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النواحي اخلاصة واملميزة لزراعة نخلة التمر
في اململكة العربية السعودية

شكل ( )1التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في السعودية  ،يالحظ امتداد مناطق زراعة نخلة التمر من أقصى اجلنوب
إلى أقصى الشمال ومن اقصى الشرق إلى أقصى الغرب.
تباعد مناطق إنتاج التمور أدى إلى متيز كل منطقة بأصناف فاخرة خاصة بها
2

مقـدمـة
لنخلة التمر في السعودية اهمية خاصة ليس فقط كمصدر للغذاء أو األمن الغذائي ولكن الرتباطها بعادات
وتقاليد وقيم اجتماعية ،ومن تلك األهمية اعتبرت نخلة التمر شعارا ً للمملكة جتسيدا عمليا ملكانتها .
يشكل ٕانتاج التمور ٔاحد الدعأيم اإلقتصادية الهامة بالقطاع الزراعي في السعودية ،كما ٔانها متثل ٔاحد
مصادر الدخل الرٔييسي لكثير من املزارعني ،وقد شهدت زراعة نخلة التمر تتطورات كبيرة في السنوات االخيرة
فحتى سنة  1982كانت ٔاعداد ٔاشجار نخلة التمر حوالي  11.8مليون نخلة ٔاما اليوم فقد انتشرت زراعة نخلة
التمر لتشمل العديد من املناطق وقفز عدد أشجارها ليصل إلى  28.6مليون نخلة سنة . )2،1( 2014
على املستوى الدولي تعتبر السعودية من أهم الدول املنتجة للتمور في العالم وميكن تأكيد ذلك مبا يلي :
• نسبة مساحة نخلة التمر
 حتتل الترتيب األول عند املقارنة مع دول شبة اجلزيرة العربية . حتتل الترتيب الثالث بعد العراق واجلزائر عند املقارنة مع دول الوطن العربي . حتتل الترتيب الرابع بعد العراق واجلزائر وإيران عند املقارنة مع دول العالم .وذلك مبقارنة متوسطات السنوات من  - 2010إلى 2014
• نسبة إنتاج نخلة التمر
 حتتل الترتيب األول عند املقارنة مع دول شبة اجلزيرة العربية . حتتل الترتيب الثاني بعد مصر عند املقارنة مع دول الوطن العربي . حتتل الترتيب الثالث بعد مصر وإيران عند املقارنة مع دول العالم.وذلك مبقارنة متوسطات السنوات من  - 2010إلى 2014
• تعدد األصناف الفاخرة
يقدر عدد اصناف نخلة التمر في اململكة بحولي  400صنف مع مالحظة أن كبر مساحة اململكة
(  2.15مليون كم ) 2وتباين املناخ بني مناطق زراعة نخلة التمر أدى الى ظهور أصناف فاخرة ذات قيمة
جتارية عالية مع متيز كل منطقة بأصناف خاصة بها .
• استخدام الطرق احلديثة للزراعة والتصنيع
 إنتشار إستخدام نظام الري بالتنقيط في أكثر من  ٪ 50من أشجار نخلة التمر مع استخداماألسمدة الذائبة والسائلة .
 إنتشار استخدام امليكنة في عمليات التلقيح وجمع احملصول وفرز وتعبئة الثمار . إنتشار إستخدام تقنية مزارع األنسجة  Tissue cultureإلكثار األصناف التجارية الهامة لنخلةالتمر.
 إنتشار املزارع ذات املساحة الواسعة وبعضها يصل عدد أشجارها إلى أكثر من  200ألف نخلة . وجود أكثر من  100مصنع لفرز وغسيل وتعقيم وتعبئة التمور.3

النواحي اخلاصة واملميزة لزراعة نخلة التمر في السعودية سيتم استعراضها كما مايلي :

• الواقع الدولي لزراعة نخلة التمر في السعودية
• التطور الزمني لنخلة التمر من سنة  1961الى سنة 2014
• التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر حسب املناطق اإلدارية.
• العوامل الطبيعية احملدودة لزارعة نخلة التمر في السعودية.
•

أصناف التمور االكثر شهره في السعودية.

•

املظاهر احلديثة لزراعة نخلة التمر في السعودية.

الواقع الدولي
لزراعة نخلة التمر في السعودية
نخلة التمر في السعودية حتتل مواقع متقدمة من حيث املساحة واإلنتاج مقارنة بدول العالم املنتجة للتمور،
في هذا الفصل أجرينا املقارنة في معظم األحيان باستخدام متوسط خمس سنوات (  ) 2010-2014حتى يكون
املتوسط أقرب إلى الواقع بهدف جتنب التغيرات الغير طبيعة في البيانات التى نالحظها عادة في إحصائيات نخلة
التمر خاصة عند عرض بيانات سنة واحده أو دولة واحده.
بيانات جدولي (  ) 2 ،1توضح موقع مساحة وإنتاح نخلة التمر في السعودية مبقارنة مساحة وأنتاج دول شبة
اجلزيرة العربية ودول الوطن العربي ودول العالم.
النسب املذكورة مت استخالصها من بيانات  )18(. FOWSTATوإحصاءات وزارة الزراعة ()2
مساحة نخلة التمر
من اجلداول رقم ( )1ميكن مالحظة ما يلي :
يقدر اجمالي مساحة نخلة التمر في السعودية بحوالي  146.43ألف هكتار كمتوسط للسنوات من  2010إلى
 2014وهذه متثل حوالي :
 ٪ 54.0من اجمالي مساحة نخلة التمر التمر في شبة اجلزيرة العربية والتي تقدر بحوالي
 270.6ألف هكتار  ،بذللك حتتل الترتيب األول .

٪ 17.5

		
من اجمالي مساحة نخلة التمر التمر في الوطن العربي والتي تقدر بحوالي
 837.9ألف هكتار ،بذلك حتتل الترتيب الثالث بعد العراق واجلزائر .

٪ 13.0
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من اجمالي مساحة نخلة التمر التمر لدول العالم والتي تقدر بحوالي 			 1.122
مليون هكتار  ،بذلك حتتل الترتيب الرابع بِعد العراق واجلزائر وإيران.

جدول رقم ( )1اجمالي مساحة نخلة التمر في السعودية مقارنة باجمالي مساحتها في كل من
شبة اجلزيرة العربية والوطن العربي ودول العالم

إنتاج نخلة التمر
من اجلداول رقم(  )2ميكن مالحظة ما يلي :
يقدر اجمالي إنتاج نخلة التمر في السعودية بحوالي  978.5ألف طن كمتوسط للسنوات من  2010إلى 2014
وهذه متثل حوالي :
 ٪ 55.1من اجمالي إنتاج نخلة التمر التمر في شبة اجلزيرة العربية والتي تقدربحوالي 1.762
مليون طن  ،بذلك حتتل الترتيب األول .
 ٪ 17.6من اجمالي إنتاج نخلة التمر التمر في الوطن العربي والتي تقدر بحوالي  5.560مليون
طن  ،بذلك حتتل املركز الثاني بعد مصر .
 ٪ 13.1من اجمالي إنتاج نخلة التمر التمر لدول العالم والتي تقدر بحوالي 7.465مليون طن ،
بذلك حتتل الترتيب الثالث بعد مصر و ايران .

		

جدول رقم ( )2اجمالي إنتاج نخلة التمر في السعودية من مبقارنة باجمالي أنتاجها في كل من شبة اجلزيرة
العربية والوطن العربي ودول العالم
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التطور الزمني لزراعة
نخلة التمر من سنة  1961الى سنة 2014
منحى التطور الزمني للمساحة واالنتاج
وشكل رقم ( )2يوضح منحى التطور الزمني السنوي ملساحة وإنتاج نخلة التمر في السعودية خالل الفترة من
 1961إلى .2014
ميكن تقسيم مراحل التطور الزمني ملساحة وإنتاج نخلة التمر في السعودية إلى ثالثة مراحل :
املرحلة األولى :من سنة  1961إلى سنة  1991وفيها تطورت كل من املساحة واإلنتاج بشكل شبة منتظم .
املرحلة الثانية :من سنة  1995إلى سنة  2005وفيها تطورت كل من املساحة واإلنتاج بشكل سريع.
املرحلة الثالثة :من سنة  2006إلى سنة  2013وفيها وصلت كل من املساحة واإلنتاج إلى وضع شبة
مستقر في حني انخفضت قيم كل من املساحة اإلنتاج بشكل واضح في سنة 2014
		

شكل رقم ( )2التطور الزمني في املساحة واإلنتاج لزراعة نخلة التمر في السعودية خالل الفترة من  1961إلى 2014

مالحظات هامة على منحنى التطور الزمني للمساحة واإلنتاج :
• تشابة منحنى املساحة ومنحنى اإلنتاج يدل على أن كل زيادة في املساحة كان يقابلها زيادة في اإلنتاج
وهذة احلالة غير موجودة في العديد من الدول املنتجة للتمور التي ال تتشابة فيها منحنيات املساحة
واإلنتاج وعدم وجود عالقة بني اإلنتاج واملساحة قد يرجع إلى اخطاء في عملية جمع البيانات كما
أوضحنا سابقا .
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• إنخفاض واضح في املساحة واإلنتاج سنة  2014مقارنة بالسنوات من  2011إلى  2013حيث انخفض
اإلنتاج بحوالي  230ألف طن في حني انخفضت املساحة بحوالي  50ألف هكتار (. )1
هذا االنخفاض غير مبرر لألسباب التالية :
• استقرار املساحة بشكل واضح للسنوات السابقة لسنة  2014حسب بيانات جدولي . 4 ، 3
• زيادة عدد أشجار نخلة التمر بشكل واضح سنة  2014حسب بيانات جدولي .6
بيانات التطور الزمني للمساحة واالنتاج
بيانات جدول (  )3يوضح التطور الزمني في املساحة واإلنتاج ومعدل اإلنتاج خالل الفترة من  1961إلى  2014على
فترات من  5إلى  6سنوات
من اجلدول و الشكل ميكن مالحظة ما يلي :
 -1التطور الزمني للمساحة
سنستعرض بيانات املساحة على فترات كل منها حوالى عشر سنوات السنوات كما يلي :

22.0

ألف هكتار املساحة سنة 1961

31.1

ألف هكتار املساحة سنة 1971

62.3

ألف هكتار املساحة سنة 1981

75.8

ألف هكتار املساحة سنة 1991

139.1

ألف هكتار املساحة سنة 2001

156.0

ألف هكتار املساحة سنة 2011

 146.4ألف هكتار أصبح متوسط املساحة خالل الفترة من  2010إلى  2014أى أن املساحة تضاعفت
أكثر من  6.6مرة مقارنة بسنة . 1961
جدول (  )3التطور الزمني للمساحة واإلنتاج ومعدل اإلنتاج خالل الفترة من  1961إلى  2014على فترات من 5
إلى  6سنوات
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 -2التطور الزمني لإلنتاج :
سنستعرض بيانات اإلنتاج على فترات كل منها حوالى عشر سنوات السنوات كما يلي :

160.0

ألف طن اإلنتاج سنة 1961

224.3

ألف طن اإلنتاج سنة 1971

371.0

ألف طن

اإلنتاج سنة 1981

528.1

ألف طن اإلنتاج سنة 1991

817.9

ألف طن اإلنتاج سنة 2001

1000.1

ألف طن

اإلنتاج سنة 2011

766.8

ألف طن

اإلنتاج سنة 2014

 978.5ألف طن أصبح متوسط اإلنتاج خالل الفترة من  2010إلى  2014أى أن االنتاج تضاعف أكثر
من  6مرات مقارنة بسنة 1961
 -3التطور الزمني ملعدالت اإلنتاج ( طن  /هكتار) :
جدول رقم ( )3يوضح البيانات اخلاصة مبعدالت اإلنتاج السنوي لنخلة التمر خالل الفترة من من سنة  1961الى
سنة  )18( 2014على فترات خمس أو ست سنوات  .هذة البيانات تؤكد عدم وجود اجتاة معني للتغيرات في معدل
اإلنتاج و كان املعدل يعتمد بصفة رئيسية على سنة اإلنتاج .
أستعراض البيانات بطريقة أخرى أدى إلى نتائج مشابهة كما هو واضح من األرقام التالية :
• املتوسط العام ملعدل اإلنتاج للفترة من سنة  1961إلى سنة  54 ( 2014سنة) يقدر بحوالي 6.70
طن  /هكتار .
• احلد األدنى واحلد األعلى ملعدل اإلنتاج السنوي خالل الفترة من سنة  1961إلى سنة  2014تراوح
من  4.25طن  /هكتار( ) 1976إلى  8.48طن  /هكتار (. ) 1973
• لتجنب االختالفات السنوية مت تتبع معدالت اإلنتاج خالل الفترة من  1961إلى  2014مبقارنة متوسط
كل خمس على فترات ووجد مايلي :

7.23

طن  /هكتار متوسط معدل اإلنتاج للفترة من  1961إلى 1965

7.01

طن  /هكتار متوسط معدل اإلنتاج للفترة من  1970إلى 1974

7.61

طن  /هكتار متوسط معدل اإلنتاج للفترة من  1986إلى 1990

5.91

طن  /هكتار متوسط معدل اإلنتاج للفترة من  2000إلى 2004

6.75

طن  /هكتار متوسط معدل اإلنتاج للفترة من  2010إلى 2014

يالحظ أن الفروق بني معدالت اإلنتاج قد تضاءلت وميكن القول بصفة عامة معدل إنتاج نخلة التمر في السعودية
يقدر بحوالي  7.0طن  /هكتار
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التوزيع اجلغرافي
لنخلة التمر حسب املناطق اإلدارية
تُقسم اململكة إلى  13منطقة إدارية تنقسم كل منطقة منها إلى عدد من احملافظات ،أكبر املناطق اإلدارية
مساح ًة هي املنطقة الشرقية ( 540ألف كم ) 2ومتثل حوالي  % 27,6من مجمل املساحة أما أصغر املناطق
مساحة فهي منطقة الباحة ( 12ألف كم ) 2و تمُ ثل نحو  % 0.6من مجمل املساحة٠
تتميز معظم املناطق اإلدارية مبظاهر سطح وعوامل مناخ مميزة وخاصة بها مما أثر بطريقة مباشرة على أعداد
نخلة التمر ومساحتها وإنتاجها وأصنافها وجودة ثمارها.

-1

التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر حسب مساحتها في املناطق االدارية

بيانات جدول ( )4توضح التوزيع اجلغرافي مساحة نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية للسنوات من  2009إلى 2014
وشكل ( )3يوضح التوزيع النسبي كمتوسط للسنوات من سنة  2009إلى سنة .2014
مبقارنة متوسط السنوات من2009الى  2014والنسبة املئوية ملشاركة كل منطقة ميكن مالحظة مايلي :
• متوسط املساحة للسنوات من  2009إلى  2014يقدر بحوالي  149الف هكتار .
• حتتل منطقة الرياض املركز األول ملساحة نخلة التمر والتي تقدر بحوالي  40ألف هكتار متثل حوالي
 ٪ 27من إجمالي مساحة نخلة التمر في السعودية .
• تتركز معظم مساحة نخلة التمر في منطقتني إداريني هي الرياض والقصيم إذ تقدر مساحة نخلة
التمر فيهما بحوالي  77.4ألف هكتار متثل حوالي  ٪ 52من إجمالي مساحة نخلة التمر في السعودية .
• بيانات الهيئة العامة لالحصاء لسنة  )1( 2015أظهرت إنخفاض كبير في إجمالي مساحة نخلة التمر
من 157ألف هكتار سنة  2013إلى  107ألف هكتار سنة  2014أى بفارق حوالي  50ألف هكتار ومعظم
اإلنخفاض كان في مناطق الرياض والقصيم وحائل  .هذا اإلنخفاض الكبير لم يقابل إنخفاض في عدد
أشجار النخيل جدول (. )6

شكل ( )3التوزيع النسبي ملساحة وإنتاج نخلة التمر للمناطق اإلدارية كمتوسط للسنوات من 2009إلى 2014
في حالة املساحة ومن  2009إلى  2013في حالة اإلنتاج
9

جدول رقم ( )4التوزيع اجلغرافي ملساحة نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية للسنوات من  2009إلى . 2014
متت املقارنة بني املناطق على أساس املتوسط ونسبة املشاركة من املساحة الكلية

 -2التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر حسب إنتاجها في املناطق اإلدارية
بيانات جدول ( )4وشكل توضح التوزيع اجلغرافي إلنتاج نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية للسنوات من  2009إلى
. 2013وشكل ( )3يوضح التوزيع النسبي كمتوسط للسنوات من سنة  2009إلى سنة .2014
مبقارنة متوسط السنوات من 2009الى  2013والنسبة املئوي ملشاركة كل منطقة ميكن مالحظة مايلي :
• متوسط االنتاج للسنوات من  - 2009إلى  2013يقدر بحوالي  1023.5الف طن وفي حالة أضافة إنتاج
 2014يصبح املتوسط  980.7الف طن .
• حتتل منطقة الرياض املركز األول إلنتاج نخلة التمر والتي تقدر بحوالي 277ألف طن متثل حوالي٪ 27.1
من إجمالي إنتاج نخلة التمر في السعودية .
• تتركز معظم مساحة نخلة التمر في ثالث مناطق إدارية هي الرياض والقصيم والشرقية إذ تقدر إنتاج
نخلة التمر فيها بحوالي  630ألف طن متثل حوالي  ٪ 61من إجمالي إنتاج نخلة التمر في السعودية .
• بيانات الهيئة العامة لالحصاء لسنة  )1( 2015أظهرت إنخفاض في إجمالي إنتاج نخلة التمر من
 1.095مليون طن سنة  2013إلى  766.8ألف طن سنة  2014أى بفارق حوالي  230ألف طن ( بيانات
املناطق غير متوفرة ) هذا اإلنخفاض الكبير لم يقابله إنخفاض في عدد أشجار النخيل (جدول .) 6
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جدول رقم ( )5التوزيع اجلغرافي إلنتاج نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية للسنوات من  2009إلى . 2013
متت املقارنة بني املناطق على أساس املتوسط ونسبة املشاركة من اإلنتاج الكلي.

مالحظة  :في حالة اضافة اجمالي انتاج سنة  2014يصبح املتوسط للفترة من سنة  2009إلى سنة 2014
 980.7الف طن .

-3

االرتباط بني املساحة واإلنتاج في املناطق اإلدارية

من جدولي ( )5,4يالحظ عدم وجود ارتباط بني املساحة و كمية اإلنتاج في بعض املناطق وفيما يلي بعض األمثلة :
• حتتل الشرقية املركز الثالث من حيث املساحة في حني حتتل املركز اخلامس من حيث اإلنتاج.
• حتتل املدينة املركز الثالث من حيث املساحة في حني حتتل املركز الرابع من حيث اإلنتاج.
• حتتل اجلوف املركز السابع من حيث املساحة في حني حتتل املركز السادس من حيث اإلنتاج.
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التوزيع اجلغرافي
لعدد أشجار نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية
نسبة عدد أشجار نخلة التمر الى اجمالي عدد ااالشجار الدائمة:
بيانات احصاء  )1( 2015اوضحت أن اجمالي عدد ااالشجار الدائمة في اململكة يبلغ حوالي  50.89مليون شجرة
ميكن تقسيمها إلى :

28.57
22.32

مليون شجرة نخلة متر أي ما بعادل  ٪ 56.1من اجمالي عدد األشجار
مليون شجرة من األنواع األخرى من أشجار الفاكهة مثل الزيتون ( 10.1مليون شجرة)
والعنب ( 4.4مليون شجرة ) واحلمضيات ( 2.39مليون شجرة ) وغيرها.

تعد منطقة اجلوف أكثر مناطق اململكة من حيث عدد األشجار الدائمة حيث بلغ عددها  9.1مليون شجرة (عدا
نخلة التمر) ومتثل نسبة  ٪ 40.1تلتها منطقة تبوك حيث بلغ عدد ا األشجار الدأيمة  4.1مليون شجرة ومتثل
نسبة . ٪ 18.2
 -1التوزيع اجلغرافي لعدد أشجار نخلة التمر
جدول رقم ( )6يوضح التوزيع اجلغرافي إلعداد نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية للسنوات من  2009إلى 2014
وشكل رقم ( )4يوضح التوزيع اجلغرافي حسب نسبة مشاركة كل منطقة ادارية من إجمالي عدد نخلة التمر
في السعودية ( متوسط السنوات من  2009إلى . ) 2014

شكل رقم (  )4التوزيع اجلغرافي لعدد أشجار نخلة التمر حسب النسبة املئوية ملشاركة كل منطقة ادارية من إجمالي عدد
أشجار نخلة التمر في السعودية كمتوسط لعددها للسنوات من  2009إلى  2014ولعددها لسنة 2014

12

من بيانات ( )6وشكل ( )4ميكن مالحظة مايلي :
• متوسط اجمالي عدد أشجار نخلة التمر للسنوات من سنة  2009إلى سنة  2014بلغ 24.5
مليون نخلة.
• يتركز أكبر عدد من أشجار نخلة التمر في منطقتي الرياض والقصيم حيث يقدر متوسط العدد بحوالي
11.6مليون نخلة متثل حوالي  ٪ 47من إجمالي عدد نخلة التمر في السعودية منها حوالي  ٪ 25ملنطقة
الرياض و ٪ 22ملنطقة القصيم .
• زيادة عدد أشجار نخلة التمر من  25مليون نخلة سنة  2013الي  28.5مليون نخلة سنة  2014أي بفرق
حوالي  3.5مليون نخلة مع العلم أنه حدث إنخفاض كبير في املساحة واإلنتاج سنة ( 2014جدول ) 4 ، 3
• زيادة عدد أشجار نخلة التمر سنة  2014يرجع بصفة رئيسية إلى مناطق القصيم واملدينة والشرقية.
• بيانات الهيئة العامة لالحصاء لسنة  )1( 2015اوضحت أن عدد نخلة التمر سنة  2014الذي مت تقديره
بحوالي 28.571مليون نخلة منها  22.735مليون نخلة مثمرة و 5.836مليون نخلة غير مثمرة منها
1.36مليون نخلة غير مثمرة في منطقة الرياض و  1.9مليون نخلة غير مثمرة في القصيم.
• بعض املناطق اإلدارية ال يتعدى عدد أشجار نخلة التمر  700ألف نخلة منها جنران والباحة وتبوك وجازان
واحلدود الشمالية
جدول رقم ( )6التوزيع اجلغرافي والتطور الزمني إلعداد نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية للسنوات من  2009إلى
 . 2014متت املقارنة بني املناطق على أساس املتوسط ونسبة املشاركة من إجمالي العدد
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 -2التطور الزمني لعدد أشجار نخلة التمر
بصفة عامة ميكن تقسيم التطور الزمني لعدد أشجار نخلة التمر في السعودية ( )2إلى ثالث مراحل هي :
املرحلة األولى  :عدد األشجار خالل النصف الثاني من القرن املاضي
بيانات جدول رقم ( )8توضح التطور الزمني لعدد أشجار نخلة التمر خالل الفترة من  1982إلى 1999
ومنها يالحظ :
• إذداد عدد أشجار نخلة التمر من  11.7مليون سنة  1982إلى  19.3مليون سنة 1999
• خالل فترة  17سنة ذاد عدد أشجار نخلة التمر بحوالي  7.6مليون نخلة وتضاعف  1.7مرة
• أكبر عدد من أشجار نخلة التمر تركز في منطقتي الرياض والشرقية حيث قدر مجموع نسبها
بحوالي  ٪ 40من متوسط إجمالي عددها من سنة  1982إلى سنة .1999
املرحلة لثانية  :عدد األشجار خالل مطلع القرن احلالي
بيانات جدول رقم ( )7توضح التطور الزمني لعدد أشجار نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية للسنوات من 2003
إلى 2008
• لم يالحظ تطور كبير في عدد أشجار نخلة التمر خالل هذة الفترة وميكن مالحظة ذلك مما يلي :
 إذداد عدد أشجار نخلة التمر من  21.3مليون سنة  2003إلى  23.6مليون سنة 2008. خالل فترة  5سنوات ذاد عدد أشجار نخلة التمر بحوالي  2.3مليون نخلة وتضاعف  1.1مرة.• أكبر عدد من أشجار نخلة التمر تركز في منطقتي الرياض والقصيم حيث قدر مجموع نسبها
بحوالي  ٪ 40من متوسط إجمالي عددها لتلك الفترة
املرحلة الثالثة  :عدد األشجار خالل الفترة من سنة  2009إلى سنة 2014
بيانات جدول رقم ( )6توضح التطور الزمني لعدد أشجار نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية للسنوات من 2009
إلى  2014ومنه نالحظة ما يلي :
• تطور كبير في عدد أشجار نخلة التمر خالل هذة الفترة وينصح ذلك مما يلي :
 إذداد عدد أشجار نخلة التمر من  23.6مليون سنة  2009إلى  28.7مليون سنة . 2014 خالل فترة  5سنوات ذاد عدد أشجار نخلة التمر بحوالي  5.1مليون نخلة وتضاعف  1.2مرة .• أكبر عدد من أشجار نخلة التمر تركز في منطقتي الرياض والقصيم حيث قدر مجموع نسبها بحوالي
 ٪ 47من متوسط إجمالي عددها لتلك الفترة .
ميكن تلخيص التطور الزمني عن طريق حساب عدد مرات مضاعفة أشجار نخلة التمر سنة  2014بعددها في
السنوات السابقة في السنوات السابقة .
 2.4مرة عند املقارنة مع سنة 1982
 2.2مرة عند املقارنة مع سنة 1990
 1.6مرة عند املقارنة مع سنة 1986
 1.5مرة عند املقارنة مع سنة 1999
 1.2مرة عند املقارنة مع سنة 2009
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جدول رقم ( )7التوزيع اجلغرافي والتطور الزمني لعدد أشجار نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية للسنوات من
 2003إلى  . 2008متت املقارنة بني املناطق على أساس املتوسط ونسبة املشاركة من إجمالي العدد

جدول رقم ( )8التوزيع اجلغرافي والتطور الزمني لعددأشجار نخلة التمر حسب املناطق اإلدارية للسنوات 1982
و 1990و 1996و .1999للمقارنة بني الوضع الراهن لنخلة التمر ووضعها خالل القرن املاضي
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العوامل الطبيعية
احملددة ملناطق زراعة نخلة التمر في السعودية
• تقع اململكة وسط كتلة واسعة من اليابسة ،ال يتداخل فيها مسطحات مائية من بحار أو بحيرات أو
أنهار .يقع البحر األحمر في غربها واخلليج العربي في شرقها ،وتأثيرهما محدود في مناخ اململكة ،ويرجع
ذلك لضيق مسطحهما املائي.
• متدد سالسل املرتفعات الغربية والتالل الصخرية غرب وشرق اململكة على الترتيب ،مما مينع وصول املؤثرات
البحرية إلى الداخل ،وبالتالي يقتصر تأثيرهما على املنطقتني الساحليتني اجملاورتني لهما.
• يتسم مناخ اململكة باجلفاف على مدار السنة ،وبارتفاع درجات احلرارة في معظم شهور السنة
خاصة في فصل الصيف وذلك لتعامد الشمس على مدار السرطان .
• ميثل شهر يوليو قمة احلرارة في اململكة إذ يعد أعلى شهور السنة في درجات احلرارة ،وتنخفض درجة
احلرارة في فصل الشتاء ويعد شهر يناير أقل شهور السنة حرارة جداول ()10 ، 9
التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في اململكة يعتمد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مجموعة من العوامل
الطبيعية التي اليستطيع اإلنسان التحكم فيها إال في حدود ضيقة جدا ً ،من أهم هذة العوامل :
• درجة احلرارة.
• الرطوبة النسبية.
• املوقع الفلكي ودوائر العرض ومدار السرطان .
• املتوسط السنوي لألمطار
• اإلرتفاع عن مستوي سطح البحر.

درجـــة احلــــرارة
تعتبر درجة احلرارة من أهم عناصر املناخ التي تؤثر على التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في اململكة وسنقوم
باستعراض تأثيراتها املميزة على النحو التالي :
 .1الوحدات احلرارية ومدى توفرها في املناطق اخملتلقة
 .2املتوسط الشهري لدرجة احلرارة وتأثيره على بداية موسم اإلزهار.
 .3متوسط درجة احلرارة خالل الفترة من مايو إلى سبتمبر وهي الفترة التي تتلون وتنضج فيها الثمار.
 .4درجة احلرارة القصوى ودرجة احلرارة الدنيا في املناطق اخملتلفة .
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 .1الوحدات احلرارية ومدى توفرها في املناطق اخملتلفة
تعريف الوحدات احلرارية
يشار اليها في بعض املراجع باحلرارة اإلجمالية  Total Heatاو الوحدات ا احلرارية الفعالة Effective Heat
 Unitsوهو مصطلح يستخدم للتعبير عن االحتياجات احلرارية الالزمة لوصول ثمار صنف معني من النباتات
إلى مرحلة النضج أو الصالحية لألكل ويعبر عنها باعداد حسابية تعتمد على جمع درجات احلرارة التي
تزيد عن درجة حرارة معينة تختلف باختالف النباتات يطلق عليها درجة اال ساس BaseTemperature
في نخلة التمر تستخدم عادة درجة احلرارة 18م oكدرجة أساس ويشار اليها احيانا Zero Flowering
وهي متوسط درجة حرارة الشهر الذى يبدا عندها ظهور الطلع املذكر ٔاو املٔونث من ٓاباط األوراق أو ما
يعرف ببداية موسم إزهار نخلة التمر  ،بعض أصناف نخلة التمر قد تبدا ازهارها عند درجات أعلى أو
أقل قليالً من 18م. o
الوحدات احلرارية اللالزمة لنضج صنف معني
• يتم جمع درجات احلرارة فوق 18م ٥للفترة من الشهر الذي يرتفع فيه متوسط درجة احلرارة فوق 18م٥
(غالبا ً شهر مارس في معظم املناطق) إلى اليوم من الشهر الذي جتمع فيه الثمار ( غالبا ً خالل شهري
اغسطس أو سبتمبر)
• طول فترة احلساب يتوقف على الصنف وتتراوح غالبا ً من 120يوم إلى  240يوم
الوحدات احلرارية املتوفرة في منطقة معينة
• يتم جمع درجات احلرارة فوق 18م ٥ابتداء من الشهر الذي يرتفع فيه متوسط درجة احلرارة فوق 18م٥
(غالبا ً شهري فبراير و مارس في معظم املناطق) إلى الشهر الذي ينخفض فيه متوسط درجة دون 18م٥
( غالبا ً شهري أكتوبر أو نوفمبر)
• طول مدة حساب الوحدات احلرارية تختلف من منطقة إلى أخرى وتتراوح من  5شهور إلى  12شهر
أهمية تقدير الوحدات احلرارية :
تختلف أصناف نخلة التمر في احتياجاتها احلرارية للوصول إلى مرحلة االستهالك ( خالل  ،رطب  ،متر ) كما
تختلف املناطق في قدرتها على توفير احتياجات األصناف اخملتلفة من الوحدات احلرارية لذلك ينصح بحساب
الوحدات احلرارية في احلاالت التالية :
• عند إنشاء املزارع اجلديدة يتم حساب الوحدات احلرارية املتوفرة في املنطقة ثم يتم إختيار االصناف التي
حتتاج إلى وحدات حرارية قريبة من الوحدات املتوفرة في املنطقة مع أخذ العوامل األخرى في االعتبار .
• عند إدخال أصناف جديدة يتم حساب الوحدات احلرارية الالزمة لوصول الصنف اخملتار الى مرحلة النضج
في بلدة األصلي ثم يتم اختيار املنطقة اجلديدة التي ميكن أن توفر لهذا الصنف احتياجاته من الوحدات
احلرارية مع أخذ العوامل األخرى في االعتبار .
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جدول رقم ( )9يوضح بيانات  44منطقة من مناطق إنتاج نخلة التمر في اململكة واخلاصة بعناصر املناخ وبيانات
بعض العوامل الطبيعية التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على جناح زراعة نخلة التمر مت جمع وترتيب
البيانات بواسطة املؤلف ()12
مالحظة  :االرصاد اجلوية املذكورة في اجلدول متثل بيانات محطات االرصاد في املطارات واملدن لذلك ال تعبر
فعليا عن وضع االرصاد في املزارع واالرقام املذكورة تستخدم كمؤشرات لالسترشاد بها
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تـــــابع جــــدوال ()9
جدول رقم ( )9يوضح بيانات  44منطقة من مناطق إنتاج نخلة التمر واخلاصة بعناصر املناخ وبيانات بعض
العوامل الطبيعية التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على جناح زراعة نخلة التمر
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 -1الوحدات احلرارية حسب املناطق
جدول رقم ( )9يوضح مدى التباين في الوحدات احلرارية ( مت حسابها بواسطة املؤلف) املتوفرة في حوالي 44
منطقة من مناطق إنتاج التمور في اململكة
من اجلدول ميكن مالحظة مايلي :
• توفر مدي واسع من الوحدات احلرارية يتراوح من  2000إلى  4500وحدة فوق 18م ٥في املناطق الرئيسية
إلنتاج التمور في اململكة مثل مناطق الرياض والقصيم واملدينة والشرقية.
• هذا املدي الواسع من الوحدات احلرارية يغطي اإلحتياجات احلرارية الالزمة لوصول العديد من األصاف
إلى مرحلة الصالحية لألكل سواء كانت في مرحلة اخلالل أو الرطب أو التمر وتشمل األصناف التجارية
الفاخرة في اململكة مثل خالص وسكري وخضري وصقعي وبرحي وغيرها أو االصناف التجارية في دول
العالم مثل أصناف دقلة نور ومجهول والتي مت إدخالها بنجاح في اململكة .
• املناطق الشمالية التي تتراوح فيها الوحدات من  1500إلى  2500وحدة فوق 18م ٥يزرع فيها األصناف
املبكرة أو التي تستهلك ثمارها في مرحلتي اخلالل والرطب مثل برحي وحلوة وغر وغيرها
• األصناف املتأخرة النضج مثل خصاب وهاللي و وبرني وخضري وشهل (شهلة) وصفاوي وغيرها تزرع في
املناطق التي تتوفر فيها أكثر من  3000وحدة حرارية فوق 18م٥
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املتوسط الشهري لدرجة احلرارة وتأثيره على بداية موسم اإلزهار.

سبق أن ذكرنا معظم أصناف نخلة التمر يبدأ موسم إزهارها في الشهر الذي يرتفع فيه متوسط درجة احلرارة
فوق 18م ، ٥لتحديد هذا الشهر في املناطق اخملتلفة إلنتاج التمور في اململكة مت استعراض املتوسطات الشهرية
لدرجة احلرارة في عدد من الناطق ووجد أن هذا الشهر يختلف من منطقة الى أخري كما وجد أن الشهر الذي
تنخفض فيه احلرارة دون 18م ٥يتوقف على املنطقة كما هو واضح مما يلي :
• مناطق يبقى فيها متوسط درجة احلرارة الشهري فوق 18م ٥طوال السنة(يناير  -ديسمبر )هذه املناطق
يبكر فيها اإلزهار عالبا ً شهر فبراير وتشمل  :مكة  ،جدة  ،الوجة  ،جيزان  ،ينبع  ،شرورة
• مناطق يبدأ فيها متوسط درجة احلرارة الشهري االرتفاع فوق 18م ٥من شهر فبراير ويستمر حتى شهر
ديسمبر هذة املناطق يبكر فيها اإلزهار ويشمل مناطق  :املدينة  ،وادي الدواسر  ،بيشة
• مناطق يبدأ فيها متوسط درجة احلرارة الشهري االرتفاع فوق 18م ٥من شهر مارس ويستمر حتى شهر
نوفمبر ويشمل مناطق  :الرياض  ،القصيم  ،حفر الباطن  ،القيصومة  ،الدمام  ،الباحة  ،اإلحساء .
• مناطق يبدأ فيها متوسط درجة احلرارة الشهري االرتفاع فوق 18م ٥من شهر أبريل ويستمر حتى شهر
أكتوبر هذة املناطق يتأخر فيها اإلزهار ويشمل مناطق  :اجلوف  ،تبوك  ،رفحاء  ،خميس مشيط  ،حائل ،
القريات.
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متوسط درجة احلرارة خالل فترة نضج الثمار

جدول ( )9يوضح مدى متوسط درجة احلرارة الشهرية خالل الفترة من مايو إلى سبتمبر وهي الفترة التي تتلون
وتنضج فيها الثمار حسب الصنف واملنطقة وعادة ما يطلق على األصناف التى تنضح ثمارها نهاية شهر
اغسطس وخالل شهر سبتمبر باألصناف املتأخرة بينما يطلق على األصناف التي تنضج ثمارها خالل شهر يونيو
باألصناف املبكرة ،من جدول رقم ( )1ميكن مالحظة مايلي :
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• معظم مناطق اإلنتاج التي تصل فيها الثمار مرحلة التمر (النضج النهائي ) يكون مدى متوسط درجة
احلرارة الشهرية خالل الفترة من مايو إلى سبتمبر من  30م ٥إلى 35م ٥أو أكثر مثال ذلك مناطق الرياض
والقصيم والشرقية واملدينة
• متوسط درجة احلرارة السنوي في معظم مناطق اإلنتاج التي تصل فيها الثمار مرحلة التمر (النضج
النهائي) فوق 24م  ٥وفي بعض املناطق قد يصل إلى 28م ٥أو اكثر .

 -4درجات احلرارة القصوى والدنيا
تتعرض بعض مناطق اململكة إلى موجات من درجات احلرارة املرتفعة أو املنخفضة ويتم تسجيل أقصى درجة
حرارة  Extreme Maximumأو أدنى درجة حرارة  Extreme Minimumخالل فترة زمنية محددة .
موجات احلرارة املرتفعة قد تؤدي إلى ذبول الثمار في بداية مرحلة اخلالل نتيجة لفقد نسبة عالية من رطوبتها
أو اإلسراع في دخول الثمار مرحلة التمر قبل أن تتراكم فيها كميات مناسبة من السكريات بينما تؤدي درجات
احلرارة املنخفضة إلى تلف أو موت عدد من األوراق مما يقلل من مساحة املسطح األخضر الالزم إلمداد الثمار
بالسكريات.
جدول ( )10يعرض درجات احلرارة القصوى والدنيا خالل فترة  25سنة ( ) 2010 - 1985التي مت جمعها واستخالصها
من بيانات الرٔياسة العامة لألرصادوحماية البئية  -املركز الوطني لألرصاد والبئية ( . )12من اجلدول نالحظ مايلي
:
درجة احلرارة القصوى
• تتعرض معظم مناطق إنتاج التمور في اململكة إلى موجات من درجات احلرارة املترفعة تتراوح درجة
حرارتها من 45م ٥إلى  48م ٥خالل شهر يونيو أو شهر يوليو حيث تكون ثمار معظم االصناف في منتصف
أو نهاية مرحلة اخلالل ويزداد التأثير السلبي لدرجات املرتفعة إذا كانت مصحوبة برياح جافة
• أقصى درجات حرارة مت تسجيلها خالل الفترة من من سنة  1985الى سنة  2010هي درجة 54م ٥في
وادي الدواسر في يوليو  2010ودرجة 52م ٥في حفر الباطن في يوليو  2007ودرجة 50.8م ٥في اإلحساء في
يوليو  2007ودرجة  50.8م ٥في القيسومة في اغسطس 1998
درجة احلرارة الدنيا
• تتعرض بعض مناطق إنتاج التمور في اململكة إلى موجات من درجات احلرارة املنخفضة أو الصقيع تصل
إلى ما دون الصفر خالل شهر يناير أو شهر فبراير وهي الفترة التي تسبق اإلزهار وقد تؤدي إلى تاخير خروج
الطلع
• أدنى درجات حرارة مت تسجيلها خالل الفترة من من سنة  1985الى سنة  2010هي درجة 9.4-م ٥في حائل
يناير  1989ودرجة -9.0م ٥في القريات في يناير  2008ودرجة7 -م ٥في اجلوف في فبراير  1989ودرجة 5.4-م٥
في الرياض في يناير 2008
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جدول ( )10يعرض درجات احلرارة القصوى والدنيا خالل فترة  ) 2010 - 1985( 25التي مت جمعها واستخالصها
من بيانات الرٔياسة العامة لألرصادوحماية البئية  -املركز الوطني لألرصاد والبئية ()
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الرطوبة النسبية
ميثل كل من البحر األحمر واخلليج العربي املصدر األساسي للرطوبة في اململكة ،وترتبط الرطوبة مع درجة احلرارة
بعالقة عكسية ،أي أنه كلما زادت درجة احلرارة كلما انخفضت الرطوبة النسبية ،وبصفة عامة ترتفع الرطوبة
على السواحل في معظم أيام السنة وتقل كلما إجتهنا إلى الداخل .
جدول ( )9يوضح املدى ملتوسط الرطوبة الشهرية خالل الفترة من مايو إلى سبتمبر وهي الفترة التي تتخلص
فيها الثمار من نسبة عالية من احملتوى املائي أو الرطوبي للوصول إلى مرحلة التمر التي تنخفض فيها نسبة
الرطوبة في الثمار إلى أقل من  ٪ 20في حني تكون هذه النسبة  ٪ 50أو أكثر في مرحلة اخلالل .
من اجلدول ميكن مالحظة مايلي :
الرطوبة النسبية خالل فترة نضج الثمار
• معظم مناطق اإلنتاج التي تصل فيها الثمار مرحلة التمر (النضج النهائي ) يتراوح مدى متوسط
الرطوبة النسبية الشهرية خالل الفترة من مايو إلى سبتمبر من  ٪ 12إلى  ٪ 25وقد يصل إلى ٪ 30
مثال ذلك معظم مناطق الرياض والقصيم والشرقية واملدينة .
هذا املدي املنخفض من الرطوبة يساعد الثمار على سرعة التخلص من الرطوبة و ِفي بعض االصناف مثل
الصقعي والسكري واألصناف اجلافة قد تدخل الثمارمرحلة التمر دون املرور مبرحلة الرطب خاصة في حالة
تعرض الثمار إلى موجة من احلرارة والرياح اجلافة.
• في املناطق الساحلية مثل جيزان وينبع وجدة والوجة واملناطق القربية من الساحل في املنطقة
الشرقية يتراوح مدى متوسط الرطوبة النسبية الشهرية خالل الفترة من مايو إلى سبتمبر من ٪ 50
إلى  ٪ 60أو أعلى هذا املدي املرتفع من الرطوبة ال يساعد الثمار على التخلص من الرطوبة ويعمل
إطالة مرحلة الرطب وغالبا ً ماتكون الثمار الناجتة من النوع الرطب أو اللني .Soft
املتوسط السنوي للرطوبة النسبية:
• معظم مناطق اإلنتاج التي تصل فيها الثمار مرحلة التمر (النضج النهائي ) يترواح املتوسط السنوي
للرطوبة النسبية بني  ٪ 22و  ٪ 32كما هو احلال الرياض واملدينة والزلفي ووادي الدواسر وبريدة والبكيرية
وجنران وغيرها
• في املناطق الساحلية مثل جيزان وينبع وجدة و الوجة واملناطق القربية من الساحل في املنطقة
الشرقية يكون املتوسط السنوي للرطوبة النسبيةحوالي  ٪ 50أو أعلى.
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املوقع الفلكي
ودوائر العرض ومدار السرطان
املوقع الفلكي ومدار السرطان
تقع اململكة بني دائرتى عرض  16درجة و  33درجة شماال ً وبني خطي الطول  34و 56درجة شرقاً ،أي أن جميع أرضي
اململكة تقع داخل حزام نخلة التمر لذلك تنتشر املزارع التجارية في جميع أنحاء اململكة عند توفر ماء الري
واإلرتفاع املناسب .
مدار السرطان يقع على خط عرض  26 22 23°درجة شمال خط االستواء ،وهو أقصى حد تصله أشعة
الشمس عمودية في نصف الكرة الشمالي و مير بأراضي اململكة باجتاه شرقي غربي ،ويقسمها إلى نصفني تقري ًبا
 ،في فصل الصيف تتعامد الشمس على مدار السرطان وميثل شهر يوليو قمة احلرارة في اململكة إذ يعد أعلى
شهور السنة في درجات احلرارة ،جداول ()18
خطوط العرض
بيانات جدول رقم ( )9توضح خطوط العرض حلوالي  44منطقة من مناطق انتاج التمور ومنة يالحظ :
• أهم مناطق زراعى نخلة التمر في اململكة توجد بني خط عرض  22درجة شماال ً وخط عرض  26درجة
شماال ً منها مناطق الرياض والقصيم واملدينة والقصيم هذة املناطق متتاز بقدرتها على توفير اإلحتياجات
احلرارية الالزمة لوصول الثمار إلى مرحلة التمر كما متتاز بتعدد أصنافها الفاخرة .
• املناطق الشمالية لزراعة نخلة التمر تقع معظمها بني خطي عرض  26درجة شماال ًوخط عرض 30
درجة شماال ً  ،موسم االزهار في معظم هذة املناطق يبدأ في شهر ابريل لذللك يفضل زراعة األصناف
املبكرة أو التي تستهلك في مرحلة اخلالل أو الرطب وذلك لقصر موسم منو الثمار .
• املناطق اجلنوبية لزراعة نخلة التمر تقع معظمها بني خطي عرض  17درجة شماال ًوخط عرض 20
درجة شماال ً  ،موسم االزهار في هذة املناطق يتوقف على ارتفاع املنطقة عن مستوى سطح البحر في
املناطق القربية من سطح البحر مثل جيزان يبدأ في شهر فبراير بينما املناطق األخري مثل الباحة وبيشة
قد يتأخر إلى مارس.
كمية األمطار السنوية
تسقط األمطار على اململكة في فصل الشتاء والربيع باستثناء منطقة عسير ،التي تسقط أمطارها في فصل
الصيف .وتتصف األمطار الساقطة بعدم انتظام سقوطها ،وتسقط إما في شكل زخات بسيطة أو منهمرة
غزيرة ،مكونة سيوال ً جارفة ،على معظم مناطق من اململكة ماعدا املرتفعات اجلنوبية الغربية من اململكة
فأمـطارها موسمية صيفية غزيرة نسبياَ.
جدول رقم ( )9يوضح اإلجمالي السنوي لكمية األمطار التي تسقط على مناطق إنتاج التمور ومنه يالحظ :
• تتراوح كمية األمطار السنوية ملعظم مناطق إنتاج التمور من  30إلى  197مليلتر وذلك حلوالي 42
منطقة
• في معظم مناطق إنتاج التمور تتساقط األمطار في فصل الشتاء والربيع لذلك التتعرض الثمار خالل
مراحل منوها إلى أضرار األمطار الصيفية أي أن األمطار ال تعتبر عامل محدد لزراعة نخلة التمر في معظم
مناطق اململكة .
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اإلرتفاع عن مستوي سطح البحر.
تنوع مظاهر سطح اململكة أثر مهما ً في مناخها حيث حتوي أراضيها اجلبال العالية ،والهضاب املتسعة ،والسهول
الواسعة ،واملنخفضات ،ومن ثم ،يختلف مناخ اململكة باختالف تضاريسها ،إذ يعد االرتفاع عن سطح األرض من
أهم العوامل املؤثرة على التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في اململكة
جدول رقم ( )9يوضح اإلرتفاع عن مستوي سطح البحر ملعظم مناطق زراعة نخلة التمر ومنه ميكن مالحظة
مايلي :
• معظم مناطق اإلنتاج الرئيس ّية توجد على إرتفاعات تتراوح من  550إلى  650متر كما احلال في مناطق
الرياض والقصيم
• في بعض املناطق تزرع نخلة التمر على ارتفاعات أكثر من ألف متر كما هو احلال في جنران ( 1200متر ) ،
حائل ( 1000متر )  ،بيشة (  ، ) 1160الباحة ( 1650متر ) .
• في بعض املناطق تشكل املرتفعات عائق رئيسي في إنتشار مزارع نخلة التمر بالرغم من وقوعها عند
خطوط عرض مالئمة لزراعة نخلة التمر ومن األمثلة على ذلك :
 في سلسلة جبال السروات بعض املناطق يصل ارتفاعها اكثر من  3000متر مثل قمة السودة 3015متر وأقرب مدينة لها أبها (خط عرض  18.15درجة شمال )في منطقة عسير وقمة جبل
فرواع  3004متر وأقرب مدينة لها احلرجة سراة عبيدة (خط عرض  17.55درجة شمال ) في منطقة
عسير
 في سلسة جبال احلجاز جبل رضوي  2283متر (خط عرض  24.33درجة شمال ) اقرب مدينة هيينبع في منطقةاملدينة املنورة وجبل أدقس  2161متر خط عرض  23.34درجة شمال اقرب مدينة
هي اليتمة في منطقةاملدينة املنورة
 في سلسة جبال مدين جبل القلوم  2367متر (خط عرض  28.35درجة شمال ) اقرب مدينة هيتبوك في منطقة تبوك وجبل اللوز  2549متر خط عرض  28.39درجة شمال اقرب مدينة هي تبوك
في منطقة تبوك
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أصناف نخلة التمر في السعودية
بالرغم من وفرة عدد األصناف إال أن لبعضها السيادة في العدد واإلنتشار حيث أظهر اإلحصاء لسنة  2015أن
صنفي خالص وسكري أصفر ميثالن أكثر من  ٪ 40من إجمالي عدد نخلة التمر في السعودية وأن حوالي  20صنف
متثل أكثر من  ٪ 90من إجمالى عدد أشجار نخلة التمر في السعودية جدول (.)11
عدد األصناف
• يقدر عدد أصناف نخلة التمر في السعودية بحوالي  400صنف تنتشر في مختلف مناطق زراعة نخلة
التمر .
• في الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  )1( 2015مت إحصاء عدد النخل املثمر وغير املثمر بحوالي 28.57
مليون نخلة ومت احصاء عدد األشجار حلوالي  80صنف على مستوي اململكة منها  7.477مليون نخلة
صنف خالص و 4.405مليون نخلة صنف سكري .
• تباين الظروف املناخية بني املناطق أدى إلى تتميز كل منطقة بأصناف خاصة بها وإلى تعدد األصناف
التجارية الفاخرة التي ميكن أن تنافس األصناف املشهورة عامليا ً مثل دقلة نور ومجهول .
• في الكتاب القيم الذي الذي اصدرته وزارة الزراعة بعنوان « أصناف التمور املشهورة في اململكة العربية
السعودية ( )5مت حصر حوالي  403صنف من اصناف نخلة التمر منها حوالي  201صنف مت اعتبارها من
األصناف املشهورة وعند استبعاد األصناف املتشابهة انخفض إجمالي عدد األصناف إلى  238صنف .
• في الكتاب املذكور مت وصف  38صنف باعتبارها من أصناف التمور األكثر شهرة إضافة إلى وصف 74
صنف باعتبارها من اصناف التمور األقل انتشارا على أن يتم وصف باقي األصناف في إصدار الحق .
أسس تقسيم اصناف التمور السعودية
ميكن تقسيم اصناف متور السعودية حسب عدة أسس () 9 ، 5 ، 4 ، 3من أهمها :
• حسب عدد ونسبة األشجار على مستوى اململكة .
• حسب املناطق ومديريات الزراعة
• حسب حجم الثمار في مرحلة االستهالك.
• حسب لون الثمار في مرحلة اخلالل .
• حسب موعد النضج أو الصالحية لالستهالك.
• حسب ليونة وصالبة الثمار في مرحلة االستهالك .

تقسيم األصناف
حسب عدد ونسبة األشجار
بيانات جدول رقم ( )11وشكل رقم ( )5والتي مت استخالصها من الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  ( 2015الهيئة
العامة لالحصاء) توضح عدد أشجار أهم خمسة أصناف واملشاركة النسبية لكل صنف من اجمالي عدد نخلة
التمر في اململكة .
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أهم خمسة أصناف لنخلة التمر في السعودية :
• صنف خالص يُعد األكثر من حيث عدد األشجار حيث بلغ عدد ٔاشجاره حوالي  7.477مليون نخلة
ونسبة مشاركة  ٪ 26.2يتوزع معظمها جغرافيا ً على ثالث مناطق :
 منطقة الرياض جاءت في املرتبة األولى ٕاذا بلغ عدد أالشجار حوالي  3.027مليون نخلة نسبةمشاركة حوالي  ٪ 40.5من إجمالي عدد أشجار صنف خالص .
 جاءت املنطقة الشرقية في املرتبة الثانية حيث بلغ عدد أالشجار حوالي  2.498مليون نخلةونسبة مشاركة  ٪ 33.4من إجمالي عدد أشجار صنف خالص.
 جاءت منطقة القصيم في املرتبةالثالثة حيث بلغ عدد ٔاشجارصنف خالص حوالي 1.429نخلة ونسبة مشاركة حوالي  ٪ 19.1من إجمالي عدد أشجار صنف خالص.
• صنف سكري اصفر جاء ثان ًيا ٕاذ بلغ عدد أشجارة حوالي  4.405مليون نخلة ونسبة مشاركة . ٪ 15.4
• صنف برني جاء ثالثا إذ بلغ عدد ٔاشجاره حوالي  2.020مليون نخله ونسبة مشاركة حوالي  ٪ 7.1أي أن
الفرق بني الترتيب األول والثالث يصل إلى أكثر من  5مليون نخلة.
• صنف صفري جاء رابعا ً إذ بلغ عدد ٔاشجاره حوالي  1.901مليون نخله ونسبة مشاركة حوالي. ٪ 6.7
• صنف حلوة جاء خامسا ً إذ بلغ عدد ٔاشجاره .حوالي  1.560مليون نخله ونسبة مشاركة حوالي ٪ 5.5

شكل ( )5النسبة امللونة لعدد أشجار بعض األصناف الهامة من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر لسنة
 2014والتي بلغت حوالي  28.570ميلون
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تقسيم األصناف
حسب املناطق اإلدراية ومديريات الزراعة
نستعرض فيما يلي أصناف نخلة التمر األكثر
شهرة حسب املناطق اإلدارية و مديريات الزراعة
وفروعها ( ) 23 , 8 ، 7 ، 6، 2 ، 1مع مالحظة مايلي :
• نسب مشاركة األصناف في مناطق
التمور في تغير وتطور واإلحصائيات احلديثة
تشير إلى التركيز على األصناف ذات القيمة
التجارية مثل أصناف خالص وسكري
وبرني وخضري وعلى إدخال اصناف ذات
شهرة عاملية مثل مجهول ودقلة نور .
• األصناف املذكورة في كل منطقة غالبا ً
التقل نسبة مشاركتها عن 10٪
• بعض املناطق تتعدد فيها األصناف
وتكون نسب مشاركة األصناف الرئسية
متقاربة كما احلال في معظم مناطق
الرياض والقصيم بينما في بعض املناطق
يشكل أحد االصناف أعلى نسبة مشاركة
كما احلال في بعض مناطق اجلنوب حيث
يشكل صنف صفري اكثر من  60٪من
إجمالي عدد األشجار (تربة ،األملج  ،اخلرمة
 ،بيشة  ،العقيق  ،بشواق  ،البدع ،وغيرها)

 -1منطقة الرياض
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة الرياض
لسنة  2014بحوالي  7.0مليون نخلة منها حوالي
 3.027مليون نخلة صنف خالص بنسبة تصل
 ، %40.5األصناف األخرى األكثر شهرة في مناطق
إنتاج نخلة التمر التابعة ملنطقة الرياض ميكن
استعراضها كما يلي :
• مديرية الرياض
الرياض ( :سلج ،نبوت سيف ،خضري
) الزلفي( :خضري مكتومي  ،شقرا ) -
حرميالء ( :خضري  ،سلج منيفي ) -
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جدول رقم ( )11تقسيم أصناف نخلة التمر في السعودية
حسب عدد األشجار املثمرة وغير املثمرة والنسبة املئوية
لكل صنف من إجمالي عدد األشجار  .مت استخالص البيانات
من الكتاب اإلحصائي السنوي لعام .)1 ( 2015

العيينة ( :خضري  ،سلج ،مسكاني  ،نبوت سيف ) -املزاحمية (:سلج ،خضري ،صقعي ،نبوت
سيف)  -القويعية ( :صفري  ،سلج  ،صقعي )
• مديرية اخلرج
اخلرج  ( :صفري ،نبوت سيف ،سلج )  -الدلم ( :صفري  ،خشرم  ،صقعي ،خضري ) حوطة بني
متيم ( :صفري ،خضري ،نبوت سيف ) احلريق  ( :صفري  ،خضري  ،سري )  -األفالج ( :سري ،نبوت
سيف ،صفري )  -السليل  ( :سري ) وادي الدواسر (:سري ،خالص)  -الهياثم  ( :مطواح ،نبوت
سيف ،خضري ،صقعي
• مديرية سدير  /اجملمعة
سدير  ( :خضري )  -الغاط  ( :خضري ،برحي ،سكري ) -حوطة سدير ( خضري  ،سلج ،دخيني )
ثادق  ( :خضري )
• مديرية الوشم /شقرا
شقرا ( :خضري  ،دخيني )  -الدوادمي  ( :سلج ،مكتومي  ،صفري  ،دخيني  ،صقعي )  -ساجر
(شقراء  ،مكتومي  ،خالص  ،نبوت سيف  ،برحي  ،سكري )  -اجلفن  ( :مكتومي  ،سكري  ،شقراء ،
خضري )  -الفيضة  ( :نبوت محلية  ،شقراء ،برحي  ،سكري )  -اخلف ( :شقراء  ،مكتومي  ،خالص
 ،نبوت سيف  ،برحي  ،خالص  ،سكري )  -عفيف  ( :مكتومي  ،خالص  ،صفري  ،حلوة  ،شبيبي) -
مرات  ( :خضري  ،نبوت سيف ،دخيني  ،صقعي ،سلج )٠

 -2منطقة القصيم
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة القصيم لسنة  2014بحوالي  6.98مليون نخلة منها حوالي 1.429
نخلة صنف خالص وبنسبة ، ٪ 19.1األصناف األخرى األكثر شهرة في مناطق إنتاج نخلة التمر التابعة ملنطقة
القصيم ميكن استعراضها كما يلي :
• مديرية بريدة
بريدة ( :شقراء  ،سكري )  -البكيرية ( :شقراء  ،سكري ) -الشماسية  (:خضري ،شقراء  ،سكري) -
الفوارة  ( :شقرا ،مكتومي ،سكري )  -عني اجلوي  ( :شقراء ،سكري  ،برحي )  -البطني  ( :شقرا
 ،سكري )  -املذنب ( :برحي ،سكري ،شقرا )
• مديرية عنيزة
عنيزة ( :سكري ،برحي ،شقرا ،أم احلمام ) -البدائع  ( :شقرا ،سكري ،مكتومي )  -رياض اخلبراء ( :
شقرا ،سكري ،برحي ) .

 -3منقطة املدينة املنورة  /مديرية املدينة املنورة
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة املدينة املنورة لسنة  2014بحوالي  4.62مليون نخلة منها حوالي
 39.7ألف نخلة صنف خالص وبنسبة . ٪ 0.8
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املدينة املنورة  ( :ربيعة ،صفاوي ،حلوة ،روثانة ،برني ) -العال ( :برني ،حلوة ) بدر ( :ربيعة ،صفاوي ،روثانة )  -ينبع :
( سكري ،فرخ ،برني ،مشوك )  -أملج( :خضري ،سكري ،مكتوي  ،نبوت سيف روثانة )  -خيبر  ( :طبية )  -املهد :
( بيض ،حمر ،متلنب  ،مشوك )  -الفقير الريان  ( :مشوك ،متلنب  ،برني )  -جبل رضوى  (:سكري  ،فرخ  ،برني )

 4.املنطقة الشرقية  /مديرية الهفوف
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة القصيم لسنة  2014بحوالي  3.73مليون نخلة صنف خالص ميثل
حوالي  ٪ 66أي ما يعادل حوالي  2.498مليون نخلة  .األصناف األخرى األكثر شهرة في مناطق إنتاج نخلة
التمر التابعة للمنطقة الشرقية ميكن استعراضها كما يلي :
اإلحساء (رزيز  ،خالص  ،شيشي )  -الدمام ( خنيزي  ،بكيرة  ،غرة  ،حالو) -القطيف ( خنيزي  ،بكيري،
غرة  ،خصبة رزيز)  -الصرار ( خالص  ،رزيز ،شيشي )  -حفر الباطن ( نبوت سيف  ،ابوخشبة  ،برحي ،
سكري)  -مليجة ( رزيز  ،خنيزي  ،حامتي  ،شيشي )

 -5منطقة حائل  /مديرية حائل
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة حائل لسنة  2014بحوالي  1.77مليون نخلة منها حوالي  245.6ألف
نخلة صنف خالص وفيما يلي األصناف األخري األكثر شهرة في مناطق إنتاج نخلة التمر التابعة ملنطقة حائل .
حائل ( :حلوة  ،كسب )  -احلليفة ( صفران  ،جسبة ،حلوة ،مكتومي )  -بقعاء ( :حلوة  ،دقلة شويش،
نيت  ،كسب  ،حمراء )  -اخلطة  ( :حلوة  ،فنخاء  ،مكتومي  ،برحي).

 .6منطقة مكة املكرمة
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة مكة لسنة  2014بحوالي  1.24مليون نخلة وفيما يلي األصناف األكثر
شهرة في مناطق إنتاج نخلة التمر التابعة ملنطقة حائل
مديرية جدة
القنفذة (صفري  ،برني  ،حلوة  ،شقراء  ،صفراء )  -خليص ( متلنب  ،مشوك )  -الكامل ( متلنب ،
لبان  ،مشوك ) اضم (صفري  ،ثالثي )
مديرية الطائف
الطائف ( :مشوك  ،صفري  ،لبانة  ،متلنب )  -تربة ( :صفري )  -برنية واأل ملج  ( :صفري  ،سري ،
خضري ) -اخلرمة ( صفري )

 -7منطقة عسير
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة عسير لسنة  2014بحوالي  1.03مليون نخلة وفيما يلي األصناف األكثر
شهرة في مناطق إنتاج نخلة التمر التابعة ملنطقة عسير
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مديرية أبها
طريب  ( :سفري  ،دقل ،برني  ،سري  ،خضري  ،شكل )  -املاوين ( صفري ،عجرم بني عمرو (صفري،
قسب ،عيوم  ،برني )
املناطق التالية التوجد فيها مزارع جتارية اجملاردة  ،ظهران اجلنوب ،أبها ،النماص خميس
مشيط ،برجال املع ،بالسمر وبالحمر ،قنا والبحر ،سراة عبدة

			

مديرية بيشة
بيشة ( :صفري  ،قسبة  ،برني )  -تثليث  ( :صفري  ،سري  ،نبوت سيف )

 -8منطقة اجلوف
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة اجلوف لسنة  2014بحوالي  848.2ألف نخلة وفيما يلي األصناف األكثر
شهرة في مناطق إنتاج نخلة التمر التابعة ملنطقة حائل
مديرية الشمالية /سكاكا
سكاكا  ( :حلوة  ،حسينية  ،صفراء ،مرعية  ،شقراء )  -عرعر  ( :حلوة  ،حسينية  ،سكري  ،مكتومي )
القريات ( :حسينية  ،حمراء  ،حلوة )  -طبرجل  ( :حلوة  ،حسينية )
		

 9.منطقة تبوك  /مديرية تبوك
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة حائل لسنة  2014بحوالي  834.4ألف نخلة وفيما يلي األصناف األكثر
شهرة في مناطق إنتاج نخلة التمر التابعة ملنطقة تبوك
تبوك ( :حلوة  ،برني )  -شواق  (:صفري  ،حميرة  ،برني )  -البدع ( :صفري  ،حميري  ،برني )  -البداء ( برني ،
حلوة ،طوقة ،كسبة ،ساير ) تيماء  (:حلوة  ،برني  ،قصبة )

 -10منطقة الباحة  /مديرية الباحة
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة الباحة لسنة  2014بحوالي  70.6ألف نخلة وفيما يلي األصناف األكثر
شهرة في مناطق إنتاج نخلة التمر التابعة ملنطقة الباحة العقيق ( صفري  ،عجمي  ،سكري  ،برني )  -بلجرشي
واملندق ( التوجد مزارع جتارية بسب اإلرتفاع عن سطح البحر )
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 -11منطقة جازان  /مديرية جازان
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة جازان لسنة  2014بحوالي  8.581ألف نخلة وفيما يلي األصناف األكثر
شهرة في مناطق إنتاج نخلة التمر التابعة ملنطقة جازان
جيزان ( :بديدي  ،صفري  ،حميدي ) تتركز زراعة نخلة التمر في املنطقة الشمالية أي في القحمة
وذهبان على ساحل البحر

 -12منطقة جنران  /مديرية جنران
يقدر عدد أشجار نخلة التمر في منطقة جنران لسنة  2014بحوالي  385.6ألف نخلة وفيما يلي األصناف األكثر
شهرة في مناطق إنتاج نخلة التمر التابعة ملنطقة جنران
جنران ( :بياض  ،صفري  ،مواكل )  -حبونا ( بياض  ،حمرا  ،صفراء )

تقسيم األصناف
حسب حجم الثمار في مرحلة االستهالك
بعض اصناف التمور السعودية تؤكل في مراحل اخلالل أو الرطب أو التمر مثل البرحي وحلوة وخالص ومكتومي
وغيرها في حني يقتصر استهالك بعض األصناف على مرحلة الرطب أو التمر مثل برني املدينة وبيض وخضري
وخنيزي ودقلة نور وذاوي وربيعة ورزيز وسكري وغيرها
تقسم األصناف حسب احلجم ( )9 ، 5إلى ( األصناف ) :
• ثمار كبيرة احلجم:
وتشمل خضري  -ربيعة  -عنبرة  -مجهول -هاللي  -ونانة  -برني العيص -حالوي أحمر -شلبي .
• ثمار متوسطة إلى كبيرة احلجم :
وتشمل صقعي -دقلة نور  -رشودية  -سري  -شبيبي  -شيشي  -مبروم ( برني العال)  -مجهول  -نبتة
على .
• ثمار متوسطة احلجم :
وتشمل برني املدينة  -حلوة -خصاب  -خالص -خنيزي  -روثانة  -سباكة  -سكري -سلج  -شهلة ( شهل)
 صفاوي -صفري  -عجوة -غر -مكتومي  -منيفي  -نبتة سلطان  -نبتة سيف  -دخيني .• ثمار متوسطة إلى صغيرة احلجم:
وتشمل برحي  -بيض  -برميي  -شكيري .
• ثمار صغيرة احلجم:
وتشمل رزيز  -أم رحيم  -طيار  -عيدية  -جفير  -رخيمي -نبتة قرين .
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تقسيم األصناف
حسب لون الثمار في مرحلة اخلالل
تقسم األصناف حسب لونها في مرحلة اخلالل (: )9 ، 5 ، 4
• ثمار ذات لون أصفر :
وتشمل برحي  -بكيرة  -خالص -سكرة ينبع  -برني  -نبوت سيف  -رزيز  -صفري  -صقعي  -شلبي -
سكري  -شيشي  -مبروم  -مجهول  -هاللي -نبتة سلطان  -مكتومي  -منيفي  -سلج -ربيعة  -مبروم .
• ثمار ذات لون أحمر :
وتشمل عجوة  -حلوة  -خنيزي  -حلية  -خضري  -عنبرة  -صفاوي  -خصاب  -ذواي -قطارة  -خصاب
عصفور  -أم خشب  -حالوي أحمر  -تناجيب  -حبية  -ماجي .

تقسيم األصناف
حسب ميعاد النضج
تقسم األصناف حسب معياد نضجها أو صالحيتها لألكل ( )9 ، 5 ، 4إلى ثالث مجاميع مع األخذ في اإلعتبار أن
معياد النضج للصنف الواحد يختلف من منطقة إلى اخري حسب الظروف املناخية السائدة واملقارنة تتم عادة
بني األصناف في املنطقة الواحدة
• مبكرة :
وتشمل بكيرة  -سكرة ينبع  -حلية  -ربيعة  -روثانة  -سري  -صفري -غر -مبروم (برني العال )  -مجهول
• متوسطة :
وتشمل برني  -خنيزي  -عجوة  -حلوة  -برحي -ذاوي -رزيز -رشودية  -سباكة  -سكري  -سلج  -شبيبي -
شيشي  -قطارة  -مسكاني  -مكتومي -نبتة سيف  -نبتة علي  -ونانة.
• متأخرة :
وتشمل حلوة  -عنبرة  -صفاوي -خصاب  -بيض -خضري  -دقلة نور -برني املدينة  -شهل (شهلة) -
منيفي  -نبتة سلطان  -هاللي
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تقسيم األصناف
حسب قوام حلم الثمار في مرحلة اإلستهالك
				
تقسم ثمار نخلة التمر حسب ليونة وصالبة ( قوام ) حلم الثمار في مرحلة اإلستهالك إلى ثالثة مجاميع هي :
• رطبة Soft
نسبة الرطوبة أكثر من  : ٪ 30وتشمل خنيزي  -برحي  -حلية  -سكرة ينبع  -بكيرة  -حلوة .
• نصف جافة أو نصف رطبة Smidry
نسبة الرطوبة بني : ٪ 20 - 30صفري  -خضري  -برني املدينة  -نبوت سيف  -عجوة  -رزيز .
• جافة Dry
نسبة الرطوبة أقل من : ٪ 20صفاوي  -شلبي  -سكري  -عنبرة  -صقعي .

اصناف التمور
األكثر شهرة في السعودية
صنف خالص Khalsa
• يعد صنف خالص األكثر من حيث عدد األشجار ( )1حيث
بلغ عدد ٔاشجاره في اململكة حوالي  7.477مليون نخلة
بنسبة  ٪ 26.2من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر في اململكة
• تنشر زراعتة في معظم مناطق السعودية خاصة مناطق
الرياض والشرقية والقصيم.
• يعتبر من األصناف التجارية املمتازة املرغوبة في األسواق ٕاذ يحتفظ
بنكهته الطيبة عند خزنه لفترة طويلة حلم الثمار لني شفاف
عسلي اللون قليل ٔاو عدمي األلياف لذيذالطعم غير حاد احلالوة .
• لون الثمار في مرحلة اخلالل ٔاصفر مشمشي ( شكل) 6
عفصي املذاق بحالوة و في مرحلة الرطب كهرماني فاحت
شمعي شفاف غير الذع احلالوة وممتاز الطعم و وفي مرحلة
التمر يصبح اللون كهرماني محمر بغبرة شمعية خفيفة
• الثمار متوسطة احلجم (  40-30مم طول و  19-23مم
شكل الثمرة بيضي القاعدة مبتورة ومائلة
عرض)
 ،القمع كبير بارز القمة واحلافة غائرة ووضعة مائل.
• من األصناف التي تنضج في وسط املوسم خالل شهر أغسطس
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شكل ( )6صنف خالص في
مرحلة اخلاليا

سكري Sukkari
• يحتل صنف سكري املرتبة الثانية من حيث عدد األشجار (ٕ )1اذ
تبلغ عدد أشجارة في اململكة حوالي  4.405مليون نخلة وبنسبة
 ٪ 15.4من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر في اململكة .
• يسمي إيضا ً سكري أصفر لتمييزه عن صنف سكري أحمر الذي
يوجد بنسبة قليلة تقدر بحوالي  2.3 ٪وعدد أشجارة
• يعتبر من األصناف املمتازة في منطقة القصيم ، ،حاليا ً تنشر
زراعته في مختلف مناطق اململكة.
• الثمار في طور اخلالل صفراء  ،شكلها بيضوي مستطيل ،
متوسطة احلجم  ،والقمع متوسط ٔاصفر اللون ذو بقع مسمرة
واحلافة مستوية شكل (، )7
• اخلالل ذو مذاق حلو عفصي خفيف  ،وفي الرطب يكون الطعم
جيد مرغوب ٔاما التمر فطعمه ممتاز ذو حالوة زائدة وقوام هش .
• ميعاد النضج وسط املوسم خالل شهر اغسطس

شكل ( )7صنف سكري في
مرحلتي اخلالل والرطب

برني Barni
• يحتل صنف برني املرتبة الثالثة من حيث عدد األشجار (ٕ )1اذ تبلغ عدد أشجارة في اململكة حوالي
 2.019مليون نخلة وبنسبة  ٪ 7.1من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر في اململكة .
• تنتشر زراعته في منطقة املدينة
• الثمار قوامها نصف جاف تؤكل رطبا ً ومترا ً تستخدم في التصنيع
• متأخر النضج
• الثمار متوسطة احلجم شكلها بيضوي مستطيل.
• لون الثمار أصفر ذو طعم قابض في مرحلة اخلالل وبني أصفر في مرحلة الرطب وبني في مرحلة التمر

صفري Sefri
• يحتل صنف صفري املرتبة الرابعة من حيث عدد األشجار () ٕاذ تبلغ عدد أشجارة في اململكة حوالي
 1.901مليون نخلة وبنسبة  ٪ 6.7من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر في اململكة .
• تنتشر زراعته في معظم مناطق اململكة
• يعتبر من األصناف املبكرة إلى املتوسط النضج وتؤكل ثمارة في مرحلة التمر بصفة أساسية .
• الثمار متوسطة احلجم شكلها اسطواني .
• لون الثمار أصفر ذهبي في مرحلة اخلالل وبني ذهبي في مرحلة الرطب وبني في مرحلة التمر
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حلوة Hulwa
• يحتل صنف حلوة املرتبة اخلامسة من حيث عدد األشجار
(ٕ )1اذ تبلغ عدد أشجارة في اململكة حوالي  1.560مليون نخلة
وبنسبة  ٪ 5.5من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر في اململكة .
• تنتشر زراعته في بصفة رئيسية مبنطقة اجلوف وحائل كما
بدأت تنتشر في منطقة املدينة املنورة
• تنضج الثمار وسط املوسم وتستهلك في كل مراحل النضج
اخلالل والرطب والتمر.
• حجم الثمار متوسط شكلها بيضوي مستطيل .
• لون الثمار أحمر في مرحلة اخلالل وأحمر مسمر في مرحلة
الرطب ومسمر في مرحلة التمر
برحي Barhi
• يحتل صنف برحي املرتبة السابعة من حيث عدد األشجار
() ٕاذ تبلغ عدد أشجارة في اململكة حوالي  1.448مليون نخلة
وبنسبة  ٪ 5.1من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر في اململكة .
• ينتشر صنف برحي في معظم مناطق السعودية ملردودة
اإلقتصادي املرتفع .
• تنضج الثمار في منتصف املوسم خالل شهر اغسطس .
• تؤكل الثمار في مراحل اخلالل والرطب والتمر اللحم لذيذ
الطعم ذو نكهة جيدة

شكل ( )8صنف برحي في
مرحلة اخلالل

• حجم الثمار متوسط إلى صغير شكلها بيضوي لونها أصفر
في طور اخلالل وأصفر مشمشي في طور الرطب وبني فاحت في
مرحلة التمر شكل (.)8
عجوة Ajwa
• يحتل صنف عجوة املرتبة السابعة من حيث عدد األشجار ()1
ٕاذ تبلغ عدد أشجارة في اململكة حوالي  817.7ألف نخلة وبنسبة
 ٪ 2.9من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر في اململكة .
• تنتشر زراعته في املدينة املنورة وفي بعض مناطق امللكة
• الثمار متوسطة احلجم والشكل بيضوي (الطول 3.0سم
والعرض 1.7سم) اللون أحمر مسمر في مرحلتي اخلالل والرطب
ويصبح اللون مسمرا ً مرحلة التمر .
• تنضج ثمارة في وسط املوسم حيث تتحول إلى طور اخلالل في
النصف الثاني من يونيو وتصل مرحلة التمر خالل أغسطس
• الثمار قومها لني وتستهلك في مرحلة التمر
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شكل ( )9في مرحلتي اخلالل
والرطب

صقعي Segae
• يحتل صنف صقعي املرتبة الثامنة من حيث عدد األشجار
(ٕ )1اذ تبلغ عدد أشجارة في اململكة حوالي  803.7ألف نخلة
وبنسبة  ٪ 2.8من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر في اململكة .
• تنتشر زراعته بكثرة حول الرياض ومن األصناف املعروفة في جند
• شكل الثمرة اسطواني مستطيل واحلجم من كبير إلى
متوسط غليظ والقمة بارزة مصفرة بحافة مسطحة محمرة
والثمرة املكتملة النمو لونها أصفر فاحت ذو طعم قابض والرطب
بني محمر والتمر بني محمر ذو قوام جاف وينضج في وسط
املوسم
روثانة Ruthana
• يحتل صنف روثانة املرتبة التاسعة من حيث عدد األشجار
(ٕ )1اذ تبلغ عدد أشجارة في اململكة حوالي  782ألف نخلة
وبنسبة  ٪ 2.7من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر في اململكة .

شكل ( )10صنف صقعي في
مرحلتي اخلالل والرطب

• تنتشر زراعته بشكل واسع في منطقة املدينة املنورة واملنطقة
الوسطي .
• ثمارة تنضج مبكرة في املوسم وتستهلك في مرحلة الرطب .
• لون الثمار أصفر في مرحلة اخلالل وبني مصفر في مرحلة
الرطب بني ذهبي في مرحلة التمر
• حجم الثمار متوسط شكلها بيضاوي.

خضري Khodry
• يحتل صنف خضري املرتبة احلادية عشر من حيث عدد
األشجار (ٕ )1اذ تبلغ عدد أشجارة في اململكة حوالي  651ألف
نخلة وبنسبة  ٪ 2.3من إجمالي عدد أشجار نخلة التمر في
اململكة .
• من األصناف التجارية الهامة في عدد من مناطق اململكة
• ثمارة تنضج متأخرة في املوسم وتستهلك في مرحلة التمر .
• لون الثمار أحمر دموي في مرحلة اخلالل وأحمر مسمر في
مرحلة الرطب بني مسمر في مرحلة التمر
• حجم الثمار كبير شكلها اسطواني مستطيل شكل(. )11
شكل ( )11صنف خضري في
مرحلتي اخلالل والرطب
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املظاهر احلديثة
لزراعة نخلة التمر في السعودية
تعاني زراعة نخلة التمر في السعودية ودول شبة اجلزيرة العربية ( ) 15 ،4،10من العديد من املشاكل واملعوقات
التي أثرت سالبيا ً على مجال إنتاج التمور في اململكة ومن أهمها :
• إنخفاض إنتاجية النخلة مقارنة ببعض مناطق إنتاج التمور في الدول األخرى وقد يرجع ذلك إلى :
 وجود عدد كبير من األشجار املسنة املنخفضة اإلنتاج . االستمرار في ٕانتاج ٔاصناف ردئية غير مرغوبة تباع بٔاسعار متدنية وعدم االسراع في إحاللهابٔاصناف ذات قيمة جتارية عالية .
 ارتفاع أسعار فسائل األصناف اجليدة مع عدم توفرها بأعداد كافية إلنشاء مزارع جديدة أولتجديد املزارع القدمية .
 تزاحم األشجار في بعض املزراع القدمية حيث تصل املسافة بني األشجار إلى أقل من  3متر .• إنتشار اآلفات وعدم اتباع برامج اإلدارة املتكاملة ملكافحة ٓافات نخلة التمر ( )IPMبصورة صحيحة .
• عدم توفر القدر الكافي من الكادر املٔوهل واملدرب خاصة الوطني
• االنتشار احملدود ملكينة عمليات خدمة النخلة خاصة التلقيح وجمع احملصول .

مع نهاية القرن املاضي مطلع القرن احلالي تعددت مظاهر الزراعة احلديثة  Recent aspectsلنخلة التمر في
اململكة ومن أهمها :
• استخدام ُنظم الري احلديثة .
• التركيز على زراعة األصناف الفاخرة واألصناف التصنيعية .
• التوسع في إكثار نخلة التمر بتقنية زراعة األنسجة .
• انشاء بنك جيرموبالزم  Germplasmلألصناف احمللية والعاملية .
• مشروع جينوم نخلة التمر . Date palm genome
• انتشار املزارع الكبيرة والشركات املالكة جملموعة من مزارع نخلة التمر.
• انتشار مصانع التمور في معظم أنحاء اململكة .

38

إستخدام
ُنظم الري احلديثة
معظم مزارع نخلة التمر احلديثة يستخدم فيها تقنية الري احلديث  Modern irrigation techniquesخاصة
نظام الري بالتنقيط  ، Drip irrigationومن املتوقع زيادة نسبة املساحة التى يتم ريها بالتنقيط تديجيا ً مع
زيادة التوسع في زراعة نخلة التمر وجتديد املزارع القدمية وقد اوضحت بعض التجارب في اململكة أن نظام الري
بالتنقيط هو األكثر كفاءة لري نخلة التمر يلية طريقة الري باألحواض  Basinثم الري بالفقاعات ) 13 ( Bubbler
بيانات ٕاحصاء  )1،2( 2015اوضحت ٔان اجمالي عدد ٔاشجار نخلة التمر في السعودية لعام  2014يقدر بحوالي28.571
مليون نخلة وٕاجمالي مساحة تقدر بحوالي ٔ 107.28الف هكتار منها ٔ 54.0الف هكتار ( ) ٪ 50.3يتم ريها بنظام
الري بالتنقيط .
استخدام نظام الري بالتنقيط في مزارع نخلة التمر هام جداً إلنه :
• يساعد في التحكم في كمية ماء الري املُضافة حسب عمر وحجم النخلة والوقت من السنة .
• يساعد في وضع برامج دقيقة لتسميد ٔاشجار نخلة التمر حسب الصنف والعمر و وكمية اإلنتاج حيث
يتم التسميد من خال ل الري  Fertigationباستخدام األسمدة الذائبة املركبة واإلحادية.
• يساعد في وضع برنامج زمني لري وتسميد املزارع الكبيرة (أكثر من  30ألف نخلة ) التي بدأ انتشارها
في اململكة مع مطلع القرن احلالي .

التركيز على زراعة
األصناف الفاخرة واألصناف التصنيعية
في السنوات األخيرة بدأ مزارع نخلة التمر السعودي التوجه إلى :
• زراعة األصناف التي تتميز بجودة ثمارها والتي ميكن تسويقها محليا ً ودوليا ً بعائد جيد .
• العناية بالثمار خالل مراحل منوها وتطورها للحصول على ثمار ذات جودة عالية مميزة بحجمها
ومظهرها.
وقد جاء هذا التوجه نتيجة للتغيرات التالية :
 انتشار مصانع تعبئة وتغليف التمور احلديثة في معظم مناطق اململكة التي يشترط معظمها مستويمعني من جودة الثمار .
 بعض مصانع التمور يركز على ثمار األصناف الفاخرة التي تتميز بكبر حجمها وحسن مظهرها إلنتاجالتمور احملشوة باملكسرات وغيرها وتعبئتها في عبوات راقية وجذابة .
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 اشتداد املنافسة احمللية وقد شجع على ذلك تعدد مهرجانات وأسواق التمور في معظ مناطق انتاجالتمور ( شكل .)12
 تشجيع التصدير إلى معظم دول العالم واإلهتمام باالشتراك في املعارض الدولية( شكل  ) 13بهدفتعريف دول العالم باألصناف السعودية الفاخرة والتي ميكن أن تنافس بجدارة االصناف العاملية مثل دقلة
نور ومجهول.

شكل ( )12انتشار ظاهرة مهرجانات وأسواق التمور في معظم مناطق إنتاج التمور في اململكة شجع مزارع
نخلة التمر على زراعة األصناف التجاري والعناية بالثمار خالل مراحل منوها اخملتلفة  -الصورة ملهرجان التمور في
القصيم  -املصدر راجع الصور .

شكل (  )13االشتراك في املعارض الدولية بهدف تعريف دول العالم باألصناف السعودية الفاخرة والتي ميكن
تنافس بجدارة االصناف العاملية  -الصور خاصة من فروت لوجستكا Fruit logistics Berlin 6/2/2014
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توجهات مزارع نخلة التمر عند انشاء املزارع اجلديدة وجتديد املزارع القدمية
إنشاء املزارع احلديثة :
معظم الزراعات احلديثة لنخلة التمر تتجة ٕالى األصناف التي تتميز مبايلي :
• ذات جودة عالية مثل أصناف مجهول  ،السكري االصفر  ،السكري االحمر  ،خالص  ،برحي ،صقعي
،خضري  ،روثانة القصيم  ،نبته سيف  ،نبته سلطان ،عجوة املدينة  ،شيشي  ،توري  ،دجلة نور  ،صفري
وغيرها وتفضيل صنف على آخر يتوقف على املنطقة واملزارع .
• لها شهرة عاملية مثل أصناف مجهول و دقلة نور و عجوة املدينة وسكري وبرحي وغيرها بهدف
التصدير
• ميكن استخدامها في تصنيع احللويات الفاخرة أو حشوها باملكسرات أو تغليفها بالشكوالتة وغير
ذلك.
• ميكن تخزينها لفترات طويلة سواء عن طريق التبريد ٔاو التجميد دون انخفاض يذكر في خواصها
الطبيعية .
جتديد املزارع القدمية :
• في العديد من مناطق اململكة يتم حاليا ً ٕاحالل األصناف التي ليس لها قيمة أو جدوى اقتصادية بٔاصناف
ذات قيمة جتارية عالية سواء للتصدير ٔاو التصنيع هذا اإلحالل ال ينعكس غالبا ً على زيادة املساحة ٔاو عدد
األشجار وإمنا يدخل ضمن حتديث املزراع وزيادة عدد األصناف التي لها عائد إقتصادي عالي.
• بعض املزارع الكبيرة تترك عدد (من  10إلى  20نخلة ) من أشجار األصناف التي يتم استبدالها
لالحتفاظ بها كأصول وراثية لالستفادة منها في عملية تربية وحتسني نخلة التمر .

التوسع في إكثار
نخلة التمر بتقنية زراعة األنسجة .
شهدت زراعة نخلة التمر في السعودية توسعا ً كبيرا ً في السنوات االخيرة على شكل مزارع استثمارية كبيرة
حتتوي على آالف األشجار وأصبحت األعداد  30ألف نخلة وأكثر في املزرعة الواحدة ارقام عادية مما أدى ارتفاع أسعار
فسائل األصناف املميزة وعدم توفرها بأعداد كافية .
حاليا ً يتم اكثار نخلة التمر بثالث طرق رئيسية هي:
• الفسائل  :تعتبر الطريقة األساسية إلكثار نخلة التمر خضريا ً ولكن عيب هذة الطريقة أن عدد
الفسائل التي تنتجها النخلة الواحدة طيلة حياتها محدود خاصة األصناف التجارية واملميزة لذلك من
الصعب أن تلبي هذة الطريقة حاجة املزارعني من الفسائل خاصة عند إنشاء املزارع الكبيرة .
• البذور  :استخدام البذور في التكاثر غير مرغوب إلن النباتات الناجتة التكون مطابقة للصنف Off-type
 progenyاضافة إلى إنتاج نسبة تصل إلى  ٪ 50من الذكور.
• تقنية زراعة األنسجة  :Tissue Cultureتعتبر حاليا ً الطريقة العملية لتلبية حاجة املزارعني من
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الفسائل حيث ميكن من خال لها إستخدام فسيلة واحدة ٕالنتاج العديد من الفسأيل من نفس الصنف
بأالنابيب  In vitroكما ميكن استخدام أالم كمصدر في حال كونها متميزة والحتمل فسائل .
لذلك اجتة العديد من املزارعني استخدام الشتالت( الفسائل ) الناجتة من تقينة زراعة ٔانسجة نخلة
التمر والتي أصبحت من أهم طرق التكاثر اخلضري حيث تتميز مبا يلي :
 النباتات الناجتة تكون خالية متاما من األمراض واحلشرات خاصة سوسة النخيل، ضمان التبادل السهل والسريع لنقل الشتالت من مكان إلى آخر نظرا لصغر حجمها وقلةوزنها بني مختلف املناطق ضمن الدولة الواحدة ،أو بني الدول ،دون أن يكون هناك مخاطر من انتشار
األمراض أو اآلفات
 قلة الفاقد بعد الزراعة ونسبة جناح عالية جدا ً قد تصل إلى . ٪ 100 جتانس عمر وحجم أشجار نخلة التمر في املزرعة . نظرا ً لغياب التأثيرات املوسمية ميكن توفير الشتالت على مدارالعام بأكمله وبأعداد مناسبةملعظم املساحات حيث يتم اإلكثار في ظل ظروف ميكن التحكم فيها داخل اخملتبر
 ميكن إنتاج شتالت نخلة التمر من أنسجة األصناف املعروفة محليا أو عامليا ً أو من أنسجةاألشجار ذات األصل البذري والتي ثبت صالحيتها لإلنتاج التجاري .
حاليا يوجد في اململكة عدد من اجلهات التى تهتم مبجال إكثار نخلة التمر عن طريق تقينة زراعة ٔانسجة نخلة
التمر ويشمل هذا اإلهتمام :
• إجراء البحوث اخلاصة بتقنية زراعة األنسجة
املعاهد العلمية واجلامعات في السعودية تقوم بإجراء البحوث اخلاصة بتقنية زراعة األنسجة منها جامعة
امللك فيصل ،جامعة امللك سعود  ،وزارة الزراعة  ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية حيث مت إجراء
العديد من البحوث لدراسة الظروف املثلى إلكثار أصناف نخلة التمر التجاري بتقنية مزارع األنسجة التي
تشمل تقنية التكاثر اجلنيني الالجنسي  Somatic Embryogenesisوتقنية إكثار النخيل بتشكل
األعضاء أو التكاثر بالتعضي )15،14 ( Organogenesis
• اإلنتاج التجاري لشىالت نخلة التمر بتقنية زراعة األنسجة
من أهم اخملتبرات التجارية في هذا اجملال :
 -1ساباد  - SAPADشركة ساباد لتكاثر النخيل باألنسجة
() www.sapad.com.sa
 تأسست الشركة عام  1993في الدمام . تعتمد تقنية التكاثر اجلنيني الالجنسي  Somatic Embryogenesisمع املرور مبرحلة الكالس.Callus
 من اهم األصناف التي تقوم بإنتاج شتالت لها برحي  ،عجوة املدينة  ،دجلة نور ،نبوت سيفمجهول  ،رشودية  ،سكري ٔاصفر ،عنبرة ،روتانا ،خالص  ،نبتة على  ،صقعي وغيرها حسب
الطلب.
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 -2مختبرات الراحجي لزراعة األنسجة النباتية CLONE Bio-tech
( )www.clonebiotech.com
 تأسست عام  1996في الرياض تعتمد تقنية إكثار النخيل بتشكل األعضاء أو التكاثر بالتعضي  Organogenesisدون املرور مبرحلةالكالس . Callus
 تقوم بإكثار معظم األصناف السعودية املفضلة جتاريا ً اضافة إلى األضناف املشهورة عامليا ً مثل دقلة نور،ومجهول ،برحي  ،عجوة املدينة ،نبوت سيف  ، ،رشودية  ،سكري ٔاصفر ،عنبرة ،روتانا ،خالص  ،نبتة على ،
صقع وتقوم بتسويقها بأحجام مختلفة حسب رغبة املزارع .

إنشاء بنك
لألصول الوراثية لنخلة التمر
ميكن تعريف جيرموبالزم  Germplasmالنبات بأنه نسيج حي ميكن احلصول منة على نباتات جديدة قابلة للنمو
ويحتوي نفس الصفات الوراثية اخلاصة واملميزة للصنف  Unique genetic informationويربط بني النباتات احلية
من جيل إلى آخر  (.مراجع اجليرموبالزم)14،15،16،17،19،20،21
من أهم أهداف انشاء بنك جيرموبالزم نخلة التمر  Date palm Germplasm bankمايلي :
• تطوير مخزون اجليرموبالزم  Germplasm repositoryمن األصول الوراثية إلستخدامها في برامج تربية
وحتسني نخلة التمر التي تعتمد على تواجد اختالفات جينية مميزة بني األصناف.
• دراسة استجابة وتفاعل األصناف مع العوامل الغير حيوية  Abioticوالعوامل احليوية  Bioticالتي
تتعرض لها نخلة التمر .
• دراسة درجة ثبات اإلنتاج وجودة الثمار والصفات املورفولوجية والطبيعية لألصناف مع تغيرات املناخ
والبيئية احمليطة بنخلة التمر .
تتميز نخلة التمر بالتنوع اجليني  genetic diversityويرجع ذلل إلى أن العديد من أشجار نخلة التمر بذرية املنشأ
ومعظم األصناف احلالية مت اختيارها من أشجار ناجتة من البذور و مت احملافظة عليها عن طريق التكاثر اخلضري
باستخدام الفسائل ،حاليا ً يقدر عدد أصناف نخلة التمر التمر في العالم بحوالي  5000صنف في حني يقدر عدد
أصنافها في السعودية بحوالي  400صنف.
هذا التنوع الكبير في األصول الوراثية لنخلة التمر مهدد بالتآكل أو اإلنكماش أو اإلنقراض genetic erosion
نتيجة لتعرضة لعوامل سلبية تنقسم إلى :
• عوامل غير حيوية  Abioticوتشمل للتوسع العمراني في مناطق الزراعة التقليدية( شكل ) 14
والتصحر وملوحة التربة ومياة الري والتغير املناخي اجلهاد البيئي وعدم توفر العمالة املاهرة وغيرها.
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شكل ( )14الزحف العمراني على مزارع نخلة التمر يؤدي إلى فقد بعض األصول الوراثية الهامة لنخلة التمر
 عوامل حيوية  Bioticوتشمل األفات احلشرية والفطرية وغيرها ومن أخطرها مرض الوجام Al-Wijamالذي ينتشر في عدة مناطق خاصة في املنطقة الشرقية وحشرة سوسة النخيل احلمراءRed palm
 weevilالتي تنتشر في معظم مناطق اململكة .
حلفظ التنوع اجليني  conserve genetic diversityلنخلة التمر في اململكة بدأت مراكز البحوث ووزارة الزراعة
في العمل على إنشاء بنك لألصول الوراثية اخلاصة بنخلة التمر  Date palm Germplasm bankيشمل :
 إنشاء بنك جينات حقلي (ميداني )  Field gene bankعن طريق إنشاء مزارع لألصناف في املناطقالريئسية لزراعة نخلة التمر تضم األصناف التجارية احمللية والعاملية واألصناف احمللية التي تتميز بصفات
وراثية خاص ويطلق على هذه الطريقة «حفظ األصول الوراثية في املوقع ( .in situشكل  )15عملية جمع
األصناف املعروفة إلنشاء بنك جينات حقلي  Field gene bankلنخلة التمر يتطلب جهدا ً وامكانيات
عالية لزراعة ورعاية األشجار وحمايتها من األمراض واحلشرات والكوارث الطبيعية وتعديات اإلنسان
وغيرها .
 تخزين األنسجة احلية بالتجميد  Cryopreservation techniqueعلى درجة حرارة  196-مUltra- ٥ low temperatureلفترات طويلة  Long-termوتعرف هذة الطريقة «بالتخزين خارج اجلسم احلي ex situ
عند هذة الدرجة تبقى األنسجة حية ولكن يتوقف انقسام اخلاليا والعمليات احليوية وتبقى اخلاليا بدون
تغيير طول فترة التخزين.
من مميزات هذة الطريقة عدم احتياجها إلى مساحات واسعة وان النباتات الناجتة تكون خالية من األمراض مع
ثبات النمط الظاهري  phenotypeوالنمط اجليني أو الوراثي  genotypeللنسيج اخملزن  ،املراجع املتوفرة لدينا
تشير الى أن أستخدام هذة الطريقة في السعودية الزال في طور البحث ( ) 14بالرغم من أن الدراسات املبكرة
(  ) 21ملعرفة إمكانية انتاج وجمع جيرموبالزم نخلة التمر بحفظ الكالس  Callusاملستخرج من البراعم األبطية
على درجة حرارة 196-م ٥كانت إيجابية حيث أنتجت أنسجة الكالس نبيتات ( ) Planetsعند زراعتها في بيئة
مزارع األنسجة وعند حتليلها وجد أن التكوين الوراثي للنبيتات لم يتأثر بحفظها على درجة حرارة 196-م. ٥
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نستعرض فيما يلى بعض اخلطوات التى اجريت في هذا اجملال :
بنك األصول الوراثية في مركز أبحاث النخيل والتمر جامعة امللك فيصل
Date Palm Germplasm bank at King Faisal University
جيرموبالزم نخلة التمر مت إنشاءه عام  )15،16،17 ( 1982في مركز أبحاث النخيل والتمر جامعة امللك
فيصل في أألحساء ( 15°25خط عرض شماال ً ;  43°49خط طول شرقاً 145 ,متر أرتفاع عن سطح البحر)
ويحتوي على قسم خاص باألصناف الوطنية وآخر باألصناف العاملية وقسم آخر حديث لألصول الوراثية
الناجتة عن زراعة األنسجة بإجمالي عدد  1150نخلة متر تشمل  82صنف تفصيلها كما يلي :
• القسم الوطني يحتوي على  510نخلة من  31صنف مت جمعها من سبعة مناطق من اململكة
• القسم العاملي يتكون من  353نخلة تشمل  15صنف مت استيرادها فسائلها من كاليفورنيا و 265نخلة
مت استيرادمن من العراق وتشمل  11صنف
• قسم نخلة التمر الناجت من زراعة األنسجة فيتكون من  282نخلة تشمل  15صنف جمعت من أمريكا
وفرنسا وبريطانيا ومن اململكة.
مت تقييم هذة أصناف هذة اجملموعة حتي سنة  1999مع مقارنتها باألشجار التي مت إكثارها عن طريق
الفسائل وأوضحت النتائج عدم وجود فروق من حيث التركيب الوراثي  Genotypic differencesوحتمل
الظروف البيئة مثل احلرارة العالية واملنخفضة ومستوى املاء األرضي .
لألسف حدث تدهور لألشجار نتيجة إلرتفاع مستوى املاء األرضي وزيادة نسبة امللوحة في التربة وانخفاض
خصوبة التربة مت أخذ قرار  2010بنقل األشجار السليمة إلى جيرموبالزم وزارة الزراعة
بنك األصول الوراثية التابع لوزارة الزراعة
Date Palm Germplasm Bank at the Ministry of Agriculture
يقع جيرموبالزم وزارة الزراعة في شمال األحساء( خط عرض  27°25درجة شمال وخط طول  49.33درجة
شرق) وقد مت إنشاءه سنة  2000بالتعاون مع الفاو )15 ( FAOبهدف حفظ األصول الوراثية لبعض األصناف
السعودية املميزة وبعض األصناف العاملية ( شكل  )15فيما بعد مت اضافة عدد من فسائل من أشجار
بذرية و يحتوي بنك أصول وزارة الزراعة على :
  89صنف مت جمها من املناطق اخملتلفة من اململكة إضافة الي  5اصناف دولية  14نخلة بذرية مت اختيارها من منطقة الزلفي و 2نخلة من منطقة اإلحساء -عدد من األصناف املذكرة املشهورة في اململكة .
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شكل () جيرموبالزم حقلي لنخلة التمر  -مركز بحوث النخيل باألحساء  ،وزارة الزراعة () 15

مركز أوقاف الراجحى ألبحاث النخيل
مت إنشاء هذا املركز حديثأ ً في مزرعة احلنية في منطقة اخلرج
 حتتوي املزرعة على حوالي  160ألف نخلة التمر من األصناف احمللية التي لها قيمة إقتصادية عالية ويتممتابعة كل نخلة عن طريق ترقيمها ووضع باركود  Barcodeخاص بها.
 عند التخلص من األصناف أوالغير مجدية إقتصاديا ً بأصناف ذات قيمة اقتصادية مت ترك عدد محدودمنها ( 15-20نخلة لالستفادة منها في عمليات التربية ) .

جينوم نخلة التمر
اجلينوم  genomeهو مجموع كل جزئيات الدنا  DNAالتي حتمل جميع جينات  genesالكائن احلي وعلم اجلينوم
 Genomicsهو أحد فروع علم الوراثة املتعلق بدراسة كامل املادة الوراثية (  ) genomeفي خاليا وأنسجة كائن حي
معني (.مراجع اجلينوم ) 15،23 ،11:
في سنة  2008اجتهت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (ٕ ) KACSTالى تنفيذ مشروع شامل جلينوم (
موروث ) نخلة التمر ) Date Palm Genome Project (DPGPبالتعاون مع االكادميية الصينية للعلوم () BIG/CAS
ممثلة في معهد بكني للموروثيات ،وجامعة امللك فيصل ( ) KFU) (11وقد مت نشر بعض البحوث املشروع توضح
مدي التقدم الذي مت احرازه منها
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1. Yin , y . et al.2012.High-throughput sequencing-based gene profiling on multi-staged
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L. Nature Communications 4, Article No. 2274.
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أهداف بحوث جينوم نخلة التمر :
• ،سبر ٔاغوار جينوم ( موروث ) نخلة التمر للتعرف على خصأيص و وظأيف مورثات نخلة التمر بشكل
علمي دقيق لتوفير خارطة تفصيلية  genetic mapعالية الدقة على نطاق اجلينوم لإلصناف الرئيسية
لنخلة التمر .
• حتديد املسارات اجلينية  sequencing-based geneخالل املراحل اخملتلفة لتطور ومنو الثمار من مرحلة
احلبابوك وحتى مرحلة التمر خاصة املتعلقة باستقالب السكر ونضج الثمار .
• معرفة جينوم “موروث” النخيل يفيد املزارعني في معرفة نوعية اجلنس من بداية منوها من البذرة (ذكر أم
أنثى) دون انتظارها خمسة أعوام بعد الزراعة حتى تزهر كما كان احلال في طرق الزراعة التقليدية إلكثار
نخلة التمر من البذرة .
• وضع خارطة للجينات التي تتحكم بتغيير الصفات ودراسات التغيير االستنساخي اجلسدي somaclonal
 variationواستقصاء تكييف األصناف مع مسببات األمراض و االجهادات البيئية التي حتد من إنتاجية
نخلة التمر .
خريطة اجلينوم  genetic mapميكن تعريفها على أنها التركيبة الكاملة للتعليمات اخلاصة بتكوين
الكائن احلي ،وحتتوي على البصمات التي حتدد كل مكونات وأنشطة اخللية طوال حياة الكائن احلي ،وهذه
العوامل الوراثية موجودة على أشرطة محكمة حلزونية تعرف بالدانا( )DNAباإلضافة إلى جزئيات البروتني،
وهما معا يكونان الوحدات التي تسمى الكروموسومات.
• إمكانية انتاج اشجار نخيل معدلة وراثيا ملقاومة سوسة النخيل احلمراء ومرض البيوض الفطري
واللذان يتسببان سنويا بخسائر كبيرة في العديد من الدول املنتجة للتمور في العالم بدون التأثير على
صفات الثمار ووقد متكن بعض الباحثني من حتقيق تقدم كبير بإستخدام تقانة .Gene pyramiding
(.)www.datepalmgenomics.com/improve-resistant-tored.html
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انتشار املزارع الكبيرة والشركات املالكة جملموعة
من مزارع نخلة التمر
مع نهاية القرن املاضي ومطلع القرن احلالي شهدت زراعة نخلة التمر تطورا في منط إنشاء املزارع اجلديدة حيث
بدأ التوجه إلى :
• األستثمار في إنشاء املزارع الكبيرة التي يوجد بها عدد كبير من أشجار نخلة التمر في نفس املزرعة
ومثال ذلك مزرعة أوقاف الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي في القصيم التي يوجد بها حوالي 200
ألف نخلة متر و مزارع أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي في اخلرج والقصيم التي يصل إجمالي
عدد نخلة التمر فيها إلى حوالي  250الف نخلة وتستهدف  388ألف نخلة عام . 2020
• إنشاء الشركات التي متتلك عدد من املزارع ومثال ذلك متور اململكة التي متتلك  6مزارع كبيرة في منطقة
القصيم يصل اجمالي عدد أشجار نخلة التمر فيها حوالي  130ألف تخلة .
• انشاء املزارع اخلاصة التي يصل عدد أشجار نخلة التمر فيها أكثر من  30ألف نخلة خاصة في
منطقتي الرياض والقصيم .
• احالل املزارع القدمية مبزارع حديثة مع زراعة اصناف ذات قيمة جتارية مميزة .
نستعرض فيما يلى بعض املزارع اإلستثمارية الكبيرة التي تتميز باستخدامها نظم الري احلديث والتسميد من
خالل الري وامليكنة في عمليات التلقيح وجمع احملصول وغيرها .
مزارع أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي Al-Rajhi Endowments
www.rajhiwqaf.org
تشمل اوقاف الراجحي مزرعتني يبلغ عدد ٔاشجار نخلة التمر فيهما أكثر من ٔ 250الف نخلة
• مزرعة الباطن جنوب شرق مدينة بريدة  -منطقة القصيم
• مزرعة ضرماء  -محافظة ضرماء منطقة الرياض
• مشروع احلائر والتوفيق -جنوب مدينة الرياض
مشروع الباطن لنخلة التمر Al Batin Date Palm Project
• تقع املشروع في منطقة الباطن جنوب شرق مدينة بريدة عند خط عرض  26.18درجة شمال وخط
طول  44.9درجة شرق وعلى إرتفاع  103متر عن سطح البحر
• كبرى مزارع النخيل في العالم  ،وأكبر وقف خيري على األرض  ،تضم املزارع أكثر من  200ألف نخله متر،
عدد النخيل املثمر  137.7ألف نخلة (سنة ، ) 2010عدد الفحول حوالي  15.8ألف فحالً .
• تنتج حوالي  4.500طن (سنة  ) 2008ومن املتوقع حاليا ً دخول جميع األشجار مرحلة اإلثمار واملستهدف
الوصول إلى حوالي  15000طن من التمور سنوياً.
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• عدد أشجار نخلة التمر في قسم الزراعة العضوية يصل حلوالي  29000نخلة بهدف ٕانتاج متور عضوية
قابلة للتصدير خارج اململكةٕ ،اضافة ٕالى التسويق احمللي.
• مساحة حوالي  5466هكتار ،مصادر املياه باملزرعة  34بٔير.
• نسبة األصناف املمتازة حوالي  ٪ 55تشمل خمس ًة وأربعني صنفا ً منها السكري واخلالص والبرحي
والشبيبي و الصقعي ونبوت السيف و املنيفي وغيرها .
مشروع ضرماء لنخلة التمر Durma Date palm project
• تقع في محافظة ضرماء في وادي البطني على بعد  60كم من الرياض عند خط عرض  24.4درجة
شمال وخط طول  46.1درجة شرق وعلى إرتفاع  764متر عن سطح البحر
• مت تنفيذ املشروع خالل الفتر من سنة  1994إلى 1996
• يصل عدد أشجار نخلة التمر في املزرعة  50ألف نخلة على مساحة  760هكتار
مشروع احلائر والتوفيق لنخلة التمر Al Hayer and Al Tawfiq Date palm Project
• يقع شرق مدينة الرياض
• يصل عدد أشجار نخلة التمر في املزرعة 2085نخلة على مساحة  30هكتار
احلصول على شهادات التميز
• مايو ٔ 2005اعلن معدو موسوعة جنيس  Guinnessالشهيرة لألرقام القياسية العاملية اختيار مزرعة
الراجحي في الباطن ببريدة كٔاكبر مزرعة نخيل متر على مستوى العالم في موقع واحد.
• يوليو  2007احلصول على شهادة الزراعة العضوية لعدد  29ألف نخلة ( 14.5٪من إجمالي العدد) من
هيئة االعتماد األوروبية للتنمية املستدامة بفرنسا(اإليكوسيرت  ) Eccocertوجتدد سنويا ً وفق سلسلة
من اإلجراءات.
• أكتوبر  2011حصلت على شهادة سالمة الطعام.
)Food Safety Management System ISO 22000: 2005 ( DAS Certification
• أكتوبر  2011حصلت على شهادة سالمة اجلودة العضوية Production & Supply Quality Organic
Dates For Charity ISO 9001: 2008 (DAS Certification
• في عام  2011احلصول على ميدالية يوم الغذاء العاملي من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)
بالتعاون مع وزارة الزراعة باململكة العربية السعودية كداعم لألمن الغذائي العاملي لعام 2011م.
• في عام  2012احلصول على الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية عام 1433هـ
• في عام  2010احلصول على جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،فئة املنتجني املتميزين في مجال زراعة
النخيل وٕانتاج التمور.
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مزارع أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي
Endowments Sheikh Mohammed bin Abdul Aziz Al-Rajhi
www.alrajhiawqaf.org.sa
يعد املشروع من أكبر مشاريع نخلة التمر على مستوي العالم حيث يستهدف الوصول الى  388.000نخلة
بجميع أوقاف الشيح محمد بن عبد العزيز الراجحى بحلول عام  2020وقد مت اختيار مشروع مزرعة احلنية والذي
يقع في منطقة اخلرج ليكون املقر الدائم لإلدارة الزراعية نظرا ً التساع مساحته مقارنة باملشروع األخر
فيما يلي بعض املعلومات اخلاصة باملشروع :
• يقدر اجمالي عدد أشجار نخلة التمرحاليا ً بحوالي  250ألف نخلة بجميع املشاريع في اخلرج والقصيم
بأعمار مختلفة منها  30٪مثمر( سنة  ) 2015تنج حوالي  3500طن .
• موقع املشاريع
 .1مشروع مزارع احلنية باخلرج حوالي  165-160ألف نخلة عند خط عرض  24.21درجة شمال
وخط طول  46.19درجة شرق وترتفع عن سطح البحر بحوالي  730متر .
 .2مشروع مزارع القصيم حوالي  -85 80ألف نخلة حول خط عرض  26درجة شمال وخط طول
 43درجة شرق وترتفع عن سطح البحر بحوالي  650متر .
• مت التخلص من األصناف الغير مجدية إقتصاديا ً والتي تقدربحوالي 11600نخلة بأصناف ذات قيمة
اقتصادية مع ترك عدد محدود منها ( 15-20نخلة لالستفادة منها في عمليات تربية وحتسني نخلة التمر ).
• تتميز املزارع بتعدد ااألصناف ذات اجلدوى اإلقتصادية التي تشكل حوالي  ٪ 90من إجمالي العدد باملشاريع
وتشمل أصناف خالص والصقعي واجملهول واخلضري والسكري ويعتبر صنف خالص الصنف الرئيسي
• جاري التحول من التلقيح اليدوي إلى التقيح اآللي وقد مت الوصول حلوالي نسبة  60٪واملستهدف الوصول
إلى  100٪بهدف التوفير في العمالة وإمتام التلقيح لهذا العدد الكبير خالل فترة اإلزهار احملدودة .
• مت مؤخرا تدشني مركز أوقاف الراجحى ألبحاث النخيل و يقع هذا املركز فى مزرعة احلنية في منطقة
اخلرج و ويعد من أكبر مراكز أبحاث نخلة التمر في العالم.
• يتم تسويق وتصنيع وبيع انتاج مزارع االوقاف بواسطة مؤسسة متور األصيل  Alaseel Datesالتابعة
الوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي
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احلصول على شهادات التميز
مت احلصول على العديد من شهادات التميز احمللية والدولية منها:
 أكتوبر  2011حصلت على شهادة سالمة الطعام.)Food Safety Management System ISO 22000: 2005 ( DAS Certification
 أكتوبر  2011حصلت على شهادة سالمة اجلودة العضوية Production & Supply Quality) Organic Dates For Charity ISO 9001: 2008 (DAS Certification

متور اململكة .Kingdom Dates Co
www.kingdomdates.com.sa
• تعتبر متور اململكة من أكبر الشركات في الشرق األوسط في مجال زراعة نخلة التمر وتعبئة وتصنيع
التمور واحللويات
• متتلك  6مزارع كبيرة في منطقة القصيم تنتج العديد من أصناف التمور املشهورة عامليا ً يصل اجمالي
عدد أشجار نخلة التمر فيها حوالي  130ألف تخلة وتغطي مساحة تقدر بحوالي  12.5مليون متر مربع
ويقدر إنتاجها السنوي بحوالي  2200طن .
• تسوق وتبيع منتجاتها من خالل أكثر من  100فرع ولديها مصنعان لتصنيع العديد من منتجات التمور
عدد األشجار في كل مزرعة كمايلي :
 -1مزرعة متور اململكة (  62.000نخلة) تعتبر املزرعة الرئيسية تقع في محافظة البدائع – طريق االحمدية
يوجد بها ( )14صنف من أجود أصناف النخيل وهي  :اجملدول السكري االصفر ،السكري االحمر ،روثانة القصيم
،نبته سيف ،نبته سلطان ،خالص ،عجوة املدينة ،شيشي ،توري  ،دجلة نور ،برحي ،صقعي ،خضري .
 -2مزرعة الصالحية (  12.466نخلة  ).تقع مبحافظة البدائع – طريق االحمدية املساحةاالجمالية 		
 908.600م 2يوجد باملزرعة األصناف الرئيسية تشمل اجملهول ،البرحي  ،نبته سيف ،روثانة القصيم .
 -3مزرعة العزيزية (  32.400نخلة ) تقع على طريق دهيما البدائع مساحتها  13مليون م 2األصناف
الرئيسية تشمل مجهول ،صقعي  ،خالص  ،نخيل مذكر .
 -4مزرعة القصر (  2042نخلة ( تقع في منطقة بريدة مساحتها حوالي 57000م 2األصناف
الرئيسية تشمل سكري ،روثانة  ،مجهول ،خالص برحي ،

		

 -5مزرعة الوهابية ( 12,000نخلة ) تقع في منطقة بريدة مساحتها 2.1مليون م 2األصناف الرئيسة
تشمل سكري ،روتانا  ،مجهول ،خالص  ،نبوت سيف  ،نبوت على  ،مكتومي  ،شقرا ،برحي  ،سباكة .
-6مزرعة الرحمانية (  10.000نخلة ( تقع في منطقة بريدة منطقة الغماس ومساحتها حوالي 1مليون
م 2األصناف الرئيسة تشمل سكري احمر  ،رشودية  ،سباكة  ،روتانا  ،برحي
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جدول رقم ( )12بعض املشاريع التي حتتوي على أعداد كبيرة من أشجار نخلة التمر ومن املتوقع أن يكون عدد املزارع
اكبر من املوجود باجلدول حيث لم يتسر احلصول على املعلومات اخلاصة بعدد أكبر من املزارع  -بيانات اجلدول
ليست رسمية ومت احلصول عليها عبر اإلتصاالت الشخصية وعبر االنترنت .
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انتشار مصانع
التمور في معظم أنحاء اململكة
على الرغم من وجود أكثر من  100مصنعأ ً في اململكة ٕاال ٔان هذه املصانع ال تستوعب ٕاال جزء بسيط من اإل نتاج
مايترتب علية تعرض نسبة كبيرة من اإلنتاج للتلف خاصة األصناف التي تستهلك في مرحلتي اخلالل والرطب.
للوصول بالتمور السعودية ٕالى جودة عالية ومواصفات قياسية تتوافق مع متطلبات السوق احمللي والدولي
وجتعلها قادرة على املنافسة يجب األهتمام بصناعة التمور من عدة نواحي منها :
• جتنب طرق التعبٔية البدأيية التي يستخدمها املزارعون واملصانع سواء في الكبس ونوعية التغليف
وحجم العبوات.
• أيجاد صناعات حتويلية للتمور متتص الفأيض من التمور خاصة غير املرغوبة من قبل املستهلكني وذلك
بتوجيه املصانع بعدم حصر نشاطها على الكبس والتعبٔية فقط واإلجتاه ٕالى تصنيع منتجات جديدة من
التمور مثل ٕانتاج مسحوق التمور وٕادخاله في صناعات غذأيية مختلفة كذلك صناعة الدبس والترويج
ألستخداماته وغيرها من الصناعات التحويلية.
• توفير مخازن تبريد ميكن حفظ التمور في مرحلة الرطب على درجة – 18م وبسعات ؤاسعار مناسبة
لتجنب تلف نسبة كبيرة من اإل نتاج خالل موسم احلصاد .
• توفير معلومات عن ٕاحتياجات كل سوق من التمور ؤاسعار التمور في األ سواق سوا ًء األ سواق احمللية أو
اخلارجية مما يعطي فرصة لنقل التمور بني األ سواق.
• تشجيع تصدير التمور حسب املواصفات القياسية الدولية ٔادى ٕالى تكدسها في االسواق احمللية ووجود
فأيض يتعرض للتلف خاصة الرطب.
• تشجيع املصانع للحصول على الشهادات اخلاصة بإدارة اجلودة وسالمة الغذاء منها :
  HACCPنظام حتليل اخملاطر و نقاط التحكم احلرجة اخلاص بسالمة الطعام Food Safety  ( ISO 9001: 2008 SAI GLOBALنظم إدارة اجلودة )  ( ISO 22000 :2005 ISOQARإدارة سالمة الغذاء ) ، ( ISO 22716:2007اجلودة في إدارة املمارسات اجليدة في التصنيع )حاليا ً عدد محدود من مصانع التمور حصل على بعض الشهادات السابقة علما ً احلصول عليها يساعد في
عملية التسويق والتصدير نظراء إلشتراط بعض الدول حصول املصنع على بعض هذة الشهادات خاصة «هاسب
 « HACCPعلى املنتجات املوردة لها.
خطوط اإلنتاج في مصانع التمور :
مكان وجود مصانع التمور يختلف حسب الهدف من إنشاءة ففي حالة ملزارع الكبيرة يكون املصنع
ملحق باملزرعة خلدمة إنتاجها بصورة رئيسية في حني تتواجد معظم املصانع في املدن الصناعية أو في
أماكن خاصة قريبة من مناطق إنتاج التمور خلدمة املزارعني ( تعبئة وتغليف وتخزين ) .
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• تشترك معظم املصانع في بعض خطوط اإلنتاج خاصة املرتبطة بعمليات اإلنتاج األولية مثل إجراءات
الوزن والتبخير والفرز إلى درجات أو أحجام والغسيل والتجفيف والتعبئة والتغليف .
• عدد محدود من املصانع يحتوي على خطوط خاصة مبنتجات التمور مثل عجينة التمر والدبس واخلل
واملربيات واحللويات واخلميرة وغيرها والتي تعتبر من املنتجات ذات القيمة املضافة value-added date
products
• تختلف معظم املصانع في عدد خطوط اإلنتاج الرئيسية حسب منتجات املصنع والتي تشمل :
 .1خط إنتاج متور نثر( فرط أو سائبة أو فلة)  Loose Datesفي عبوات تتراوح أوزانها من 250
جم إلى  10كجم حسب طلب السوق بعض املصانع يستخدم نظام التعبئه بالنيتروجني Gas
Injection
 .2خط التفريغ (الفاكيوم) ،وينتج متور معبأة في أكياس مفرغة من الهواءتتراوح أوزانها من 500
جم إلى  5كجم
 .3خط الكبس ،وينتج عبوات متور مكبوسة ( مكنوزة) في عبوات بأوزان تتراوح من  1كجم إلى 5
كجم ويعتبر صنف خالص أكثر األصناف التي يتم كبسها
 	.4خط إنتاج عجينة التمور ،وذلك باستخدام نوعني من املكائن:
-

ماكينة نزع النوى واألقماع كمرحلة أولى.

ماكينة طحن عجينة التمر ،وتعبأ العجينة في عبوات بأوزان تتراوح من  1كجم إلى
 10كجم كمرحلة ثانية .
 	.5خط إنتاج التمور الفاخرة واملميزة  ،والتي يتم حشوها باملكسرات مثل اللوز واجلوز والفستق أو بالهيل
أو التي تغطي بالشيكوالته ويتم تعبئتها بعبوات جملية راقية .
 .6خط احللويات واملعجنات بالتمر وحلويات التمر واملعمول بأشكال وأنواع مختلفة ،وكذلك تغليف معجون
التمر بالشيكوالتة والسمسم وجوز الهند وغيرها .
 .7خطوط خاصة بالصناعات التحويلة للتمور ومشتقاتها مثل إنتاج عسل أو دبس التمر Syrup/
 Molassesواخلل واملربيات والسوائل السكرية وغيرها .
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وتستعرض فيما يلي مراحل معاملة التمور من بداية وصولها املصنع وحتى تعبئتها وتغليفها وتشترك معظم
املصانع في هذة املراحل ويوضح شكل (  )16تتابع هذة املراحل:

شكل ( )16املراحل الرئيسية لتصنيع التمور في املصانع السعودية  -املصدر ( ) 15مت تعديل الرسم والكتابة
بالعربية من قبل املؤلف.

مرحلة االستالم والتقييم Receiving and inspection
ويتم فيها استالم التمور من املزارع وتقييم جودتها عن طريق تسجيل البيانات في استمارات خاصة
تشمل الصنف  ،درجة النضج  ،لون وحجم الثمار  ،درجة التصاق او انفصال القشرة  ،وجود آفات حشرية
أو فطرية وغيرها
التعقيم Fumigation
ويتم فيها تبخير الثمار بهدف حمايتها من العدوى باستخدام مادة الفوسفني (  PH3) Phosphineكبديل
أو ملادة بروميدامليثل  Methyl bromideالشائع اإلستخدام في السنوات املاضية قبل منعة دوليا ً وفي حالة
التمور العضوية يستخدم ثاني أكسيد الكربون (  CO2) Carbon dioxideيعمل التبخير على منع فقد
كميات كبيرة من الثمار نتيجة إلصابتها باحلشرات مثلعث اللوز ،Almond mothsعث الغذاءMeal moths
 ،عث الدقيق  Flour mothاخلنافس  ، Beetlesالنمل  Antsوغيرها
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التخزين املبرد Cold storage
تستهلك التمور على مدار العام وتقوم املصانع بالتعبئة والتغليف أو التصنيع حسب حاجة السوق ويتم
تخزين حاجة املصنع السنوية في ثالجات على درجة حرارة 18-م ٥وهذة الدرجة تعمل حفظ الثمار لفترة
طويلة مع احملافظة على خواص الثمار دون تغيير يذكر .
الفرز Sorting
يتم الفرز غالبا ً يدويا ً حيث متر الثمار على سيور متحركة ويقوم العمال باستبعاد الثمار املصابة أو الغير
مطابقة للمواصفات املطلوبة وقد تتكرر عملية الفرز بعد بعض املراحل
الغسيل washing
يتم غسيل الثمار مباء يحتوي على مطهر  sanitizersإلزالة األتربة ولتقليل عدد امليكروبات بهدف احملافظة
على اجلودة وإطالة فترة الصالحية في االسواق ،معظم املطهرات املستخدمة حتتوي على الكلور Chlorine-
based
التجفيف Drying
يتم التجفيف بواسطة بهدف خفض محتوى الثمار من الرطوبة إلى  ٪ 20أو اقل ملنع منو االعفان واخلمائر
 ،درجة حرارة هواء التجفيف للتمور الرطبة  Soft datesتتراوح غالبا ً من  55إلى  65درجة مئوية .
التعبئة packing
تتم التعبئة بعدة طرق تتوقف على الصنف وخطوط اإلنتاج املتوفرة في املصنع وحاجة السوق وتشمل
 تعبئة الثمار فرط أو سائب في عبوات من البالستك أو الكرتون تعبئة الثمار حتت تفريغ أو فاكيوم في اكياس من البالسيك وهذة الطريقة تعبئة متور منزوعة النوى ومحشوة باملكسرات وغيرها في عبوات فاخرة تعبئة على شكل معجون في أكياس من البالستيكالتسويق Marketing
 محليا ً يتم تسويق التمور عن طريق املعارض اخلاصة باملصانع أو عن طريق شبكات التسويق. دوليا العديد من املصانع بدأت تصدير منتجاتها من األصناف الفاخرة مثل خالص وسكري وخضريوصفري إلى أروبا وأمريكا وكندا وشرق آسيا وغيرها .
نستعرض فيما يلى أسماء بعض املصانع والتي مت جمعها باإلتصال الشخصي أو من شبكة اإلنترنت
حيث أن بعض املصانع لها صفحات  websiteخاصة بها وبعضها ينشر نشاطة عن طريق  YouTubeأو
 Facebookأو  Twitterوغيرها  ،جدول رقم ( ) يوضح اسماء بعض املصانع ومجال نشاطها .
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جدول رقم ( )13بعض مصانع التمور في املناطق اخملتلفة للمملكة مع مالحظة العدد أن أكبر من املوجود في
اجلدول وفي زيادة مستمرة وأن بعض البيانات اخلاصة بالنشاط واملوقع قد تكون غير مكتملة .
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-1985 2010  للسنوات، اململكة العربية السعودية، الطيران
www.en.climate-data.org .2
www.weatherbase.com .3
13. Al-Amoud AI, Bacha MA, Al-Darby AM (2000) Seasonal water use of date palms in the
central region of Saudi Arabia. Agric Engin J 9(2):51–62
14. Al-Bahrany .A.M.,and Al-khayri, J.M.2012. Optimising in vitro Cryopresevation of date
palm (Phoenix dactylifera L .Biotchnology : Volume: 11 ( Issue: 2 ) Page No.: 596615. Aleid S.M, J. M. Al-Khayri, and A. M. Al-Bahrany.2015. Date palm status and
perspective in Saudi Arabia.Date Palm Genetic Resources and Utilisation. Volume 2:
Asia and Europe .Springer Science+Business Media Dordrecht, Pp :4996-.(eBook).
16. Al-Ghamdi, A.S. 1993. Date palm (Phoenix dactylifera L. )Germplasm bank in King
Falsal University, Saudi Arabia. 1- Justification,Implementation and Organisation.
Proceeding of the third symposium on date palm ,Vol 1.9u King Faisal University,
Al-Hassa ,Saudi Arabia,
17. Al-Ghamdi, A.S. 2001. Date palm (Phoenix dactylifera L. )Germplasm bank in King
Falsal University, Saudi Arabia. Survival and adaptability of tissue cultured planets.
Acta Hort. (ISHS) 450:241- 244
18. FAOSTAT ,Food and agriculture organisation of the United Nations, www.fao.org/
home/en/ .updated December ,2016 .
19. Dowson,V.H.W. 1982. Date production and protection with special reference to North
Africa and the near east . FAO plant production and protection ,Paper 35
20. Krueger, R.R.2011. Date palm Germplasm. Date Palm Biotechnology,Springer
Science+Business Media B.V Pp 313- 336 .
21. Tissertat,B.,M.D.Nelson,J.M.Ulrich,and B.J. Finkle. 1982. Cryostorage techniques to
preserve date palm Germplasm.Proceeding of the first symposium on date palm ,.
King Faisal University, Al-Hassa ,Saudi Arabia, Pp 104 -120.
22. Zaid ,A. and P.F. de Wet.2002. Origin, geographical distribution and nutritional values
of date palm .FAO Plant Production and Protection, Paper 156.
23. Zhang X., J. Tan, M. Yang, Y. Yin, I.S. Al-Mssallem, and J. Yu. 2011.Date Palm Genome
Project at the Kingdom of Saudi Arabia.Date Palm Biotechnology.Pp 427- 448.
Springer Science+Business Media B.V. 2011 .
62

