل الرزيز على أنها خالص األحساء! 
وحني وصلوا الوادي غرسوها وسموها خالصا، واشتهرت بهذا 
بني  اختالفا  ثمة  أن  وج��دوا  بعد سنوات  أثمرت  وح��ني  االس��م. 
خالصهم وخالص األحساء، ولكنهم ظنوا ذلك االختالف ناجتا 
عن اختالف التربة واملاء واملناخ. وأنا أسوق هذه القصة وأكتب 
في خامتتها كما تكتب املجالت عادة في بدايتها: اآلراء الواردة 

في هذه املجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة!

ي��وم طلب أح��د أص��ح��اب اجل���اه والسلطان من  وف��ي 
مزارع أن يبيعه مجموعة من فسائل نخيل السكري، فاحتال عليه 
وباعه مجموعة من الفحول التي ال تثمر، فحذره أحد معارفه 
ل��ه: ال تخف،  فقال  أم��ره،  املشتري  اكتشف  لو  ذل��ك  مغبة  من 
فالسكري ال يثمر إال بعد خمس سنني، وخالل هذه السنوات 

أن��ا أو مي��وت املشتري أو مت��وت الفحول!  إم��ا أن أم��وت 
والغريب في األمر أن املشتري مات قبل نهاية السنوات 
اخلمس دون أن ينكشف أمر البائع، ولكن احلساب عند 

الله يوم احلساب.
)أي  التصبير  أو  بالصبرة،  يسمى  ما  أج��دادن��ا  وعند 
التأجير( لسنوات طويلة تتجاوز األلف سنة أحياناً على نخيل 
أو عني مؤجرة مثل منزل وغيره، ولها قصة طريفة مفادها أن 
أحد املتصبرين تصبر نخال فذهب إلى كاتب العدل ليكتب له، 
فكتب له خمس مئة سنة فلم تعجبه املدة وكأنه تقاّلها فقال له: 
أحمل  مئة سنة  بعد خمس  تراني  أن  يا شيخ  العدل  وهل من 
غروبي وسروحي وأخرج من املزرعة التي تعبت فيها واعتنيت 
إلي  تعال  مئة سنة  بعد خمس  الشيخ مطمئنا:  له  فقال  بها؟! 
سنة  مئة  لك خمس  وسأصبرها  هذا  مجلسي  في  وستجدني 
لقاء آخر  وإل��ى  ال��ع��ادل!!..  أخ��رى. فسّر املتصبر بهذا احلكم 

ومزيد من هذه القصص والتراث التي فيها العبرة 
والطرافة كذلك..

بلدة البير - شمال مدينة الرياض
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القيمة اإلجمالية إلنتاج التمور
 5.8 مليار ريال متثل 16 % من الناجت الزراعي
أ.د صبحي محمد إسماعيل
قسم االقتصاد الزراعي
 كلية علوم األغذية والزراعة
جامعة امللك سعود

اململكة استمرارا بشعار  اهتمامها  أولــت  فقد  عــام,  بشكل  الــزراعــي  بالقطاع  اململكة  ًاًاالهتمام 
)النخلة(. حيث كثفت الدعم لهذه الشجرة؛ ملا لها من فوائد صحية وأهمية دينية. 
ذلك  إلى  ويضاف  امليسرة.  والقروض  املقدمة  اإلعانات  في  االهتمام  هذا  متثل  وقد 
العالم. ويظهر اهتمام املواطن السعودي بهذه النخلة حيث  التمر كهدايا للفقراء حول  أن اململكة كانت توزع 
تتواجد بشكل عام في البيوت السعودية, وهي من أهم العادات والتقاليد وهي تعني الكثير في إكرام الضيف. 
وتبني ذلك من خال انتشارها في اململكة العربية السعودية كأكثر أنواع الفاكهة. وللتمور السعودية من حيث 
النوعية واجلودة مكانة سوقية خاصة على الصعيد احمللي أو العاملي. وكل هذا االهتمام بزراعة النخلة لم يقابله 
اهتمام لتوصيل هذا املنتج إلى املستهلك في صورة مائمة تناسب هذا القدر من اهتمام الدولة. و ُتعّد اململكة 

مكانًا ممتازًا  لزراعة النخيل؛ ملائمة  ظروفها البيئية واملناخية واحتوائها على خبرة واسعة للمزارعني.

ً
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 ولكن هناك تساؤالت ميكن طرحها وهي:  
- ما هي مشكالت النظام احلالي لتسويق التمور؟ وهل هي مشكالت 

خاصة بالتمور اخلام؟ أم هي مشكالت تكمن في اخلدمات التسويقية؟
- من املتضرر من هذه املشكالت؟ هل هم املزارعون؟ أم املستهلكون؟ أم 

مصانع وجتار التمور؟ أم املجتمع؟
- ما هي مجاالت حتسني الكفاءة التسويقية مبا يفيد أياً من األطراف 

املذكورة في إطار مصالح املجتمع؟ 
امليزة النسبية للنخلة في اململكة:

ري��ال متثل 16 % من  مليار  التمور 5.8  اإلجمالية إلنتاج  القيمة  بلغت 
ويوجد  عام 2004م.  ري��ال   مليار  بنحو 37.2  قدر  وال��ذي  الزراعي  الناجت 
هناك ما يزيد عن 450 صنف من التمور. والتمور حتوي على  قيمة غذائية 
هي أحد مصادر األمن الغذائي. وقد اهتمت اململكة بهذه الزراعة وذلك من 
خالل خطط التنمية، وكذلك من خالل إستراتيجية التنمية الزراعية حتى 

عام 2020م. 
دعم الدولة:

وقد سعت اململكة العربية السعودية إلى دعم هذه الزراعة، وذلك من 
خالل تقدمي املساعدات واإلعانات الزراعية.  حيث تقدم الدولة إعانة فسائل 
الزراعة بقيمة 50 رياال عن كل  النخيل منذ عام 1397ه��� من خالل وزارة 
فسيلة جديدة وفقاً لشروط محددة. وتقوم الدولة منذ عام 1396ه� بشراء 
21 ألف طن سنوياَ من األصناف متوسطة اجلودة بواقع 2500 ريال للطن 
تعبئتها  بعد  الفقيرة  الدول  توزيعها على  يتم  ريال/ طن(  إلى 3000  )زادت 
وجتهيزها في مصنع التمور التابع لهيئة الري والصرف باإلحساء. وقد مت 
والسكري  سيف  ونبوت  اخل��الص  أصناف  من  النخيل  فسائل  تصدير  منع 
والبرحي والصقعي والصفري واملقفزي والعجوة واحللوة والروثانة للمحافظة 

عليها. 

واملعدات  واملكائن  اآلالت  لشراء  ميسرة  ق��روض��اً  ال��دول��ة  قدمت  ولقد 
الزراعي. ويقوم  التنمية  واملضخات واألسمدة واملبيدات من خالل صندوق 
ريال   ب��واق��ع 165  النخيل  ل��زراع��ة  ق��روض  ال��زراع��ي مبنح  التنمية  ص��ن��دوق 
وما  دومن.  ري��ال/   465 مببلغ  بالتنقيط  ري  شبكة  إل��ى  باإلضافة  للفسيلة، 
تقدمه الدولة للمزارعني من نصائح وإرشادات مجانية )بلغت 68.5 مليون 

ريال عام 2004م(.
التمور حيث  الطلب احمللي على  تنمية  الزراعة جهود في  ل��وزارة  وكان 

مت التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس إلصدار مواصفات 
احمللي  املستهلك  ذوق  مع  تتالءم  بحيث  واملصنعة  املعبأة  للتمور  قياسية 

وتتطابق مع املواصفات املطلوبة للتصدير، وكذلك اهتمام اجلمعيات 
التي  النشطة  التعاونية  اجلمعيات  وم��ن  املجال  بهذا  الزراعية 
خطت خطوات كبيرة في مجال حفظ وتسويق التمور اجلمعية 

التعاونية الزراعية بالبطني.
 حتليل جانب عرض التمور:

النخيل  إال محصلة عدد أشجار  ما  هو  التمور خالل عام  عرض 
تخضع  التمور  وتغيرات عرض  كل صنف.  من  النخلة  وإنتاجية  املثمرة 
للظروف  الزمني  التأخير  ذات  النخيل  مزارعي  الستجابة  فقط  ليس 

حد  في  الكّم  يعد  ولم  الطبيعية.  للمخاطر   أيضاً  تخضع  بل  السوقية، 
ذاته هو املقياس األوحد ملخرجات املزرعة من التمور. وعالقة عرض التمور 

)من أي صنف( ما هي إال انعكاس مباشر لعالقات التكلفة بسعر 
السوق. ولقد تبني أن تكلفة إنتاج التمور ميكن تخفيضها بتعظيم 
الثانوية. ولقد لوحظ أن احلجم  الناجتة من املنتجات  اإلي��رادات 

االقتصادي األمثل ملزرعة التمور هو ذلك احلجم
الذي ينتج 25.19 طنا من التمور سنويا )336 نخلة، وعلى أساس 

متوسط إنتاجية في حدود 75 كجم للنخلة الواحدة(. ومتوسط احلجم الفعلي 
النخيل و التمورملزرعة النخيل في اململكة هو 121 نخلة، وتنتج املزرعة في

palm & dates
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املتوسط 8.87 طنا من التمور سنويا. ولقد تبني أن مرونة العرض 
إنتاج  في  توسعية  اجتاهات  وهناك   .0.3 حوالي  للتمور  السعرية 
اخلالص  أص��ن��اف  مثل   ، اجل��ي��دة  األص��ن��اف  بعض  لصالح  التمور 
إنتاج  تكاليف  أن متوسط  والبرحي. وتبني  والسكري ونبوت سيف 
الطن من التمور 1355ريال. ومتوسط التكاليف اإلنتاجية للطن من 
متور السكري في القصيم 1842 ريال/ طن. وأن إنتاجية الهكتار 
من التمور تذبذبت من سنة ألخرى ومن منطقة ألخرى ومن صنف 
إلى آخر، حيث بلغت 6.6 طن/هكتار خالل الفترة 1982 – 2004، 
وهذا أكبر بقليل من املتوسط العاملي لإلنتاجية واملقدر 5.88 طن/
هكتار إال أنه دون املستوى املأمول. وأن اإلنتاج الكلي للتمور 970.5 

ألف طن وذلك في عام 2005م .
ولقد تعددت أصناف النخيل املنتشرة في اململكة إال أن هناك 

أصنافا تعد هي األكثر انتشاراً منها :
➢ صنف اخلالص الذي يحتل املرتبة األولى في اململكة حيث 
يزرع منه 2.14 مليون شجرة متثل 9.6% من إجمالي عدد أشجار 
النخيل وتكثر زراعته في املنطقة الشرقية حيث يوجد فيها %60.11 

من إجمالي الصنف على مستوى مناطق اململكة.
➢ صنف السكري ويحتل املرتبة الثانية بني األكثر انتشاراً في 
اململكة حيث يزرع منه 1.5 مليون شجرة متثل 6.6% من إجمالي 
عدد أشجار النخيل على مستوى اململكة، وتكثر زراعته في منطقة 
مستوى  على  الصنف  إجمالي  من   %86 فيها  يوجد  حيث  القصيم 

مناطق اململكة.
وكان من أهم مواصفات سوق التمور احمللي هو تواجد عرض 
فضال  السوقية  ال��ظ��روف  لتغيرات  ببطء  ويستجيب  متنوع  وفير 
عن السياسات اإلنتاجية طويلة املدى مع انخفاض مرونة العرض 
ألسباب إنتاجية وتسويقية. وكذلك  ضعف القوة السوقية للمزارعني 
بشكل عام ومحدودية معارفهم وأنشطتهم التسويقية. ولقد اتضح 
أن التنسيق التسويقي األفقي )ممثاًل في التعاونيات( بني املنتجني 
االتفاقات -  الرأسي )ممثاًل في  التسويقي  التنسيق  وأيضا غياب 
التسويقية  والهيئات  املنتجني  بني  التكامل(   – التنسيق   – العقود 
األخرى )جتار – مصدرين – مصانع(. ولقد اتضح أيضاً أن هناك 

انخفاضاً في أسعار املنتجني وارتفاع نسبة الفاقد وغير املسوق. 
قنوات تسويق التمور:

تسويق  فهناك  للتمور،  يوجد هناك تسويق جيد  أنه ال  اتضح 
تقليدي في اإلنتاج دون املرور مبصانع التمور، حيث بلغ من خالل 
أسواق التمور املنتشرة في املناطق واحملافظات )حوالي290 سوقا( 
نحو 90 % من جملة التمور املسوقة.  أما بالنسبة لتسويق التمور 
مروراً مبصانع القطاع اخلاص لتعبئة وتغليف التمور وهي 56 مصنعاً 
موزعة على مناطق اململكة فقد بلغ 2% من جملة التمور املسوقة. 
وكان هناك تسويق ممثال في القطاع احلكومي وذلك مروراً مبصنع 

تعبئة التمور احلكومي باإلحساء. 

الطلب على التمور:
تعد اململكة أعلى الدول من حيث متوسط االستهالك الفردي 
الدراسات  بعض  وهناك  ع��ام 2005م.  /ف��رد  كجم   38 بلغ  وال��ذي 
تشير إلى اجتاه معدل االستهالك الفردي السنوي من التمور إلى 
االنخفاض )بنسبة 0.5% سنويا(. ولقد أوضحت الدراسات السابقة 
أن التمور سلعة مرنة سعريا وقليلة املرونة دخليا وهو ما يدل على 
سلعة  فهي  السعودي  للمستهلك  ض��روري��ة  تكن  ل��م  إن  سلعة  أنها 
تعتبر بدائل   التمر والفاكهة  أن  الدراسات أيضاً  عادية. وأوضحت 

في العديد من مناطق اململكة.

حقائق غائبة:
* ال مجال لتوسيع أو تنمية الطلب على التمور إال من خالل 
اخلدمات التسويقية املميزة والتقنيات املطورة واملستندة إلى نظم 
استراتيجيات  خ��الل  م��ن  وذل��ك  العصرية  واالت��ص��االت  املعلومات 

تسويقية مدروسة. 
* رجال األعمال واجلمعيات التعاونية التسويقية هم القادرون 
على االستثمار في هذا املجال، ويبدو أن الواقع يحمل هذه االجتاهات 

مدفوعا بحافز الربح املغري للمستثمرين في هذا املجال. 
فرصاً  تعد  التمور  على  املعتمدة  الصناعات  ف��ي  التوسع   *

استثمارية مجدية إال أنها ذات مخاطر عالية. 



الرابع العدد

ما هي أهم معوقات التوسع في تصنيع التمور؟
- ضعف نظم املعلومات )حجم الطلب احمللي والعاملي على مشتقات التمور   

- أذواق ورغبات وشرائح املستهلكني..الخ(. 
- رتفاع املخاطرة )مالية – فنية وطبيعية - اقتصادية(. 

- ارتفاع التكاليف االستثمارية. 
وماذا عن السوق العاملي؟ 

قدر اإلنتاج العاملي من التمور بنحو 6.523 مليون طن وذلك في عام 2003م. 
  ويالحظ تركز اإلنتاج العاملي من التمور في مجموعة محدودة من الدول، 
إذ لم يتجاوز عدد الدول التي يزيد إنتاجها السنوي من التمور عن 8 آالف طن 
في 21 دولة. ويالحظ أيضاً أن اململكة العربية السعودية هي الدولة الثالثة في 
إنتاج التمور على املستوى العاملي حيث بلغ إنتاجها من التمور 13.6٪ من اإلنتاج 
العاملي عام 2003م. والدولتان اللتان تسبقان اململكة في الترتيب في كمية إنتاج 
التمور هما مصر وإيران، حيث ميثل إنتاج كل من مصر وإيران نحو ٪17، ٪14 
على التوالي من اإلنتاج العاملي من التمور. ومتثل مصر وإيران واململكة معاً نحو 

45٪من اإلنتاج العاملي من التمور.
تنتج اإلمارات وباكستان واجلزائر والسودان وليبيا والصني وتونس مجتمعة 
85٪ من اإلنتاج العاملي عام 2003. ولقد بلغ متوسط استهالك الفرد سنوياً من 
التمور في الدول املنتجة الرئيسة كاآلتي: مصر 14كجم/ فرد، إيران 35 كجم/ 

فرد، السعودية 18 كجم/ فرد.
وبلغت صادرات التمور العاملية 360 ألف طن وهي ال تتجاوز 5٪ من اإلنتاج 
العاملي، وأهم الدول املصدرة هي: إيران بنسبة 33٪ من الصادرات العاملية )٪14 
من إنتاجها( تليها باكستان بنسبة 20٪ من الصادرات العاملية )11٪ من إنتاجها(، 
ومن ثم تونس بنسبة 11٪ من الصادرات العاملية )34٪ من إنتاجها(، ثم السعودية 
 ٪6 بنسبة  اإلم��ارات  ثم  إنتاجها(،  من   ٪4( العاملية  الصادرات  من   ٪10 بنسبة 
من الصادرات العاملية )3٪ من إنتاجها(. وتصدر هذه الدول مجتمعة 80٪ من 

إجمالي الصادرات.
وأهم الدول املستوردة للتمور هي: الهند بنسبة 36٪ ثم اإلم��ارات العربية 
باكستان  ثم  فرنسا ٪4.3  تليها  بنسبة ٪4.5  املتحدة  اململكة  ثم  بنسبة ٪8.8 
بنسبة 3.3٪ ثم اليمن بنسة 3٪. وهذه الدول مجتمعة تستورد 70.4٪ من جملة 

الواردات العاملية. 
وبدراسة معدالت النمو السنوية في إنتاج التمور ألهم الدول األخرى املنتجة 
الفترة من 1985-2001م وهي مصر  اململكة( في  )تسع دول غير  للتمور عاملياً 
وإيران والعراق وباكستان واجلزائر واإلمارات العربية املتحدة والسودان والصني 

وتونس ومقارنتها بوضع اململكة،

آفاق تصدير التمور:
 ،٪41.1 واملجففة  واملكنوزة  الطازجة  في صورها  التمور  ص��ادرات  تشكل 
31.9٪، 17٪، من جملة صادرات اململكة من التمور، بينما تشكل صادرات التمور 
في أشكال أخرى نحو 10٪ من جملة صادراتها. ويالحظ أن صادرات اململكة من 
التمور تتجه إلى التزايد بشكل عام فقد كانت صادرات اململكة من التمور 15.5 
ألف طن قيمتها 33 مليون ريال عام 1991م وتزايدت لتصل إلى نحو 28 ألف 
طن عام 2000م قيمتها نحو 69 مليون ريال عام 2000م. وبلغ معدل الزيادة في 

صادرات التمور نحو 6٪ سنوياً خالل الفترة املذكورة. 
تدني أسعار تصدير التمور:

   يالحظ بشكل عام تدني األسعار التصديرية للتمور السعودية، وقد يرجع 
ذلك لكون كميات كبيرة من هذه التمور تكون مبثابة هبات وإعانات للدول الفقيرة 
أو املنكوبة أو ضمن برنامج الغذاء العاملي، فقد بلغ متوسط قيمة الطن من التمور 

السعودية املصدرة في الفترة 1991-2000م نحو 2.64 ألف ريال. 
مقترحات حتسني نظام تسويق التمور: 

* دعم جمعيات منتجي التمور. 
* تفعيل التنسيق التسويقي أفقيا ورأسيا .

البحثية احمللية  والهيئات  البحوث  التعاون مع اجلامعات ومراكز  تقوية   *
والعاملية. 

* دعم املصانع التي تتبنى تصنيع مشتقات التمور ونقل التقنية في مجال 
إنتاج وتسويق وتصنيع التمور. 

* االستفادة من جتارب الدول األخرى املصنعة للتمور مثل تونس والعراق 
والواليات املتحدة األمريكية واالستفادة من خبرات منظمة األغذية والزراعة. 

واملقاييس، مقاومة  املواصفات  وذل��ك من خ��الل:  التمور  * حتسني ج��ودة 
اإلصابة باحلشرات، التقنيات احلديثة في تعقيم التمور. 

* دراسات لتصميم خطوط إنتاج منودجية ملصانع التمور.
مؤسسات  بواسطة  التمور  تصنيع  وأجهزة  آالت  تصميم  دراس��ات  دعم   *

وطنية بالتعاون مع اخلبرات األجنبية.
* توطني تقنية صناعة التمور وإقامة مراكز للتدريب على تشغيل وإصالح  

األجهزة.
* دعم الورش احمللية التي بدأت في محاولة تصنيع معدات التمور. 

املنتجات  م��ح��ل  ال��ت��م��ور  م��ش��ت��ق��ات  إح����الل  ح���ول  األب���ح���اث  تكثيف   *
املستوردة.

* تطوير ودعم آالت جني التمور. 
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األبجديات التي ال يختلف عليها اثنان هو االهتمام الكبير من الدولة من 
من  ال��زراع��ة  وزارة  به  تقوم  ما  ثم  الهرم  رأس  في  الله ممثلة  رعاها 
جهود عظيمة في سبيل تطوير القطاع الزراعي عامة وشجرة النخيل 
املباركة على وجه اخلصوص وهو موضوع حديثنا. كل تلك اجلهود وما يتبعها تهدف إلى 
احملافظة على كنز من كنوز هذه األرض املباركة التي امتد عطاؤها منذ آالف السنني 
وستبقى بإذن الله إلى أن يرث الله األرض ومن عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
)إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها(. وعودا إلى عنوان هذه األسطر 
يرى ويسمع املهتمني بأمر النخيل والتمور في اململكة وما حولها عن املؤمترات و الندوات 
واللقاءات العلمية التي تعقد هنا وهناك وتتناول املواضيع املتعددة ذات العالقة املباشرة 
املشاكل  بعض  زال��ت  وما  ذل��ك،  وغير  وتسويق  وتصنيع  وإنتاج  زراع��ة  التمر من  بنخلة 
التي تعاني منها النخلة ومزارعيها مستمرة بل بعضها تفاقم إلى حد اخلطورة وتخشى 

عواقبها إال أن يشاء الله.
وعندما نعلم أن اهتمام الدولة بالنخيل و التمور  لكونها رافدا من روافد األمن 
الغذائي في اجلزيرة العربية  فإن ذلك يفرض على املستثمرين في قطاع النخيل والتمور 
والسليمة  املتنوعة  االقتصادية  والسبل  الطرق  إليجاد  وبعزمية صادقة  بجدية  البحث 
ولكن  أهميتها  بالرغم من  التقليدية  بالطرق  االكتفاء  التمور وعدم  لتصريف محصول 
احلياة  نواحي  في  والتجديد  التطور  زمن  هو  احلالي  فالوقت  لوحدها،  كافية  ليست 

املختلفة ومنها االقتصاد. 
وقد ظهرت في السنوات األخيرة ما يسمى مبهرجانات التمور في بعض املناطق 
التي تشتهر بزراعة وإنتاج النخيل والتمور ثم امتدت عدوى تلك املهرجانات إلى مناطق 
أخرى إما بسبب التقليد أو الغيرة )ما في حد أحسن من حد(. هذه املهرجانات ليست 
كلها سوءبل حتمل في رسالتها ميزات عظيمة وقد حققت بعض األهداف من إقامتها 
ولكن ليست األهداف التي ينشدها االقتصاديون املتخصصون الذين يتطلعون إلى  أن 
تكون التمور سلعة عاملية تغزو األسواق شرقا وغربا وتصبح عنصرا من عناصر الغذاء 
في البيوت واملطاعم والفنادق سيما وأنها حتتوي على مكونات الغذاء الكامل وطبيعية 
املصدر مقارنة بغيرها مما استجد على طاوالت الطعام من رقائق الذرة )كورن فلكس( 

وآيسكرمي وكاكاو.   
تفكر  التي  االقتصادية  العقول  من  العديد  البالد  هذه  في  بأن  يقني  على  ونحن 
املجال االستثماري  ملا يطرأ من عقبات ومشاكل في  املناسبة  وتخطط وتضع احللول 
واالقتصادي وال ضير أن يشارك في رسم اخلطط ووضع احللول من عنده العلم واخلبرة 
ة باألساليب الصحيحة من الدول األخرى بشرط أن تكون مصلحة البلد ومستثمريها 
من��اذج ميكن  إال  زراعية عديدة  على محاصيل  اآلخرين  وما جت��ارب  اعتبار،  كل  فوق 
التمور ومنتجاتها ستالقي رواجا في األس��واق وإقباال من  االهتداء بها مع علمي بأن 

املستهلك على أي أرض وحتت كل سماء. 
ومن هنا ميكن طرح االقتراح بإنشاء هيئة وطنية للنخيل والتمور والتي  قد تكون 
احلل األمثل إلعطاء نخلة التمر حقوقها من النواحي الزراعية واإلنتاجية والتصنيعية 
والتسويقية، ولتكن بديال أو مظلة  ملراكز وجمعيات النخيل والتمور املتشتتة وكل منها 
النتائج  إلى  الوصول  يبدد اجلهود دون  ويعمل مبعزل عن اآلخر مما  لياله  يغني على 
املأمولة وحتقيق األهداف املطلوبة ويرضي طموح كل من املزارع واملستثمر واملستهلك. 

قسم اإلنتاج النباتي – كلية علوم األغذية والزراعة
جامعة امللك سعود

إرشــــــــــــــــــــــــــــاد
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palm & dates
الرابع العدد

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض وطــــــــــــــلــــــــــــــب

عــــــــــــــــرض متــــــــور

طــــــــــلــــــــــب متــــــــــور

عــــــــرض فـــســـائـــل

ـــــــل ـــــــفـــــــســـــــائ أســــــــــــــعــــــــــــــار ال

الصنف                الرياض           القصيم            الشرقية           املدينة
اخلالص                130-100           160              80-60                   -
نبوت السيف          50-30            100-80                 -                     -
اخلضري               300-250         300-250               -                     -
السكري                 50-40            50-40                   -                     -

الصقعي                600-400         600-400               -               700-600
العجوة                        -                     -                   -               600-550

العنبرة                                               -             1000-800
البرني«املبروم«                             100-80

الصفاوي                                    650-600
السلطانة              200-150         200-150                -                    -

الهاللي                 150-100         150-100  
الرشودية               50-40            50-40  

السباكة                 100-50           100-50                 -                     -
املجدول                        -                    -                   -               600-500

البرحي                 50-40            50-40                    - 
نبتة علي                                   120-100  

النخيل و التمور
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الثالث العدد

»الــــــــــتــــــــــمــــــــــور املــــــعــــــبــــــئــــــة«

»متــــــــــــــــــــور الـــــــتـــــــصـــــــديـــــــر«
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إعداد : يوسف بن محمد العمري
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أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي من الدراسة هو إنتاج مستخلصات 
املعمل  مستوى  التمر(على  )دب��س  املركزة  التمر 
التجريبي ) شبه الصناعي ( باستخدام العمليات 
والترشيح  )االس��ت��خ��الص  الرئيسية  املتكاملة 
العوامل  تأثير  ودراس���ة   ، والتبخير(  امليكانيكي 
اجلودة  وعلى  العمليات  هذه  كفاءة  على  التالية 
احلسية )اللون ، الطعم ،النكهة ، القوام ، والقبول 

العام( لدبس التمر الناجت:
)أ(  تأثير صنف التمر ودرجة حرارة االستخالص
استخالص  كفاءة  على  االستخالص  وزم��ن 

املواد الصلبة الذوابة.
)ب(  تأثير صنف التمر وضغط الترشيح املستخدم
حتت  للتمور  امل��ائ��ي��ة  املستعلقات  لترشيح 
الترشيح  نظام  في  الثابت  الضغط  ظ��روف 

امليكانيكي على كفاءة عملية الترشيح .
 )ج(  تأثير صنف التمر ودرجة حرارة االستخالص
وضغط التبخير)درجة حرارة التركيز( على 
كفاءة عملية التبخير واجلودة احلسية لدبس 

التمر الناجت.
لتمثيل  اآللي  احلاسب  برامج  استخدام  ثم  ومن 
متعددة  ال��ن��ظ��م  أم��ث��ل  وحت��دي��د  ال��ت��رك��ي��ز  عملية 
االنتقال  سطح  ومساحة  املبخرات  التأثير)عدد 
الظروف  ال��ب��خ��ار( حت���ت  واق��ت��ص��اد  احل������راري 
ومن  إنتاجية.  تكلفة  وبأدنى  املالئمة  التشغيلية 
التقييم احلسي  اخ��ت��ب��ارات  إج���راء  آخ��ر  ج��ان��ب 

لدبس التمر الناجت من قبل محكمني مدربني.

منهج البحث:
اشتملت  والتي  املتكاملة  العمليات  استخدام  مت 

على االستخالص والترشيح امليكانيكي والتركيز 
)ال��ت��ب��خ��ي��ر( إلن���ت���اج دب���س ال��ت��م��ر ع��ل��ى مستوى 
الدبس  استخالص  ومت  الصناعي  شبه  املعمل 
اخلضري  وهما  التمر  م��ن  صنفني  معجون  م��ن 
والسري. والستخالص املواد الذائبة من معجون 
التمر مت إضافة املاء إلى معجون التمر بنسبة 1 
معجون متر : 2.5 ماء على أساس الوزن. ولقد 
مت اختبار تأثير ثالثة درجات حرارة هي 25، 55، 
و 85 م على كفاءة االستخالص ووجد أن الزيادة 
في نسبة املواد الصلبة الذائبة ال تتعدى 1.8 % 
عند درجة احلرارة 85 م عنها عند درجة احلرارة 
25 م مما يقلل من املساهمة احملسوسة لدرجة 
حرارة االستخالص في زيادة نسبة املواد الصلبة 
الذائبة، إال أن االستخالص على درجة حرارة 85 
تسبب  التي  اإلنزميات  تلف  لتعمل على  مهمة  م 

تغير لون الراشح أثناء التخزين.
أجريت جتارب التركيز على مستوى شبه صناعي 
للرواشح النقية ملستعلقات التمر عند ضغط التفريغ 
تبخير  جهاز  باستخدام  العادي  اجلوي  والضغط 
رقائقي. وقد استخدمت النتائج التجريبية إضافة 
إل��ى م��ع��ادالت م��وازي��ن امل���ادة واحل���رارة واقتصاد 
البخار حلساب معامالت التصميم الالزمة كما مت 
اشتملت  والتي  للدبس  الطبيعية  اخل��واص  إيجاد 
ودليل  الهيدروجيني  األس  وتركيز  الكثافة  على 
س��ل��وك ال��س��ري��ان وم��ع��ام��ل ال��ت��م��اس��ك. م��ن ناحية 
)اللون  احل��س��ي  التقييم  جت���ارب  أج��ري��ت  أخ���ري 
عينات  خمسة  على  ال��ع��ام(  والتفضيل  وال��ط��ع��م 
مختلفة من الدبس الناجت، باإلضافة إلى منتجني 
مت  مختلفتني  لشركتني  التمر  دب��س  من  جتاريني 

اختيارهما من السوق احمللي.  

السعودية، تعد  العربية  باململكة  الزراعي  القطاع  في  احملاصيل  أهم  من  التمور 
ونظراً لوجود كميات ذات جودة منخفضة وقد ال تصلح لصناعة تعبئة وكبس 
التمور، وتزيد عن حاجه االستهالك الداخلي لها فيمكن أن تشكل صناعة دبس التمر أحد 
لدى  واحملببة  املألوفة  الغذائية  املنتجات  من  أنه  حيث  التمور  لتصنيع  الهامة  النشاطات 
املستهلك من قدمي الزمن. ويستخرج في الوقت احلاضر من بعض املعامل الشعبية بطريقة 
لفتح  الدراسات  إجراء  على  يشجع  مما  وهذا  منخفضة.  إنتاجية  وذات  وغير صحية  بدائية 
مجال ناجح لتسويق املنتج عند تصنيعه بطريقة آلية وتعبئته في عبوات صحية جذابة 

وبأحجام مختلفة. 

إعداد:

ماجد ناصر مرزوق الحارثي

ماجستير العلوم في الهندسة الزراعية
 كلية علوم األغذية والزراعة
جامعة امللك سعود

تـــــــســـــــويـــــــق

درااســــــــــــــــــات
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أهم النتائج:
باستخدام  االس��ت��خ��الص  عمليات  أن  وج��د  وق��د 
اخللط امليكانيكي دون تسخني تؤدي إلى احلصول 
على مستخلص نسبة تركيز املواد الصلبة الذائبة 
فيه تساوي 20.5 % »وحدة قياس املواد الذائبة« 
م��ن عملية اخللط.  األول���ى  دق��ائ��ق  العشر  خ��الل 
إلى 22.6 % فقط بعد  النسبة  ت��زداد هذه  بينما 
مرور 30 دقيقة من بداية اخللط أي بزيادة %2.1 
وأوضحت  األخيرة.  دقيقة  العشرين  خالل  فقط 
قطرها  ريشة  ذو  باستخدام خالط  أنه  التجارب 
11.8سم وسرعته 1075 لفة/دقيقة وعند درجة 
مئوية مت احلصول  درج��ة  ح��رارة استخالص 85 
الصلبة  امل��واد  التركيز  نسبة  بلغت  مستعلق  على 
دقيقة،   48 ق��دره  زم��ن  في   %  24.3 فيه  الذائبة 
مقارنة بزمن قدره 170 دقيقة في حالة استخدام 
 3570 وسرعته  س��م   6.08 ريشته  قطر  خ��الط 

لفة/دقيقة.
الترشيح  لعمليات  امل���ادة  م��وازي��ن  إج���راء  وق��د مت 
حرارة  لدرجات  والتسخني  اخللط  عند  بالشاش 
املواد  استرجاع  نسبة  أن  ووج��د  م  و85   55  ،25
الصلبة الذائبة في معجون التمر عالية في الراشح 
وتتفاوت من 88% على 95.1%. كذلك مت  الناجت 
إيجاد اخلواص الطبيعية ملستعلقات صنفي التمر 
خضري وسري والتي اشتملت على املواد الصلبة 
األس  وتركيز  االنكسار  ومعامل  والكلية  الذائبة 
وكذلك  امل���ادة  حموضة  ع��ن  واملعبر  الهيدروجني 
كثافة املستعلق واملعامالت االنسيابية )دليل سلوك 

السريان، ومعامل التماسك(.
عمليات  م��ن  ال��ن��اجت��ة  املستعلقات  اس��ت��خ��دام  مت 
اخللط والتسخني )االستخالص( في إجراء جتارب 
 100 ترشيح  ضغطي  عند  امليكانيكي  الترشيح 
و200 كيلو باسكال. وقد مت إيجاد قيم املعامالت 
للمستعلقات  ال��ه��ام��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  واخل��ص��ائ��ص 

وال���رواش���ح وك��ع��ك��ات ال��ت��رش��ي��ح ال���الزم���ة إلجراء 
احملتوى  على  اشتملت  والتي  الترشيح،  حسابات 
والذائبة  الكلية  الصلبة  امل��واد  ونسبتي  الرطوبي 
والكثافة  الهيدروجيني  واألس  االنكسار  ومعامل 
والكسر الكتلي للمواد الصلبة في املستعلق ونسبة 

كتلة كعكة الترشيح الرطبة إلى اجلافة.
امليكانيكي  الترشيح  لتجارب  امل��ادة  موازين  وم��ن 
ملستعلقى صنفي التمر خضري وسري املستخلصني 
عند درجة حرارة استخالص 55 و 85 م وجد أن 
نسبة استرجاع املواد الصلبة الذائبة في معجون 
التمر تتفاوت من 70 إلى 81.2%، وبالطبع ميكن 
زيادة هذه النسبة بزيادة ضغط الترشيح ومساحة 

سطح الترشيح.
ومت استخدام برامج حاسب آلي إلجراء حسابات 
التركيز لنظم تركيز رواشح مستعلقات التمر على 
م��س��ت��وى ص��ن��اع��ي. وق���د مت اس��ت��خ��دام منوذجني 
الغذائية  املستعلقات  ترشيح  حلسابات  رياضيني 
وقد  التجريبية  للنتائج  مالئمتهما  مدى  الختبار 
يدل  عالي مما  ارتباط  معاملي  املعادلتان  أعطت 
عن  للتعبير  القوية  اإلحصائية  مالئمتهما  على 
استخدامهما  إمكانية  وبالتالي  التجريبية  النتائج 
الترشيح  نظم  واخ��ت��ب��ار  التصميم  حسابات  ف��ي 
معامالت  قيم  إيجاد  مت  كما  املالئمة  امليكانيكي 
واستخدمت  املعادالت.  هذه  في  الهامة  التصميم 
إليجاد  احل��س��اب��ات  إلج���راء  الرياضية  امل��ع��ادالت 
زمن ومساحة الترشيح على مستوى صناعي عند 

حجوم رواشح وضغوط مختلفة.
وأوضحت النتائج أن الدبس الناجت من املستعلقات 
رواشحها  وتركيز  م   85 استخالص عند  التي مت 
حتت تفريغ هي األفضل مع عدم وجود تأثير ألي 
وهما  استخالصهما  مت  الذين  التمر  صنفي  من 

اخلضري والسري.

الرابع العدد

النخيل و التمور
palm & dates

جهاز الترشيح

جهاز التبخير
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من املعروف أن التمر يحتوي على نسب كبيرة من 
على  يحتوي  كما  الهضم،  سهلة  البسيطة  السكريات 
القليل من الدهون، ويحتوي كذلك على كميات جيدة من 
املعادن الضرورية للنمو مما يجعل استخدام التمر في 
حتلية أطعمة الصغار أفضل بكثير من استخدام السكر 

املكرر اخلالي من أي فوائد غذائية. 
حتتار األم في األطعمة املناسبة واملغذية لصغيرها 
حني تبدأ األم في فطامه عن الرضاعة الطبيعية بتقدمي 
األطعمة املختلفة له أو بسبب نقص حليب األم عن كفاية 
الرضيع هنا نقدم عدة وصفات عالية القيمة الغذائية 
السادس  الشهر  من  )ب��دءاً  للرضيع  التمر ومناسبة  من 

من العمر ورمبا قبل ذلك(. 

)1( محلول التمر 
يحضر ك��وب م��اء داف��ئ )100 ج��رام( مع حوالي 3 
مترات متوسطة احلجم منزوعة النوى واألقماع. ويوضع 
املاء الدافئ والتمر في كأس اخلالط الكهربائي ويخلط 
حتى يتحول إلى محلول ثخني، يصفى احمللول ويوضع  !

تغذية الرضع 
واألطفال بوصفات

من التمر

أ. شريفة بنت محمد العبودي
ماجستير في التغذية

صحة وغذاء
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ليبرد ويستخدم في  يترك  ثم  ويغلى ملدة دقيقتني،  النار  في قدر صغير على 
حتضير غذاء األطفال، )ميكن التعديل في كمية التمر أو املاء حسب نوع التمر 

الذي لديكم(.
)رفع  الطعام  يوافق على طهي  ال  التغذية  في  االجت��اه احلديث  مالحظة: 
اإلنزميات  معظم  على  تقضي  الغلي  عملية  ألن  الغليان(  إل��ى  ح��رارت��ه  درج��ة 
والفيتامينات في أي طعام، لذا تركنا االختيار للقارئة لتختار بني غلي التمر 
مع املاء أو االكتفاء بخلطه في اخلالط مع املاء الدافئ فقط ثم استخدامه في 

حتضير طعام الرضيع.

)2( مهلبية األرز والتمر
حتضر من املقادير التالية:

1. نصف كوب من محلول التمر )كما في السابق(.
كامل غير  أرز  األس��واق  )يتوفر في  أرز غير مقشور  دقيق  أكل  ملعقة   .2

إما  م��ن��ه  يطحن  م��ق��ش��ور 
أو  ال��ق��ه��وة  مطحنة  ف��ي 
لدى احملالت املتخصصة 
بطحن احلبوب للحصول 

على دقيق األرز(
3. نصف كوب حليب 
سائل )أو ملعقة ونصف 
ب��ودرة احلليب تذاب  من 

في نصف كوب ماء(

الطريقة:
احلليب  ي�����ض�����اف 

مقدار  ويؤخذ  التمر  إلى 
ملعقتني من خليط التمر واحلليب وميزج مع دقيق األرز. أما باقي خليط التمر 
إليه  فيضاف  بالغليان  يبدأ  النار حتى  على  قدر صغير  في  فيوضع  واحلليب 
مزيج األرز والتمر واحلليب ويخلط جيداً. ويترك على النار مع مواالة اخلفق 
ملدة حوالي 4 دقائق أو حتى تثخن املهلبية. تترك املهلبية لتبرد ثم تطعم للطفل 

بامللعقة.
  

)3( كرمية التمر والبيض
حتضر هذه الكرمية من املقادير التالية:

1. كوب من محلول التمر 
2. كوب حليب

3. بيضة

الطريقة: 
يوضع التمر واحلليب في قدر على النار. تخفق البيضة ثم تضاف إلى مزيج 
التمر واحلليب. ويقلب املزيج باستمرار حتى تثخن الكرمية. تُرفع الكرمية من 

على النار وتترك لتبرد ثم تقّدم للطفل.

!

)4( عصير التمر
من املعتاد في أغلب املستشفيات، ثم في البيوت بعد 
ذلك، أن يقّدم محلول اجللوكوز للرّضع حديثي الوالدة 

أمهات  ولكن  بالتدفق.  أمهاتهم  حليب  يبدأ  أن  قبل 
كّن  اجللوكوز،  محلول  يوجد  أن  قبل  املاضي، 
يطعمن مواليدهن التمر إتباعا لسنة الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلّم الذي ثبت أنه 

لذا، هذه وصفة  بالتمر.  حّنك مولوداً 
ليس  املناسب  التمر  لعصير  بسيطة 
جلميع  أي��ض��اً  ول��ك��ن  للمواليد  ف��ق��ط 

واملعادن  بالطاقة  التمر  لغنى  األطفال 
والفيتامينات. 
املقادير:

1. ثالث مالعق من محلول التمر
2. نصف كوب ماء فاتر

تضاف كمية التمر إلى املاء الفاتر وحتّرك 
معه حتى تذوب. يقّدم احمللول للطفل إما في 

زجاجة الرضاعة أو بالكوب أو بامللعقة. 
م��الح��ظ��ة: ه���ذا ال��ع��ص��ي��ر م��ح��ل��ول ممتاز 
األطفال  أج��س��ام  ف��ي  امل��ع��ادن  نقص  ملعاجلة 

بسبب اإلصابة باإلسهال ثم اجلفاف.
وبالهناء والصحة للجميع..
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حديثنا اليوم عن منتج شجرة عربية أصيلة شامخة عالية 
كشموخ العرب, اسماها الفراعنة )آمات(  ومنها جاءت كلمة 
أمهات...أما العرب فأطلقوا عليها شجرة احلياة فهي أقدم 
شجرة على وجه األرض كما أنها منجم من مناجم اخليرات 
والنعم... شجرتنا الطيبة والتي ال يوجد شيئ من إنتاجها 
لذا فهي  إال ويستخدم في أغراض مختلفة  حتى أشواكها 
مرة   عشرين  من  أكثر  الكرمي  القرآن  في  الذكر  استحقت 
وفي السنة املطهرة ذكرها خير البشر محمد عليه أفضل 
الصلوات والتسليمات كثيرا وحدثنا عن فوائدها العظيمة 

منذ أكثر من أربعة عشر قرنا......
التمر  نخيل  احلياة... شجرة  إنها شجرة  أحبائي  حقا 
شجرة مباركة أصيلة , منجم من مناجم العناصر الغذائية 
الضرورية للجسم وصدق رسول الله العظيم وصدق كالمه 
احلقائق  من  وامل��زي��د  املزيد  العلم  يثبت  ي��وم  فكل  ال��ك��رمي, 
العلمية التي حدثنا عنها رسولنا الكرمي منذ مئات السنني 
والتي تثبت أن رسولنا حق ورسالته حق وكتابه حق وكالمه 
حق  .. اللهم اجمعنا مع رسولنا الكرمي في جنات الفردوس.. 

آم���ني.
السيدات  يهم  األول  منتجني  لكم  اخ��ت��رت  التالي  ف��ي 

واآلخر يهم أفراد األسرة.

)1( كيف تصنعني سيدتي كحال طبيعيا من نوى التمر؟ 
إذا اردت التكحل دون أن تؤذى 
عينيك باملواد الكيمائية فعليك 
اجلمال..... ملكة  بنصيحة 
كانت  وال���ت���ي  ك��ل��ي��وب��ات��را 
بنفسها  ال��ك��ح��ل  تصنع 
من نوى التمر. حيث 
نواة  أن  وج���د  ق���د 
ال����ت����م����ر حت���ت���وى 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الغذائية  العناصر 
وامل������ع������ادن وال����زي����وت 

واألحماض املعدنية والتي تساعد على إطالة الرموش. 
الطريقة  كاآلتي: 

1- قومي بنزع النواة من التمر 
2- اغسلي النواة جيدا ثم جففيها بقطعة قماش نظيفة 

3- قومي بطحنها إلى أن تصبح ناعمة امللمس 
تتحمص  لكي  ال��ن��ار  على  معدني  وع��اء  داخ��ل  4- ضعيها 

ويصبح لونها اسودا 

5- ضعيها في املكحلة واستخدميها لتكحيل عينيك لتصبح 
أكثر جماال!  

كـــــــــــــيـــــــــــــــف   )2(
بنفسك  تصنعني 
مــعــمــول الــتــمــر أو 

فطائر التمر؟ 
املقادير : 

- كوب دقيق
- ربع كوب زبده  

-  علبة جنب كيري
صغيرة  م��ل��ع��ق��ة   -
خميرة )بكنج بودر(

- ن��ص��ف ك���وب متر 
مفروم ناعم

الطريقة : 
املقادير  ت��ع��ج��ن   .1
حتى  كلها  السابقة 

تترك  ث��م  امللمس  ناعمة  متماسكة  عجينة  على  نحصل 
جانبا.

2. يكور التمر املفروم إلى  كور صغيرة بحجم البندقة.
يوضع  ث��م  البيض  صفار  بحجم  قطع  إل��ى  العجينة  تقطع   .3

بوسطها كرة من التمر املهروس  ثم تكور العجينة حول التمر.
4. ترص كور املعمول في الصينية ثم تدخل الفرن ملدة نصف 

ساعة.
الفرن  من  تخرج   .5
لتبرد  وت����ت����رك 
ث���م ت��ده��ن كل 
معمول  حبة 
بال��حل��ي������ب 
وي�����������������رش 
ف������وق������ه������ا 
الس�����م��س��م 
وال�����������ل�����������وز 
ثم  احمل���م���ص 
القهوة  مع  تقدم 
السع������������ودي أو م��ع 

الشاي األخضر..
وبالهناء والشفا...

النخلة...
شجرة احلياة

د/ مروة عزمي جنينة
 كلية الزراعة 
جامعة املنصورة مصر

صحة وغذاء
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متـــــــــــــــور نــــت

@
dates

     
  net

Dates Net

dates net

www.date-palm-j.net

الشبكة  العدد اخترنا لكم موضوعني ملوقعني على  في هذا 
العنكبوتية  باللغة  اإلجنليزية   مترجمة  للعربية عن النخيل..
         األول عن أنواع أخرى من النخيل تتحمل البرودة ولكن

             ال تتحمل اجلفاف..

النخلة أقدم األشجار في العالم، وميكن اعتبار التمر واحدا من أقدم الثمار على تعتبر 
األرض. وبسبب قدم تاريخ النخلة فإن أصل النخلة املنتجة للمجدول غير معروف، 
وتوضح التقارير إلى  أن النخلة قد نشأت في مصر في القرن اخلامس. وهناك 
تقارير عديدة حول وجود شجرة احلياة »النخلة« في تاريخ بالد ما بني النهرين )العراق ، إيران ، 
األبيض  البحر  ريفييرا  وفي  )أفريقيا(  النيل  ووادي  )باكستان(،  السند  وادي  وفي  ، سوريا(  تركيا 

املتوسط )إيطاليا واليونان(.
ومن املعلوم أن زراعة النخيل في الشرق األوسط قد وجدت منذ أكثر من 5000 سنة حيث كان التمر 

غذاءاً رئيسيا  ملئات السنني في هذه املنطقة، واعتبرت التمور من األطعمة امللكية »طعام امللوك«.
وقد وصلت النخلة إلى العالم الغربي في القرن الثامن عشر عن طريق املستشرقني الذين كانوا  
يزرعوها حول مكان بعثاتهم. وقد  دخلت التمور السبانيا ألول مرة عن طريق املغاربة، وفي القرن 
التاسع عشر امليالدي ادخل املستشرقون األسبان الفسائل إلى شمال و جنوب أمريكا واملكسيك. وقد 
الدكتور والتر سوجنيل  الفسائل في عام 1917م، وقد أحضر  املتحدة األمريكية  الواليات  استوردت 
حوالي 11 فسيلة مجدول من املغرب لزراعتها في كاليفورنيا، وكان يحاول حفظها من االنقراض بسبب 
وجود آفة نادرة تتلف منتج املجدول في املغرب.  وقد جنحت زراعة 9 فسائل حية من أصل11.  ومن 

أصل هذه الفسائل تتوافر اليوم املاليني من النخيل في الواليات املتحدة األمريكية. 
http://datepalmtree.net/date-palm-history   الرابط

تاريخ نخيل التمر

ما هي النخلة القزم ؟؟!!

تعد النخلة القزم من فصائل النخيل صغيرة 
وميكن  األخ��رى،  النخيل  بأنواع  مقارنة  احلجم 
النخلة في أماكن متعددة س��واء في  وض��ع ه��ذه 
يحبون   الذين  ولهؤالء  خارجه،  أو  البيت  داخ��ل 
النخلة  الشمال فإن هذه  يعيشون في  و  النخيل 
هذا  جيدا  ينمو  حيث  لهم،  األمثل  اخليار  هي 
يكون  أن  ويفضل  املغلقة.  البيئات  ف��ي  النخيل 
النخلة  هذه  وأص��ل  املكان.  في  قليل  هناك ظل 
استيرادها  مت  وق��د  آسيا،  ش��رق  جنوب  من  هو 
وتثبيت وجودها في كثير من املناطق االستوائية 

وفي أماكن أخرى عديدة من العالم.
أنواع  أك��ث��ر  م��ن  ال��ق��زم ه��ي واح���دة  النخلة 
األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  في  شهرة  النخيل 
ب��س��ب��ب س��ه��ول��ة ن��ق��ل��ه��ا داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا دون 
معوقات. وكنبات استوائي فمن العجيب قدرتها 
العيش في درج��ة ح��رارة  منخفضة تصل  على 
إلى 18 درجة فهرنهايت ) -7 درجات مئوية (، 
ولكن يجب وضع النباتات في داخل املنزل عندما 
تقرب درجة احل��رارة من درجة التجمد، و ذلك 

أية  ح��دوث  أو  النمو  ع��ن  توقفها  ع��دم  لضمان 
أضرار أخرى.

أقدام )3,5متر(  القزم حتى 10  نخلة  تنمو 
أيضا  النباتات  وحل��اوي��ات  ش��دي��د,  ببطء  ولكن 
ويصل  النبتة.  النمو  معدل  على  التأثير  بعض 
قطر بعض نخيل القزم في حاوياتها إلى 6 أقدام 
)1,8 متر( وميكن أن حتتويها معظم املنازل على 
الرغم من أن حجم احلاويات يعتبر كبير نسبيا.

اخلصائص  ب��ع��ض  أي��ض��ا  ال��ق��زم  وللنخيل 
امل��م��ي��زة ال��ت��ي جت���ذب ان��ت��ب��اه األش��خ��اص الذين 

هذه  جل��ذع  فيمكن  النخيل،  ب��أش��ج��ار  يهتمون 
النخلة االنحناء وهي ميزة قد ال توجد لدى بعض 
النخيل، و ميكن أن يكون لدى نخيل القزم عدة 
أو ثالثة  وج��ود جذعني  ج��ذوع، وليس مستغرباً 

للنخلة.
أم��ر غير مألوف  ع��دم وج��ود  م��ن  وبالرغم 
يفكر  م��ن  على  يجب  ان��ه  إال  النخيل  ف��ي سعف 
أشواك  بوجود  يعرف  أن  النخلة  في شراء هذه 
ح����ادة ع��ل��ى ق��اع��دة اجل���ري���د، ول����ذا يحتمل أن 
يشعر اإلنسان باأللم إذا قام بلمسه بدون حذر، 
فبالتالي يجب احلذر منها وأن يحذر أيه  أطفال 
موجودين في املنزل عن هذه األشواك و أن يتم 

تعريفهم مبكانها.   
إن نخيل القزم  نبات يسهل احملافظة عليه 
إذا متت حمايته من درجات احلرارة املنخفضة، 
ويجب ريها بانتظام كأي نبات استوائي حيث إنها 

ال تتالءم مع ظروف اجلفاف .

http://www.wisegeek :الرابط
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بدبي  املقيم  اجل��زائ��ري  للباحث  األخ��ض��ر«  »اإلي��ث��ان��ول..ال��وق��ود  كتاب  ص��در حديثاً 
إبراهيم زيتوني، وهو كتاب بحثي علمي يطرح فيه املؤلف نتائج بحوث فريق عمله حول 
إيثانول النخيل باعتباره الوقود احليوي الذي سيؤسس ملرحلة ما بعد البترول، وهو األمر 
الذي قد يؤدي الستحداث قطاع صناعي جديد يكّمل قطاع احملروقات ويكون بديال عنه 

ملرحلة ما بعد البترول.
ويؤكد إبراهيم زيتوني في كتابه وفقاً لصحيفة »الفجر« اجلزائرية على أن مشروعه 
كفيل بإنهاء مشكلة استيراد مادة األكسجني التي تضاف إلى الوقود من أجل املساعدة 
كالقمح وقصب  زراعية  اإليثانول من منتجات  مادة  باستخراج  االحتراق،  على عملية 

السكر، تتحّمل أعباء أكثر كلفة مقارنة بالنخيل•
ويرى املؤلف أن املشروع له ثالث فوائد وثالث منتجات، من خالل استغالل سكر 
التمور لتحويله إلى وقود، ونواة التمر يحّول إلى بن قهوة، فيما تستغل األلياف كغذاء 
صباحي، ويسمى دايتس بالكس، ولديه قوة غذائية وصحية أكثر من اخلبز أو السميد، 
وميكن استخراج الزيوت من النواة قبل إجناز القهوة• ويبلغ وزن النواة 17% من وزن 

التمرة، مما يعني أن 100 ألف طن يقابله 17 ألف طن نواة• 

العزيز  عبد  امللك  مكتبة  أص��درت 
بعنوان  ضخماً  م��ص��وراً  ك��ت��اب��اً  ال��ع��ام��ة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ف���ي  ال��ت��م��ر  »ن��خ��ي��ل 
والورق  الكبير  القطع  من  السعودية« 
فيعد  صفحة،  ثالثمائة  في  املصقول 
– بحق – موسوعة عمالقة، مت تناول 
والتمور  النخيل  عن  تقريباً  شئ  كل 
في اململكة، وقد بدأ الكتاب  بتقدمي 
من مكتبة امللك عبد العزيز العامة، 
وبداية  النخيل  وان��ت��ش��ار  ت��اري��خ  ث��م 
معرفة اإلنسان بها، ثم ذكر الكتاب 
والسنة  الكرمي  القرآن  في  ذكر  ما 
ومن  النخيل،  عن  املطهرة  النبوية 
ذكرها  كذلك  الدينية،  مكانتها  ثم 
ف����ي ال����ت����راث ال���ع���رب���ي م����ن نثر 
بالفصحى  وأم��ث��ال س���واء  وش��ع��ر 
تعرض  ثم  الشعبية،  اللهجات  أو 
عن  التفصيل  م��ن  بشئ  الكتاب 

النخلة وأجزائها الرئيسة ومسميات كل جزء، 
الشبه والفروق اجلوهرية بني النخلة الذكر والنخلة األنثى، وأوجه 

بني اإلنسان والنخلة، ثم مسميات ثمار النخلة في مراحل النمو املختلفة.
وفي قسم من أهم أقسام الكتاب يتحدث عن التمر في اململكة، وتقسيم 
ذلك إلى أبواب منها مناطق النخيل في اململكة، وطرق زراعة وإكثار النخيل، 
وخدمة النخيل، ثم أدوات زارع النخيل ولوازمه، وفي فصل مهم يتعرض فيه 

لألمراض التي تصيب النخيل وطرق العالج النموذجية.

الكتاب  يتحدث  رائ��ع  أكثر من  ب��اب  وف��ي 
عن فوائد النخيل والتمور، وتقسيم 
منها  أق����س����ام  إل�����ى  ال����ف����وائ����د 

الدبس   – )الثمر  اإلن��س��ان  غ��ذاء  يخص  قسم 
ثم  وأع��الف��ه��ا،،  للحيوانات  اجل��م��ارة( وقسم   –
وانتاج  الدواء  والنخيل في  التمور  استخدامات 
الزيوت، وبعد ذلك استخدامها كوقود، وسماد، 
ومن ثم ذكر الفوائد اجلمة للنخيل في البناء، 

وتصنيع مخلفات النخيل.
وفي الفصول األخيرة من الكتاب يتحدث 
عن أصناف النخيل والتمور في اململكة، ثم ذكر 
أهم أصناف النخيل والتمور املشهورة واألكثر 

جودة، وكذلك األصناف األقل انتشاراً.
وف���ي ف��ص��ل رائ���ع ي��ت��ح��دث ال��ك��ت��اب عن 
أسماء النخيل كما تداولها الكّتاب، نخل ومتر 
جن��د، نخل ومت��ر املدينة امل��ن��ورة، نخل ومتر 

القصيم، نخل ومتر األحساء.
التمور  تصنيع  عناصر  الكتاب  يغفل  لم 
ألهمية  التفصيل  من  بشيء  عنها  وحت��دث  وتسويقها 
مزرعة  إنشاء  كيفية  الكتاب  تناول  كما  الوطني،  الصعيد  على  األم��ر  ه��ذا 
نخيل منوذجية، واختتم الكتاب بقاموس النخيل )األسماء، الصفات، الُكنى، 

واملصطلحات(.
احليوية،  الصناعة  بتلك  املهتمني  لكل  مهما  مرجعاً  الكتاب  ه��ذا  يعد 
وأيضاً ملن يجهلون هذا األمر، وأهم من ذلك ضرورة التعريف به لألجيال 

اجلديدة حملتواه املعرفي الغزير، والسرد املبسط.

palm & dates
الثالث العدد

إصــــــــــــــــــدرات قراءة في كتاب

كتاب جديد

نخيل التمر في اململكة العربية السعودية

باحث جزائري يصدر كتابًا عن الوقود األخضر

النخيل و التمور!
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اســـــتـــــراحـــــة
الــــــــــــــعــــــــــــــدد

شجرة النخيل بأسماء عديدة في عشرين موضعًا, عاوة على بعض اآليات التي ذكرت النخل بصفة من ذكرت 
صفاتها, مثل وصفها باللينة أو بجزء من أجزائها كالقطمير والنقير والفتيل. 

وليخزى  الله  فبإذن  أصولها  على  قائمة  تركتموها  أو  لينة  من  قطعتم  }مــا  الصغيرة   النخلة  هي  فاللينة 
الفاسقني{ »احلشر : 5«. 

القطمير :  هي القشرة الرقيقة التي تكون على نواة التمر كاللفافة لها, وقد شبه الله سبحانه وتعالى الذين 

وضعفهم  املدعوين  هــؤالء  حال  واصفا  تعالى  قال  كما  قطميرا,  الميلكون  مفلسني  بأنهم  الله  دون  من  يدعون 
}والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمير{ » فاطر 13« 

النقير :  هو النكتة في ظهر النواة , وعادة ما يضرب به املثل في الشيء الضعيف كقوله تعالى }وال يظلمون 
نقيرا{ »النساء 124«,

الفتيل :  هو اخليط الذي في شق النواة, ويقال ما أغنى عنه فتيا أي شئ, وورد القرآن بأن الله سبحانه ال يظلم ولو 

مقدار فتيل, كما قال سبحانه  وتعالى }قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خير ملن اتقى وال تظلمون فتيا{ »النساء 77« 

 من أسمائها
اللينة والنقير والفتيل والقطمير

ه��������ي ن�����خ�����ل�����ة أب�������������دت م�����ف�����ات�����������ن ح���س���ن���ه���ا
أن��������������������ه إال  ل���������������������أرض  م������������ش�������������������������دودة 
ه�����ي�����ف�����������اء ب�����اس�����������ق�����ة ال�������ق���������������وام ب����دي����ع����ة
ت�������دن�������ي ال������ق������ط�������������وف ك�����ث�����ي�����������رة ف����ك����أمن����ا
ه���������ي ف���������ي م����ح����ب����ت����ن����ا ح�������������������دوب دائ�������م�������ًا
ت������خ������ت������ار م��������ن ك��������ل ال��������ب��������اد )أح��������ره��������ا(
ول��������ذل��������ك م��������ن ي�������ه�������وي احل��������ي��������اة ك����رمي����ة
واحل��������������ب ل������ي������س ل���������ه ح�������������������دود م����ط����ل����ق����ًا
ت�����ل�����ق�����اه ف��������ي ال�����ق�����ص�����ر امل�����ن�����ي�����ف م����ك����رم����ًا
ت���ن���ت���ه���ي ال  ل�����ف�����ض�����ائ�����������ل  م�����ن�����ج�����������م  ه���������و 

ك�����م�����ل�����ي�����ح�����ة زف�����������������ت إل�������������ى ال����ع����ل����ي�������������������اء 
ف���������ي رأس���������ه���������ا ش�����������������وق إل������������ى اجل�������������������وزاء 
وأن���������������ا وأن�������������������ت ن�����ه�����ي�����������������م ب����ال����ه����ي����ف��������������اء 
ف��������اض��������ت ج������وان������ب������ه�������������ا ب������ك�������������ل ع�����ط�����������اء 
ق�������������������در احمل�������������������ب ي������ح�������������ن ل�����ل�����ن�����������دم�����اء 
وم������������ن ال��������ت�����������������راب ت�����ت�����ي�����������ه ب�����ال�����رم�����ض�����اء 
س���������ي����ن����ال����ه����ا ل��������و ك����������ان ف��������ي ال�����ص�����ح�����������راء 
ت�����ل�����ق�����������اه ف���������ي اخل��������ض�����������������راء وال�������ف�������ق�������راء 
وك��������ذل��������ك ي����س���������ك����ن خ����ي����م���������ة ال������ف������ق������راء 
ول��������ذل��������ك ي�����ق�����ص�����د م������وط�������������ن ال�����ف�����ض�����اء

غ�رام النخي�ل 

الشاعر الدكتور
ماجد األحمد أبو الطيب النميري

pa
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الفتيل

القطمير

النقير

ْهِر َلها )الّنقيُر( واة ُقـــــــــْل )ِقْطِميُر(           َوُنْقَرُة الظَّ ُلَفاَفُة النَّ
ة وَخْيُطها في َبطِنها )َفِتيُل(            ُسبحاَن َمن َلْيَس َلُه َمِثيُل
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)من – أشهر –  أصناف – التمور – باألحساء – رطبه  – بني - يتميز – بطعمه – اللذيذ -  مناسب – للكنز – جنحت 
– زراعته – في – القصيم – اخلرج – يزرع – كميات – هائلة – مطلوب – في – اخلليج – يبلغ – سعر– الكيلو – من – 

عشرة – إلى – ثاثني – ريال – حسب – احلجم – اللون – النظافة(.
إعداد : نورة احلمدان

أ                 ا                ز              ب                ا               ك                ل                 ا                 ب               ا                 ا                 ا                  م                  م

ص             ل               ر                ا                ل                م                  ع                ل              ط              ل               ل               ن                ط                 ن

ن             ن                ا               ل               ت               ي               ش               ح                ع                خ               خ               ج                 ل                   ا

ا              ظ               ع               ا                 م                ا                 ر                   ج               م               ل               ل                ح                و                  س

ف             ا               ت               ح               و                ت                ة                  م                ه               ي                ا                ت               ب                  ب

ا               ف             هـ              س              ر                                                                                            ج              ص               ر                 ع                 س

ل              ة               م                ا               ت                                                                                            ج                ر                خ                ل                   ا

ل             ن                ا                ء               ر                                                                                             م                ر                 ا                  ن                  م

ت             ل              ي              ن               ب                                                                                          ي               ل               ر                  م                  ت

ي            ن                و               ل               ل                ا                 ف                 ا                 ا               ك              ي               ل                 أ                    خ

ذ               ة               ل              ئ                ا                هـ                ي               ل               ي                ز                ح              ش               ي                  ف

ن             ي              ث               ا                ل               ث               ص              ل                ر               س              هـ              ى                 ل                   ا

م              ي             ص            ق                ل                ا                 و                  ع               ب               ر                 غ               ل                ب                 ي

ل             ل              ك              ن               ز                 ه                 ب              ط               ر                ز                ي               م                 ت                 ي

ما هو صنف التمر املوجود في الصورة؟الكلمات املتقاطعة

عــــــــــــــجــــــــــــــائــــــــــــــب

تشكيلة من احللويات والتمور النخلة  املتفرعة موجودة باملدينة الترفيهية في الكويت
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موجة من الثلج تغطي واحات النخيل باخلليج

نخلة عجيبة مبملكة البحرين

النخلة والعاصفة
الصف الرابع االبتدائي 

 مدارس دور الذكر 
إعداد ورسم : نورة بنت عبد الله الصليفيح

في يوم من األيام زرع والدي نخلة في بيتنا, منت النخلة.. ومع األيام طالت 
بعذوقها  زاه��ي��ة  اللذيذ,  ومت��ره��ا  الشامخ,  بجذعها  تتباهى  وأصبحت  وارت��ف��ع��ت, 

السبعة. 
في يوم ما اقتربت عاصفة, وزمجرت, هزت العاصفة هزات قوية مالت سعفاتها, 

ثابت,  جذعها  راسخة,  مكانها  في  بقيت  النخلة  لكن  ببعض..  يرتطم  بعضها  وجعلت 
وجذورها غائرة في األرض, نفضت النخلة عنها غبار العاصفة.. وابتسمت بلهجة هادئة: 

)إنها ليست أول عاصفة مرت بنا.. لقد تعلمت كيف أتخلص من العواصف!(
) منقول من قصة النخلة والعاصفة.. بتصرف (



نخلة عجيبة مبملكة البحرين

 الهيل  
القهوة

ملاذا نضع الهيل في 
القهوة

إْذ ليس  القهوة  إل��ى  الهيل  العرب  أن أض��اف  العبث  م��ن  
عند  أف��ض��ل  ونكهة  طعماً  إكسابها  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
أن إحدى  إلى  تُشير  الدراسات  فإن  الهيل،  مزجها مبطحون حبوب 
له ميزة  ب��ذوره،  العبقة في  الرائحة  الطيارة ذات  الزيوت  خصائص 

إبطال مفعول الكافيني على اجلسم.
القهوة  ال��ن إلع��داد  امل��ع��روف أن طريقة حتميص حبوب  وم��ن   
العربية  تتطلب أن يكون لونها! بعد التحميص باهتاً وليس بنياً غامق 
اللون، كما في حمص القهوة التركية أو اإلسبرسو، وكمية الكافيني 
في الن، كما يقول الباحثون، تقل كلما كان لون حبة الن غامقاً، مما 
يعني أن بن القهوة العربية األشهب أعلى محتوى من الكافيني مما 
يُستخدم فيه الن الغامق.وتكتسب حبوب الهيل رائحتها ونكهة طعمها 
من توفر زيوت ثابتة وطّيارة في بذورها، فتركيب حبة الهيل يتكون 
من 20% ماء، و10% بروتينات، و2% دهون، 42% من السكريات، و%20 
من األلياف، والباقي هو ما يسمى بالرماد كما هي العادة في تسمية 
مجموعة من املواد الطبيعية واملعدنية املتبقية.املالحظ أن األبحاث! 
حول الهيل لم تنقطع منذ أن بدأت في عام 1950، واملُهم أنه ال تُوجد 
دراسات تتحدث عن آثار عكسية أو سيئة لتناول الهيل مما يتطلب 
البعد عنه، بل الدراسات، وإن كان غالبها مت على حيوانات التجارب، 
إال أنها تسير في اجتاه أن من املفيد تناوله على أقل تقدير، ويُعتبر 
الهيل أحد أقدم املنتجات النباتية التي اُستخدمت كعالج للعديد من 
األمراض، وهو ما دلت عليه مدونات الطب اليوناني القدمي وكثير من 
نصائح الطب الشعبي اليوم في العديد من مناطق العالم. فالوصفات 

الشعبية تنصح بالهيل الضطرابات عدد من أجهزة وأعضاء اجلسم.
ويفتح الشهية ويُخفف من الغازات وحرقة املعدة اللتني يسببهما 
امليكروبات  من  الفم  تنظيف  في  مفيد  وهو  البصل،  أو  الثوم  تناول 
للقضاء على التهابات الفم ومنع تكون الرائحة غير احمُلببة فيه،إضافة 
الهوائية  إلى أن إخراج زيوته الطيارة من اجلسم عبر احلويصالت 
في الرئة يُعطي النفس رائحة زكية.كما أنه يُفيد في تخفيف أعراض 

اجلهاز البولي واضطرابات البروستاتا وحرقة التبول..
أنه يخفف من أعراض  االكتئاب،كما  وإزال��ة  امل��زاج  لرفع  وأيضاً 
اجلاف،  السعال  نوبات  وتسكني  البلغم  ط��رد  في  التنفسي  اجلهاز 

إلى قدراته  يُشيرون  امليكروبات.وتنصح وكثيرون  م��ق��اوم��ة  ف��ي 
األميركية  احل��م��ل  تناول بعض من الهيل أو راب��ط��ة 

الغثيان  من  للتقليل  أثناء زيته  وال���ق���يء 
والكتساب  احل����م����ل  

للنفس  طيبة  رائ��ح��ة 
وال��ف��م م��ن دون أن 

يكون ذلك ُمضراً 
باجلنني.
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يخاطب بجاد واصفًا القهوة التي هام فيها عشقا ...
محمد األحمد السديري ... 

يا بجاد شب النار وأدن الداللـي    ***       وأحمس لنا يا بجاد مايّقّعد الراس
ودّقه بنجر)ن )يا ظريف العيالي    ***     يجذب لنا ربع)ن( على أكوار جالس
وزله الى مّنه رقد كل سالــــي    ***    وخّله يفوح وقنن الهيل بـقيـــاس
وصّبه ومّده يا كرمي السبالــــي   ***     يبعد همومي يوم أشّمه باألنفاس

فنجال يغدي ما تصور ببالـــي    ***    وروابع)ن( تضرب بها أخماس وأسداس
ال خاب ظني بالرفيق املوالــــي    ***     مالي مشاريه)ن( على نايـد الناس



يث  للحد و
ـــــــة ـــــــقـــــــي ب

يوم تطالعنا وسائل اإلعالم بأخبار  نرى فيها أماًل قريب املنال، مع أن الواقع الذي كل 
نعيشه يقول العكس، فال انتعشت جتارة التمور، وال حصلت طفرة تصنيعية عمالقة 

تتناسب طردياً مع إنتاج اململكة من التمور الذي قارب املليون طن، واحملزن أن أقل من 15% فقط من 
هذا اإلنتاج الضخم يتم تصنيعه وتصدير القليل، هذا دون أن نتطرق إلى اجلودة العاملية التي يحظى بها هذا 

احملصول احليوي الوطني، الذي من املمكن أن يغير اخلريطة التصديرية ليس في منطقة الشرق األوسط ، بل 
في العالم، وليس هذا من قبيل املبالغة، فاألنواع القابلة للتصدير كثيرة جداً، ولكن أين نحن من األسواق العاملية؟.

منذ شهر تقريباً طالعتنا وسائل اإلعالم  بخبر مفاده أن تونس الشقيقة حتتل املرتبة األولى تصديراً للتمور، وهم 
التونسية  التمور  إلنتاجهم ، وأصبحت  العاملية، ويسوقوا جيداً  يستحقون ذلك ألنهم عرفوا كيف يقتحمون األسواق 
حتتل مكانة في بورصة التصدير العاملية، ونحن مازلنا ندور في فلك نسبة الـ 15% تصنيعاً وتصديراً، ومازلنا نتساءل 
عن نسبة الـ 85% الباقية هل حقاً يستوعبها السوق احمللي؟ وهل ستظل نسبة الـ 15% هي النسبة املتاحة للتصنيع 
والتصدير ؟ أم أن في األمر شيء يصعب فهمه؟ نعم في األمر شيء غريب، فاململكة ال تستهلك محلياً تقريباً 850 ألف 

طن، وال نحن نصدر تقريباً 150 ألف طن!!
لم يعد األمر يحتمل  الركون إلى واقع نحن صنعناه ووضعنا أنفسنا فيه، واألدهى من ذلك أننا صدقناه، ويدافع 
بعضنا عن املوروث الثقافي للمملكة، وتواجد التمر في دورنا طوال العام، وال مانع لدينا من ذلك، بل ونشجع 

عليه، إننا ننشد الزائد عن حاجتنا، والعمل على تصديره لتحقيق مردودين مهمني أولهما الفائدة االقتصادية 
للمزارعني واملصدرين على السواء، وثانيهما املردود الوطني لتواجد سلعة سعودية وطنية في األسواق العاملية، 

ومن ثم حتقيق عوائد اقتصادية تصب في مصلحة االقتصاد الوطني، فهذا التوجه وحده سيحقق فوائد 
وطنية عمالقة ، أهمها القضاء النسبي على مشكلة البطالة، وفتح آفاق عمل جديدة لألجيال القادمة، 

ثم التواجد العاملي للمملكة في أسواق التمور وهي تستحق هذه املكانة بحق.
متتلك  ال  أنها  مع  العاملية،  التمور  أســواق  اقتحمت  عربية  غير  بلداناً  أن  يحزنني  ما  أكثر 

اقتحموا  ذلك  ورغم  السعودية،  للتمور  بالنسبة  احلال  هو  كما  التمور  من  املمتازة  النوعيات 
األسواق بالقليل الذي ميلكونه، بل واألخطر من ذلك أن األسعار التصديرية لتمورهم تزيد 

على 4600 دوالر للطن، كما هو احلال لتمور الواليات املتحدة األمريكية )أظن أن األمر 
السعرية  القيمة  بنفس  العاملية  الكيان الصهيوني دخل األسواق  يعد مفاجأة، حتى 

جودة  األكثر  اململكة  متور  اآلخر  اجلانب  وعلى  محزناً؟(  األمر  السابقة...أليس 
واألفضل سمعة تباع في األسواق العاملية بـ 1600 دوالر للطن على األكثر!!

لقد حان الوقت إلقامة بورصة متور سعودية عاملية تعيد احلق ألصحابه، 
وتضع األمور في نصابها، وتصل متورنا إلى ما تستحق، حتى نرى ونقرأ 

تصدير  فــي  عاملياً  األولـــى  السعودية  العربية  )اململكة  مــفــاده  خــبــراً 
التمور(.. فهل يتحقق هذا احللم؟

متى
يتحقق هذا احللم 

سلمان بن هادي العامري

؟
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