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رؤية واضحة في توطين المعرفة
حرصـت األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعي منذ تأسيسـها 
إلـى  العمـل وفـق خطـة اسـتراتيجية واضحـة، تسـعى مـن خاللهـا  2008 وحتـى اآلن  العـام  يف 
حتقيـق أهدافهـا التـي قامـت مـن أجلهـا وهـي تعريـف العالـم باهتمـام صاحـب السـمو الشـيخ 
خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة »حفظه اهلل« بزراعة النخيل واالبتكار الزراعي ومبادراته 
الكرميـة يف األنشـطة واملجـاالت املتعلقـة بدعـم البحوث والدراسـات. وإبراز الـدور الريادي لدولة 
اإلمـارات يف دفـع مسـيرة اإلبـداع واالبتـكار يف مجـال نخيـل التمـر والقطـاع الزراعـي، واالهتمـام 
التنميـة املسـتدامة.  لتحقيـق  الرقعـة اخلضـراء  الفقـر وزيـادة  البيئـة ومحاربـة  بقضايـا حمايـة 
ودعـم البحـث العلمـي وتشـجيع وتقديـر العاملـن يف تطويـر القطـاع الزراعـي وقطـاع نخيـل التمر 
باإلمـارات والعالـم، واالسـتفادة مـن مختلـف اخلبـرات لالرتقـاء بالواقـع الزراعـي ونخيـل التمـر 

وفـق أفضـل املمارسـات الدوليـة.
هـذا النجـاح الـذي حتقـق، والبصمـة املتميـزة التـي تركتهـا اجلائـزة علـى مدى االثنتي عشـرة 
سـنة املاضيـة جتعلنـا نشـعر بالفخـر واالعتـزاز، وذلـك بفضـل الدعـم الكبيـر والرعايـة الكرمية 
لصاحـب اجلائـزة وراعيهـا سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس 
الدولـة »حفظـه اهلل«، والـذي تشـرفت اجلائـزة بأن حتمل اسـم سـموه وحظيـت برعايته فكانت 
لهـا هـذه املكانـة والريـادة حـول العالم، وقد جاءت مكرمة سـموه بإنشـاء »جائـزة خليفة الدولية 
لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي« لتؤكـد علـى حـرص واهتمـام سـموه بشـجرة نخيـل التمـر 
واالبتـكار الزراعـي لضمـان مسـتقبل أفضـل لهـذا القطـاع الـذي يشـكل عنصـرا مهمـا يف األمن 

الغذائـي العاملي . 
كما حظيت اجلائزة باهتمام وتوجيهات سـيدي صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة، باإلضافة إلى دعم سـمو الشـيخ منصور 
بـن زيـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة، ومتابعـة معالـي الشـيخ نهيان 
مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح رئيـس مجلـس أمنـاء اجلائـزة وحرصـه الـدؤوب علـى ترجمـة رؤية 
القيـادة الرشـيدة يف دعـم وتطويـر قطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور وتعزيـز االبتـكار الزراعـي 

لتحقيـق التنميـة املسـتدامة 2030 علـى املسـتوى الوطنـي والعربـي والدولي.
كمـا تعمـل اجلائـزة يف رسـالتها علـى االحتفـاء باجلهـود املتميـزة التـي تبـذل لتطويـر القطـاع 
الزراعي من أجل تنمية مسـتدامة لنا ولألجيال القادمة، وإقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بن 
اجلهـات ذات الصلـة، ونشـر ثقافـة نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي بـن مختلف الفئات املسـتهدفة 
وفـق منهـج عمـل علـى أعلـى املعاييـر املهنيـة، وخلـق بيئـة إيجابيـة محفـزة على اإلبـداع واالبتكار يف 

القطـاع الزراعي.
مـن هنـا جـاء اهتمـام األمانـة العامـة للجائـزة بدعم ونشـر هذا الكتاب الذي يحقـق رؤية اجلائزة 

وأهدافها االستراتيجية.

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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مقدمة
متتـاز نخلـة التمـر بقدرتهـا علـى النمو خضرياً ضمن مدى واسـع مـن الظروف املناخية املختلفة، 
حيـث ميتـد احلـزام البيئـي للنخيـل ويقـع معظمـه يف املناطـق اجلافـة )Arid Zone( واملناطـق شـبه 
اجلافـة )Semi-Arid Zone(، وتنحصـر الزراعـة الكثيفـة لنخيـل التمـر ومـا بـن خطـي عـرض 
)10و35(° شـمال خـط االسـتواء يف املناطـق املمتـدة بـن نهـر األنديـز يف باكسـتان حتـى جـزر 
الكنـاري يف احمليـط األطلسـي، وامتـدت زراعـة النخيـل خـارج هـذه املناطـق يف كثيـر مـن أنحـاء 

العالـم يف القـارات اخلمـس )آسـيا، وأوربـا، وأفريقيـا، وأسـتراليا، واألمريكيتـن(. 
النخلـة شـجرة مباركـة تـوارث العـرب زراعتهـا عبـر األجيـال والتمـور تعـد املنتـج الرئيسـي يف 
معظـم الـدول العربيـة، وصفـت يف األقـوال العربيـة املأثـورة )الراسـيات يف الوحـل، واملطعمـات يف 
احملـل، وحتفـة الكبيـر، وصمتـة الصغيـر، وزاد املسـافر، ونضيـج فـال يعنـي طابخـاً(، وهـي أعظـم 

شـجرة منتجـة للغـذاء يف املناطـق الصحراويـة حيـث تسـمى ثمارهـا فاكهـة الصحـراء. 
لتوطن  املناسبة  الظروف  مع  التأقلم  يف  األساسي  العامل  ومتثل  العربية  الواحات  يف  تنتشر 
السكان واستدامة حياتهم، بل إن انتشار اجلنس البشري يف املناطق اجلافة والقاحلة من العالم 
كان سيصبح محدوداً لوال هذه الشجرة )نخلة التمر(، ألنها ال متثل مصدر الغذاء ذو الطاقة العالية 
الذي ميكن تخزينه ونقله إلى مسافات طويلة عبر الصحراء فقط، ال بل هي أيضاً مصدر الظل 

واحلماية من رياح الصحراء، وعامل التوازن البيئي واالقتصادي واالجتماعي لسكان الصحارى.
وهـذا الكتـاب زراعـة النخيـل وجـودة التمـور بـن عوامـل البيئـة وبرامـج اخلدمـة والرعايـة يقـدم 
يف فصولـه توضيحـاً للعوامـل املناخيـة ودورهـا يف منـو النخلـة وعلـى إنتاج التمور كمـاً ونوعاً ونخلة 
التمـر تكـون ناجحـة الزراعـة وتعطـي حاصـاًل جيـداً يف املناطـق التـي يكـون فيهـا اجلـو طيلـة فتـرة 
منـو الثمـار بـدءاً مـن األزهـار حتـى نضج الثمار مرتفع احلرارة، قليـل الرطوبة، خالي من األمطار، 
كمـا أن جلـودة التمـور مواصفـات مرتبطـة بحجـم ووزن وشـكل ولـون الثمار ومحتواهـا من الرطوبة 
وخلوهـا مـن حـاالت التقشـر واملظاهـر والعيـوب الفسـيولوجية واإلصابـات واألضـرار والتشـوهات 
املرضيـة وحشـرات املخـازن، لـذا يجـب أن تكون الثمار متناسـقة يف احلجـم واللون ومرحلة النضج 
وخاليـة مـن الشـوائب والعيـوب، وتتأثـر جـودة الثمـار بالعديـد مـن العمليـات واملعامـالت فهنـاك 
عوامـل وراثيـة وعوامـل بيئيـة ومعامـالت مرتبطـة باخلدمـة والرعاية قبل اجلنـي ومعامالت جترى 

علـى الثمـار مـا بعـد اجلنـي والفصـول التـي تضمنهـا الكتـاب كما يلي:
الفصل األول/احملددات احلرارية لزراعة النخيل وإنتاج التمور.

الفصل الثاني/احملددات البيئية لزراعة ومنو أشجار النخيل وإنتاج التمور. 
الفصل الثالث/التربة والتسميد واملياه والري.

الفصل الرابع/ منو وتطور وفسيولوجي الثمار.
الفصل اخلامس/برامج اخلدمة والرعاية الفنية.

الفصل السادس/جودة، واستهالك التمور.

أ. د. عبد الباسط عودة إبراهيم
أستاذ وخبير بستنة نخلة التمر



16



17

الفصل األول
المحددات الحرارية
لزراعة النخيل وإنتاج التمور

عدسة: فيكتوريا فينيكافا
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الفصل األول: المحددات الحرارية لزراعة النخيل وإنتاج التمور
درجـة احلـرارة هـي أهـم عناصـر املنـاخ ألنهـا تؤثـر علـى العناصـر األخـرى )ضغـط جـوي، ورطوبـة، 
وريـاح( وتؤثـر علـى اإلنسـان واحليـوان والنبـات، والشـمس هـي مصـدر احلـرارة التـي حتمـل أشـعتها 
الضـوء واحلـرارة يف وقـت واحـد إلـى األرض، وهـي تكـون عموديـة علـى خـط االسـتواء ومائلـة علـى 
خطـوط العـرض األخـرى، وتنتشـر أشـعتها يف كل االجتاهـات علـى شـكل أمـواج كهرومغناطيسـية 
وبسـرعة الضوء 300000 كم/ثا حيث يصل األرض جزء بسـيط من مجموع األشـعة التي تسـتغرق 8 
دقائـق حتـى تصـل إلـى األرض، وهـي العامـل الرئيـس واحملـدد لزراعة النخيل يف دولـة معينة ومنطقة 
معينـة وكذلـك مالئمـة هـذه املنطقـة مـن حيـث درجـات احلـرارة لزراعـة األصنـاف املختلفـة ويف هـذا 
 /)Temperature( الفصـل سـنتطرق إلـى )مناطـق وانتشـار زراعـة النخيـل يف العالـم/ درجـة احلـرارة
العوامـل املؤثـرة علـى درجـة احلـرارة/ الوحـدات احلراريـة )Heat Units( أو التراكـم احلراري/ تأثير 

درجـات احلـرارة السـائدة علـى نخلـة التمـر/ كيـف تتحمـل نخلـة التمـر اإلجهـاد احلـراري(.

مناطق وانتشار زراعة النخيل في العالم
متتـاز نخلـة التمـر بقدرتهـا علـى النمـو خضريـاً ضمن مدى واسـع من الظـروف املناخية املختلفة، 
فهـي تنتشـر يف املناطـق اجلافـة )Arid Zone( واملناطـق شـبه اجلافـة )Semi-Arid Zone(، ولكـن 
الزراعـة الكثيفـة لنخيـل التمـر تنحصـر يف املناطـق الواقعـة بـن خطـي عـرض )10-35(° شـمال 
خـط االسـتواء، ويف املناطـق املمتـدة بـن نهـر األنديـز يف باكسـتان حتـى جـزر الكنـاري يف احمليـط 
األطلسـي، وللعوامـل املناخيـة دور هـام مؤثـر علـى منـو النخلـة وعلـى إنتـاج التمـور كماً ونوعـاً ونخلة 
التمـر تكـون ناجحـة الزراعـة وتعطـي حاصـاًل جيـداً يف املناطـق التـي يكـون فيهـا اجلـو طيلـة فتـرة 
منـو الثمـار بـدءاً مـن األزهـار حتـى نضـج الثمـار مرتفع احلـرارة، قليل الرطوبة، خالـي من األمطار، 
وهـذه توفرهـا املنطقـة الواقعـة بـن خطـي عـرض )16-27(° درجـة شـمال خـط االسـتواء وهـو مـا 
يعـرف باحلـزام البيئـي لنخيـل التمـر، ويف الظـروف املناخيـة املغايـرة لذلـك قـد ال تثمـر نخلـة التمـر 
أوالً تعطـي محصـوالً اقتصاديـاً، وزراعـة النخيـل توسـعت وامتـدت خـارج هـذه املناطـق يف كثيـر مـن 

أنحـاء العالـم ويف القـارات اخلمـس )آسـيا، وأوربـا وأفريقيـا، وأسـتراليا، واألمريكيتـن(.

قارة آسيا
تنتشـر زراعة النخيل يف العديد من دول قارة آسـيا )العراق وسـورية واألردن وفلسـطن واململكة 
العربيـة السـعودية وسـلطنة عمـان ودولـة اإلمـارات العربية املتحدة ومملكـة البحرين ودولة الكويت 
ودولـة قطـر واليمـن وإيـران وباكسـتان والهنـد وأندونيسـيا وتايالنـد، ماليزيا(، وتكـون حدود زراعة 
النخيـل عنـد خـط عـرض 39 درجـة شـماالً يف منطقـة قيـزل آرفـات )Kizyl Aravat( عنـد حافـة 
صحـراء تركمانسـتان حيـث توجـد مـزارع نخيـل جتاريـة وشـمال هـذا اخلـط تتحـول إلـى أشـجار 
زينـة غيـر مثمـرة ويف الصـن ال زالـت الزراعـة غيـر منتشـرة ويطلـق الصينيون على شـجرة السـدر 
)النبـق( )Zizyphus( اسـم نخيـل التمـر الصينـي )Chinese date palm( وميكـن توضيـح مناطـق 

زراعـة النخيـل يف القـارة اآلسـيوية كمـا يلي:
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جمهورية العراق
يقـع العـراق بـن دائرتـي عـرض 29 - 37 درجـة شـمال خـط االسـتواء، وضمـن نطـاق املنطقـة 
املعتدلـة الشـمالية مـن الكـرة األرضيـة التـي تتميـز بصيفهـا احلـار الطويل والشـتاء البـارد القصير 
واألمطـار الغزيـرة خـالل فصـل الشـتاء، تنحصـر زراعـة النخيـل يف العـراق يف املنطقـة املمتـدة بـن 
مندلـي وتكريـت عنـد خـط عـرض 35 درجـة شـماالً حتـى مدينـة الفـاو عنـد خـط عـرض 30 درجـة 
جنوباً، وتنتشـر زراعة النخيل يف 13 محافظة عراقية هي )البصرة، وميسـان، وواسـط، وذي قار، 

واملثنـى، والقادسـية، والنجـف، وكربـالء، وبابـل، واألنبـار، وبغـداد، وديالـي، وصـالح الدين(.

الجمهورية العربية السورية
تقع سـوريا يف اجلزء الغربي من قارة آسـيا بن خطي عرض 32 - 37.5 شـمال خط االسـتواء، 
وتطـل علـى البحـر األبيـض املتوسـط ويبلـغ طول الشـريط السـاحلي 193 كم يشـكل احلـزام البيئي 
لنخيـل التمـر 30 % مـن املسـاحة اإلجماليـة ويشـمل معظـم أراضـي الباديـة السـورية يف منطقـة 
االسـتقرار اخلامسـة التـي يبلـغ معـدل الهطـول املطـري فيهـا أقـل مـن 200 مم / سـنة، وتتركـز 
زراعـة النخيـل يف منطقتـي تدمـر والبوكمـال ويوجـد عدة مراكز إلكثار النخيـل بالطرائق التقليدية 
)الفسـائل( هـي: مركـز اجلـالء يف البوكمـال، ومركـز تدمـر، ومركـز سـبخة املـوح، ومركـز الرقـة 

إضافـة إلـى مركـزي النخيـل باخلابـور والبـالش يف احلسـكة ومركـز باديـة ريـف دمشـق.

المملكة األردنية الهاشمية
تقـع اململكـة األردنيـة الهاشـمية يف الناحيـة الشـرقية مـن منطقـة البحـر األبيـض املتوسـط بـن 
خطـي عـرض 29.11 - 33.22 درجـة شـماالً وحتدهـا مـن الغـرب فلسـطن احملتلـة ومـن الشـمال 
سـورية والشـمال الشـرقي العـراق ومـن اجلنـوب الشـرقي اململكـة العربيـة السـعودية وتقـع منطقتهـا 
الغربيـة علـى منحـدر يشـكل غـور األردن ووادي عربـة اجلـزء األكبـر منـه وتطـل اململكـة علـى البحـر 
األحمـر وتنتشـر زراعـة النخيـل يف أربعـة مواقـع رئيسـية، وهـي: منطقـة وادي األردن ومحافظـة 
العقبـة، األغـوار اجلنوبيـة، منطقـة األزرق، وتتركـز زراعـة النخيـل يف وادي األردن والعقبـة وبنسـبة 

85 % مـن إجمالـي املسـاحة املزروعـة. 

دولة فلسطين
تقـع فلسـطن يف غربـي القـارة األسـيوية بـن خطـي عـرض 29 - 30 و15 - 33 شـماالً، وتبلـغ 
مسـاحة فلسـطن الكليـة 26323 كيلـو متـراً مربعـاً، وحدودهـا مشـتركة مـع كال مـن لبنـان وسـورية 

واألردن ومصـر. 
يحتـل قطـاع النخيـل يف دولـة فلسـطن أهميـة مميـزة يف احليـاة االقتصاديـة واالجتماعيـة 
خاصـة يف منطقـة األغـوار بسـبب متلـح التربـة وامليـاه ويشـكل أحد مصادر الدخل األساسـية، 
وتتوزع زراعة النخيل على منطقة األغوار واحملافظات اجلنوبية ونابلس وطوباس والبسـاتن 
جميعهـا مرويـة، وتتميـز زراعـة النخيـل بـأن جميـع األصنـاف املزروعـة هـي أصنـاف محليـة 
)بذريـة(، ويف السـنوات األخيـرة أدخلـت بعـض األصنـاف املعروفـة مثـل )املجهـول، احليانـي، 
دقلة نور(، ويف قطاع غزة تزرع أشـجار النخيل يف وسـط وجنوب القطاع، 90 % من أشـجار 
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النخيـل هـي مـن صنـف احليانـي و10 % أصنـاف متنوعـة مثـل بنـت عيشـة وغيرهـا، وتطورت 
زراعـة النخيـل يف السـنوات األخيـرة بإدخـال 10 آالف نخلـة مـن أصنـاف البرحـي، الزهـدي، 

احلـالوي، عامري.

المملكة العربية السعودية 
تقـع اململكـة العربيـة السـعودية بـن خطـي عـرض 16 و32 شـماالً، وخطي عرض 34 و56 شـرقاً، 
أي أن القسـم األكبـر منهـا يقـع يف النطـاق الصحـراوي املـداري اجلـاف. ويتسـم منـاخ اململكـة 
بارتفـاع درجـة احلـرارة صيفـاً والتـي تبلـغ 46م°، بينمـا تنخفض حتت الصفر يف املناطق الشـمالية 
شـتاًء، ويتـراوح معـدل الرطوبـة النسـبية بـن 10 - 35 % صيفـاً يف املناطـق الداخليـة ويكون املعدل 
20-70 % شـتاًء، أمـا يف املناطـق السـاحلية فيكـون معـدل الرطوبـة النسـبية 15-85 % شـتاًء 
و35-90 % صيفـاً. ويقـدر املعـدل السـنوي لهطـول األمطـار 50 مم، وأعلـى معـدل لهطـول األمطار 
600 مم يف املرتفعـات اجلنوبيـة، وأقـل معـدل 25 مم يف املناطـق الشـمالية الغربيـة، وأهـم مناطـق 
زراعـة النخيـل هـي )الريـاض، الشـرقية، القصيـم، مكـة املكرمـة، املدينـة املنـورة، حائـل، جنـران، 

احلـدود الشـمالية، عسـير، اجلـوف، تبـوك، الباحـة، جـازان(

سلطنة عمان
تقـع سـلطنة ُعمـان بـن خطـي عـرض )16.40-26.20(° شـماالً ويف الربع اجلنوبي الشـرقي 
مـن شـبه اجلزيـرة العربيـة ومتتـد سـواحلها علـى مسـافة 3165 كلـم مـن مضيـق هرمـز يف 
الشـمال وحتـى احلـدود مـع اليمـن، وتطـل بذلـك علـى بحـار ثالثـة هـي: بحـر العـرب، بحـر 
عمـان، واخلليـج العربـي. ولهـا حـدود مـع دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة واململكـة العربيـة 

السـعودية واجلمهوريـة اليمنيـة، وأهـم مناطـق زراعـة النخيـل هـي:
)منطقــة الباطنــة األولــى مــن حيــث املســاحة وعــدد األشــجار وإنتــاج التمــور، املنطقــة 
الشــرقية حتتــل املرتبــة الثانيــة مــن حيــث املســاحة وعــدد األشــجار وحجــم اإلنتــاج، ثــم املرتبــة 
الثالثــة وهــي محافظــة الداخليــة وحتتــل املرتبــة الرابعــة محافظــة الظاهــرة، ثــم املناطــق 
األخــرى، وتأتــي يف مقدمتهــا مســقط حيــث حتتــل املرتبــة اخلامســة مــن حيــث املســاحة وعــدد 

ــاج تليهــا محافظــة مســندم وأخيــراً محافظــة ظفــار. األشــجار واإلنت

دولة اإلمارات العربية المتحدة
متتـد مسـاحة دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى السـاحل الغربـي مـن اخلليـج العربـي وشـمال 
خليـج عمـان بـن خطـي عـرض 22 - 26 شـماالً وتقـع ضمـن املنطقـة املداريـة ويتسـم مناخهـا بكونـه 
شـبه صحـراوي يتصـف بصيـف حـار طويـل ترتفـع درجـة احلـرارة فيـه خـالل أشـهر حزيران/يوليـو، 
وآب/أغسـطس. وميتـاز مناخهـا بارتفـاع درجـات احلـرارة صيفـاً واعتدالـه يف الشـتاء واملعدل السـنوي 
لدرجـات احلـرارة يتـراوح بـن 25.8 - 27.6 درجـة مئويـة ويتسـم مناخهـا بارتفـاع معـدالت الرطوبـة 
كونهـا تقـع علـى سـاحل اخلليـج العربـي وخليـج عمان حيث تتراوح الرطوبة بـن 15-95 %. تعدُّ زراعة 
النخيـل مـن أهـم زراعـات الفاكهـة يف الدولـة، حيـث تشـغل 79 % مـن إجمالـي األراضـي الزراعيـة 

ومناطـق زراعـة النخيـل هـي:
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المنطقة الغربية
متثلهـا إمـارة أبوظبـي، ومـا جاورهـا التـي تتميز بارتفاع الرطوبة وتنتشـر فيها أصناف اخلالص، 
وخنيـزي، ولولـو، وفـرض( ومدينـة زايـد، املنطقـة الشـرقية مـن اإلمـارة ومدينـة العـن، وتتميـز 

بانخفـاض الرطوبـة، وتنتشـر فيهـا أصنـاف نغـال، وهاللـي، وشيشـي، وبرحـي.

المنطقة الوسطى 
تأتي باملرتبة الثانية وتشمل إمارات: 

- دبي : تتسم مبالءمتها لزراعة النخيل، وأهم أصنافها جش ربيع، ونبوت سيف، ونغال.
- الشارقة: زراعة النخيل فيها حديثة، وأهم األصناف خصاب، ولولو، وبومعان، وحامتي.

- عجمـان: مناخهـا مالئـم لزراعـة النخيـل لكـن قلـة امليـاه وارتفـاع امللوحـة أثـر علـى التوسـع 
وبرحـي. وخـالص،  وخنيـزي،  وهاللـي،  األصنـاف خصـاب،  وأهـم  بالزراعـة، 

- أم القيوين: ظروفها مشابهة لعجمان وأهم أصنافها لولو، ومرزبان، وبومعان، وجش حبش.

المنطقة الشرقية
تتمثـل بإمـارة الفجيـرة، تتميـز بارتفـاع الرطوبـة يف معظـم شـهور السـنة وخاصـة عند موسـم 
جنـي الثمـار، وأهـم أصنافهـا خـالص، وبرحـي، وشيشـي، وشـهلة الـذي ميثـل 40 % مـن نخيـل 

اإلمارة.

المنطقة الشمالية
تتمثـل بإمـارة رأس اخليمـة وجـزء مـن إمـارة الفجيـرة. تنتشـر فيهـا زراعـة صنـف جـش حبـش 
الـذي يشـكل 25 % مـن نخيـل اإلمـارة وأصنـاف نغـال، ومبسـلي، وأبـو كييـال، وجـش ربيـع، وكذلـك 

البرحـي والهاللـي.

مملكة البحرين
تقـع البحريـن يف جنـوب غـرب آسـيا وسـط اخلليـج العربي بن خطي عـرض 25,30 و26,20 درجة 
شـماالً، تتكـون مـن أرخبيـل جـزر مـن 33 جزيـرة أكبرهـا البحرين، يحدها من اجلنوب الشـرقي قطر 
ومـن الغـرب السـعودية ومـن الشـمال إيـران وتتشـارك حدودها مـع هذه الدول الثـالث بحدود بحرية 
فقـط حيـث أن البحريـن ال تشـترك يف احلـدود البريـة مـع أي دولـة أخـرى، اشـتهرت البحريـن باسـم 
بلـد املليـون نخلـة؛ لكثـرة مـا تـرى العن من أشـجار النخيـل، وارتبطت النخلة ارتباطاً وثيقاً باإلنسـان 
البحرينـي منـذ قـدمي الزمـان وحتـى وقتنـا احلاضـر فلقـد كانـت ومـا زالـت مصـدراً لغذائه فـأكل من 
رطبهـا صيفـاً وجفـف التمـر ليأكلـه شـتاًء كمـا وّظـف جميـع أجـزاء النخلـة يف صنـع أدوات اسـتفاد 
منهـا يف حياتـه اليوميـة وعرفـت دملـون بجـودة متورهـا واشـتهرت بتصديـر التمـور والدبـس وقـد ورد 
ذكرهـا يف مدونـات السـومرين، وتغنـوا بهـا يف أشـعارهم فتذكـر مدونـات بـالد الرافديـن أن أوتـو إله 
الشـمس عمـد إلـى إخـراج املـاء العـذب مـن أرض دملـون واعتقـدوا أن أنكـي هـو الـذي خلـق النخلـة 
وأوكل إلـى إنـزال إلـه دملـون )إلـه النخلـة( ويرمـز لـه بالنخلـة أو سـعفة النخلـة. وذكـر ابـن وحشـية أن 
جزيـرة احملـرق يف مملكـة البحريـن قـد تكـون هـي املوطـن األصلي الذي نشـأت فيه نخلـة التمر. أهم 
مناطـق زراعـة النخيـل هـي: )احملـرق/ املنامة/ جد حفص/ الشـمالية/ الوسـطى/ الغربية/ سـترة(.
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دولة الكويت
تقـع دولـة الكويـت بـن خطـي عـرض 28-30 درجـة شـماالً وهـي ضمـن املـدى الـذي تنجـح فيـه 
زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور، تَُعـدُّ شـجرة النخيـل مـن أقـدم أشـجار الفاكهـة التـي عرفـت يف دولـة 
الكويـت، وتنتشـر زراعتهـا يف املنـازل والشـوارع واملتنزهـات إضافـة إلـى وجـود مـزارع متخصصـة. 
ومناطـق زراعـة النخيـل هـي )الوفـرة والعبدلـي والصليبيـة والرابية، اجلهرة والفنطـاس وأبوحليفة 

والفحيحيـل. والشـعيبة(.

دولة قطر
تقـع شـبه جزيـرة قطـر يف منتصـف السـاحل مـن اجلزيـرة العربيـة بـن خطـي عـرض 24–26 
درجـة شـماالً وحتدهـا مـن اجلنـوب الغربـي مـن اململكـة العربيـة السـعودية ومـن الشـمال مملكـة 
البحريـن ودولـة اإلمـارات العربيـة مـن اجلنـوب وشـرقاً عبر اخلليـج العربي، إيران، ويحيط بشـبه 
اجلزيـرة عـدد مـن اجلـزر وتتميـز سـواحلها بالعديـد مـن اخليـران واخللجـان والدوحـات. وشـبه 
جزيـرة قطـر مـن املناطـق املنخفضـة يف العالـم، إذ يتـراوح منسـوب سـطح األرض بن 6 أمتار دون 
مسـتوى سـطح البحر يف املنطقة اجلنوبية إلى 103م فوق سـطح البحر يف منطقة طوير احلمير 
شـمالي سـودانثيل بحوالـي 20 كـم. تنتشـر أكثـر زراعـات النخيـل يف مناطـق شـمال الدولـة لتوفـر 

العوامـل املناخية املناسـبة.

الجمهورية اليمنية 
تقـع اجلمهوريـة اليمنيـة يف اجلـزء اجلنوبـي الغربـي مـن اجلزيرة العربية بـن خطي عرض 20-12 
درجـة شـماالً، ويحدهـا مـن الشـمال اململكـة العربيـة السـعودية ومـن اجلنـوب البحـر العربـي وخليـج 
عـدن ومـن الشـرق سـلطنة عمـان ومـن الغـرب البحـر األحمـر، ومتتلـك شـريط سـاحلي طولـه 
2500 كـم، وعرضـه 30-60 كـم، تشـتهر اليمـن بزراعـة النخيـل وإنتـاج التمور منـذ الزمن القدمي، 
وتَُعـدُّ التمـور مـن أهـم محاصيـل الفاكهـة، ومتثـل املسـاحة املزروعـة بنخيـل التمـر بنسـبة 25 % 
من إجمالي مسـاحة أشـجار الفاكهة وتنتشـر زراعة النخيل يف اليمن يف موقعن أساسـن هما:

- املناطق احلارة اجلافة، وتشمل: )وادي حضر موت، واجلوف، وشبوه، ومأرب(.
- املناطـق احلـارة السـاحلية، وتشـمل: )سـاحل حضـر مـوت، وسـهل تهامـة، واحلديـدة، وأبـن، 
وحلـج(، وتتركـز زراعـة النخيـل يف اليمـن يف حضرمـوت واحلديـدة، حيـث يوجـد فيهـا 67 % مـن 

نخيـل التمـر يف اليمـن.

إيران
تقع إيران يف غرب آسـيا بن خطي عرض 29-40 شـماالً، ويحدها تركمانسـتان وأذربيجان من 
جهـة الشـمال، وتركيـا والعـراق مـن جهـة الغـرب، وأفغانسـتان وباكسـتان من جهة الشـرق، واخلليج 
العربـي مـن جهـة اجلنـوب حيـث تطـل عليه إيران بجبهة بحرية طولهـا 1660 كم تقريباً، ولها جبهة 
بحريـة أخـرى شـماالً علـى بحـر قزويـن طولهـا 800 كم،  ميكن تقسـيم إيران ألربـع أقاليم جغرافية 
رئيسـية إقليـم املرتفعـات الغربيـة وإقليـم املرتفعـات الشـرقية وإقليـم املرتفعـات الشـمالية وإقليـم 
الهضبـة الوسـطى، تنحصـر زراعـة النخيـل بـن خطـي عـرض 28.07 - 34.21 درجـة شـماالً يف 
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املناطـق التـي ال يزيـد ارتفاعهـا عـن سـطح البحـر 1200 متـر وأقصـى منطقـة للزراعـة هـي قصـر 
شـيرين عنـد خـط عـرض 34.31 درجـة شـماالً وارتفاعهـا ال يتجـاوز 500 متـر عـن سـطح البحـر 
وأشـهر مناطـق الزراعـة يف عربسـتان )بوشـهر واحملمـرة وعبـادان، وبنـدر عبـاس ودزفـول وقصـر 

شـيرين واألحـواز( ويف واليـة كرمـان يف مناطـق )مب، جاسـك، كرمـان، منيـاب(.

باكستان
ــة متتــد يف اجلــزء الشــمالي تقــع بــن خطــي عــرض 37-24  إحــدى دول شــبه القــارة الهندي
الغربــي وتشــارك باكســتان حدودهــا البريــة مــع الهنــد والصــن وأفغانســتان وإيــران، كمــا إنهــا 
تشــارك حدودهــا البحريــة مــع ســلطنة عمــان، وتقســم جغرافيــا إلــى خمســة أقاليــم هــي إقليــم 
الســند وإقليــم البنجــاب وإقليــم بلوخســتان واإلقليــم الشــمالي الغربــي واإلقليــم الشــمالي )إقليــم 
ــه  ــره يف منتصف ــذي يعب ــر الســند ال ــن نه ــم الســند اســتمد تســميته م ــو وكشــمير(، وإقلي جام
تقريبــاً، والــذي منحــه احليــاة، مبــا أوجــد فيــه مــن زراعــات متطــورة، وكثافــات ســكانية كبيــرة، 
وباكســتان تقــع ضمــن املنــاخ الصحــراوي احلــار. حيــث تســقط األمطــار شــتاء علــى املرتفعــات 
ــة  ــى ثــالث مناطــق جغرافي ــة لباكســتان بســبب االرتفــاع. تنقســم باكســتان إل الشــمالية الغربي
ــل يف  ــة بلوشســتان، تنتشــر زراعــة النخي ــات الشــمالية وســهل الســند وهضب رئيســية: املرتفع
واليــات الســند )Khairpur( وخيــر بــور وتعنــي مدينــة اخليــر وموســم جنــي الثمــار فيهــا يكــون يف 
شــهري )يونيــو ويوليــو( وبلوشســتان )Balochistan( يف بنجكــور )panjgur( وســط بلوشســتان 
ومشــكيل )Mashkhel( شــمال غــرب بلوشســتان، والبنجــاب )Punjab( وميتــد موســم جنــي 
ــل يف  ــزرع النخي ــي البنجــاب وبلوشســتان وي ــى شــهري أغســطس وســبتمبر يف واليت ــور إل التم
ــد مدخــل نهــر  ــرا مظفــركار عن ــرا إســماعيل خــان يف وســط البنجــاب ومنطقــة دي منطقــة دي
 )Makran( مكــران  ومقاطعــة  باكســتان  )Turbat( جنــوب  توربــات  ملتــان، ويف  النــدس ويف 
ومتتــد زراعــة النخيــل حتــى خــط عــرض 33 درجــة شــماالً مبقاطعــة بانــو )Bannu( ومقاطعــة 

ســياهان حيــث تنحصــر الزراعــة باألوديــة حتــى خــط عــرض 27 درجــة شــماالً.

الهند
معظم شـبه القارة الهندية تقع ما بن خطي العرض 8-37 درجة شـمال خط االسـتواء، وللهند 
سـواحل متتد على أكثر من 7000 كم، جتاورها كل من باكسـتان وأفغانسـتان من الشـمال الغربي، 
الصـن، نيبـال، وبوتـان مـن الشـمال، بنغالديـش وميامنـار مـن الشـرق. حتاذيهـا يف احمليط الهندي 
جـزر مالديـف مـن اجلنـوب الغربـي، سـريالنكا مـن اجلنـوب، وأندونيسـيا مـن اجلنـوب الشـرقي، 
ويختلف املناخ يف الهند من اسـتوائي يف اجلنوب إلى معتدل يف الشـمال، ويسـود مناخ قاس )مناخ 

التنـدرا( يف املناطـق الشـمالية القريبـة من جبـال الهمااليا.
تتسـاقط األمطـار بكثـرة أثنـاء هبـوب الريـح املوسـمية ومناطـق زراعـة النخيل هي اجلـزء الغربي 
مـن واليـة راجسـتان بشـكل عـام ومناطـق جودبـور )Jodpur( وبارميـر وجايسـاملر وبيكانـر هـي 
مناطـق مثاليـة لزراعـة نخيـل التمـر وتعتبـر صحراء تار غرب راجسـتان املوقع املثالي لزراعة نخيل 
التمر وهي تقع بن خطي عرض 12-30 درجة شـماالً واملنطقة شـديدة احلرارة يف الصيف )أيار 

ويونيـو( ويبلـغ معـدل درجـات احلـرارة فيهـا 40-43 م°.
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قارة أفريقيا
تنتشـر زراعـة النخيـل يف العديـد مـن دول القـارة )موريتانيـا، املغـرب، واجلزائـر، وتونـس، وليبيا، 
ومصـر، والسـودان، والصومـال، وجيبوتـي، وناميبيـا، وجنـوب أفريقيـا، وتشـاد، ومالـي، والنايجـر، 
والسـنغال، وتنزانيـا(، ومتتـد زراعتـه جنـوب خـط االسـتواء عنـد خـط عـرض 20 درجـة جنوبـاً 
يف  النخيـل  مالحـظ  وميكـن   ،Doum )Ginger bread( Hyphaene الـدوم  نخيـل  مـع  مختلطـاً 
مقاديشـو عنـد خـط عـرض 2 درجـة ويف طابـوراً )Tabora( يف تنزانيـا عنـد خـط عـرض 5 درجـة 

جنوبـاً. وسنسـتعرض دول القـارة كمـا يلـي:

الجمهورية الجزائرية 
تقـع اجلزائـر بـن خطـي عـرض 19-37 شـماالً باجلـزء الغربـي الشـمالي مـن قـارة أفريقيـا 
وعلـى السـاحل اجلنوبـي للبحـر األبيـض املتوسـط، يحدهـا مـن الغـرب اململكـة املغربيـة ومـن 
وتتكـون  ومالـي  النيجـر  اجلنـوب  ومـن  موريتانيـا  الغربـي  اجلنـوب  ومـن  وليبيـا  تونـس  الشـرق 
اجلزائـر، وتنتشـر زراعـة النخيـل بصـورة رئيسـية يف املنطقـة الصحراويـة التـي تشـمل املنطقـة 
اجلنوبيـة واملناطـق الصحراويـة، ويف معظـم الواليـات الصحراويـة وهـي واليـة بسـكرة )منطقـة 
الزيبـان(، وواليـة الـواد )منطقتـي وادي ريـغ وسـوف(، وواليـة ورقلـة )تـوات، فـوارة، تيديكلـت(، 
وواليـة بيشـار )زوسـفانا(، وواليـة غردايـة )امليـزاب واملنيعـة(، وواليـة الليـزي )واحات للتاسـيلي(، 
اجللفـة،  تبسـة،  باتنـة،  )األغـواط،  الصحـراء  وواليـات  للتاسـيلي(،  )واحـات  تامزاسـت  وواليـة 

املسـيلة، البيـض، خنشـلة، النعامـة(.

المملكة المغربية
تقـع يف الشـمال الغربـي للقـارة بـن خطـي عـرض 21-26 درجـة شـماالً وتتمتـع املغـرب مبوقـع 
األبيـض  البحـر  مـن شـواطئ  كـم   512 علـى طـول  واجهـة متتـد  علـى  إشـرافها  مـن حيـث  متميـز 
املتوسـط و2934 كـم مـن شـواطئ احمليـط األطلسـي، ويتميـز النظـام الزراعـي بالواحـات املغربيـة 
باندمـاج شـامل بـن اإلنتـاج النباتـي واحليوانـي. وإن ضيـق املسـاحات املزروعـة وقلـة املـوارد املائيـة 
بالواحـات فرضـاً علـى املزارعـن نظامـاً زراعيـاً يصـل إلـى ثـالث مسـتويات نباتيـة، عليـا وميثلهـا 
النخيل واملتوسـطة تضم األشـجار األخرى مثل الزيتون والرمان والتن واملشـمش واللوز، والبرقوق، 
واإلجاص، والتفاح، واخلوج، والكروم، واحلمضيات أما املسـتوى األسـفل فيمثل الزراعات املوسـمية 
كاحلبـوب والزراعـات العلفيـة واخلضـراوات وكذلـك زراعة احلنـاء والكمون والورود ولكن يبقى عدد 
املسـتويات النباتيـة مرهونـاً بحجـم املزرعـة وكميـة امليـاه املتوفـرة فيهـا وأهـم مناطـق زراعـة النخيـل 

هـي أقاليـم )وارزازات، الرشـيدية، طاطـا، تيزنـت، جلميـم، فجيـج، مراكـش، أغاديـر(.

الجمهورية التونسية
االسـتواء  شـمال   37.13  -  30.14 العـرض  خطـي  بـن  املعتدلـة  املنطقـة  جنـوب  تونـس  تقـع 
ويخضـع مناخهـا للتأثيـرات املتوسـطية فهـو لذلـك منـاخ معتـدل ولطيـف، ويبلـغ متوسـط ارتفـاع 
احلـرارة 44.11 درجـة يف يوليـو و29.3 درجـة يف شـهر ديسـمبر. أمـا األمطـار غيـر منتظمـة وغيـر 
متسـاوية بحسـب الفصـول )75 % يف الشـتاء(. ويتجـاوز معـدل األمطـار 1500 مليمتـر سـنوياً يف 
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عـن دراهـم الواقعـة يف أقصـى الشـمال، وتتدنـى هـذه الكميـات إلـى أقـل مـن 150 مليمتـراً يف 
أقصـى اجلنـوب، تنتشـر زراعـة النخيـل يف البـالد التونسـية يف اجلنـوب حتـت خـط عـرض 34 
شـماالً ويحتضـن اجلنـوب التونسـي ثالثـة أمنـاط مـن الواحـات متباينـة حسـب املوقـع الطبيعـي 

والطوبوغـرايف، وكمـا يلـي:
- الواحـات الداخليـة أو الصحراويـة: تشـمل حوالـي ثلثـي نخيـل البـالد التونسـية وهـي متثـل 
حوالـي 75 باملائـة مـن املسـاحة اجلمليـة للواحـات، وهـي الواحـات احمليطـة بشـط اجلريـد مـن 
شـماله وجنوبـه، تتـوزع الواحـات الصحراويـة علـى واليتـي قبلـي )منطقـة نفـزاوة( وتـوزر )منطقـة 
اجلريـد( وتشـتهر الواحـات الصحراويـة بوجـود صنـف دقلـة نـور الـذي ميثـل حوالـي 60 باملائـة من 

نخيـل هـذه املناطـق.
- الواحـات اجلبليـة: تتواجـد بواليـة )إقليـم( قفصـة، وحتتـوي على أصنـاف متعددة ومنها صنف 
دقلـة نـور وتتواجـد يف األوديـة اجلبليـة وهـي تشـابه نخيـل املنطقـة الداخليـة والشـرقية مـن عمـان 

ونخيل باكسـتان.
- الواحـات السـاحلية: )واحـات قابـس وضواحيهـا( فيهـا أصنـاف عديدة منها اللّمسـي وبوحّطم 
النخيـل  أصنـاف  نخبـة  والعّمـاري  كالسـميطي  األخـرى  األصنـاف  بعـض  مـع  متّثـل  التـي  وكنتـة 

السـاحلية سـواء بتواجدهـا أو بإنتاجهـا ونوعّيـة ثمارهـا.

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
تقع جمهورية موريتانيا اإلسالمية يف شمال غربي قارة أفريقيا، يف إقليم الساحل الصحراوي، 
ويحـد  السـرطان،  مـدار  فيهـا  االسـتواء، وميـر  15-27 شـمال خـّط  بـن درجتـي عـرض  ومتتـد 
موريتانيـا مـن الغـرب احمليـط األطلسـي. وتعـد موريتانيـا أداة وصـل بـن املغـرب وشـمالي إقليـم 
السـافانا الكبيـر عبـر جـزء مـن الصحـراء الكبـرى، وتشـغل زراعـة نخيـل التمـر مسـاحة مـا نسـبته 
5.2 % مـن مجمـوع املسـاحة املسـتغلة لألغـراض الزراعيـة فيـه، وتتركـز زراعـة النخيـل يف أربـع 
واليـات أساسـية علـى شـكل واحـات هـي إدرار، وتكانـت، وعصابـة، واحلوضـن الشـرقي والغربـي.

ليبيا
تقـع شـمال القـارة األفريقيـة بـن خطـي عـرض 18-33 درجـة شـماالً، وهـي جـزء مـن الصحـراء 
الكبـرى يحدهـا مـن الشـمال البحـر األبيـض املتوسـط ومـن الشـرق مصـر وغربـاً تونـس واجلزائـر 
ومـن اجلنـوب تشـاد والنيجـر، تنتشـر زراعـة النخيـل يف مناطـق متعـددة تتوفـر فيهـا الظـروف 
املناسـبة مـن تربـة وميـاه ومنـاخ ولذلـك جنـد النخيـل يف املناطـق السـاحلية والواحـات املنتشـرة يف 
الصحـراء الليبيـة، ونخلـة التمـر هـي الشـجرة األكثـر تواجـداً يف املناطـق الداخليـة الليبيـة، وتقسـم 

مناطـق زراعـة النخيـل إلـى:
1. الشـريط السـاحلي: يـزرع النخيـل يف عـدة مناطـق مـن السـاحل الليبـي الـذي ميتـد حوالـي 
1800 كـم. وأهـم مناطقـه: الزاويـة، وطرابلـس، واخلمـس، ومصراتـه، وصبراتـه، 40 % من النخيل 
منتجـة ونظـراً الرتفـاع الرطوبـة وهطـول األمطـار يف موسـم النضـج لـذا ال يعتبـر مـن املناطـق 

املناسـبة إلنتـاج األصنـاف الفاخـرة مـن التمـور.
أنسـب  وهـي  اجلنـوب(،  )واحـات اجلفـرة، غدامـس،  الواحـات  منطقـة  الوسـطى:  املنطقـة   .2

اخلضـراوي(. )الصعيـدي،  التمـور  أجـود  بإنتـاج  ومتتـاز  اجليـدة.  األصنـاف  لزراعـة  املناطـق 
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3. املنطقـة اجلنوبيـة: تشـمل مناطـق سـبها، ووادي احليـاة، والكفـرة، وغـات وتضـم العديـد مـن 
غابـات النخيـل الطبيعيـة إال أن أشـجار النخيـل فيهـا تعرضـت للجفـاف بسـبب االسـتغالل الكبيـر 

للميـاه وأغلـب أصنـاف املنطقـة جافـة أو نصـف جافـة معظمهـا رديئـة النوعيـة.

جمهورية السودان
يحتل السـودان اجلزء الشـمالي الشـرقي من قارة أفريقيا. بن خطي عرض 4 و22 شـمال خط 
االسـتواء وميتـد طـول احلـدود البحريـة علـى سـاحل البحـر األحمـر إلـى حوالـي 670 كلـم، وحتـده 
دولتـان عربيتـان همـا )مصـر وليبيـا( وسـبع دول أفريقيـة. تتركـز زراعـة نخيـل التمـر يف السـودان 
يف ثـالث واليـات رئيسـة هـي )الواليـة الشـمالية، وواليـة النيـل، وواليـة شـمال دافـور(، حيـث يوجـد 
81.4 % مـن إجمالـي أشـجار النخيـل يف السـودان، ومـا بقـى 18.6 % يف )واليـات اخلرطـوم، 

واجلزيـرة، وكسـال، والبحـر األحمـر(. وميكـن متييـز ثالثـة أنظمـة مزرعيـة هـي:
1. أشـجار نخيـل + زراعـة بينيـة، وميثـل هـذا النظـام 75 % مـن األنظمـة الزراعيـة السـائدة 
ويتركـز يف الواليـة الشـمالية وواليـة وادي وشـمال دافـور، وتكـون الزراعـة البينيـة حملاصيـل القمـح 

والبقوليـات، والتوابـل، واألعـالف، وبعـض أشـجار احلمضيـات.
2. أشجار نخيل غير محملة، وميثل 5 % من األنظمة الزراعية السائدة، وينحصر يف األراضي 

املستصلحة حديثاً يف واليتي الشمالية، ونهر النيل حيث تعاني األراضي من امللوحة والقلوية.
3. بسـاتن فاكهة أو محاصيل حقلية، وميثل هذا النظام 20 % من األنظمة الزراعية السـائدة 

حيـث تـزرع احملاصيـل احلقلية أو أشـجار الفاكهة دون نخيل.

جمهورية مصر العربية
تقع مصر يف الركن الشـمالي الشـرقي من قارة أفريقيا، ولديها امتداد آسـيوي، حيث تقع شـبه 
جزيـرة سـيناء داخـل قـارة آسـيا فهـي دولـة عابـرة للقـارات، تقـع علـى مـدار السـرطان ومتـر بـن 

خطـّي عـرض 22° - 31,36° شـماالً، وتقسـم مصـر إلـى أربـع مناطـق جغرافيـة رئيسـة:
- الوادي ودلتا النيل ويشكالن 3.3 % من إجمالي املساحة.

- الصحراء العربية أو الشرقية وتشكل 22.5 % من إجمالي املساحة.
- الصحراء الليبية أو الغربية وتشكل 67 % من إجمالي املساحة.

- شبه جزيرة سيناء وتشكل 7.2 % من إجمالي املساحة.
يـزرع نخيـل التمـر يف مناطـق عديـدة وعلـى امتـداد يبلـغ 1500 كـم مـن شـواطئ البحـر األبيـض 
املتوسـط شـماالً وحتـى حـدود السـودان جنوبـاً )الوادي اجلديـد، مطروح، اجليزة، البحيرة، شـمال 

سـيناء، أسـوان، كفر الشـيخ(.
تنتشـر األصناف الرطبة يف املناطق الشـمالية من مصر بينما تنتشـر األصناف شـبه اجلافة يف 
مناطـق مصـر الوسـطى والواحـات الواقعـة بصحراء مصر الغربيـة بينما تنمو األصناف اجلافة يف 

مصـر العليـا وخاصـة يف محافظـة أسـوان التي تنفرد وبوجـود األصناف اجلافة املميزة.

جمهورية الصومال
 تقـع يف شـرق قـارة أفريقيـة علـى منطقـة مـا يعـرف باسـم القـرن األفريقـي. يحدهـا خليـج عـدن 
واحمليـط الهنـدي مـن الشـرق، إثيوبيـا مـن الغـرب وجيبوتـي مـن الشـمال الغربـي، كينيـا مـن اجلنـوب 
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زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

الغربـي ومتثـل موقعـاً إسـتراتيجياً يف املدخـل اجلنوبـي للبحـر األحمـر وعلـى خليـج عـدن واحمليـط 
الهنـدي، وميتـد سـاحلها بنحـو 3300 كـم، تقـع الصومـال فيمـا بـن خـط عـرض 3° جنوبـاً، °12 
شـماالً بالنسـبة خـط االسـتواء، شـاغلة بذلـك خمـس عشـرة منطقة مـن مناطق العـرض يف العروض 
االسـتوائية واملدارية، يعود تاريخ زراعة النخيل يف الصومال إلى القرن الثامن عشـر امليالدي حيث 
متـت زراعتهـا يف بـادئ األمـر يف املناطـق السـاحلية بشـمال شـرق البـالد. وقـد مت إدخـال أشـجار 
النخيـل يف الصومـال عـن طريـق البحـارة والتجـار الصوماليـن من شـبه اجلزيرة العربيـة، وبعد فترة 
مـن الزمـن بـدء الصوماليـن زراعـة أشـجار النخيـل بواسـطة النـواة يف املناطـق التي تتوفـر فيها مياه 
العيـون، كمـا بـدء عـدد مـن التجـار الصوماليـن خـالل اتصالهـم بالبلـدان العربيـة املجـاورة بالتدريب 
علـى األمنـاط املختلفـة لزراعـة النخيـل ممـا أدى إلـى انتشـاره يف املناطـق السـاحلية للشـمال الغربـي 
والشـمال الشـرقي للبـالد. ويف املناطـق اجلنوبيـة مـن البـالد انتشـرت زراعـة النخيـل يف عـدد مـن 
احملافظـات إال أنـه بسـبب العوامـل املناخيـة لـم تنجـح يف إنتـاج التمـور وأصبـح النـاس يحتفظـون 
بأشـجارها للزينـة فقـط، ويف عامـي 1951 - 1952 قامـت احلكومـة البريطانيـة التـي كانـت تسـتعمر 
األقاليم الشـمالية من الصومال، باسـتيراد مجموعة من فسـائل أشـجار النخيل من البلدان العربية 
وذلـك إلجـراء جتـارب عليهـا ثـم نشـرها يف عـدد مـن القـرى التابعـة لألقاليـم الشـمالية، وخاصـة 
القريبـة ملدينـة بربـرا حيـث متـت هـذه التجربـة بنجاح. وتعتبـر محافظة بري )الشـرقية( أهم منطقة 
إلنتـاج النخيـل يف الصومـال، يف عـدد مـن القـرى الواقعـة علـى املناطـق اجلبليـة متاخمـة لسـاحة 
خليـج عـدن متـل قـرى )جيلـي وحابو وسـن وجلجلـة ملدينة بوصاصو العاصمـة اإلقليمية للمحافظة( 
وغيرهـا مـن القـرى التابعـة للمحافظـة تنتشـر زراعـة النخيـل يف محافظة الشـمال الغربي من البالد 
وخاصـة يف املناطـق القريبـة ملدينـة بربـرا، غيـر أن قريـة جيلـي التابعـة حملافظـة الشـرقية تعـد أهـم 

مركـز إلنتـاج النخيـل يوجـد بهـا 70 % مـن إجمالـي أشـجار النخيـل يف البـالد.

النيجر
دولـة حبيسـة بغـرب أفريقيـا )ال تطـل علـى سـواحل( وتقـع يف املنطقـة اجلغرافيـة الفاصلـة بـن 
الصحـراء الكبـرى واملنطقـة الواقعـة جنوبهـا والتـي تدعى بــأفريقيا السـوداء. وتقع يف حدود دائرة 
عـرض 16 درجـة شـماالً وأطلـق عليهـا اسـم النيجـر نسـبة إلـى نهـر النيجـر الذي يختـرق أراضيها. 
ويحدهـا مـن اجلنـوب نيجيريـا وبنـن ومـن الغـرب بوركينـا فاسـو ومالـي ومـن الشـمال كاًل مـن 

اجلزائـر وليبيـا، فيمـا حتدهـا تشـاد مـن جهـة الشـرق، ومناطـق زراعـة النخيـل هـي:
 )Dirkou( ودركو )Bilma( واحات مدينة بيلما )Djado-Kawar( املنطقة الشمالية جادوكوار -

.)Anay( وأناي
 )Agades( حـول مـدن أغاديز )In-Gall( وإن جـال )Air( املنطقـة الشـمالية الشـرقية يف اييـر -

وباجرانيس.
.)Goudmaria( املنطقة اجلنوبية الشرقية حول مدن ديفاغور وغود ماريا -

- املنطقة اجلنوبية )داماجارم حول مدينتي زيندر ومارادي(.

جمهورية مالي
دولـة غيـر سـاحلية يف غـرب أفريقيـا. تقـع بـن خطـي العـرض 10 و25 درجـة شـماالً وحتدهـا 
وبوركينـا فاسـو وسـاحل العـاج يف اجلنـوب وغينيـا مـن الغـرب  والنيجـر شـرقاً  اجلزائـر شـماالً 
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واجلنـوب، والسـنغال وموريتانيـا يف الغـرب. تتكـون مالـي مـن ثمانـي مناطـق وحدودهـا الشـمالية 
تصـل إلـى عمـق الصحـراء الكبـرى، أمـا املنطقـة اجلنوبيـة مـن البـالد حيـث يعيـش فيهـا أغلبيـة 
السـكان فيمـر بهـا نهـري النيجـر والسـنغال. ويتمحـور التركيـز االقتصادي يف البـالد حول الزراعة 
وصيـد األسـماك، ومناطـق زراعـة النخيـل هـي )ادرار دي جـارس وباماكـو وكيـدال وجـاو وتومبكتـو 

وكايـس وانسـوجنو ومينـكا كوليبـوزو(.

تشاد
بلد غير سـاحلي يف وسـط أفريقيا. وحتدها ليبيا من الشـمال والسـودان من الشـرق وجمهورية 
أفريقيـا الوسـطى إلـى اجلنـوب والكاميـرون ونيجيريـا يف اجلنـوب الغربـي والنيجـر يف الغـرب. 
وهـي خامـس أكبـر بلـد يف أفريقيـا مـن حيث املسـاحة، وتنقسـم تشـاد إلـى مناطق متعـددة: منطقة 
صحراويـة يف الشـمال، حـزام منطقـة السـاحل القاحلـة يف الوسـط ومنطقـة السـافانا السـودانية 
أكثـر خصوبـة يف اجلنـوب. بحيـرة تشـاد، وهـي أكبـر األراضـي الرطبـة يف تشـاد . وتقـع مـا بـن 

خطـي العـرض 8-23 شـماالً، وأقاليـم زراعـة النخيـل هـي:
 )Zoumari( وزومـري )Aouzou( وأوزو )Bardi( ويف مناطـق بـاردي )Tibesti( إقليـم تيبسـتي -

.)Dohone( ودوهـون
- إقليم بوركو )Borkou( يف مناطق فايا وبدو وكردميي وغورنغ وغورو.
- إقليم إيندي )Ennedi( يف مناطق أوينانغا الكبيرة وأوينانغا الصغيرة.

- إقليم كامن )Kanem( يف واحات نخيل ماو وبئر عاللي.

السنغال
بلـد يف غـرب أفريقيـا اكتسـبت اسـمها مـن النهـر الـذي يحّدهـا من الشـرق والشـمال والذي ينبع 
من فوتا جالون يف غينيا. ويحد السـنغال خارجيا احمليط األطلسـي إلى الغرب، موريتانيا شـماالً، 
مالـي شـرقاً، وغينيـا وغينيـا بيسـاو جنوبـاً؛ داخليـاً حتيـط السـنغال بشـكل كلـي تقريبـاً غامبيا؛ أي 
مـن الشـمال، الشـرق واجلنـوب، مـا عـدا شـاطئ غامبيـا القصيـر علـى احمليـط األطلسـي. املنـاخ 
مـداري مـع موسـمن: موسـم اجلفـاف وموسـم األمطـار. تقـع السـنغال علـى خـط عـرض 14 درجة 
شـمال خط االسـتواء. أراضي السـنغال سـهلية بشـكل عام وترتفع قلياًل يف اجلنوب الشـرقي ويبلغ 
أقصى ارتفاع للبالد ما يقارب 581م، ويشـكل نهر السـنغال احلدود الشـمالية للبالد مع موريتانيا 
غربـاً، وأهـم مناطـق زراعـة النخيـل واحتـي لوغـا )Louga( وسـان لـوي )SAINT- LOUIS( وعند 

.)Richard Toll( وريتشـارد تـول )Bakel( بـكل

بوركينا فاسو
تقـع يف اجلـزء الغربـي مـن القـارة اإلفريقيـة، بـن خطـي العـرض 9.30-15 درجـة شـماالً، وهـي 
دولـة داخليـة ال متلـك أي منفـذ بحـري لهـا حـدود مـع سـتة دول حتدهـا مالـي مـن الشـمال والغرب 
وسـاحل العـاج وغانـا وتوجومـن مـن اجلنـوب، وبنـن مـن اجلنـوب الشـرقي، كمـا تقـع جمهوريـة 
النيجـر يف شـمالها الشـرقي، ومنافذهـا إلـى العالـم اخلارجـي مـن سـاحل العـاج وغانـا، ومن مدنها 
وكودوجـو، وجـاوا، وبنفـورا، وبوبوديـة السـو، ومنـاخ بوركينـا فاسـو مـن النـوع املـداري، ممطـر يف 
الصيـف، وجـاف يف الشـتاء، يقـل املطـر يف اجلنـوب الغربـي ويـزداد يف الشـمال الشـرقي، ترتفـع 
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حرارتـه يف الصيـف، وهكـذا يتميـز مناخهـا بفصلـن، شـتاء جـاف، وصيـف مطيـر ميتـد مـن يونيـو 
إلـى سـبتمبر، وتغطـي حشـائش السـافانا والشـجيرات مسـاحة كبيـرة مـن أرضهـا وأهـم مناطـق 

زراعـة النخيـل املنطقـة الشـمالية يف دجيبـو، ودوري ويف منطقـة كايـا يف اجلنـوب.

جنوب أفريقيا
تقع بن خطي عرض 23-35 درجة جنوب خط االسـتواء ويف الطرف اجلنوبي للقارة ويحدها 
كل من ناميبيا، بوتسـوانا، زميبابوي، موزمبيق وسـوازيالند، كما أن دولة ليسـوتو محاطة بالكامل 
بأراضـي جنـوب أفريقيـا. يسـود جنـوب أفريقيـا منـاخ معتدل بصفة عامـة، ماعدا أقصى اجلنوب 
الغربي للبالد حيث تهب عليه الرياح الشرقية التجارية من احمليط الهندي، ونظراً لوقوع جنوب 
إفريقيـا إلـى اجلنـوب مـن خـط االسـتواء فـإن فصـول السـنة بهـا تكـون معاكسـة لتلـك التـي تسـود 
النصـف الشـمالي مـن الكـرة األرضيـة، ويتنـوع املنـاخ تبعـاً لتنـوع االرتفاعـات واجتاهـات الريـاح 
والتيـارات البحريـة، فتتمتـع جبـال الـكاب مبنـاخ دافـئ وجـاف يف الصيـف ومنـاخ بـارد وممطـر يف 
الشـتاء، أمـا منطقـة السـاحل فحـارة ورطبـة يف الصيـف ومشمسـة وجافـة يف الشـتاء والهضـاب 
الشـرقية حـارة يف النهـار ومعتدلـة يف الليـل يف فصـل الصيـف ومعتدلـة يف النهـار وبـاردة يف الليـل 
يف فصـل الشـتاء، وتنخفـض درجـات احلـرارة عـادة إلـى دون الصفـر خـالل الشـتاء يف الهضـاب، 
ويتـراوح تسـاقط األمطـار فيهـا مـا بـن 65-100 سـم يف العـام، وتقـل األمطـار علـى السـاحل 
اجلنوبـي، وتنـدر يف منطقـة الصحـراء، وتوجـد منطقتـان لزراعـة النخيـل يف جنـوب أفريقيـا همـا 
 )Northern cape( وتتسـم بتسـاقط األمطـار صيفـاً ومنطقـة شـمال الـكاب )Limpopo( ليمبوبـو
وهـذه تتسـم بتسـاقط األمطـار شـتاًء وتواجـه زراعـة النخيـل فيها مشـكلة ارتفاع مسـتوى الرطوبة 

خـالل موسـم اجلني. 

ناميبيا
موقـع ناميبيـا يف النصـف اجلنوبـي مـن الكرة األرضية، مقترناً بالظـروف املناخية املواتية والتربة 
اخلصبـة مـن البـالد، يسـمح بإنتـاج متـور طازجـة خـالل الفتـرة من فبرايـر لغاية أبريـل، وعدم توفر 
الرطـب بكافـة أنواعـه يف األسـواق اخلليجيـة خاصـة والعامليـة يف الوقـت الـذي يكـون فيـه موسـم 
التمـور قـد انتهـى عنـد كبـار املنتجـن يف نصـف الكـرة الشـمالي خصوصـاً منطقـة اخلليـج العربي.

لوحـظ وجـود أشـجار نخيـل بذريـة علـى ضفـاف األوديـة يعـود عمرهـا إلى 1900 ميـالدي، ولكن 
يف سـنة 1987 بـدأت أول زراعـة رسـمية للنخيـل بزراعـة 19 هكتـار مـن النخيـل البـذري يف منطقـة 
أرسـبيغن، ويف عام 1992 بدء مشـروع نوتا وعلى مسـاحة 20 هكتار لزراعة فسـائل نخيل نسـيجيه 

مـن صنـف املجهـول وكذلـك زراعـة 2 هكتـار نخيـل بذري.
 30-16 عـرض  خطـي  بـن   )Aussenkehr( ومنطقـة   )Eersbegin( يف  مشـاريع  ثـالث  توجـد 

االسـتواء. خـط  جنـوب 

أمريكا الشمالية
يـزرع يف واليـة كاليفونيـا يف مناطـق عـدة منهـا رفرسـايد )Riverside( وإنديـوا )Indio( علـى 
مسـتوى 6 متـر حتـت مسـتوى سـطح البحـر ومكـة )Mecca( علـى مسـتوى 60 متـر حتـت مسـتوى 
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سـطح البحر وبينهما يف منطقة وادي الكوجال )Cochella Valley( مبسـتوى 22 متر حتت سـطح 
البحـر ويف منطقـة بـارد )Bard( عنـد خـط عـرض 33 درجـة شـماالً تليـه منطقـة حـدود الواليـة 
مـع املكسـيك ثـم مناطـق جنـوب واليتـي أريزونـا وتكسـاس يف مناطـق وادي نهـر املالـح قـرب مدينـة 
)Phoenix( ووادي نهر الكوال رادو، ووادي جيال واحلدود الشمالية لزراعة النخيل تقع عند خط 

عـرض 34.43 درجـة شـماالً عنـد أنديو-كاليفورنيا.

أمريكا الجنوبية
 احلـدود اجلنوبيـة لزراعـة النخيـل تقـع عنـد خـط عـرض 7.08 درجـة عنـد مدينـة بـوكار ماجنـا 
 San( يف كولومبيـا، حيـث يـزرع النخيـل يف بيـرو واملكسـيك يف سـن أغناسـيو )Bucaramanga(

Ignasio( والبرازيـل واألرجنتـن يف سـان جـوان )San Juan( كأشـجار زينـة.

قارة أستراليا
يـزرع النخيـل بـن خطـي عـرض 25.03 درجـة جنوبـاً عند جاجوزيـن )Gasgoyne( وخط عرض 
للزراعـة هـي وسـط  بترابـور )Petra Bore( وأفضـل منطقـة  عنـد مدينـة  33.51 درجـة جنوبـاً 
اسـتراليا )Alice spring(، وأهم مقاطعات زراعة النخيل هي بركالدين )Barcaldine( بن مدينة 
 Coward( ويف مقاطعـة جنـوب أسـتراليا يف مدينـة كـورد سـيبرنغ )Blakall( ومدينـة )Alpha(

.)Queens land( ويف مقاطعـة كوينزالنـد )Hergort spring( وهرغـرت سـيبرنغ )spring

قارة أوروبا
 )Alicante( اليكانتـي  واليـات  مثمـراً يف  ويكـون  إسـبانيا  بدرجـة محـدودة يف  النخيـل  يـزرع 
أملريـه  ومقاطعـة   ،)Malagan( وملقـا  واألندلـس   )Murcie( ومورسـيه   )Valence( وبلنسـيه 
)Almeria( وصـوالً إلـى مقاطعـة إلتشـي )Elche( عنـد خـط عرض 38.17 درجة ولكن الثمار ال 
تصـل هنـا إلـى مرحلـة التمـر أو النضـج النهائـي. يسـتفاد مـن سـعف النخيل هنا للزينـة أو يحمل 
باأليـدي يف حفـالت أحـد الشـعانن ويكـون لونـه أبيـض خالـي مـن اللـون األخضـر حيـث يربـط 
سـعف القلبـة قبـل سـنة ويغطـى ويتـرك لينمـو بعيـداً عـن الضـوء بلونـه األبيـض ألن منـع الضـوء 

عنـه مينـع تكـون اللـون األخضـر. 

إيطاليا 
ــة )Venice( عنــد خــط عــرض 45.24 درجــة شــماالً ويف منطقــة  ــة البندقي يــزرع يف مدين
ــات  ــن كنب ــد خــط عــرض 44 درجــة شــماالً، ولك ــرا )Rivirea( عن )Boodeghera( يف الريفي
 Boodeghera أو أشــجار للزينــة غيــر مثمــرة لــذا يوجــد يف العاصمــة اإليطاليــة ويف منطقــة
ــوس  ــة الشــعائر والطق ــة الســعف إلقام ــو تهيئ ــا ه ــل، والســبب يف زراعته 4000 شــجرة نخي
ــون شــجرة  ــر املســيحيون الغربي ــكان كل عــام حيــث يعتب ــوم أحــد النخيــل يف الفاتي ــة ي الديني

النخيــل شــجرة احليــاة. 
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 )Temperature( درجة الحرارة
تعتبـر درجـة احلـرارة مـن أهـم العوامـل املناخيـة احملـددة لنجـاح زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور، 
وهـي العامـل املؤثـر علـى األزهـار وجنـاح عمليـة التلقيـح وعقـد الثمـار وسـرعة منوهـا والتبكيـر يف 
نضجهـا إضافـة إلـى تأثيرهـا علـى جـودة ونوعيـة الثمـار، وتزهـر أشـجار النخيـل يف املناطـق التـي 
تبلـغ درجـة احلـرارة يف الظـل 18م◦، وتسـمى بدرجـة بـدء األزهـار، وتثمـر يف املناطـق التـي تكـون 

فيهـا درجـة احلـرارة يف الظـل 25م◦.
كبيـرة، فدرجـات احلـرارة  للتقلبـات يف درجـات احلـرارة لدرجـة  بتحملهـا  التمـر  متتـاز نخلـة 
العظمـى التـي تتحملهـا تصـل إلـى 50م°، ودرجـات احلـرارة املنخفضـة إلـى 2-م°. وأن أفضـل 
مناطـق زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور هـي التـي يتراوح فيها معدل درجات احلـرارة العظمى ما بن 
32 - 38 م°، والصغـرى مـا بـن 4 - 13م°. ودرجـات احلـرارة األساسـية والضروريـة التـي لهـا دور 

يف حيـاة النخلـة وعالقـة بالنمـو اخلضـري وتكـون وإنتـاج الثمـار وكمـا مبـن يف اجلـدول رقـم )1(.

جدول رقم )1( درجات احلرارة الضرورية واملؤثرة يف منو وإنتاج النخلة

درجة احلرارة
الدور والتأثير )درجة مئوية(

7 م°

درجـة توقـف منـو األوراق: إذا انخفضـت درجة احلرارة عن هذه الدرجة 
إلـى 7 درجـة مئويـة أو وصلـت إلـى حتـت اإلجنمـاد ليـاًل فإن النخلة تسـتمر 
يف النمـو وبشـكل بطـيء، إذا كانـت درجـة احلـرارة يف النهـار أعلـى مـن 9 
درجـة مئويـة وإن لـم تتوفـر هكـذا ظـروف حراريـة فـإن منـو األوراق يتوقف 
احلـرارة  درجـة  ارتفـاع  وعنـد   )Temporary( مؤقـت  سـكون  يف  وتدخـل 

تسـتعيد األوراق نشـاطها ومنوهـا. 

9-10 م°
درجة بدء النمو
Zero degree

درجـة احلـرارة احليويـة للقمـة الناميـة )البرعـم الطـريف(: حيـث أظهـرت 
الدراسـات أن الدرجـة التـي يتوقـف عندهـا منـو األوراق وانقسـام اخلاليـا 
الناميـة والنمـو بشـكل عـام هـي الدرجـة التـي يطلـق عليهـا درجـة الصفـر، 
وتتـراوح مـا بـن )8.8 - 9( م°، ويسـتمر منـو النخلـة طـوال أيـام السـنة 
بصورة طبيعية وبشـكل يتناسـب مع معدالت درجة احلرارة حتى يف الشـتاء 

إذا كانـت درجـة احلـرارة 9 م°

18 م°
 Flowering

Degree

األزهـار  عندهـا  يبـدأ  التـي  احلـرارة  درجـة  متوسـط  األزهـار:  درجـة 
وظهـور الطلـع يف آبـاط األوراق يف قمـة النخلـة الذكريـة أو األنثويـة وبعـض 
األصنـاف يبـدأ إزهارهـا عنـد درجـة حـرارة أقـل أو أعلـى مـن 18 م° ولكـن 

درجـة احلـرارة التـي يبـدأ عندهـا اإلزهـار يجـب أن ال تقـل عـن 18 م°.
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25 م°
 Fruits Setting

Degree

درجـة عقـد الثمـار: إن عقـد األزهـار يكـون عنـد درجـة 25 م° وتسـتمر 
الثمـار العاقـدة بالنمـو مـع ارتفـاع درجـة احلـرارة إلـى 35 درجـة مئويـة.

درجة احلرارة 
املثلى للتلقيح 
واإلخصاب 
25-30 م°

درجـة احلـرارة 8 م° هـي الدنيـا حلـدوث عمليـة التلقيـح، ودرجة احلرارة 
القصـوى 40 م°، وخـارج هـذه احلـدود تفشـل عمليـة التلقيـح لـذا يف حالـة 

انخفـاض درجـات احلـرارة يتـم تكييـس الطلـع بعـد التلقيح مباشـرة.

32-38 م°
Optimum

 temperature
Degree

والنشـاط  للنمـو  احلـرارة  درجـات  مـن  املناسـب  املـدى  املثلـى:  الدرجـة 
الطبيعـي لنخلـة التمـر وبشـكل طبيعـي يزداد النمو مع زيـادة درجة احلرارة 
حتـى 38 م. ولكـن عنـد زيـادة درجـة احلـرارة إلى 42 درجة مئوية فإن النمو 

يتأثـر وينخفـض معدلـه وهـذا يتوقـف علـى الصنـف ومنطقـة الزراعـة.

-3 إلى -6 م°
 Minimum

 temperature
Degree

هـي الدرجـة التـي يظهـر عندهـا أثـر انخفـاض درجـات احلـرارة علـى 
األوراق ومـع اسـتمرار االنخفـاض بدرجـة احلـرارة يـزداد الضـرر والتأثيـر 
النمـو وحالـة  وقـوة  الصنـف وعمـر األشـجار  يتوقـف علـى طبيعـة  وهـذا 
املزرعـة فاألشـجار الصغيـرة والفسـائل حديثـة الزراعـة واألشـجار الكبيـرة 
أكثـر  تكـون  املزرعـة  أطـراف  عنـد  الناميـة  واألشـجار  والضعيفـة  املهملـة 

بانخفـاض درجـات احلـرارة والصقيـع. تضـرراً 

العوامل المؤثرة على درجة الحرارة
1- البعد والقرب من خط االستواء واختالف درجة احلارة بن الليل والنهار.

2- االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر.
3- التضاريس والغطاء النباتي. 

ولكن هنا سنركز على أهم عاملن وهما:

 أواًل: البعد والقرب عن خط االستواء 
 )Equator( خط االستواء

خـط وهمـي يقسـم األرض إلـى قسـمن أحدهمـا شـمال اخلـط ويسـمى نصـف الكـرة األرضية 
األرضيـة  الكـرة  نصـف  ويسـمى  اخلـط  جنـوب  واآلخـر   )Northern Hemisphere( الشـمالي 
اجلنوبـي )Southern Hemisphere( وهـو يقـع عنـد دائـرة عـرض صفـر )Zero Degree( ويصـل 
طـول محيـط األرض عنـد خـط االسـتواء 40070 كـم ويعـد مرجـع ألغلـب املناخـات يف العالم ويف 
املناطـق القريبـة مـن خـط االسـتواء ال يوجـد فـرق كبيـر بـن الفصـول األربعـة مـع ارتفـاع درجات 
احلـرارة علـى طـول العـام أي صيـف دائـم ويف معظـم املناطـق االسـتوائية التـي ال ترتفـع كثيـراً 
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عـن سـطح البحـر تسـقط األمطـار بغـزارة ولفتـرات طويلـة ممـا يجعلهـا غيـر صاحلـة لزراعـة 
نخلـة التمـر علـى الرغـم مـن توفـر االحتياجـات احلراريـة املناسـبة، وكلمـا ابتعدنـا عـن خـط 
االسـتواء انخفضـت درجـة احلـرارة ويكـون هـذا االنخفـاض تدريجـي واضح يف املناطق املسـتوية 
)املنبسـطة( أو الشـبه مسـتوية. وسـنذكر بعـض األمثلـة علـى ذلـك يف بعـض دول زراعـة النخيـل 

وإنتـاج التمـور.

مصر والسودان
 ميكـن ذكـر مثـال واضـح علـى ذلـك هـو وادي نهـر النيـل املمتـد مـن السـودان حتى مصـر حيث تزرع 
نخلـة التمـر علـى ضفـاف نهـر النيـل بـدءاً مـن مدينـة اخلرطـوم يف السـودان وصـوالً إلـى منطقـة دلتـا 
نهـر النيـل يف مصـر مبسـافة طولهـا 2496 كـم منهـا 1410 كـم يف السـودان و1356 كـم يف مصـر 
وتقطـع هـذه املسـافة 17 خـط عـرض واجلـدول رقـم )2( يبـن املعلومـات املناخيـة ملناطـق زراعـة 

النخيـل املمتـدة علـى ضفـاف النيـل يف السـودان ومصـر.
جدول رقم )2( املعلومات املناخية ملناطق زراعة النخيل املمتدة على ضفاف النيل

خط العرض املدينة
)درجة(

املتوسط السنوي 
لدرجة احلرارة 

)م°(

مجموع 
الوحدات 
احلرارية 
فوق 18 م°

الرطوبة 
النسبية 

%

األمطار 
السنوية 

)ملم(

30421628162 /150.35اخلرطوم

2734152512 /190.10دنقلة

شبه معدومة210.29/25272129وادي حلفا

شبه معدومة25260940 /250.29األقصر

2016595650 /390.57القاهرة

300.57/2013487550املنصورة

310.12/20116168195 اإلسكندرية

نالحظ من اجلدول التباينات املناخية التالية:
1- الوحـدات احلراريـة بـن احلـد األدنـى وأقـل تراكـم حراري وهو 1161 يف منطقة اإلسـكندرية 
يف مصـر وأعلـى تراكـم حـراري هـو 4216 يف مدينـة اخلرطوم. واملتوسـط السـنوي لدرجة احلرارة 
تـراوح بـن 20-30 درجـة مئويـة. واملتوسـط السـنوي للرطوبـة النسـبية بـن 25 % يف مدينـة دنقلـه 
يف السـودان إلى 75 % يف مدينة املنصورة يف مصر واملتوسـط السـنوي لهطول األمطار بن شـبه 
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معدومـة يف وادي حلفـا واألقصـر إلـى 195ملـم يف مدينـة اإلسـكندرية. بالرغم من هذا التباين فإن 
مـزارع النخيـل تنتشـر علـى ضفـاف نهـر النيـل مـن اخلرطـوم حتـى الدلتـا وهـذا يؤكـد قـدرة نخلـة 

التمـر علـى التكيـف والنجـاح يف بيئـات وظـروف مناخية متباينة. 
2- يؤثـر هـذا التبايـن يف العوامـل املناخيـة علـى نوعيـة وجـودة الثمـار حيـث تكـون األصنـاف 
اجلافة وشـديدة الصالبة هي املنتشـرة يف شـمال السـودان وجنوب مصر واإلثمار اللينة )الطرية( 
هـي املنتشـرة يف املناطـق السـاحلية املصريـة لكنهـا جتمـع يف مرحلـة الرطـب وال تصـل يف مرحلـة 
التمـر كمـا هـو احلـال يف مناطـق الباطنـة يف سـلطنة عمـان ولـو تركـت الثمـار لتسـاقطت بفعـل 

الرطوبـة العاليـة.
وممـا تقـدم ميكـن القـول أن جنـاح أو فشـل زراعـة النخيـل عنـد خطـوط العـرض يتأثـر بعـدة 
عوامـل منهـا: وجـود املسـطحات املائيـة والقـرب والبعـد عـن السـواحل، ومـدى توفـر امليـاه والتربـة 

الصاحلـة للزراعـة، واالرتفـاع واالنخفـاض عـن مسـتوى سـطح البحـر.

ثانيًا: االرتفاع عن مستوى سطح البحر 
يؤثـر االرتفـاع أو االنخفـاض عـن مسـتوى سـطح البحـر تأثيـراً مباشـراً علـى العوامـل املناخية يف 
املنطقـة وبشـكل خـاص درجـة احلـرارة والوحـدات احلراريـة املتراكمـة يف املنطقـة ومـدى مالئمتها 
لزراعـة النخيـل، وكمـا هـو معـروف فـإن درجـة احلـرارة تتأثـر باالرتفـاع عـن مسـتوى سـطح البحـر 
فكلمـا ارتفعنـا عـن سـطح البحـر 184م تنخفـض درجـة احلـرارة درجـة مئويـة واحـدة، وأن املناطـق 
الواقعة على جهتي خط عرض 30م° شـماالً تكون درجة حرارتها أشـد من منطقة خط االسـتواء، 
رغـم أن أشـعة الشـمس تكـون مائلـة يف هـذه املناطـق وعموديـة عنـد خـط االسـتواء، ويعـود السـبب 
يف ذلـك إلـى اجلفـاف وطـول نهـار الصيـف املشـمس، كمـا أن زراعـة النخيـل ومنـوه يتأثـر مبـدى 
االرتفـاع عـن سـطح البحـر، حيـث تنجـح الزراعـة يف املناطـق التـي يبلغ ارتفاعهـا 1000م، وال تنجح 
علـى ارتفاعـات 1500م عـن سـطح البحـر حتـى لـو كانـت املنطقـة قريبـة مـن خـط االسـتواء كمـا 
أن زراعـة النخيـل يف اجلهـة اجلنوبيـة مـن املرتفعـات تكـون أجنـح مـن اجلهـة الشـمالية ويعـود ذلك 
إلـى تعـرض األشـجار إلـى درجـات حـرارة أكبـر يف اجلهـة اجلنوبيـة، ولتوضيـح هـذا األمـر سـنعمل 

مقارنـة بـن منطقتن. 

في المملكة العربية السعودية:
مدينتـي أبهـا وبيشـة تقعـان يف نفـس املنطقـة وعلـى جبـال السـروات وترتفعـان عـن مسـتوى 
الّتـن،  احملاصيـل  هـذه  ومـن  الّزراعّيـة،  احملاصيـل  فيهـا  تتنـّوع  أبهـا  فمدينـة  البحـر  سـطح 
املشـمش، اخلـوخ، الـّذرة، العنـب، الّتفـاح، وأيضـاً الّرمـان، ولذلـك مّت إنشـاء سـد كبيـر يسـّمى 
بسـد أبهـا، حلجـز ميـاه األمطـار التـي تسـقط يف فصـل الّشـتاء واالسـتفادة منهـا، أمـا مدينـة 
بيشـة فيكثـر فيهـا أشـجار الّنخيـل العاليـة، وبسـبب وادي بيشـة الكبيـر تعتبـر أكثـر احملافظـات 
املنتجـة للتمـور، حيـث تنتشـر فيهـا الكثيـر مـن أصنـاف أشـجار الّنخيـل املتنّوعـة، فهـي مدينـة 
ُمنتجـة ومصـّدرة للتمـور ومـا يجـب معرفتـه أن أبهـا ال تصلـح وال يـزرع بهـا النخيـل بينمـا بيشـة 
مـن املناطـق املشـهورة لزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور والبيانـات املناخيـة للمدينتـن كمـا يف 

اجلـدول رقـم )3(.



35

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

جدول رقم )3( املعلومات اجلغرافية واملناخية ملدينتي أبها وبيشة

املدينة
خط 

العرض 
)درجة(

االرتفاع أو 
االنخفاض عن 
سطح البحر )م(

املتوسط السنوي 
لدرجة احلرارة 

)م°(

مجموع الوحدات 
احلرارية فوق

)18 م°(

180.13/220018.6743أبها

262912 200.00/1160بيشة

األردن وفلسطين:
يقع األردن بن خطي عرض 29.11 و33.22 درجة شماالً يف قلب منطقة الشرق األوسط 
إلـى الشـمال الغربـي مـن السـعودية وجنـوب سـورية، وإلـى الغـرب مـن العراق وإلى الشـرق من 
فلسـطن ولـألردن منفـذ علـى البحـر األحمـر، مـن خـالل مدينـة العقبـة الواقعـة علـى الطـرف 
الشـمالي خلليـج العقبـة. مدينـة عمـان عاصمـة اململكـة األردنيـة الهاشـمية أمـا مدينـة أريحـا 
فهـي مـن مـدن فلسـطن احملتلـة، وكالهمـا تقعـان علـى نفـس خط العـرض ولكـن مدينة عمان 
مرتفعـة عـن سـطح البحـر بينمـا مدينـة أريحـا منخفضـة عـن سـطح البحـر، وكمـا هـو معروف 
أن مدينـة أريحـا تصلـح لزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور بينمـا مدينـة عمـان ميكـن أن يزرع فيها 
النخيـل كأشـجار زينـة وغيـر مثمـر والبيانات واملعلومات اجلغرافيـة واملناخية للمدينتن مبينة 

يف اجلـدول رقـم )4(.
جدول رقم )4( املعلومات اجلغرافية واملناخية ملدينتي عمان وأريحا

خط العرض املدينة
)درجة(

االرتفاع أو 
االنخفاض عن 
سطح البحر )م(

املتوسط 
السنوي لدرجة 

احلرارة )م°(

مجموع 
الوحدات 

احلرارية فوق 
)18 م°(

310.59/76618858عمان/األردن

أريحا/
23.32333-310.51/260فلسطن

وممـا تقـدم يتضـح لنـا: أن االرتفـاع عـن مسـتوى سـطح البحـر يحد مـن زراعة النخيـل ويقلل من 
جنـاح زراعـة العديـد مـن األصنـاف كلمـا زاد االرتفـاع عـن سـطح البحر بينما تنجـح هذه األصناف 

يف مناطـق أخـرى تقـع علـى نفـس خـط العـرض ولكنهـا أقل ارتفاعاً عن مسـتوى سـطح البحر.
1- إن االنخفـاض عـن مسـتوى سـطح البحـر يجعـل املنطقـة صاحلـة لزراعـة أصنـاف نخيـل 
ذات احتياجـات حراريـة عاليـة ال تتوفـر يف املناطـق التـي تقـع علـى نفـس خـط العـرض ولكنهـا تقع 
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عنـد مسـتوى سـطح البحـر أو أعلـى منـه وهـذا مـا يفسـر جنـاح زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور يف 
مناطـق نهـر األردن واألغـوار ووادي عربـة ومـن األصنـاف الناجحـة )املجهول واخلـالص ودقلة نور 

والبرحـى(. وتتـراوح نسـبة الرطوبـة يف األغـوار بـن 40-45 % سـنوياً.
2- ال تنجح زراعة النخيل يف مناطق أخرى تكون شرق أو غرب وعلى بعد عدة كيلومترات 
مـن مناطـق األغـوار. وكلمـا زاد االنخفـاض عـن مسـتوى سـطح البحـر بكـرت الثمـار بالنضـج 
وخاصـة صنـف دقلـة نـور ويعتقـد أن السـبب يف ذلـك هـو ارتفـاع نسـبة األوكسـجن مـع ارتفاع 

درجـة احلـرارة ممـا يسـاعد علـى نضـج الثمار وحتسـن نوعيتها. 
3- انتشـرت زراعـة صنـف املجهـول يف العديـد مـن بلـدان زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور بسـبب 
إكثاره بالزراعة النسـيجية، ومنها األردن وسـوريا وفلسـطن، وهو مزروع بشـكل جتاري يف األردن 
يف البلقـاء والعقبـة ومعـان ومناطـق غـور األردن التـي تتـراوح الوحـدات احلراريـة لزراعـة النخيـل 
فيهـا بـن 1800-3000 وحـدة حراريـة، ويف األغـوار يبلـغ معـدل التراكـم احلـراري يبلـغ 2139.9 

ويـزرع فيهـا بنجـاح، وهـذا الصنـف مـزروع يف سـورية يف منطقتـن:
- البوكمـال: ومعـدل التراكـم احلـراري فيهـا 3000-3200 وحـدة حراريـة وينضـج بشـكٍل جديـد 

يف أكتوبـر.
- تدمـر: وهـي منطقـة صحراويـة معـدل التراكـم احلـراري فيها 2700-2900 وحـدة حرارية وتنضج 
الثمـار رغـم بـرودة املنطقـة شـتاًء. ويتحمـل صنـف املجهـول الرطوبة النسـبية بنسـبة 40-45 % خالل 
مرحلتـي الرطـب والتمـر وارتفـاع الرطوبـة أكثـر مـن ذلـك يسـبب تسـاقط الثمـار وكذلـك تعرضهـا 
للتعفـن كمـا أن املجهـول يتحمـل الرطوبـة املنخفضـة واملناطـق اجلافـة ولكـن عـدم تنظيـم الري خاصة 

خـالل مرحلـة التحـول مـن البسـر إلـى الرطـب يسـبب إصابـة الثمـار بالذنـب األبيـض.

الوحدات الحرارية )Heat Units( أو التراكم الحراري
هــي احلــرارة املجمعــة )التراكميــة( أو احلــرارة اإلجماليــة )Total heat( ملنطقــة معينــه وتســمى 
احلــرارة الفعالــة )Effective heat( ومتثــل التعبيــر عــن االحتياجــات احلراريــة الالزمــة لنبــات 
معــن لتتــم زراعتــه بنجــاح يف منطقــة معينــة ويتــم حتديدهــا بعمليــة حســابية األســاس فيهــا جمــع 
ــة حتــدد  ــد عــن درجــة حــرارة معين ــي تزي ــة أو الشــهرية الت ــع درجــات احلــرارة اليومي أو جتمي
 )Base Temperature( هــذه الدرجــة حســب نــوع النبــات وطبيعــة منــوه، وتســمى درجــة األســاس
أو درجــة الصفــر ويكــون ذلــك لفتــرة زمنيــة محــددة ودرجــة األســاس لنخلــة التمــر الزال هنــاك 
اختــالف علــى حتديدهــا علــى طريقــة حســاب الوحــدات احلراريــة بــن الباحثــن وجندهــا 
مختلفــة لنفــس الصنــف واملنطقــة حســب طريقــة احلســاب وأهــم نقــاط االختــالف يف طريقــة 

احلســاب هــي:
1- درجة األساس )درجة الصفر(:

بعـض الباحثـن اعتبـر درجـة األسـاس هـي درجـة 18 م° وتعـرف هـذه بدرجـة بـدء األزهـار بينما 
آخريـن اعتمـدوا درجـة 10م° وهـي درجـة بـدء النمـو للقمـة الناميـة واألوراق ومـا يرتبـط بهـا مـن 

براعم يف آباط األوراق.
:)Fruiting Period( )2- الفترة الزمنية )فترة اإلثمار

أيضـاً تختلـف فتـرة اإلثمـار يف حسـابها لـدى الباحثـن وعلـى هـذا تختلـف الفتـرة الزمنية وتكون 
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بـن 5-8 أشـهر فالبعـض يحسـبها مـن بـدء منـو وتطـور الثمـار واآلخريـن مـن بدايـة األزهـار حتـى 
جمـع الثمار.

حساب الوحدات الحرارية:
- حسـاب معـدل درجـة احلـرارة اليوميـة ناقصـاً 18م° )درجـة بـدء األزهـار( خـالل الفتـرة مـن 

اليـوم األول مـن أيـار/ مايـو حتـى آخـر يـوم يف تشـرين األول/ أكتوبـر.
- )احلرارة اليومية العظمى + احلرارة اليومية الصغرى/2( - 18 م°.

- أو حسـاب معـدل درجـة احلـرارة الشـهرية ناقصـاً 18 م° اعتبـاراً مـن 1 أيـار/ مايـو حتـى 31 
تشـرين األول/ أكتوبـر.

- ميكـن حسـاب املتطلبـات احلراريـة لصنـف معـن مـن أشـجار نخيـل التمـر يف منطقـة معينـه 
وفـق األسـس التاليـة:

الحساب للمنطقة: 
إن درجـة األسـاس هـي 18م° وهـي درجـة بـدء األزهـار يف نخلـة التمـر. وحتتسـب املـدة من بداية 
الشـهر الـذي ترتفـع فيـه درجـة احلـرارة عـن 18 درجـة مئويـة وحتـى الشـهر الـذي تنخفـض فيـه 

درجـة احلـرارة عـن 18م°.

الحساب للصنف: 
حتسـب الفتـرة مـن الشـهر الـذي يتـم فيـه األزهـار حتـى مرحلـة التمـر وجنـي الثمـار وباأليـام 
فهـي تختلـف مـن صنـف آلخـر مـن 120-240 يـوم، وكذلـك حسـاب هـذه الفتـرة للصنـف الواحـد 
يختلـف مـن منطقـة ألخـرى وكذلـك حسـب مرحلـة اسـتهالك الصنـف يف مرحلـة )خـالل- بسـر/

رطـب /متر(.
يف ضـوء الدراسـات املتعـددة للوحـدات احلراريـة والتراكـم احلـراري يف مناطـق مختلفـة لزراعـة 
النخيـل يظهـر أن أشـجار نخيـل التمـر حتتـاج مـن بدايـة التزهيـر إلـى نضـج الثمـار إلـى مـدى مـن 

درجـات حـرارة تختلـف حسـب املنطقـة، والصنـف، وكمـا مبـن يف اجلـدول رقـم )5(.
جدول رقم )5( يبن الوحدات احلرارية الالزمة لنضج الثمار حسب األصناف املختلفة

املالحظاتمجموع الوحدات احلرارية

ال تنضج جميع األصناف املزروعةأقل من 1550

تنضج األصناف املبكرة1550 - 2250

تنضج األصناف املبكرة واملتوسطة2250 - 2750

تنضج جميع األصناف2750 - 3250

تنضج جميع األصناف وبنوعية جيدة3250 فما فوق
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تأثير درجات الحرارة
1- لدرجـة احلـرارة يف فصـل الشـتاء تأثيـر مباشـر علـى منـو وتطـور الطلـع وتفتـح األزهـار ففـي 
الشـتاء الدافـئ والصيـف املبكـر ينعكـس هـذا علـى األزهـار املبكـر وكذلـك النضـج املبكـر للثمـار، 

علـى عكـس املوسـم الـذي يكـون فيـه الشـتاء بـارد والصيـف متأخـر.
2- أمـا املراحـل التـي تلـي تفتـح األزهـار فـإن تأثيـر درجـة احلـرارة ينعكـس على التطـور والنضج 
فخالل الفترة الزمنية من تفتح األزهار )فبراير/مارس/إبريل( حتى نضج الثمار يف )أغسـطس/
سـبتمبر/أكتوبر( يجـب أن يكـون متوسـط درجـة احلـرارة كمـا يلـي وحسـب مجاميـع األصنـاف 

وموعـد نضجهـا كمـا يف اجلـدول رقـم )6(.
جدول رقم )6( متوسط درجة احلرارة حسب مواعيد نضج ثمار األصناف

معدل درجات احلرارة م°األصناف

21 م°املبكرة النضج

24 م°املتوسطة النضج

27 م°املتأخرة النضج

29 م°املتأخرة جداً

اجلفـاف يف  يسـبب  الثمـار  وتطـور  لنمـو  األولـى  املراحـل  احلـرارة خـالل  درجـات  ارتفـاع   -3
احلساسـة. األصنـاف 

4- ارتفـاع درجـة احلـرارة والتعـرض املباشـر ألشـعة الشـمس وخاصـة درجـة احلـرارة 50 درجـة 
مئويـة ويف النخيـل الصغيـر حديـث اإلثمـار تسـبب حـدوث لفحـة الشـمس يف جـزء الثمـرة املعـرض 

ألشـعة الشـمس املباشرة.
5- ارتفاع درجات احلرارة إلى 68 درجة مئوية يؤثر على منو النخلة ويسبب موتها.

اقتـرح إبراهيـم )2015( يف دراسـته للعوامـل املناخيـة وبشـكل خـاص لدرجـات احلـرارة والتراكـم 
احلراري يف منطقة وادي الدواسـر باململكة العربية السـعودية خالل الفترة من 2010 - 2014 أن 

يحسـب التراكـم احلـراري السـنوي وفق اآلتي:
1- اعتماد األشهر من مارس إلى سبتمبر الفترة الزمنية لإلثمار.

2- يحسب معدل درجات احلرارة لكل شهر.
3- حتسب درجات احلرارة التي تزيد عن 18م° وتضرب يف عدد أيام الشهر.
4- جتمع الوحدات احلرارية للمنطقة عن طريق جمع وحدات كافة األشهر.

5- حتسب الوحدات احلرارية للمنطقة وفق املعادلة التالية:
مجموع الوحدات احلرارية = معدالت درجات احلرارة الشهرية - 18 م° X )عدد أيام الشهر(. 

جتمع القيم للحصول على مجموع الوحدات احلرارية للمنطقة خالل الفترة احملددة.
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6- حسـب التراكـم احلـراري يف املنطقـة لـكل سـنة علـى حـدة ووفـق معادلـة حسـاب الوحـدات 
احلراريـة وللفتـرة الزمنيـة مـن شـهر آذار/مـارس إلـى شـهر آب /أغسـطس لكـون املنطقـة تصلـح 

لألصنـاف املبكـرة التـي تنضـج مبكـراً.
7- حسـب املعـدل الشـهري لدرجـات احلـرارة وحسـب معطيـات أشـهر السـنة وللسـنوات 2010-

2014 ملنطقـة وادي الدواسـر )إبراهيـم 2015( وكمـا مبـن يف اجلـدول رقـم )7(.

جدول رقم )7( معدالت درجة احلرارة الشهرية للسنوات 2010-2014 ملنطقة وادي الدواسر

20102011201220132014الشهر

17.616.818.618.117.1كانون الثاني/يناير

21.421.520.219.618.9شباط/فبراير

26.0623.126.825.925.3آذار/مارس

30.132.928.329.029.5نيسان/إبريل

33.332.733.433.732.8أيار/مايو

36.335.535.135.134.6حزيران/يونيو

38.0635.537.0136.836.0متوز/يوليو

37.836.336.335.135.6آب/أغسطس

32.532.932.632.733.1أيلول/سبتمبر

29.527.128.127.228.3تشرين األول/أكتوبر

20.722.123.623.123.7تشرين الثاني/نوفمبر

17.715.019.817.318.4كانون األول/ديسمبر

27.527.628.327.926.9معدل أشهر السنة

27.6املعدل العام

مجموع التراكم 
2888.562695.62728.812687.52631.7احلراري

2726.4املتوسط العام
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العراق
يقع العراق يف منطقة الشـرق األوسـط يف جنوب غرب قارة آسـيا بن خطي عرض 29-37 شـماالً، 
ويكـون ضمـن القسـم اجلنوبـي للمنطقـة املعتدلـة الشـمالية، ولهـذا املوقـع أثـر يف حتديـد زاوية سـقوط 
أشـعة الشـمس علـى األرض وكميـة إشـعاعها، وعـدد سـاعات النهـار فأصبـح نهار الصيـف طويل وحار 
يصـل إلـى )14 سـاعة(، ونهـار الشـتاء قصيـر وبـارد يقـارب )10 سـاعات( يختلف املناخ مـن منطقة إلى 
أخـرى، فاملناطـق الغربيـة والغربيـة اجلنوبيـة مناخها صحراوي قاري شـديد احلـرارة صيفاً وبارد قليل 
األمطـار شـتاًء، واملناطـق الوسـطى واجلنوبيـة ذات منـاخ حـار صيفـاً معتدل احلرارة شـتاًء، أما املناطق 
الشـمالية فمعتدلـة احلـرارة صيفـاً وغزيـرة األمطـار شـتاًء مـع تسـاقط الثلـوج فـوق املرتفعـات وأحيانـاً 
تسـقط األمطـار يف فصـل الصيـف، تنتشـر زراعـة النخيـل بـدءاً مـن البصـرة يف اجلنـوب عنـد خـط 
عـرض 30 درجـة شـماالً ومتوسـط حرارتهـا السـنوي 24.04 درجـة مئويـة ومتوسـط نسـبة الرطوبـة 
عنـد نضـج الثمـار 63 % حتـى مدينـة بغـداد عنـد خـط عـرض 33 درجـة شـماالً ومتوسـط حرارتهـا 
السـنوي 23.63 درجـة مئويـة ومتوسـط نسـبة الرطوبـة عنـد نضـج الثمـار 54 % ومتتـد زراعـة النخيل 
شـماالً حتـى منطقـة بيجـي يف محافظـة صـالح الديـن علـى نهـر دجلـة وعلـى خـط عـرض 35 شـماالً 

ومدينـة حديثـة يف غربـي العـراق علـى نهـر الفـرات وعلـى خـط عـرض 34.30 درجـة شـماالً.
يف دراسـة للعوامـل املناخيـة املؤثـرة علـى إنتاجيـة النخلـة يف العـراق والتي شـملت درجـات احلرارة 
وكميـة السـطوع الشمسـي والريـاح والرطوبـة واألمطـار، وغيرهـا مـن العوامـل، ونفـذت الدراسـة يف 
10 محطـات بحثيـة متتـد مـن التأميـم حتـى البصـرة وهـي متفاوتـة يف ارتفاعهـا عـن سـطح البحـر 
وموقعهـا علـى دائـرة خطـوط العـرض وحسـب املتوسـط الشـهري لدرجـات احلـرارة يف محطـات 
الدراسـة خـالل الفتـرة 30 سـنة متتـد مـن عـام 1970 إلـى 2000 )اجلاسـم، 2009( واجلـدول رقـم 

)8( يبـن املعلومـات اجلغرافيـة حملطـات الدراسـة.
جـدول رقـم )8( محطـات الدراسـة وموقعهـا علـى خطـوط العـرض وارتفاعهـا عـن مسـتوى سـطح البحـر ومتوسـط 

درجـة احلـرارة فيها

احملطةاحملافظة
االرتفاع عن خط العرض

مستوى سطح 
البحر )متر(

متوسط درجة احلرارة 
خالل الفترة من فبراير 

- أكتوبر درجةدقيقة

263533125.5كركوكالتأميم

183420225.6خانقنديالي

113446.326.1سامراءصالح الدين

143331.725.4بغدادبغداد

183245.325.1الرمادياألنبار

1321528.03احليواسط
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59312027.3الديوانيةالقادسية

51319.527.6العمارةميسان

05313.726.5الناصريةذي قار

34302.428.6البصرةالبصرة

وأشـارت الدراسـة إلى أن النخيل يحتاج إلى درجات حرارة تتراوح بن 14.4 - 17.7 م° طيلة 
فتـرة النمـو التـي تتـراوح مدتهـا بـن 220 - 240 يومياً، وهذه الفترة تكون قليلة الرطوبة، وأن نخلة 
التمـر حتتـاج إلـى وحـدات حراريـة كبيـرة يصـل مجموعهـا خـالل فتـرة النمـو إلـى 3898 م° إلنتـاج 
أفضـل التمـور، وتختلـف الدرجـات احلراريـة املتجمعـة مـن محافظـة إلـى أخـرى فهـي تتجمـع مـن 
شـهر مارس ولغاية شـهر أكتوبر/تشـرين األول وقسـمت الدراسـة العراق إلى أربع مناطق متباينة 

يف إنتاجيـة التمـور وكمـا يلي:
1- مناطق عالية اإلنتاجية جداً حيث تبلغ إنتاجية النخلة فيها أكثر من )53.2( كغم.

2- مناطق عالية اإلنتاج حيث تتراوح إنتاجية النخلة فيها بن )42.1-53.1( كغ.
3- مناطق متوسطة اإلنتاجية حيث تتراوح إنتاجية النخلة فيها بن )31-42( كغ.

4- مناطق قليلة اإلنتاجية حيث تتراوح إنتاجية النخلة فيها بن )19.9-30.9( كغ.

مراحل تطور الثمرة
أشـارت اجلصانـي )2007( إلـى أن الوحـدات احلراريـة التـي الالزمـة لثمار النخيل خالل أطوار نضج 

الثمـار املختلفـة مـن املرحلـة األولـى وحتـى مرحلـة التمر يف مناطق العـراق مبينة يف اجلدول رقم )9(.
جدول رقم )9( الوحدات احلرارية الالزمة لثمار النخيل حسب مراحل تطورها

طول املرحلة املرحلة
)أسبوع(

طول املرحلة
)يوم(

عدد الوحدات 
احلرارية )م(

)Hababouk stage( 195-28209-435-5مرحلة احلبابوك

)Kimri stage( )845-42900-656-8اجلمري )الكمري/اخلالل

)Khalal stage( )374-28383-435-5)اخلالل/البسر

)Rutab stage( 242-21352-328-4الرطب

)Tamr stage( 250-14352-221-3التمر

1906-1332196-19175-25املجموع



 يبلـغ عـدد األسـابيع ملراحـل تطـور الثمـار حسـب األصنـاف بـن 19-25 أسـبوع وهـي تعـادل 133-
175 يـوم ويبلـغ التراكـم احلـراري لهـذه الفتـرة بـن 1906-2196 )م(.

سلطنة عمان
درسـت الوحـدات احلراريـة يف بعـض واليـات سـلطنة عمـان وملـدة عشـر سـنوات وللسـنوات مـن 
1980-1990 واعتمـدت الفتـرة مـن اكتمـال التزهيـر والعقـد حتـى نضـج الثمـار بـدءاً مـن شـهر 
مـارس حتـى شـهر سـبتمبر، ودرجـة 18 مئويـة كأسـاس للحسـاب )مكـي وآخـرون 1995( وكانـت 

النتائـج كمـا يلـي:

مجموع الوحدات احلرارية م°الوالية

23388.7ثمريت

2487.4صحار

2817.3صور

2946.3خصب

2914.7السيب

3229.6عبري

عدسة: حممد احلريب
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ومـن مـا تقـدم أعـاله ميكـن القـول أن الوحـدات احلراريـة يف جميـع الواليـات أعـاله مناسـبة 
لزراعـة جميـع أصنـاف النخيـل املبكـرة والرطبـة وكذلـك األصنـاف اجلافـة والنصـف جافـة لكـن 
العامـل الـذي يحـدد صالحيـة املنطقـة لزراعـة هـذه األصنـاف هـو الرطوبـة النسـبية التـي تكـون 
عالية وبشـكل خاص يف املناطق السـاحلية، وحسـبت الوحدات احلرارية لثالث مناطق يف سـلطنة 
الفتـرة مـن مـارس حتـى سـبتمبر وللسـنوات  عمـان )الظاهـرة، والشـرقية، والداخليـة(، وخـالل 
املتراكمـة خـالل موسـم  الوحـدات احلراريـة  أن   )10( رقـم  مـن اجلـدول  ويتضـح   ،2010-2005

األزهـار واإلثــمار مناسـبة جلميـع أصنـاف النخيـل املسـتهدفة للزراعـة )إبراهيـم، 2010(. 
جـدول رقـم )10( معـدل درجـات احلـرارة الشـهري والوحـدات احلراريـة الالزمـة إلزهـار ونضـج ثــمار النخيـل يف 

ثـالث مناطـق مـن السـلطنة

الشهر
عدد 
أيام 
الشهر

الشرقيةالداخليةالظاهرة

معدل 
درجات 
احلرارة

الزيادة 
عن 18 

م° )درجة 
بدء 

األزهار(

مجموع 
الوحدات 
احلرارية 
الشهرية

معدل 
درجات 
احلرارة

الزيادة 
عن 18 

م° )درجة 
بدء 

األزهار(

مجموع 
الوحدات 
احلرارية 
الشهرية

معدل 
درجات 
احلرارة

الزيادة 
عن 18 

م° )درجة 
بدء 

األزهار(

مجموع 
الوحدات 
احلرارية 
الشهرية

3125,17,1220,125,17,1220,125,97,9244,9مارس

30301236029,711,735130,412,4372إبريل

3134,716,7517,734164963416496مايو

3036,418,455235,717,75313517510يونيو

3136,618,6576,635,317,3536,33416496يوليو

3136,518,5573,5341649633,215,2471,2أغسطس

30341648031,913,941731,413,4402سبتمبر

2992,1 3047,4  3279,9مجموع الوحدات احلرارية

األردن
قـام إبراهيـم، والشـوبكي )2018( بحسـاب التراكـم احلـراري ومتوسـط احلـرارة السـنوي ونسـبة 
الرطوبـة لبعـض مناطـق زراعـة النخيـل يف األردن خـالل الفتـرة الزمنيـة مـن 2010-2105، حيـث 
حسـب التراكـم احلـراري مـن بدايـة شـهر نيسـان حتـى نهايـة شـهر أكتوبـر وذلـك لكـون متوسـطات 
درجـات احلـرارة يف األشـهر السـابقة لشـهر نيسـان واألشـهر الالحقـة لشـهر أكتوبـر كانـت أقـل مـن 
18 درجـة مئويـة وهـي درجـة بـدء األزهـار، أي ال يتوفـر تراكـم حـراري يف هـذه األشـهر والنتائج لهذه 



44

احلسـابات مبينـة يف اجلـداول رقـم )11 و13 و15( علـى التوالـي، فبالنسـبة للتراكـم احلـراري تـراوح 
املتوسـط للمناطـق املدروسـة خـالل السـنوات 2010-2015 بـن 1215 وحـدة حراريـة يف مدينة معان 
تليهـا منطقـة األزرق 1722.61 وأعلـى تراكـم حـراري كان 2970 يف غـور الصـايف ومـن هنا يتضح لنا 
أن مناطـق األغـوار كافـة تصلـح لزراعـة أصنـاف النخيـل املبكرة واملتوسـطة بل تنضـج جميع أصناف 
النخيـل يف منطقـة غـور الصـايف، ومنطقـة األزرق تناسـب األصنـاف مبكـرة النضـج مـا عـدا منطقـة 

معـان فالتراكـم احلـراري فيهـا غيـر كايف لنضـج الثمـار. وكمـا مبـن يف اجلـدول رقـم )11(.
جدول رقم )11( التراكم احلراري يف مناطق زراعة النخيل للسنوات 2010-2015 من إبريل إلى أكتوبر

املنطقة
متوسط السنوات

الفترة 201020112012201320142015

22901911.22189.51994.62028.62101.22085.85الباقورة

27062320.3525732414.92388.62573.52496.05دير عال

3135.72823.43033.92914.42901.33011.452970.02غور الصايف

1922.21525.61838.81475.91573.7199.951722.61األزرق

األغوار 
2476.42071.62329.82180.72193.92697.892325.03الشمالية

2944.52533.12772.12599.62678.052802.752721.16العقبة

1471.451079.0512901042.81068.851338.751215.8معان

متوسط درجة الحرارة السنوية
تقســم أصنــاف النخيــل حســب معــدل درجــات احلــرارة وبشــكل خــاص املتوســط الســنوي لدرجــة 
ــاف املبكــرة  ــرة النضــج ومتوســطة النضــج ومتأخــرة النضــج. األصن ــاف مبك ــى أصن احلــرارة، إل
حتتــاج متوســط ســنوي 21م° ومتوســطة النضــج 24م° أمــا املتأخــرة النضــج فيكــون متوســط 
احلــرارة الســنوي املناســب لهــا 27م° وحتتــاج املتأخــرة جــداً وهــي األصنــاف التــي تنضــج يف 

ــى 29م°. نوفمبــر صعــوداً إل
وحسـب املتوسـط السـنوي لدرجة احلرارة يف مناطق زراعة النخيل يف األردن، حيث يتضح من 
اجلـدول رقـم )12(، أن املتوسـط يتـرواح بـن 22.2 درجـة مئويـة يف الباقـورة و25 درجـة مئويـة يف 
غـور الصـايف وكانـت أقـل املناطـق حـرارة هي منطقة األزرق الشـمالي مبتوسـط 19.1 درجة مئوية 
)الروابـدة، 2018( وميكـن القـول أن مناطـق زراعـة النخيـل تناسـب األصنـاف املبكـرة ومتوسـطة 

النضج.
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جدول رقم )12( متوسط احلرارة السنوي ملناطق زراعة النخيل يف األردن

متوسط درجة احلرارة السنوية )درجة مئوية(املنطقة

22.2الباقورة

22.6الشونة الشمالية

22.3وادي الريان

23.5ديرعال

25غور الصايف

24.2مطار العقبة

24.7ميناء العقبة

19.1األزرق الشمالي

22.8األزرق اجلنوبي

بينما من خالل حسـابات )إبراهيم، والشـوبكي، 2018( ملتوسـط درجة احلرارة السـنوية ملناطق 
زراعـة النخيـل للفتـرة مـن 2010-2015 تـراوح املتوسـط السـنوي بـن 20.38م° يف منطقـة األزرق 
و26.36م° يف غـور الصـايف وهـذه املناطـق تناسـب األصنـاف جميعـاً املبكرة واملتوسـطة واملتأخرة، 
يف حـن كان املتوسـط 18.56م° يف منطقـة معـان وهـي أقلهـا حـرارة وال تنجـح فيهـا زراعة النخيل 

كشـجرة مثمـرة، وكمـا يف اجلـدول رقم )13(.
جدول رقم )13( املتوسط السنوي لدرجة احلرارة م° يف مناطق زراعة النخيل للسنوات 2015-2010

املنطقة
متوسط السنوات

الفترة م° 201020112012201320142015

31.4822.1223.022.923.122.924.25الباقورة

24.924.88 24.7 24.6 24.9 24.1 26.1 دير عال

27.125.726.626.226.226.426.36غور الصايف

21.719.420.520.020.220.520.38األزرق
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األغوار 
24.522.523.423.323.423.423.41الشمالية

26.624.625.525.225.425.525.46العقبة

20.317.518.318.218.418.618.56معان

الرطوبة النسبية
الرطوبـة اجلويـة مـن العوامـل املهمـة واحملـددة ملـدى مالئمـة منطقـة معينـه لزراعـة نخلـة التمـر 
بشـكل عام أو أحد األصناف بشـكل خاص، لذا يجب التركيز على الرطوبة النسـبية خالل فترة منو 
وتطـور ونضـج الثمـار وهـذه الفتـرة متتـد مـن شـهر مايـو إلـى شـهر سـبتمبر يف نصـف الكرة الشـمالي 
ومن شـهر ديسـمبر إلى مارس يف نصف الكرة اجلنوبي. ومت حسـاب املتوسـط السـنوي لنسـبة املئوية 

للرطوبـة يف مناطـق زراعـة النخيـل يف األردن )عويـس، 2011(، كمـا مبـن يف اجلـدول رقـم )14(.
جدول رقم )14( املتوسط السنوي للرطوبة النسبية يف مناطق زراعة النخيل

الرطوبة %املنطقة

60الباقورة

52الشونة الشمالية

56وادي الريان

51دير عال

50األزرق الشمالي

55األزرق اجلنوبي

47غور الصايف

40مطار العقبة

48ميناء العقبة

أمـا النسـبة املئويـة للرطوبـة النسـبية ملناطـق زراعـة النخيـل للفتـرة مـن 2010-2015 فقـد 
تراوحـت متوسـطاتها السـنوية 42.86 % يف العقبـة، و65.63 % يف منطقـة الباقـورة، واملهـم 
يف هـذا األمـر أن تكـون النسـبة املئويـة للرطوبـة واملناسـبة للثمـار يف مرحلتـي الرطـب والتمـر 
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غيـر عاليـة وال تزيـد عـن 45-55 % وحسـب األصنـاف وهـذا مـا متوفـر يف مناطـق زراعـة 
النخيـل املدروسـة، وكمـا مبـن يف اجلـدول رقـم )15(.

جدول رقم )15( النسبة املئوية للرطوبة يف مناطق زراعة النخيل للسنوات 2015-2010

املنطقة
متوسط السنوات

الفترة 201020112012201320142015

64.137164.7865.7764.1763.9565.63الباقورة

51.0553.554.052.764.259.555.82دير عال

50.650.548.948.957.456.952.20غور الصايف

50.654.359.051.250.150.252.56األزرق

األغوار 
65.168.759.857.768.165.964.21الشمالية

44.342.441.041.543.644.442.86العقبة

40.245.044.346.747.148.145.23معان

االستنتاجات
1- الظـروف البيئيـة وبشـكل خـاص عاملـي احلـرارة والرطوبـة مناسـبة لزراعـة النخيـل يف 
اململكـة األردنيـة الهاشـمية وبشـكل خـاص يف مناطـق وادي األردن. وتصلـح مناطـق شـمال وادي 
األردن لزراعـة كافـة األصنـاف املبكـرة واملتوسـطة النضـج واألصنـاف السـائدة زراعتهـا محليـاً 
)أحمـر طـالل، أصابـع زينـب( ميكـن زراعتهـا يف مناطـق األزرق والعمـل علـى إدخـال أصنـاف 

جديـدة تسـتهلك يف مرحلـة البسـر مثـل البـرمي واخلـالص وغيرهـا.
2- التركيـز يف األغـوار الوسـطى واجلنوبيـة علـى زراعـة األصنـاف التـي تسـتهلك ثمارهـا يف 
مرحلـة التمـر مـن األصنـاف الطريـة واجلافـة، وإدخـال أصنـاف ذات قيمـة تصنيعيـه عاليـة مثـل 
صنفـي الزهـدي والفـرض. ويف املناطـق عاليـة الرطوبـة ميكـن اختيـار األصنـاف املتحملـة للرطوبة 

مثـل اخلنيـزي.
350 متـر حتـت سـطح  للمـزارع يف وادي األردن وعلـى منسـوب حوالـي  املوقـع املنخفـض   -3
البحـر، يوفـر نسـبة عاليـة مـن األوكسـجن ويجعـل الضغـط اجلـوي مرتفعـاً والظـروف املناخيـة 
مناسـبه إلنتـاج ثمـار بطعـم خـاص مميـز ونكهـة جيـدة وخاصـة لصنـف املجهـول املنتـج األمـر الذي 
مييزه عن باقي املجهول يف البلدان األخرى من حيث اللون والطعم والنكهة، وكلما زاد االنخفاض 

عـن مسـتوى سـطح البحـر بكـرت الثمـار بالنضـج وخاصـة صنـف دقلـة نـور. 
4- ال يتحمل صنف املجهول الرطوبة النسـبية العالية والرطوبة املناسـبة خالل مرحلتي الرطب 
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والتمـر بنسـبة 45-55 % حيـث بلـغ متوسـط الرطوبـة يف شـهري آب وأيلـول همـا شـهري الرطـب 
والتمـر يف معظـم مناطـق األغـوار بـن 53-56 % ويف منطقـة األزرق كان املتوسـط 51 % وارتفـاع 
نسـبة الرطوبـة يسـبب تسـاقط الثمـار وكذلـك تعرضهـا للتعفـن كمـا أن املجهـول يتحمـل الرطوبـة 
املنخفضـة واملناطـق اجلافـة ولكـن عـدم تنظيـم الـري خاصـة خـالل مرحلـة التحـول من البسـر إلى 

الرطـب يسـبب إصابـة الثمـار بالذنـب األبيـض.
5- انتشــرت زراعــة صنــف املجهــول يف العديــد مــن بلــدان زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بســبب 
ــزروع بشــكل جتــاري يف  ــا األردن وســوريا وفلســطن، وهــو م ــاره بالزراعــة النســيجية، ومنه إكث
األردن يف البلقــاء والعقبــة ومناطــق غــور األردن التــي تتــراوح الوحــدات احلراريــة لزراعــة النخيــل 
فيهــا بــن 1722-2970 وحــدة حراريــة خــالل الســنوات 2010-2015، ويف األغــوار يــزرع بنجــاح 

حيــث يبلــغ معــدل التراكــم احلــراري 2269.2 
6- إن أصنـاف التمـور اجلافـة والشـبه اجلافـة حتتـاج إلـى وحـدات حراريـة تقـدر بضعـف مـا 

حتتاجـه األصنـاف الرطبـة أو اللينـة.
7- إن الرطوبــة اجلويــة العاليــة ال تناســب صنــف دقلــة نــور الــذي تنجــح زراعتــه يف املناطــق 
اجلافــة وقليلــة الرطوبــة، لــذا فــإن بعــض مناطــق األردن ال تناســب هــذا الصنــف. يف األغــوار 
أعطــت عقــد جيــد إنتــاج وفيــر لكــن ذات لــون غامــق وحجــم أصغــر عكــس ممــا هــو عليــه 
ــر  ــن يتأث ــر طــراوة لك ــز وشــقراء وأكث ــار ذات حجــم ممي ــون الثم ــث تك ــرة( حي ــوب )القوي اجلن
العقــد بانخفــاض درجــات احلــرارة أثنــاء فتــرة التلقيــح وحتــدث ظاهــرة التشــطيب يف كلتــا 
ــي  ــل الفت ــة وخاصــة يف النخي ــة اجلوي ــى مــا توفــرت الرطوب ــرة( مت ــن )األغــوار والقوي املنطقت

ــة مــن ســطح األرض. ــه قريب ــذي تكــون عذوق وال

جمهورية مصر العربية
قـام إبراهيـم وحجـاج )2004( بحسـاب الوحـدات احلراريـة املتوفـرة يف مناطـق مختلفـة مـن 
جمهوريـة مصـر العربيـة ويف ضـوء ذلـك قامـا بتقسـيم مصـر إلـى ثـالث مناطـق رئيسـة حسـب 
وحداتهـا احلراريـة واألصنـاف التـي تنجـح زراعتهـا يف كل منطقـة مـن تلـك املناطـق، وكمـا يف 

 .)16( رقـم  اجلـدول 
جدول رقم )16( الوحدات احلرارية املتوفرة يف املناطق الرئيسية لزراعة النخيل يف جمهورية مصر العربية

املنطقة
الوحدات احلرارية 

املتوفرة )درجة 
مئوية(

املالحظات

الدلتا وساحل 
البرح األبيض 

املتوسط
1371.1-1120

تكون درجة احلرارة 1120 يف اإلسـكندرية و1371.1 
يف اجليـزة ويف هـذه املنطقـة تنجـح زراعـة األصنـاف 
الرطبة أو الطرية مثل )الزغلول والسماني واحلياني 
وبنـت عيشـه والعمـري( وال تكون الوحـدات احلرارية 

كافيـة لزراعـة األصناف اجلافة
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1371.1-1730مصر الوسطى

واملنيـا  والفيـوم  بنـي سـويف  إلـى  متتـد مـن اجليـزة 
زراعـة  فيهـا  وتنجـح  الرطوبـة  بانخفـاض  وتتميـز 
األصنـاف النصـف جافـة وبعـض األصنـاف الطريـة 

السـيوي( واحليانـي،  )األمهـات 

مصر العليا 
1730-2371والواحات

الرطوبـة وتنتشـر فيهـا زراعـة األصنـاف  تقـل فيهـا 
اجلافة )الصعيدي، السلطاني، البرمتوده، السكوتي(

زراعة النخيل في الهند
قـام فشيشـتا، )2005( بتحليـل البيانـات املناخيـة يف مناطـق مختلفـة من الهنـد والحظ أن اجلزء 
الغربـي مـن واليـة راجسـتان بشـكل عـام ومناطـق جودبـور )Jod pur( وبارميـر وجايسـاملر وبيكانـر 
هـي مناطـق مثاليـة لزراعـة نخيـل التمـر وكانـت الوحـدات احلراريـة يف هـذه املناطـق خـالل الفتـرة 

مـن مـارس حتـى أغسـطس كما مبـن أدناه. 

املنطقة
الوحدات احلرارية أعلى من 10 م°

أغسطسمارس

5003900بارمير

6004100بيكانر

6003600بوهج

6003900جايساملر

6003900جودبور

5004050جاجناجنار

وبـن الباحـث أن نضـج ثمـار النخيـل يحتـاج إلـى 3000 وحـدة حراريـة وهـذه ميكـن أن يتراكـم 
معظمهـا خـالل شـهر يوليـو يف جميـع املناطـق أعاله ولكن التراكم السـريع للوحدات احلرارية يؤدي 
إلـى تدنـي نوعيـة الثمـار وجودتهـا وبنفـس الوقـت يـؤدي إلـى النضج املبكر وتاليف تسـاقط األمطار.
تعتبـر صحـراء تـار غـرب راجسـتان املوقـع املثالـي لزراعـة نخيـل التمـر وهـي تقـع بـن خطـي عـرض 
12-30 درجـة شـماالً وخطـي طـول 69-75 درجـة شـماالً واملنطقـة شـديدة احلـرارة يف الصيـف )أيـار/
مايـو وحزيران/يونيـو( ويبلـغ معـدل درجـات احلـرارة فيهـا 40-43م°، ويف دراسـة عـن إنتـاج التمـور 
يف خمـس محطـات بحثيـة مزروعـة بأصنـاف )احلـالوي، اخلضـراوي، وشـمران، وبرحـي ومجهـول، 

وخـالص، وخنيـزي(، الحـظ فشيشـتا، )2005( مـن نتائـج الدراسـة:
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1- أن نشـوء الطلـع يف األصنـاف حتـت الدراسـة يكـون خـالل الفتـرة مـن 9-28 شـباط/فبراير 
ألصنـاف احلـالوي وشـمران وخضـراوي ومجهـول وبرحـي. وأن أكبر تفتح للطلـع كان خالل الفترة 

مـن 25 فبرايـر حتـى األول مـن مـارس يف جميـع األصنـاف. 
2- حسـبت درجـات احلـرارة أعلـى مـن 10 درجـة مئويـة والالزمـة لتفتـح الطلـع فـكان صنـف 

املجهـول أقـل األصنـاف احتياجـاً وأعالهـا صنـف الزهـدي وكمـا يلـي:

وحدات احلرارة أعلى من 10 م°الصنف

165مجهول

280حالوي

240شمران

270خضراوي

340برحي

345زهدي

3- أمـا االحتياجـات احلراريـة لنمـو وتطـور الثمـار وعـدد األيـام الالزمـة لذلـك فقـد كان أفضـل 
األصنـاف هـو احلـالوي لنضـج ثمـاره مبكـراً كمـا أن ثمـاره ميكـن اسـتهالكها يف مرحلـة اخلـالل 

)البسـر( ومقبولـة يف مرحلـة الرطـب.
األصنـاف  مـن  صنـف  لـكل  احلراريـة  والوحـدات  والرطـب  اخلـالل  ملرحلتـي  األيـام  عـدد   -4

 )17( رقـم  اجلـدول  يف  مبينـة  املدروسـة 
جدول رقم )17( عدد األيام والوحدات احلرارية ملرحلتي اخلالل والرطب لألصناف املدروسة

عدد األيام الصنف
ملرحلة اخلالل

الوحدات احلرارية 
ملرحلة اخلالل م°

عدد األيام 
ملرحلة الرطب

الوحدات احلرارية 
ملرحلة الرطب م°

13031001503450املجهول

13531001453600احلالوي

13532001603500شمران

14030001503200خضراوي

14030001503300برحي

13027001503200زهدي
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فلسطين /أريحا
مدينة أريحا تاريخياً أطلق عليها اسم »مدينة النخيل«؛ لكثرة مزارع النخيل فيها. تعد زراعة  النخيل 
وحتتاج  والتشغيلية.  املادية  للكلفة  حاجة  الزراعات  وأقل  العاملة،  األيدي  إلى  حاجة  الزراعات  أقل 
الشجرة حتى تثمر ثالث سنوات، وتصل بعد ست سنوات إلى الذروة، مت جتميع املتوسط الشهري 
لدرجة احلرارة ألشهر السنة املختلفة بدًء من يناير حتى ديسمبر وحسب املتوسط السنوي لدرجة 
احلرار ة للمنطقة وللسنوات من 2012 حتى 2016 وحسب املعدل التراكمي عن طريق حساب املتوسط 
الشهري ويطرح منه 18 وهي درجة بدء األزهار ويتم ضرب الزيادة عن درجة احلرارة عن 18 درجة 
املختلفة حلساب  السنة  األعداد ألشهر  وجمع  الشهري  التراكم  الشهر حلساب  أيام  عدد  مئوي يف 
وكما يف   2016-2012 من  للفترة  النسبية  للرطوبة  السنوي  املتوسط  وكذلك حسب  السنوي  التراكم 

اجلدول رقم )18(.
جدول رقم )18( البيانات املناخية ملنطقة أريحا للسنوات 2016-2012 

20122013201420152016السنة

متوسط درجة احلرارة 
24.924.524.524.725.2السنوي

متوسط درجات احلرارة 
التراكمي أعلى من 18درجة 

مئوية
2733.62602.82505.62717.82836.3

املتوسط السنوي للرطوبة 
48.052.553.7544.542.5النسبية %

عدسة: هاين السليماين
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تتجلـى أهميـة الرطوبـة اجلويـة يف أنهـا مسـؤولة عـن معظـم عناصـر الطقـس الرئيسـية. وأكثـر 
شـهور السـنة رطوبـة يف فلسـطن هـي كانـون ثانـي وشـباط. وأقلهـا رطوبـًة يف اخلريـف خاصـًة يف 
شـهري أيلـول وتشـرين أول. ويف الربيـع خاصـًة يف شـهري نيسـان وأيـار. ويختلـف معـدل الرطوبـة 
من مكان آلخر؛ ففي السـهل السـاحلي تبلغ النسـبة ما بن 69 % - 73 %، ويف اجلبال والهضاب 
60 %، أمـا يف األغـوار فتتـراوح بـن 40 % - 45 % واملواعيـد املهمـة للتنبيـت ومنـو وتطـور الثمـار 

والنضـج يف أريحـا مبينـة كمـا يلي:

الشهرالعملية

مارسموعد ظهور الطلع والتنبيت

يونيواكتمال حجم الثمار

يوليوتلون الثمار )البسر(

أغسطسالرطب

سبتمبرالتمر والنضج

وتتميـز زراعـة النخيـل بـأن جميـع األصنـاف املزروعـة هـي أصنـاف محليـة )بذريـة(، ولكـن يف 
السـنوات األخيـرة أدخلـت بعـض األصنـاف املعروفـة مثـل )املجهـول، احلياني، دقلة نـور، البرحي(، 

وأصبـح إنتاجهـا جتاريـاً ومتميـزاً وبشـكل خـاص صنـف املجهـول.

فلسطين /قطاع غزة
يقــع يف اجلــزء اجلنوبــي الغربــي مــن فلســطن علــى البحــر األبيــض املتوســط، بــن خطــي 
عــرض 31.16 درجــة و31.45 درجــة شــماالً وتتكــون مــن خمســة محافظــات )شــمال غــزة، غــزة، 
الوســطى، خــان يونــس، رفــح( وتبلــغ معــدالت احلــرارة اليوميــة فيهــا 25 م° صيفــاً و13م° شــتاًء 
وتتــراوح كميــة األمطــار الســنوية بــن 200-400 مم وهــي متفاوتــة مــن عــام آلخــر ومــن منطقــة 
ألخــرى، ويــزداد معــدل الهطــول املطــري يف مناطــق الشــمال ويقــل كلمــا اجتهنــا جنوبــاً ويختلــف 
معــدل الرطوبــة مــن مــكان آلخــر؛ ففــي الســهل الســاحلي تبلــغ النســبة مــا بــن 73-69 %، 
ويف اجلبــال والهضــاب 60 %، وحســبت درجــات احلــرارة املتجمعــة خــالل فتــرة إثمــار النخيــل 
للســنوات 1990-2001 ومــن شــهر مايــو حتــى أكتوبــر، ولوحــظ اختالفهــا مــن ســنة إلــى أخــرى 
فــكان أقــل مجمــوع لهــا عــام 1990 حيــث بلغــت 1655.5 وأعلــى معــدل لهــا كان عــام 1998 ووصــل 
إلــى 1931.5 وحــدة حراريــة واملتوســط العــام للســنوات العشــرة بلــغ 1792 وحــدة حراريــة، )البنــا، 
2009(. أمــا معــدل األمطــار املتســاقطة فيتــراوح بــن 200-400 مم ويــزداد معــدل ســقوطها 
يف مناطــق شــمال القطــاع، وتشــير املعطيــات إلــى أن القطــاع يصلــح لزراعــة األصنــاف الرطبــة 
ــار- تشــرين أول  ــدة مــن أي ــى النضــج املمت ــرة منــو الثمــار حت ــاف النصــف جافــة وأن فت واألصن

تكــون جافــة خاليــة مــن األمطــار.
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ومــن األصنــاف املزروعــة )الزهــدي، احليانــي، البرحــي، احلــالوي، العامــري( وكانــت أكثــر 
األصنــاف توافقــاً مــع الظــروف البيئيــة وأكثــر إنتاجــاً للثمــار وخاصــة نســبة العقــد هــي احليانــي 
والزهــدي والبرحــي وبشــكل خــاص يف اجلنــوب والوســط وتقــل النســبة كلمــا اجتهنــا شــماال حيــث 

كانــت نســبة العقــد كمــا مبــن يف اجلــدول رقــم )19(.
جدول رقم )19( النسبة املئوية للعقد يف أصناف الزهدي، احلياني، البرحي، احلالوي، العامري حسب مناطق زراعتها

النسبة املئوية للعقد % حسب موقع األصنافالصنف

املتوسطاجلنوبالوسطالشمال

89918287احلياني
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واسـتنتج مـن الدراسـة إمكانيـة إدخـال أصنـاف جديـدة للزراعـة يف قطـاع غـزة وإمكانيـة جنـاح 
األصنـاف اجلافـة يف املنطقتـن الوسـطى واجلنوبيـة باسـتخدام معامـالت خاصـة.

جنوب أفريقيا
تقـع جنـوب أفريقيـا إلـى اجلنـوب مـن خـط االسـتواء وتكـون فصـول السـنة بهـا معاكسـة لتلـك 
التـي تسـود النصـف الشـمالي مـن الكـرة األرضيـة، ومناخها معتدل بصفة عامـة، فيما عدا أقصى 
اجلنـوب الغربـي للبـالد حيـث تهـب عليـه الريـاح الشـرقية التجاريـة مـن احمليـط الهنـدي، ويتنـوع 
املنـاخ تبعـاً لتنـوع االرتفاعـات واجتاهـات الريـاح والتيـارات البحريـة، فتتمتـع جبـال الـكاب مبنـاخ 
دافـئ وجـاف يف الصيـف ومنـاخ بـارد وممطـر يف الشـتاء، أمـا منطقـة السـاحل فحـارة ورطبـة يف 
الصيـف ومشمسـة وجافـة يف الشـتاء والهضـاب الشـرقية حـارة يف النهـار ومعتدلـة يف الليـل يف 
فصـل الصيـف ومعتدلـة يف النهـار وبـاردة يف الليـل يف فصـل الشـتاء، وتنخفـض درجـات احلـرارة 
عـادة إلـى دون الصفـر خـالل الشـتاء يف الهضـاب، ويتـراوح تسـاقط األمطـار فيهـا مـا بـن 65 - 
100 ملـم يف العـام، وتقـل األمطـار علـى السـاحل اجلنوبـي، وتنـدر يف منطقـة الصحـراء، وتوجـد 
منطقتـان لزراعـة النخيـل يف جنـوب أفريقيـا همـا ليمبوبـو )Limpopo( وتتسـم بتسـاقط األمطـار 
صيفـاً ومنطقـة شـمال الـكاب )Northern cape( وهـذه تتسـم بتسـاقط األمطـار يف فصـل الشـتاء 
وتواجـه زراعـة النخيـل فيهـا مشـكلة ارتفـاع مسـتوى الرطوبـة خـالل موسـم اجلنـي. )ماكوبـن، 

.)2005
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 )Limpopo( ليمبوبو
تقــع يف منطقــة النطــاق املطيــر حيــث يتســاقط املطــر صيفــاً ويصــل معــدل درجــة احلــرارة فيها 
صيفــاً إلــى 38 درجــة مئويــة ومواعيــد الهطــول املطــري هــي شــهري أيلول/ســبتمبر وشــباط/
فبرايــر وهــو موعــد نضــج الثمــار يضــاف إلــى ذلــك فــإن ارتفــاع الرطوبــة اجلويــة خــالل فتــرة 
نضــج الثمــار ال يوفــر اجلــو املثالــي للنضــج ولغــرض الزراعــة يف املنطقــة، اقتــرح زراعــة صنــف 
البرحــي الــذي يســتهلك يف مرحلــة اخلــالل )البســر( وال حاجــة لوصولــه إلــى مراحــل نضــج 

متقدمــة.

 )Northern cape( شمال الكاب
هـذه املنطقـة مزروعـة بأصنـاف مختلقـة مـن النخيـل مثـل )اخلضراوي/الزهدي/دقلـة نـور/

املجهـول(.

تأثير درجات الحرارة السائدة على نخلة التمر
أواًل: تأثير درجة الحرارة المنخفضة واالنجماد على نخلة التمر

1- تؤثـر احلـرارة املنخفضـة علـى منـو الطلـع ممـا يؤخـر موسـم األزهـار ويف موسـم التلقيـح لهـا 
تأثيـرات سـلبية علـى نسـبة العقـد لـذا يفضـل عـدم إجـراء التلقيح يف الصباح الباكـر أو آخر النهار 
واالسـتفادة مـن سـاعات النهـار مرتفعـة احلـرارة عنـد إجـراء عمليـة التلقيـح فلدرجـة احلـرارة 
عالقـة وثيقـة بنجـاح عمليـة التلقيـح وسـرعة إنبـات حبـة اللقـاح ووصولهـا إلـى البويضـة وجنـاح 

عمليـة اإلخصـاب.
2- درجـة احلـرارة املثلـى إلمتـام عمليـة التلقيـح واإلخصـاب 25-30 م° وتعتبـر درجـة احلـرارة 
8 م° هـي الدرجـة الدنيـا حلـدوث عمليـة التلقيـح، 40 م° هـي درجـة احلـرارة القصـوى، وخـارج 
هـذه احلـدود تفشـل عمليـة التلقيـح لـذا يف حالـة انخفـاض درجـات احلـرارة يتـم تكييـس الطلـع 
بعـد التلقيـح مباشـرة إن تكييـس الطلـع املؤنـث بعـد إجـراء عمليـة التلقيح تعد مـن العمليات املهمة، 
حيـث أثبتـت الدراسـات زيـادة نسـبة العقـد يف الطلعـات املكيسـة مقارنـة بغيـر املكيسـة خاصـة يف 
املواسـم التـي تنخفـض فيهـا درجـات احلـرارة وتسـقط األمطـار وتهـب الريـاح أثناء عمليـة التلقيح، 
وميكـن إزالـة األكيـاس بعـد 20-30 يومـاً مـن إجـراء العملية، وتعود زيادة نسـبة العقـد نتيجة لعملية 

التكييـس إلى:
أ- زيادة درجة احلرارة داخل األكياس بـ 3-6 درجات مئوية عن غيرها، مما يسـاعد على زيادة 

معـدل إنبـات حبوب اللقاح وحدوث عملية اإلخصاب.
ب- تؤدي عملية التكييس إلى زيادة معدل الرطوبة النسبية حول األزهار املكيسة، مما يجعل مياسم 

األزهار صاحلة لفترة أطول الستقبال حبوب اللقاح عن األزهار املعرضة للهواء.
ت- مينـع التكييـس فقـدان حبـوب اللقـاح يف حالـة هبـوب ريـاح شـديدة أو هطـول األمطـار، 

التلقيـح. وبالتالـي جنـاح عمليـة 
3- تأثير درجة احلرارة املنخفضة على األشجار املثمرة مبن كما يلي:
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التأثيردرجة احلرارة م°

أن معظـم - 6 و- 12 م° وملـدة قصيـرة رغـم  الدرجـة  لهـذه  انخفـاض احلـرارة  يقـاوم 
قـد ميـوت السـعف 

مـات جميـع سـعف النخيـل الـذي يتـراوح وعمـره مـا بـن 4 - 6 سـنوات - 7م° يف بغداد
غيـر أنـه عـاد فنمـى يف فصـل الصيـف

- 11 م يف 
كاليفورنيا

مـات جميـع سـعفه، ولكـن البرعمـة الرئيسـة )القمـة الناميـة( بقيـت حيـة 
وأعطـت منـوات مـن السـعف اجلديـدة وحملـت األشـجار طلعـا لكنـه لـم 

يعطـي اإلثمـار قليلـة

كان ضرر األوراق أقل وبعض األوراق بقيت حية ومات البعض اآلخر - 9 و- 10 م°
خاصة يف أشجار النخيل عالية االرتفاع

ويف منطقـة تدمـر يف سـورية تعرضـت مراكـز إكثـار النخيـل يف سـبخة املـوح إلـى الصقيـع عـام 
2010 وأدى ذلـك إلـى مـوت السـعف اخلارجـي للفسـائل الناميـة ولكـن لـم يحـدث ضـرر لـألوراق 
احمليطـة بالقمـة الناميـة التـي لـم تتأثـر واسـتمرت الفسـائل بالنمـو عنـد اعتـدال درجـة احلـرارة.
4- عنـد حـدوث جتمـد ملـدة 18 سـاعة فـإن التأثيـر يعتمـد علـى عمـر األشـجار أو الفسـائل وكما 

مبـن أدناه:

التأثيرعمر النخلة أو الفسيلة

بن 1 - 3 سنة
ومن جميع األصناف

أضرارها بالغة، وكثيراً من الفسائل التي عمرها سنة 
واحدة ماتت

بن 4 - 6 سنوات
مات 15 % من السعف خاصة يف صنف دقلة نور، بينما 
صنفي الزهدي واخلستاوي كانت أضرارهما أقل من 

اخلضراوي واحلالوي التي كانت أشد تضرراً

األشجار املثمرة 8 - 20 سنة
نسبة األضرار فيها قليلة

أن البساتن املروية خالل فترة التجمد كان ضررها أقل 
من غير املروية

5- طبيعة الصنف أو مقاومة الصنف
قسمت أصناف أشجار النخيل حسب مقاومتها للبرد كاآلتي:

- األصناف املقاومة )Resistance(: الزهدي، واحلياني، واألشرسي، واخلستاوي، والساير، والثوري.
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والعامـري،  والديـري،  والبرحـي،  نـور،  دقلـة   :)Moderate( املقاومـة  متوسـطة  األصنـاف   -
واملجهـول. واملناخـر،  واملكتـوم،  واخلضـراوي،  والقنطـار، 

- األصناف احلساسة للبرد )Sensitive(: البرمي، والغرس، واحلالوي، واخلالص، والفرسي.

ثانيًا: العالقة بين درجة الحرارة واألزهار )الطلع(
 )Spadixes( إن لدرجـة احلـرارة يف فصـل الشـتاء تأثيـر مباشـر علـى منو وتطور وتفتـح الطلع
وخـروج األزهـار فالشـتاء الدافـئ والصيـف املبكـر وارتفـاع درجـات احلـرارة ينعكـس تأثيرهمـا 
علـى األزهـار املبكـر وكذلـك النضـج املبكـر للثمـار يف ذلـك املوسـم أو السـنة بينمـا عندمـا يكـون 
الشـتاء بارد ودرجة احلرارة منخفضة ويتأخر دخول فصل الصيف فهذا يسـبب تأخر اإلزهار 

ونضـج الثمار.

مراحل نمو وتطور النخلة
متر حياة الفسيلة أو النخلة الفتية بعد زراعتها بثالث مراحل هي:

)Juvenile stage المرحلة األولى )الحداثة
تسـمى املرحلـة اخلضريـة )Vegetative stage( ومتتـد بـن 1-3 سـنوات، وهـي مرحلـة إنتـاج 
البراعـم اخلضريـة، وحتـدد مرحلـة احلداثـة مـن بـدء حيـاة النخلـة حتـى عمـر 3 سـنوات وتتميـز 
باسـتهالك عالـي للمـواد الكربوهيدراتيـة خـالل عمليـات تكويـن ومنـو اجلـذع والسـعف واجلـذور 
وتكويـن البراعـم يف آبـاط السـعف التـي تكـون جميعهـا براعـم خضريـة )Vegetative Buds( والتي 
تنمـو مكونـة الفسـائل ويتوقـف ذلـك علـى الظـروف البيئية وقوة منو ونشـاط النخلـة والصنف، ويف 
حالـة ظهـور طلـع أي بدايـة حمـل للنخلـة يف هـذه املرحلـة يجـب ازالتـه كليـاً وتشـجيعها علـى النمـو 
اخلضـري مـع االهتمـام الكامـل بعمليـات اخلدمـة وبشـكل خـاص الـري والتسـميد ملسـاعدتها يف 
تكويـن منـو خضـري وجـذري قويـن يكونـان قادريـن علـى إمـداد الثمـار املتكونـة باملرحلـة الثانيـة 

باملـواد الغذائيـة األمـر الـذي ينعكـس علـى قـوة اإلنتاجيـة مسـتقباًل.

نمو وانتشار األوراق في رأس النخلة 
أوراق النخيــل تنمــو وتنتشــر مــن مركــز أو قلــب النخلــة، حيــث يوجــد املرســتيم الطــريف 
)Apical meristem( علــى شــكل حدبــة صغيــرة. إن اخلاليــا املرســتيمية الطرفيــة مــن خــالل 
انقســامها تكــون النســيج احلجابــي )Mantle meristem( الــذي يكــون علــى شــكل طبقــة رقيقــة 
ــة املســماة املرســتل  ــا حتيــط باملنطقــة املركزي ــا يتــراوح ســمكها مــا بــن 4-6 خالي مــن اخلالي
)Meristel(، وينتــج عــن انقســام وتوســع خاليــا املرســتيم احلجابــي )اجلمــار( حيــث يســبب منــو 
هــذه الطبقــة اندفــاع األوراق البدائيــة املتحــورة مــن نســيج املرســتيم الطــريف إلــى األعلــى ونحــو 
اخلــارج فيكــون لــكل ورقــة امتــداد مــن اخلاليــا علــى شــكل قــوس يوصــل قاعدتهــا مبركــز النخلــة 

)املرســتل(. 
إن انقسـام وتوسـع خاليـا املرسـتل يتوافـق مـن منـو وتطـور األوراق التدريجـي وانتشـارها مـن 
الداخـل إلـى اخلـارج بشـكل حلزونـي ومتداخـل فيـؤدي إلـى منـو قلـب النخلـة بشـكله املخروطـي، 
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واألوراق متر بأربع مراحل هي:
1- املرحلة األولى: وتتضمن نشـوء أول سـبع أوراق بدائية مرسـتيمية حتيط باملرسـتيم الطريف 
يف قلـب النخلـة وتتـراوح أطوالهـا مـن أول ورقـة بدائيـة إلـى سـابع ورقـة مـا بـن 0-2 مم، وأعمارها 
مـا بـن 0-4 شـهور، ويكـون منـو األوراق الفتيـة باالنقسـام )Cell division( وتكـون محاطـة بأليـاف 

 .)Fiber sheath( قواعدها
ــن 60-8  ــا ب ــراوح عددهــا م ــة مــن األوراق ويت ــة الثاني ــة: وتتضمــن الطبق ــة الثاني 2- املرحل
ورقــة، وحتيــط بالطبقــة األولــى وتتــراوح أطوالهــا مــن أصغــر ورقــة إلــى أكبرهــا مــا بــن 
2-45 مم، وأعمارهــا مــن 5-36 شــهراً وتنمــو األوراق بطريقتــي االنقســام )الســريع( والتوســع 

الشكل رقم )1( مخطط ميثل توسع املرستل واألوراق يف النخلة البالغة
)Hilgeman,1954( املصدر
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)البطــيء(، ويصاحبهــا انقســام ســريع يف خاليــا املرســتيم احلجابــي )اجلمــار( وبدايــة توســع 
ــا املرســتل. خالي

3- املرحلة الثالثة: وتتضمن طبقة ثالثة مكونة من 20 ورقة متوسعة بسرعة وحتيط بالطبقتن 
السـابقتن، وعددهـا وترتيبهـا مـن 60-80 ورقـة تتـراوح أطوالهـا مـا بـن 4.5-250 سـم، وأعمارهـا 
مـا بـن 36-48 شـهراً. وتكـون مكتملـة الطـول، ولكـن الوريقـات )اخلـوص( ال تـزال غيـر متكشـفة، 
وتزداد خالل هذه املرحلة سـرعة انقسـام اخلاليا يف املرسـتم احلجابي، كما تزداد سـرعة توسـع 

خاليا املرستل تدريجياً.
4- املرحلــة الرابعــة: وتتضمــن 25 ورقــة كبيــرة ترتيبهــا مــن 80-115 ورقــة، وتتــراوح أطوالهــا 
مــا بــن 2.5-5 متــر، وأعمارهــا مــن 48-66 شــهر، وتكــون كاملــة النضــج. واألوراق البالغــة 
وفقــدان صبغــة  والتصلــب  باجلفــاف  تبــدأ  األخيــرة  والعشــرة  للخــارج،  ومنحنيــة  متدليــة 
الكلوروفيــل وتصبــح يف نهايــة عمرهــا )6 ســنوات( حيــث ميكــن قطعهــا وإزالتهــا بعمليــة التقليــم 

ــة. وتظهــر العناقيــد الزهريــة يف آبــاط أوراق هــذه املرحل

ومن مراحل توزيع األوراق في رأس النخلة يتضح لنا:
1- أن املرسـتيم الطـريف للنخلـة محـاط بطبقـة متراصـة مـن 60 ورقـة فتيـة متدرجـة يف احلجـم 

ومغلفـة بقواعدهـا وأليافها.
2- نتيجـة لالنتشـار اللولبـي لـألوراق وارتفـاع قلـب النخلـة، فإن اجلذع يزداد طـوالً مبقدار ثابت 
تقريبـاً، ويعتمـد ذلـك علـى ظـروف البيئـة ومبقـدار 60 سـم يف كل سـنة. وبذلـك ميكـن تقديـر عمـر 

النخلـة عـن طريق ارتفـاع جذعها.
3- هنــاك عالقــة بــن عمــر النخلــة وعــدد األوراق الــذي تنتجــه ســنوياً، فالنخلــة التــي يتــراوح 
عمرهــا مــا بــن 9-15 ســنة تنتــج ســنوياً مــا معدلــه 20 ورقــة وبحجــم أكبــر مــن تلــك التــي 
تنتجهــا النخلــة التــي عمرهــا أقــل مــن 9 ســنوات، والنخلــة التــي بعمــر مــا بــن 30-40 ســنة تنتــج 
أكبــر حجــم ممكــن مــن األوراق تبعــاً للصنــف والبيئــة، وعندمــا يــزداد عمــر النخلــة إلــى أكثــر 

مــن 40 ســنة فإنهــا متيــل إلــى إنتــاج ســعف أصغــر حجمــاً.

تكّون البراعم في آباط األوراق وتحورها 
يف الزاوية احملصورة بن عنق الورقة واجلذع )الساق( املسماة اإلبط يوجد نسيج مرستيمي ينمو 
اإلبطي  البرعم  ورقة يسمى  كل  إبط  يقع يف منتصف  الشكل  مثلث  واسع  واحد عريض  برعم  منه 

)Axillary bud( أو البرعم اجلانبي )Lateral bud( وهذا البرعم يتكشف إلى:
.)Offshoot( )1- منو خضري )فسيلة

.)Inflorescences( 2- نورة زهرية
3- شكل غير محدد التركيب يجمع أجزاء خضرية وزهرية غير تامة التكوين.

4- ال يتكشف البرعم وميوت.
5- يف دراسـة تشـريحية أجريـت ملعرفـة حالـة البراعـم املتكونـة يف آبـاط األوراق حيـث مت تشـريح 
عـدد مـن أشـجار النخيـل يف ثالثـة مواعيـد بـدءاً مـن شـهر أيلول/سـبتمبر حتى شـهر تشـرين الثاني/
نوفمبـر ومت الكشـف عـن البراعـم املوجـودة يف آبـاط األوراق ملعرفة حالتها ونوعها وحسـب تسلسـلها، 

واتضـح مـن هـذه الدراسـة النتائـج املبينـة يف اجلـدول رقـم )20(.
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جدول رقم )20( أرقام البراعم وحالتها حسب موعد التشريح

رقم البرعم
تاريخ التشريح والكشف على البرعم

9/ 1810/ 810/2011/3

1DDbD

3rDbD

5brbr

9bbbI

12bbbI

15bbbI

17b*bbI

19b*b*bI

21b*b*b*I

22b*b*b*I

D: برعم ميت / r: برعم مثبط منوه ويحتمل أن ميوت / b: برعم طبيعي غير متكشف
. )Spike leaf( البرعم املوجود يف إبط :b* / برعم متكشف إلى زهرة :I

 ويالحـظ مـن اجلـدول أن معظـم البراعـم التـي توجـد يف آبـاط األوراق التـي تلـي مباشـرة آخـر 
ورقـة فيهـا عـذق وهـي )1، 3( تكـون ميتـة. وتكشـف البراعـم يحصـل يف مجموعـة متتاليـة مـن 

البراعـم ويف وقـت واحـد كمـا هـو احلـال مـن البرعـم )6 - 22( ويف املوعـد الثالـث.

تكون النموات الخضرية )الفسائل( 
فســائل  ينتــج  الــذي   )Phoenix( اجلنــس  أنــواع  مــن  الوحيــد  النــوع  هــي  التمــر  نخلــة 
)Offshoots(، وتعــرف الفســيلة بأســماء مختلفــة حســب مناطــق زراعــة النخيــل، فتســمى 
)اخللفــة، والفــرخ، والبقمــة، والفــرس، والنقيلــة(، وهــي ناجتــة عــن برعــم إبطــي يتكــون 
ــل يف إعطــاء  ــة، وتســتمر أشــجار النخي ــى مــن منــو النخل ــط الســعفة يف املراحــل األول يف إب
الفســائل حتــى عمــر 10 ســنوات، بعدهــا تكــون كل البراعــم زهريــة. ويتــراوح عــدد الفســائل 
التــي تعطيهــا النخلــة مــا بــن 8-33 فســيلة، وحســب األصنــاف، فهنــاك أصنــاف تعطــي أعداداً 
قليلــة مــن الفســائل مثــل املكتــوم والبرحــي الــذي يكــون 8 فســائل، وأصنــاف عاليــة الفســائل 
مثــل البــرمي واحليانــي ومشــرق والزهــدي الــذي يعطــي 33 فســيلة. )البكــر، 1972(. وميكــن 
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تقســيم أصنــاف النخيــل إلــى مجموعتــن )ســهلة التجذيــر(، و)صعبــة التجذيــر(، وهــذه تتمثــل 
يف األصنــاف اجلافــة املنتشــرة يف جنوبــي مصــر وشــمالي الســودان حيــث حتتــاج ملعامــالت 

خاصــة للحصــول علــى نســبة جنــاح عاليــة.

عدد الفسائلالصنف

15خالص

8برحي

30زهدي

5خضري

6نبتة سيف

8سكري

12صقعي

جميـع البراعـم تقريبـاً املوجـودة يف آبـاط أوراق النخلـة الفتيـة أو الفسـيلة الكبيـرة تتحـور إلـى 
فسـائل )Offshoots( ويكـون ذلـك بشـكل مجاميـع أو سالسـل مـن البراعـم التـي تتـراوح أعمارهـا 
مـا بـن 18-30 شـهراً، ويفصلهـا عـن مركـز القمـة الناميـة 15-18 برعمـاً فتيـاً تقـع يف آبـاط األوراق 
الصغيرة البطيئة النمو والتي يبلغ عمرها سـنتن، ويتم هذا التحور يف وقت واحد هو فصل الربيع.
إن تكشــف البراعــم اإلبطيــة إلــى فســائل يكــون يف آبــاط األوراق غيــر املفــردة اخلــوص قبــل 
)Spike leaf(، بينمــا يكــون الوضــع معكوســاً يف حالــة تكشــف البراعــم اإلبطيــة إلــى أزهــار 
حيــث يكــون بعــد )Spike leaf(. إن البراعــم مــن التسلســل 1-15 تكــون غيــر جاهــزة للتحــول 
إلــى فســائل، ولكــن بعــد البرعــم 15 تتحــول إلــى فســائل إذا توافــرت الظــروف املالئمــة 
لتحولهــا. إن الفســائل تظهــر علــى دفعــات حيــث تتحــول مجموعــة براعــم إلــى فســائل تليهــا 
مجموعــة براعــم ال تتحــول إلــى فســائل وإمنــا إلــى منــو يشــبه اإلغريــض، ولكــن يكــون غيــر 

متميــز، ثــم مجموعــة براعــم تتحــول إلــى فســائل. 
إن العامـل الـذي يحـدد حتـول البراعـم إلـى فسـائل هـو عامـل هرمونـي يتكـون يف القمـة الناميـة 

وينتقـل بعـد ذلـك إلـى البراعـم ويحولهـا إلـى منـو خضـري )فسـيلة(.
ودرس Hilgeman (1954) موضـوع حتـول البراعـم اإلبطيـة إلـى فسـائل حيث قام بتشـريح عدد 
كبيـر مـن الفسـائل ومـن النخيـل الفتـي )Young palm( يتـراوح عمـره مـا بـن 7-8 سـنوات، وميكـن 

تلخيـص النتائـج التـي حصـل عليهـا مبا يلي:
1- إن تكشـف البراعـم اإلبطيـة يف إبـط الورقـة يكـون مـع بـدء أو مالزم لتكويـن بداءتها يف القمة 

النامية.
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2- إن الفسـائل تتكشـف أو تتميـز يف مجاميـع أو سالسـل )Series( مـن البراعـم التـي يتـراوح 
عمرهـا مـا بـن 18-30 شـهراً وتبعـد عـن القمـة الناميـة )15 - 18( برعم. والبراعم املتكشـفة تكون 
يف آبـاط أوراق عمرهـا )2( سـنة وطولهـا )2.5-5( سـم، وإن عمليـة التكشـف حتـدث للمجموعـة 
يف وقـت واحـد يف الربيـع ويفتـرض أن مـادة يعتقـد أنهـا اوكسـن )Auxin( توجـد يف القمـة النامية 
للنخلة ومرتبطة بتكشـف األوراق وتكشـف الفسـائل وخروجها على هيئة دفعات، ويعتقد أن املادة 
الهرمونيـة يـزداد تركيزهـا يف الشـتاء إلـى مسـتوى أكثـر من حاجـة القمة الناميـة، وبالتالي انتقالها 

إلـى البراعـم اإلبطيـة التـي تكـون يف العمـر املناسـب للتحـول إلى فسـائل.
3- الفسـائل بعـد متيزهـا تنمـو ببـطء مـدة 10-15 شـهراً حتـى تتكشـف وريقـات األوراق التـي يف 

إبطهـا الفسـائل التـي تسـرع يف النمـو وتقـوم بوظائفها.
4- يحيـط بالفسـيلة املتكشـفة قناتـن واحـدة مقابلـة لألخـرى هـي احلـواف اجلانبيـة للبرعـم، 
وتبـدأ القمـة الناميـة للفسـيلة بتكويـن بـداءات األوراق. ويف البدايـة تتكشـف بدايـة ورقتـن وينمـو 
من قواعد األوراق املتكونة من برعم الفسـيلة تكوين سـاق قصير يسـمى العنق )Neck( وهو الذي 
يربـط الفسـيلة بالنخلـة األم ويسـمى )الفطامـة(، وتبـدأ القمـة الناميـة بإنتـاج األوراق بالترتيـب 
العادي املسـمى )13 - 15(، وعادًة يكون شـكل الفسـيلة يف بداية حياتها غير منتظم بسـبب ضغط 

قاعـدة الورقـة التـي توجـد يف إبطهـا الفسـيلة.
5- بعـد ظهـور األوراق يف الفسـائل فـإن املجاميـع األخـرى مـن البراعـم والتـي توجد بن مجاميع 
الفسـائل تتحـور إلـى تراكيـب ليفيـة نحيفـة وطويلـة تسـمى أشـباه الطلـع )Spadix- like( متـوت 

قبـل خروجهـا مـن آبـاط األوراق. 

الشكل رقم )2( يوضح حالة البراعم اإلبطية على افتراض أن النخلة تنتج 22 برعم وورقة سنوياً
)Hilgeman,1954( املصدر



62

الوصفمجاميع البراعم

متثل األوراق التي يف آباطها تكونت البراعم الزهرية التي انتجت رقم 1
محصول العام احلالي

متثل مجموعة األوراق التي يف آباطها البراعم احلديثة التي تكشفت إلى رقم 2
نورات زهرية وتتفتح يف املوسم القادم

مجموعة األوراق التي لم تظهر يف قلب النخلة ولم تنفرد ورقاتها بعدرقم 3

المرحلة الثانية )االنتقالية( 
تسـمى باملرحلـة الوسـطية )Intermediate stage( ومتتـد بـن 3-8 سـنوات، وتتميـز هـذه املرحلـة 
املرحلـة  هـذه  األبطيـة يف  والبراعـم  واملخزونـة،  املسـتهلكة  الكربوهيدراتيـة  املـواد  بـن  بالتـوازن 
تتكشـف إلـى براعـم خضريـة )فسـائل( أو براعـم زهريـة )Flowering Buds( منـو إلـى نـورات 
زهريـة )طلـع(. وهـي مرحلـة إنتـاج براعـم خضريـة وزهريـة، وتنشـأ الطلعـة مـن برعـم زهـري ينمـو 
يف إبـط الورقـة وغالبـاً يف آبـاط األوراق يف آبـاط األوراق أسـفل البرعـم الطـريف )القمـة الناميـة( 

وتتـوزع بشـكل حلزونـي وتكـون موزعـة بالتسـاوي علـى محيـط النخلـة. 

تحور البراعم إلى نورات زهرية 
بعـد عمـر ثـالث سـنوات، ويف املرحلـة االنتقاليـة، متيـل البراعـم اإلبطيـة إلـى التحـور وتكـون 
خليطـة بـن الفسـائل والنـورات الزهريـة معـاً، ولكـن بعـد عمـر ثمـان سـنوات تكون جميـع البراعم 

.)Spadix -متحـورة إلـى نـورات زهريـة )طلـع
ومــن الدراســات التشــريحية يتضــح أن البراعــم الزهريــة تنتــج مــن مجاميــع أو سالســل 
متصلــة مــن البراعــم، ولكــن منــو العناقيــد الزهريــة يبــدأ مــن أصغــر البراعــم وأكثرهــا فتــوة 
والواقعــة بالقــرب مــن قلــب النخلــة، وتنتــج طلعــات أكبــر حجمــاً مــن تلــك الناميــة مــن براعــم 
أقــدم وأكبــر حجمــاً وتكــون بعيــدة عــن مركــز قلــب النخلــة.  وتشــير الدراســات إلــى أن تكــون 
النــورات الزهريــة يحصــل بعــد أربــع ســنوات مــن حتــور البراعــم، فخــالل الســنة األولــى يتحــور 
عــدد مــن البراعــم يف آبــاط األوراق املرقمــة )84-104( ويف الســنوات الثــالث التاليــة يســتمر 
التحــور يف آبــاط األوراق املرقمــة )21-84( وتتوســع تلــك البراعــم ببــطء بــدون تغييــر يف 
التركيــب الداخلــي أو الشــكل اخلارجــي. وخــالل هــذه الفتــرة تتوســع األوراق التــي يف إبطهــا 
تلــك البراعــم ببــطء شــديد أيضــاً حتــى آخــر ســتة شــهور فيشــتد منوهــا واســتطالتها لتصــل 

إلــى أقصــى طــول للبرعــم اإلبطــي )5-7 مم(.
وقـــام Masmoudi وآخـــرون )2009( مبتابعـــة تطـــور األزهـــار املؤنثـــة يف ســـتة أصنـــاف 
أنثويـــة تونســـية وحـــددوا املراحـــل املختلفـــة واملتعاقبـــة التـــي متـــر بهـــا األزهـــار منـــذ بدايـــة 
ـــزات وســـمات  ـــا وصـــف ممي ـــة مراحـــل مت فيه ـــع بثماني ـــح وانشـــقاق الطل ـــى التفت ـــا وحت تكونه
كل مرحلـــه مـــع تطـــور طـــول الغـــالف اخلارجـــي للطلـــع وطـــول النـــورة الزهريـــة وكمـــا مبـــن يف 

اجلـــدول رقـــم )21(.
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جدول رقم )21( املراحل املختلفة واملتعاقبة لنمو األزهار يف نخيل التمر

مراحل منو 
الطلع

طول 
النورات
)سم(

طول األغلفة 
اخلارجية 

لألغاريض )سم(
مميزات كل مرحلة

املرحلة 
األولى

أقل من 
 1.5

أقل من 3.5 
مبـادئ  الزهـري  املرسـتيم  بدايـة  تكـون 
غيـر  مرسـتيمية  كتـل  شـكل  علـى  زهريـة 

. ة متميـز

املرحلة 
الثانية 
والثالثة

من 1.5 
إلى 5 سم

من 3.5
إلى 11 سم

األول  الزهـري  احمليـط  يتميـز  وفيهـا   
الزهـري  واحمليـط  3سـبالت  مـن  املكـون 
الثانـي الـذي يتكـون مـن 3 بتـالت أي بداية 

والبتـالت. السـبالت  تكـون 

املرحلة 
الرابعة 
واخلامسة

من 5 إلى 
10 سم

من 11
إلى 23 سم

 وفيهـا تكـون بدايـة متيـز وتطـور األسـدية 
العقيمـة إلـى محيطـن خارجـي مكـون مـن 
وداخلـي  السـبالت  تقابـل  أسـدية  ثـالث 
البتـالت  تقابـل  أسـدية  ثـالث  مـن  مكـون 
األعضـاء  انفصـال  بدايـة  ذلـك  ويلـي 
اخلارجـي  باحمليـط  العقيمـة  الذكريـة 

والداخلـي. 

املرحلة 
السادسة
والسابعة

من 10 إلى 
18 سم

أكثر من 23 سم 

ابـاط األوراق  يبـدأ الطلـع يف الظهـور يف 
ومـع  بعضهـا  عـن  الكرابـل  انفصـال  ويتـم 
منـو  يكـون  السادسـة  املرحلـة  بدايـة 
األسـدية العقيمـة بطيئـاً ومتأخـراً ويثبـط 
منوهـا ونشـاطها بينمـا تسـتمر الكرابـل يف 

النمـو.

املرحلة 
الثامنة

انشقاق 
انشقاق الطلعالطلع

تكـون األزهـار مكتملـة أي ناضجة وجاهزة 
للتلقيـح بينمـا األسـدية تظهـر علـى شـكل 

نـدب أو آثـار ال وظيفـة لهـا.

أما عدد البراعم الزهرية املتحورة خالل تلك الفترة ويف كل موسم، فيتأثر بكمية الكربوهيدرات 
يونيو،  حزيران/  أشهر  بن  املمتدة  الفترة  خالل  وبراعمها  النخلة  يف  نشأ  بصورة  املتجمعة 
وتشرين األول/ أكتوبر من السنة. ويف مجموعة جتارب قام بها Hilgeman (1954) يف والية 
أريزونا على أشجار نخيل مثمرة من صنفي غرس ودقلة نور حيث قام بإجراء تشريح لعدد 
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كبير من األشجار ويف مواعيد مختلفة بدءاً من 18 سبتمبر وحتى 3 نوفمبر وبينت نتائج عملية 
التشريح: 

1- إن حتـور البراعـم اإلبطيـة إلـى براعـم زهريـة وتكـون مبـادئ األزهـار والنـورات الزهريـة 
يف النخلـة البالغـة يحـدث مـرة واحـدة وبسـرعة خـالل فتـرة قصيـرة يف كل موسـم مـن مواسـم 
حمـل األشـجار وهـذه الفتـرة الزمنيـة محصـورة بـن 20 تشـرين األول )أكتوبـر( و2 تشـرين الثانـي 
)نوفمبـر( مـن السـنة التـي تسـبق ظهـور الطلـع يف موسـم األزهـار الـذي يبـدأ مـن شـهر ينايـر يف 

األصنـاف املبكـرة جـداً حتـى إبريـل يف األصنـاف املتأخـرة. 
2- تكـون البراعـم اإلبطيـة علـى شـكل مجموعـة أو سلسـلة مـن البراعـم يف أبـاط أوراق )سـعف( 
يتـراوح عمرهـا بـن 4-5 سـنوات وهـي كاملـة النمـو اكتمـل منوهـا وبـدأت القيـام بوظيفتهـا بفعاليـة 
وكفـاءة تامـة خـالل السـبعة أشـهر التـي تسـبق تاريـخ التحـور أي يف الفتـرة مـن أول شـهر نيسـان 

)إبريـل( حتـى األول مـن تشـرين الثانـي )نوفمبـر(.
3- البراعـم اإلبطيـة املوجـودة يف آبـاط األوراق التـي تكتمـل وتنفـرد وريقاتهـا بعد منتصف شـهر 

نوفمبـر تكـون غيـر متميـزة إلى نـورات زهرية.
وهـذا األمـر أكـده DeMason، وآخـرون )1982( يف دراسـتهم لتميـز وتطـور البراعـم اإلبطيـة 
ألشـجار نخيـل ذكريـة وأنثويـة ناجتـة مـن تهجـن لصنـف دقلـة نـور، وقامـوا بتشـريح عـدد مـن 
األشـجار ومبواعيد شـهرية بدءاً شـهر نوفمبر وحتى شـهر فبراير وملدة سـنتن وأكدوا يف جتربتهم 

أن البراعـم تتميـز إلـى نـورات يف شـهر نوفمبـر وليـس قبـل هـذا الوقـت. 

العوامل المؤثرة على تميز البراعم اإلبطية
عدد البراعم اإلبطية التي تتميز إلى نورات زهرية )طلع( يف النخيل املثمر يختلف من صنف 
آلخر ومن سنة ألخرى، وأن عدد البراعم الزهرية املتحورة خالل الفترة التي حددتها األبحاث بن 
20 تشرين األول )أكتوبر( حتى 2 تشرين الثاني )نوفمبر( وهي احلالة الطبيعية يتأثر بعاملن هما:

1- كمية الكربوهيدرات المتراكمة في البرعم
لكميــة الكربوهيــدرات املتراكمــة علــى هيئــة نشــا )Starch( خــالل الفتــرة الزمنيــة املمتــدة 
بــن أشــهر حزيــران )يونيــو( حتــى تشــرين األول )أكتوبــر( مــن الســنة تأثيــر كبيــر علــى تكشــف 
البرعــم الزهــري وبشــكل خــاص خــالل الفتــرة الزمنيــة املمتــدة مــن يوليــو حتــى ســبتمبر، وهــذه 
يجــب أن ال تقــل عــن مســتوى معــن وهــي تتأثــر بكميــة وحجــم احملصــول املوجــودة علــى النخلــة 
يف املوســم وخــالل نفــس الفتــرة الزمنيــة، وهــذه الكربوهيــدرات التــي تنتجهــا األوراق توجــه يف 

أربعــة اجتاهــات أو تقســم إلــى أربعــة أقســام: 
- القسـم األول/ يذهب إلى مركز الفعالية والنشـاط يف األشـجار )القمة النامية( التي تسـتويف 

احتياجاتها أوالً. 
- القسـم الثاني/ يوجه إلى العذوق الثمرية املتواجدة على النخلة، خالل املوسـم والتي تسـتنفذ 

كميـة كبيـرة منهـا يف تغذية الثمار وتطورها ونضجها.
- القسم الثالث/ يوجه إلى اجلذور لسد حاجتها من الطاقة الالزمة لعملية االمتصاص.

- القسم الرابع/ ما تبقى من الكربوهيدرات، ويوجه إلى البراعم الزهرية ويتراكم فيها كونه 
ضرورياً لتغذيتها وحتورها إلى عناقيد زهرية )طلع(، ومن هنا يجب مراعاة التوازن اخلضري/
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الثمري وبشكل خاص نسبة األوراق إلى العذوق الثمرية املوجودة يف النخلة خالل السنة احلالية، 
فإذا كان احلمل غزيراً وغير متناسب مع عدد األوراق حيث أن النسبة يجب أن تكون تسع أوراق 
لكل عذق ثمري فإن العذوق الثمرية تستنفذ كميات كبيرة من الكربوهيدرات، ويكون النشا املتجمع 
يف البراعم قلياًل مما يسبب موت عدد كبير منها وعدم تكشفها وبالتالي يكون احلمل ضعيفاً يف 

املوسم التالي، وبهذا اخلصوص أجريت جتربة على صنف الغرس كانت النتائج كما يلي:

عدد البراعم الزهرية التي تكشفتاملعاملة

13تقليم لألوراق وترك 7 أوراق لكل عذق

23إزالة احملصول )كافة العذوق( يف شهر إبريل

إزالة جميع األوراق يف شهر إبريل وترك 
4احملصول كما هو

وقـدرت كميـة الكربوهيـدرات )النشـا( املتراكمـة يف البراعـم حيـث لوحـظ زياتهـا مـع زيـادة عـدد 
األوراق املتروكـة لـكل عـذق.

حيـث أجريـت دراسـة أخـرى ملعرفـة تأثيـر إزالـة األوراق والثمار من األشـجار ومدى تأثير ذلك على 
تكشـف األزهار يف نخلة التمر للموسـم التالي وكانت معامالت التجربة كما يلي:

1- احملايدة تركت األوراق والعذوق كما هي وكان عددها 61 ورقة وعليها 10عذوق.
2- أشجار أزيلت جميع ثمارها وتركت أوراقها كما هي 71 ورقة.

3- أشجار أزيلت جميع أوراقها وتركت ست أوراق فقط وعليها 16 عذق ثمري.
 بـدأ تنفيـذ هـذه التجربـة يف نيسـان/ إبريـل وأخـذت القياسـات اآلتيـة يف شـهر كانـون الثانـي/ 

ينايـر وكانـت النتائـج كمـا يف اجلـدول رقـم )22(. 
جدول رقم )22( عدد األوراق النامية حسب معامالت التجربة

معاملةاحملايدةالصفات
إزالة الثمار

معاملة
إزالة األوراق

151913عدد األوراق التي تكشفت ومنت يف فترة الدراسة

9.911.28.6وزن الورقة )لبرة(

7.611.27.1طول البرعم )يف شهر أيلول/ سبتمبر(

5111عدد البراعم امليتة يف شهر كانون الثاني/ يناير

13234عدد النورات املوجودة يف شهر كانون الثاني/ يناير
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واستنتج من التجربة:
1- أكبـر عـدد مـن األوراق تكشـف خـالل فتـرة الدراسـة يف املعاملـة الثانيـة، وكذلـك كان وزنهـا 

أكبر.
2- زاد عـدد البراعـم امليتـة يف املعاملـة الثالثـة، وكذلـك انخفـض معـدل منـو البراعـم، وهـذا 

مرتبـط باحلالـة الغذائيـة للشـجرة التـي تعتمـد علـى وجـود األوراق.
3- أكبـر عـدد مـن النـورات الزهريـة كان يف املعاملـة الثانيـة، وهـذا يرجـع إلـى قـوة الشـجرة 

الغذائيـة. وحالتهـا 
4- نسبة األوراق إلى الثمار تؤثر على عدد النورات املتكشفة.

5- أمـا بالنسـبة لتراكـم الكربوهيـدرات يف البراعـم فلقـد وجـد أن النشـا يتراكـم يف الفتـرة مـن 
متـوز/ يوليـو- أيلـول/ سـبتمبر، وأن األوراق التـي لـم ينفـرد خوصهـا فشـلت البراعـم يف آباطهـا 

بسـبب عـدم تراكـم كميـة مـن الكربوهيـدرات فيهـا.
6- تراكمـت كميـة كبيـرة مـن الكربوهيـدرات يف آبـاط األوراق )املعاملـة الثانيـة( أمـا املعاملـة 

الثالثـة احتـوت براعمهـا علـى كميـات قليلـة مـن النشـا.
7- البراعـم التـي تكشـفت هـي التـي وجـدت يف آبـاط أوراق بـدأت القيـام بوظائفهـا يف شـهر 

أيلـول/ سـبتمبر وكان موقعهـا متوسـطاً يف رأس النخلـة.

ومما تقدم يفترض:
1- أن النبـات يسـتويف احتياجاتـه مـن الكربوهيـدرات للقمـة الناميـة والثمار أوالً، وما يزيد يتجه 

إلـى البراعم املتكشـفة ويتراكم فيها.
2- أن هنـاك مـادة هرمونيـة تتكـون يف األوراق أواخـر شـهر تشـرين األول/ أكتوبـر وأوائـل شـهر 
تشـرين الثانـي/ نوفمبـر ويف الفتـرة مـن 10/20 - 11/3. وهـذه املـادة تنتـج عـادة بواسـطة األوراق 

النشـطة وهـي التـي تقـوم بتحفيـز تكشـف البراعـم املوجـودة يف إبـط الورقـة.

2- المحفز الهرموني تحرر الهرمونات )االوكسينات( الداخلية
أشـار Hilgeman (1954) أن هنـاك محفـز زهـري يتكـون يف األوراق بفعـل االسـتجابة للتوقيـت 
مـواد هرمونيـة  تتحـرر  الفتـرة  نفـس  )Response to definite photo-period( خـالل  الضوئـي 
للتميـز ويعمـل علـى  تكـون مهيئـة  التـي  البراعـم اإلبطيـة  إلـى  وتنتقـل  )اوكسـينات( مـن األوراق 
حتفيزهـا أو تنبيههـا )Tirggor( لتبـدأ عمليـة حتـور البراعـم )Bud differentiation(، إلـى نـورات 
زهريـة وبعـد تولـد البراعـم تأخـذ بالنمـو البطـيء علـى شـكل طلعـات صغيـرة بـدءاً مـن 2 تشـرين 
الثانـي )نوفمبـر( وحتـى 1 كانـون الثانـي )ينايـر( مـن السـنة التاليـة ويتسـارع منوهـا بعـد ذلـك، وأن 
حتـور ونشـوء الشـماريخ الزهريـة داخـل الطلعـة يبـدأ خـالل شـهر نوفمبـر مـن السـنة السـابقة 

ويتبعهـا اسـتطالة الشـماريخ والطلـع خـالل شـهر ينايـر. 
ويف جتربـة عمليـة تؤكـد مـا ذكـر أعـاله، أجريـت علـى أشـجار صنـف دقلـة نـور بعمـر 13 سـنة 
حيـث كانـت أوراقهـا تـزال مبواعيـد شـهرية بـدءاً مـن 11 يوليـو وحتـى 17 نوفمبـر وبعدهـا يغطـى 
رأس النخلـة بالكامـل بغطـاء أسـود ملنـع وصـول الضـوء وجـرى حسـاب العذوق الثمريـة املوجودة يف 

سـنة إزالـة األوراق والسـنة التاليـة وكمـا هـو مبـن يف اجلـدول رقـم )23(.
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جدول رقم )23( تأثير موعد إزالة األوراق على عدد العذوق يف السنة التالية

عدد العذوق على النخلةموعد إزالة األوراق
يف سنة إزالة األوراق

عدد العذوق املتكونة
يف السنة القادمة

صفر118 يوليو

صفر228 يوليو

صفر139 أغسطس

صفر266 أغسطس

صفر249 سبتمبر

صفر277 أكتوبر

1776 نوفمبر

أظهرت نتائج الدراسة:
1- أن إزالـة األوراق خـالل الفتـرة مـن 11 يوليـو حتـى 27 أكتوبـر يف سـنة التجربـة منـع متيـز 
البراعـم اإلبطيـة إلـى نـورات زهريـة ممـا يشـجع عـدم تكون عـذوق يف النخلة يف السـنة التالية وذلك 

لعـدم تكـون احملفـز الهرمونـي )االوكسـن( وانتقالـه مـن األوراق إلـى البراعـم.
2- إزالـة األوراق يف شـهر نوفمبـر لـم مينـع أو يعيـق متيـز البراعـم إلـى نـورات زهريـة ممـا يـدل 
على أن احملفز الهرموني )االوكسـن( يتكون يف األوراق يف الفترة التي تسـبق نهاية أكتوبر وينتقل 
إلـى البراعـم قبـل هـذا املوعـد، وهـذا واضـح يف موعـد 17 نوفمبـر حيـث تكـون الطلـع يف السـنة 

التاليـة علـى الرغـم مـن إزالـة كافـة األوراق.
3- احملفـز الهرمونـي يتكـون يف األوراق النشـطة وينتقـل إلـى البراعـم يف نهايـة أكتوبـر وبدايـة 
نوفمبـر حيـث ميكـن أن ينتقـل احملفـز الهرمونـي نحـو األسـفل حيـث توجـد الفسـائل أو الرواكيـب 
ويشـجع براعمهـا اإلبطيـة إلـى التميـز إلـى نـورات زهريـة يف وقـت مبكـر غيـر موعـد أزهارهـا 

الطبيعـي.

أخيراً ميكن القول أن حتول إلى البراعم إلى نورات زهرية يحتاج إلى:
1- الكربوهيـدرات: تراكـم كميـة كافيـة مـن الكربوهيـدرات يف البراعـم وهـذه تتراكـم بعـد أن 
تأخـذ القمـة الناميـة احتياجاتهـا وبعدهـا الثمـار ومـا تبقـى يتراكم يف البراعـم ليحفزها على النمو 

ألن عمليـة النمـو حتتـاج إلـى طاقـة تسـتمدها مـن الكربوهيـدرات.
2- احملفز الهرموني: هناك عامل يتحرر من األوراق يف نهاية شـهر أكتوبر وأوائل شـهر نوفمبر 
يـؤدي إلـى حتفـز تكشـف البراعـم يف هـذا الوقـت وهـذا العامل هـو مادة هرمونية )اوكسـن( ينتقل 

مـن الورقـة إلـى البرعـم املوجود يف إبطهـا ويحفزه على النمو.
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3- درجـات احلـرارة: أن لدرجـات احلـرارة السـائدة أواخـر اخلريـف تأثيـر مباشـر علـى منـو 
تفتحـت األزهـار بصـورة مبكـرة. إن درجـات  وتفتـح النـورات الزهريـة فكلمـا كان اجلـو دافئـاً 
احلـرارة املنخفضـة تؤثـر علـى البراعـم الزهريـة، وعمومـاً فـإن حلـرارة الشـتاء تأثيـر مباشـر 
واحلـرارة   ،)Blossoming( األزهـار  تفتـح  مـن  يعقبـه  ومـا   )Spathe( الطلـع  وتطـور  علـى منـو 
التـي حتصـل بعـد تفتـح األزهـار فيكـون لهـا تأثيـر علـى وقـت النضـج )Ripening(. وأن مجمـوع 

الوحـدات احلراريـة )Heat units( لـه تأثيـر علـى منـو الثمـار.

عدد الطلع المنتج سنويًا
يختلـف عـدد الطلـع املنتـج سـنوياً حسـب الصنـف وقـوة منـو النخلـة وحسـب اجلنـس فالنخلـة 
املذكـرة تنتـج مـا بـن 10-30 طلعـة سـنوياً وقـد يصـل إلـى 40 يف بعـض األفحـل بينمـا يف األصناف 
املؤنثـة يتـراوح بـن 0 20- طلعـة وميكـن وضـع معادلـة ونسـبة حسـابية للتقديـر هـي أن عـدد الطلع 
املنتـج لهـذا املوسـم يسـاوي 3/1 إلـى 3/2 مـن عـدد السـعف املتكـون يف السـنة املاضيـة، ويتأثـر 
حجـم الطلعـة مبوقعهـا يف رأس النخلـة )القمـه الناميـة( وموعد ظهورهـا فالطلع القريب من القمه 
الناميـة واملبكـر يف الظهـور يكـون أطـول وأعـرض مـن الطلـع الـذي يليـه وينمـو أسـفله والـذي يظهر 

آخر املوسـم.

المرحلة الثالثة )مرحلة البلوغ( 
تسـمى املرحلـة الثمريـة )Fruiting stage( وهـي مرحلـة البلـوغ )Adult stage( وتبـدأ مـن عمـر 
8-10 سـنوات حتـى نهايـة عمـر النخلـة وتتميـز بتخزيـن املـواد الكربوهيدراتيـة يف جـذع النخلـة 
والبراعـم األبطيـة تتكشـف إلـى براعـم زهريـة )طلـع( بدرجـة رئيسـية وقـد تنمـو بعـض البراعـم 
اخلضريـة السـابقة إلـى فسـائل هوائيـة )رواكيـب( علـى جـذع النخلة، وال تتوقـف النخلة عن تكوين 
البراعـم الزهريـة طيلـة حياتهـا التـي تصـل إلـى 100 سـنة ولكن مـع تقدمها بالعمـر ينخفض معدل 

إنتاجهـا وتضعـف وتكـون الثمـار صغيـرة احلجـم.

Aerial )High( offshoot )الفسيلة الهوائية(
يسـمى الراكـوب )الطاعـون، والـرادف، والعـاق، والدمـل( ألنـه يتكـون يف مـكان مرتفـع علـى جـذع 
الهوائيـة  الفسـيلة  التربـة  تنمـو فـوق سـطح  التـي  الفسـيلة  النخلـة وليـس يف قاعدتهـا. وتسـمى 
)الراكـوب أو الركابـة أو ركاب(، والراكـوب برعـم سـاكن يف إبـط قاعـدة الورقة ويبقى لفترة طويلة، 
ومـا إن تتوافـر الظـروف املالئمـة لـه أو تـزول أسـباب سـكونه، حتـى ينمـو مكونـاً منـواً خضريـاً يف 

موقـع قاعـدة الورقـة التـي كان يف إبطهـا علـى اجلـذع.
ــه  ــار ب ــة، ولكــن اإلكث ــل نســبة جناحــه أقــل مــن الفســائل القاعدي ــة جــذور الراكــوب جتع إن قل
ــة، والبرمتــودة( يف الســودان، وكذلــك  منتشــر يف أصنــاف النخيــل اجلافــة )البــركاوي، واجلونديل
تســتعمل هــذه الطريقــة يف تونــس وموريتانيــا. إن بقــاء الرواكيــب علــى النخلــة األم يســبب: ضعــف 
منــو النخلــة األم وانخفــاض إنتاجيتهــا ألن الرواكيــب تنافســها علــى املــاء والغــذاء بــل تتغــذى منهــا 
وتعتمــد عليهــا بشــكل مباشــر. وتعيــق الرواكيــب صعــود النخلــة وإجــراء عمليــات اخلدمــة والرعايــة 

املختلفــة. 
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 )Fruit set( ثالثًا: العالقة بين درجة الحرارة وعقد الثمار
عقـد الثمـار )Fruit Set( هـو عمليـة حتـول الزهـرة إلـى ثمـرة بفعـل منـو املبيـض وهـذا يتـم 

بطريقتـن:

1- العقد عن طريق التلقيح واإلخصاب: 
وهـو العقـد الطبيعـي واملعـروف حيـث ينتـج عنـه ثمار مفـرده طبيعية حتتوي على البذور وتسـمى 

.)Seeded Fruit(

 )Pollination( )التلقيح )التنبيت
هـو انتقـال حبـوب اللقـاح مـن متـك الزهـرة الذكريـة إلـى ميسـم الزهـرة األنثويـة وهـو إمـا يكـون 
تلقيـح ذاتـي )Self pollination( ويعنـي انتقـال حبـوب اللقـاح مـن متـك الزهـرة إلـى ميسـمها أو زهـرة 
أخـرى علـى نفـس النبـات، ويحـدث يف األزهـار اخلنثـى التـي تنضـج فيهـا املياسـم وحبـوب اللقـاح معـاً 
مثـل الطماطـم واخليـار والعنـب، أو يكـون التلقيـح اخللطـي )Cross pollination( ويعنـي انتقـال حبوب 
اللقـاح مـن متـك الزهـرة املذكـرة إلـى ميسـم الزهـرة املؤنثـة علـى نبـات آخـر مـن نفس الصنـف أو النوع 
 ،)Dioecious( أو مـن نـوع آخـر مقـارب أو مـن جنـس آخـر متوافـق معـه ونخلـة التمـر ثنائيـة املسـكن
أحاديـة اجلنـس )Unisexal( فـإن عمليـة التلقيـح فيهـا تكـون خلطيـه وتتـم بنقـل حبـوب اللقـاح إلـى 

مياسـم األزهـار األنثويـة. 

 )Fertilization( اإلخصاب
السـبرم  البويضـة وتكويـن الالقحـة )Zygote(، ويتحـد  الذكريتـن مـع  النواتـن  احتـاد إحـدى 
الثانـي مـع النواتـن القطبيتـن ليكونـا نـواة مشـتركة ] )Triploid )3N [ تسـمى نـواة اإلندوسـبرم، 

.)Fertilization( ويطلـق علـى هـذه العمليـة اإلخصـاب
وللعقد أهمية يف ثمار النخيل تكمن يف ما يلي: 

1- منـع تكـون منطقـة االنفصـال أو السـقوط )Abscission zone( بـن الثمـرة واحلامـل الثمـري 
)الشـمراخ( وزيـادة التصـاق الثمـرة بحاملهـا وعدم سـقوطها.

2- بدء منو املبيض وهي مرحلة األساس يف تكون الثمار، ونسبة العقد املثالية بن 80-70 % 
وزيادتها عن ذلك جتعل الثمار مزدحمة على الشماريخ وانخفاض نسبة العقد عن 40 % يجعل 

الثمار مبعثرة على الشماريخ وتكون اإلنتاجية منخفضة. 

)Parthenon carpic set( 2- العقد البكري
ينموالبيـض بـدون حـدوث عمليـة التلقيـح واإلخصـاب وهنـا يكـون العقـد بكـري وتنتـج عنـه 
ثمـره مفـرد أو ثنائيـة أو ثالثيـة وخاليـة مـن البـذور وتسـمى )undeveloped fruit( )الشـيص(، 
هنـاك أنـواع مـن النباتـات تعقـد ثمارهـا بكريـاً )Porthenocarpically(، والعقـد البكري هو تكون 
الثمـار بـدون إخصـاب، كمـا أن التلقيـح مينـع تكـون منطقـة السـقوط )Abscission zone( التـي 
تفصـل بـن الثمـرة وحاملهـا أو سـاقها ومنطقـة اتصالـه بالغصـن أو حامـل الثمـار، وبذلـك يتـم 
تثبيـت الثمـار. حتتـاج الثمـار يف عقدهـا ومنوهـا إلـى منشـطات هرمونيـة، ويتـم جتهيـز قسـم من 
هـذه الهرمونـات عـن طريـق حبـوب اللقـاح التـي تسـاعد يف زيـادة معـدل منـو املبيـض، إضافـة 
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إلـى أنهـا تشـجيع املبيـض علـى إنتـاج الهرمونـات التـي حتفـز منـو الثمـار. وتعـرف الهرمونـات 
النباتيـة )Phyto hormones( علـى أنهـا مركبـات عضويـة غيـر الغذائيـة تنتـج مـن قبـل النبـات 
وميكنهـا بتراكيـز قليلـة أن حتفـز )Promote( أو تثبـط )Inhibit( أو حتـور )Modify( الفعاليـات 
الفسـيولوجية يف النبـات وهـذه املركبـات تعمـل كعوامـل ارتبـاط )Correlation factors( مهمتهـا 
ربـط منـو أحـد أجـزاء النبـات بنمـو أجزائـه األخـرى. وهنـاك خمسـة مجاميـع مـن الهرمونـات 

النباتيـة هـي: 
 )Growth Promoters( االوكسـينات واجلبرلنيات والسـايتوكاينينات وهي مواد مشـجعة للنمو
.)Growth Inhibitors Davies ،1995( وحامـض االبسيسـك واالثيلـن وهـي مواد مثبطة للنمـو

إلـى منشـطات هرمونيـة ويتـم جتهيـز جـزء مـن هـذه  أثنـاء عمليـة العقـد  الثمـار حتتـاج  إن 
إلـى  إضافـة  املبيـض  مهـم يف منـو  بـدور  تسـاهم  التـي  اللقـاح  حبـوب  عـن طريـق  الهرمونـات 
تشـجيعها للمبيـض نفسـه علـى إنتـاج الهرمونـات وقـد يحـدث العقـد دون عمليـة إخصـاب ويكون 
بكريـاً ووجـد أن النباتـات التـي لهـا القـدرة علـى إنتـاج ثمـار بكريـة بـدون احلاجـة للتلقيـح حتتوي 

مبايـض إزهارهـا علـى تراكيـز عاليـة مـن الهرمونات )إبراهيـم، 1995(.
أمـا بالنسـبة لثمـار نخيـل التمـر، فـإن عـدم حـدوث التلقيـح واإلخصـاب يـؤدي إلـى حـدوث 

التاليـة: احلـاالت 
1- تساقط األزهار غير امللقحة واملخصبة كافة.

2- منـو مبايـض األزهـار غيـر املخصبـة مـرة واحـدة مكونة ثالث ثمرات صغيـرة عدمية البذور 
.)Perianth( متصلـة بقمع واحد

3- منـو مبيـض واحـد مـن املبايـض الثالثـة غيـر املخصبـة مكونـة ثمرة واحدة بكريـة خالية من 
البذرة.

إن ثمـار النخيـل غيـر املخصبـة تسـمى )شـيص(، وهـي غيـر صاحلـة لالسـتهالك، وتكـون غيـر 
ناضجـة، أي ال متـر مبراحـل النضـج التـي متـر بهـا الثمـار الطبيعيـة املخصبـة.

وتشــير الدراســات والبحــوث علــى أن األزهــار يف النباتــات التــي تعقــد بكريــاً بصــورة طبيعية 
مثــل بعــض أصنــاف العنــب واحلمضيــات، وكذلــك املــوز، يجــب أن حتتــوي علــى مســتوى معــن 
مــن الهرمونــات يعتبــر حديــاً ويف فتــرة تعتبــر حرجــة أثنــاء مرحلــة تفتــح األزهــار، وبــن 
)Nitsch 1970(، أن مصــدر الهرمونــات يف الثمــار التــي تعقــد بكريــاً بشــكل طبيعــي هــي 
البويضــات التــي تكــون لهــا قابليــة علــى إنتــاج كميــات مــن األوكســينات كافيــة لنمــو أنســجة 
الثمــرة ومــا يؤكــد ذلــك هــو أن بعــض الثمــار التــي ليــس لهــا قابليــة علــى العقــد البكــري ميكــن 

أن يتــم العقــد البكــري فيهــا إذا رشــت مبنظمــات النمــو أثنــاء تفتــح األزهــار رشــة واحــدة.
أمــا بالنســبة لنخيــل التمــر، فلقــد أشــار إبراهيــم، )1995(، يف دراســته ملســتويات االوكســينات 
اجلبرلينــات  تراكيــز  أن  إلــى  احلــالوي  ثمــار صنــف  تطــور  خــالل  الداخليــة  واجلبرلينــات 
واالوكســينات كانــت عاليــة يف األزهــار غيــر امللقحــة، حيــث بلغــت 99.5 و450.9 ميكروغــرام/
كــغ وزن طــازج علــى التوالــي. وقــد يكــون لهــذه التراكيــز عالقــة بعمليــة تطويــر األزهــار وعقــد 

الثمــار.
وهـذا مـا أكـده خلـف )2002(، يف دراسـته حملتـوى األزهـار غيـر امللقحـة لصنـف البرحـي مـن 
االوكسـينات والسـايتوكاينينات، حيـث بلغـت التراكيـز 344 و126 ميكروغرام/كـغ وزن طـازج يف 

األزهـار غيـر امللقحـة علـى التوالـي.
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وهـذا يـدل علـى أن مبايـض إزهـار النخيـل غنيـة يف محتواهـا مـن االوكسـينات واجلبرلنيات كما 
هـو احلـال يف بعـض النباتـات وخاصـة مبايـض أزهـار الفاكهـة التـي تعقد بكرياً مثـل بعض أصناف 
البرتقـال والعنـب، وأن هـذه التراكيـز العاليـة يف األزهـار قـد تكـون املسـؤولة عـن العقـد البكـري 
الطبيعـي ألزهـار نخيـل التمـر غيـر امللقحـة التـي تسـتمر يف النمـو وال تسـقط مكونـة ثمـار يطلـق 

عليهـا )الشـيص(.
إن العقـد البكـري يحـدث دون احلاجـة إلـى تلقيـح لوجـود تراكيـز عاليـة مـن االوكسـينات يف 
مبايـض أزهارهـا وكذلـك فـإن البويضـات الصغيـرة ونسـيج الكيـس اجلنينـي همـا مركـز إنتـاج 
السـايتوكاينينات يف الثمـار البكريـة. والحـظ خلـف )2002(، إن منـط منـو ثمـار نخيـل التمر صنف 
البرحـي البذريـة والبكريـة معبـراً عنـه بالزيـادة يف وزن الثمرة وحجمها قد سـلك يف كالهما منحى 
النمـو األسـي، وعلـى الرغـم مـن دور البـذرة الواضـح يف تفـوق الثمـار البذريـة معنويـاً يف الـوزن 

واحلجـم مقارنـة بالثمـار البكريـة إال أنـه لـم يكـن للبـذرة دور يف حتديـد منـط منـو الثمـار.
وإن لثمـار النخيـل القـدرة علـى العقـد البكـري بسـبب وجـود تراكيـز عاليـة مـن االوكسـينات 
والسـايتوكاينينات يف مبايـض األزهـار. إن الثمـار البكريـة ومـن خـالل دراسـة منط سـرعة التنفس 
فيهـا لصنفـي احلـالوي والبرحـي متيـزت بعـدم حـدوث االرتفـاع املفاجـئ يف سـرعة التنفـس الـذي 
يحـدث أثنـاء نضـج الثمـار والـذي يسـمى )Climacteric( )التنفـس النضجـي(. وذلـك لعـدم وجـود 
البـذرة املصـدر األسـاس إلنتـاج االثيلـن )هرمـون النضـج( الذي يكون مسـؤوالً عن حـدوث التنفس 

النضجـي، لـذا ال تنضـج الثمـار البكريـة. 

دراسات وتجارب بحثية
ومـن خـالل تتبـع ظهـور الطلـع يف رأس النخلـة لوحـظ أن الطلـع الـذي يظهـر مبكـراً أول املوسـم 
يف رأس النخلـة )القمـة الناميـة( غالبـاً تكـون نسـبة العقـد فيـه منخفضـة خاصـة يف األصنـاف 
املبكـرة وذلـك النخفـاض درجـة احلـرارة عـن الدرجـة املناسـبة للعقد وهذا األمـر يظهر واضحاً يف 
املناطـق احلديـة لزراعـة النخيـل يف املناطـق الشـمالية للنصـف الشـمالي للكـرة األرضيـة واملناطـق 
اجلنوبيـة حلـزام نخلـة التمـر يف نصـف الكـرة اجلنوبـي حيـث تكـون درجة احلـرارة 15 درجة مئوية 
خـالل موسـم األزهـار ممـا يـؤدي إلـى انخفـاض نسـبة العقـد. ولدرجـة احلـرارة أثنـاء وبعـد عمليـة 
التلقيـح عالقـة وثيقـة بنجـاح عمليـة اإلخصـاب ألنهـا تؤثر على سـرعة إنبات حبـة اللقاح ووصولها 
إلـى البيوضـة إلمتـام عمليـة اإلخصـاب ومنـو املبيـض وتكـون الثمـرة والدرجـة املثلـى إلمتـام عمليـة 
التلقيـح واإلخصـاب هـي 25 م° وانخفـاض درجـة احلـرارة عـن ذلـك يؤثـر علـى إنبـات حبـة اللقـاح 



72

ويتوقـف اإلنبـات كليـاً إذا كانـت درجـة احلـرارة 8 درجـات مئويـة كمـا أن ارتفـاع درجـة احلرارة عن 
35 م° يؤثـر سـلباً ويتوقـف إنبـات حبـوب اللقـاح علـى املياسـم عنـد درجـة حـرارة 40 م°. 

يف دراسـة Ruther and Crawford (1946) ملعرفـة العالقـة بـن درجـة احلـرارة السـائدة خـالل 
فتـرة أسـبوع بعـد إمتـام التلقيـح ونسـبة العقـد حيـث قاما بحسـاب درجات احلرارة التـي تزيد على 
15 درجـة مئويـة خـالل هـذا األسـبوع وملـدة أربع سـنوات ولثالث أصناف هـي اخلضراوي والديري 

ودقلـة نـور وكانـت درجـة احلـرارة حتسـب بالسـاعة يوميـاً وطيلة أيام األسـبوع وكانـت النتائج:
1- وجود ارتباط معنوي بن نسـبة العقد ودرجة احلرارة السـائدة يف هذا األسـبوع بعد التلقيح 

معبـراً عنهـا مبجمـوع درجـات احلـرارة فـوق 15.5 درجة مئوية وما يعادل 60 درجة فهرنهايت.
2- للحصـول علـى نسـبة عقـد تزيـد عـن 50 % يجـب أن ال ينخفـض مجمـوع درجـات احلـرارة 

فـوق 15.5 م°. عـن 400 درجـة.
3- النورات املبكرة يف األزهار تكون نسبة العقد فيها منخفضة.

ويف دراسـة حديثـه قـام بهـا )Slavkovic( وآخـرون )2016( علـى صنـف املجهـول يف منطقـة 
البحـر امليـت ملعرفـة تأثيـر درجـة احلـرارة احمليطـة بالنـورات الزهريـة علـى نسـبة العقـد حيـث مت 
التحكـم بدرجـات احلـرارة عـن طريـق نظـام الكترونـي ومت قيـاس درجـة احلـرارة لياًل ونهـاراً ووفق 

املعامـالت التاليـة: 

درجة احلرارة نهاراً م°درجة احلرارة لياًل م°حالة اجلو

1832دافئ

1225متوسط

821بارد

ومعاملـة املقارنـة هـي درجـة حـرارة اجلـو الطبيعيـة دون أي حتكـم خارجـي وكانـت نتائـج هـذه 
التجربـة:

1- لم يالحظ أي إنبات حلبوب اللقاح بعد 16 ساعة من التلقيح.
2- أعلى نسبة إنبات حلبوب اللقاح على املياسم ومنو األنبوبة اللقاحية كانت بعد ثالثة أيام يف 

معاملة تعريض النورات الزهرية للجو الدافئ ويليها معاملة اجلو متوسط الدفء.
3- بعـد مـرور سـبع أيـام علـى التلقيـح لـم تالحـظ فـروق معنويـة بـن املعامـالت يف معـدل منـو 

األنبـوب اللقاحـي وهـذا يؤشـر إلـى أن حبـوب اللقـاح ميكـن أن تنمـو يف اجلـو البـارد.

رابعًا: العالقة بين درجة الحرارة ونمو وتطور الثمار
1- ارتفـاع درجـة احلـرارة يسـبب زيـادة فعاليـة أنـزمي االنفرتيـز وهـو األنـزمي املسـؤول عن حتول 

السـكروز إلـى كلوكـوز وفركتـوز وطـراوة الثمـار ويختلـف هـذا التأثيـر حسـب درجة قـوام الثمرة.
2- إن ارتفـاع درجـة احلـرارة خـالل املراحـل األولـى لنمـو وتطـور الثمـار يـؤدي إلى جفـاف الثمار 
الصغيـرة خاصـة يف األصنـاف احلساسـة لذلـك مثـل دقلـة نـور ولكنهـا بعـد ذلـك تتحمـل ارتفـاع 
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درجـة احلـرارة يف املراحـل التاليـة مـن عمـر الثمـرة.
3- ارتفـاع درجـة احلـرارة مصحوبـاً بارتفـاع الرطوبـة النسـبية خالل املراحـل األولى لنمو وتطور 

الثمار يسـبب انفصال القشـرة عن اللب.
4- إن تعرض الثمار ألشـعة الشـمس املباشـرة خاصة عند احلرارة املرتفعة إلى 50 درجة مئوية 
يف بعـض املناطـق اجلافـة يـؤدي إلـى إصابتهـا بلفحـة الشـمس )Sun Scald( وخاصـة جـزء الثمـرة 

املوجهـة للشـمس ممـا يؤثـر على قيمتها التسـويقية.
5- إن املعرفـة الدقيقـة مبوعـد نضـج الثمـار لـه عالقـة مباشـرة بالوحـدات احلراريـة املتوفـرة 

باملنطقـة ولهـذا أهميـة اقتصاديـة كبيـرة يف تسـويق وتعبئـة الثمـار وتصنيعهـا. 
6- تختلـف أصنـاف النخيـل يف درجـة حتمـل خوصهـا إلجهـاد احلـرارة املرتفعـة ولوحـظ أن 
وصـول درجـة احلـرارة إلـى 68 درجـة مئويـة يـؤدي إلـى مـوت األشـجار وأن الفسـائل اخلضريـة 

أكثر حتماًل للحرارة املرتفعة من الفسائل النسيجية.

كيف تتحمل نخلة التمر اإلجهاد الحراري
تتحمــل نخلــة التمــر التقلبــات يف درجــات احلــرارة لدرجــة كبيــرة، فدرجــات احلــرارة العظمــى 
التــي تتحملهــا تصــل إلــى 50م°، ودرجــات احلــرارة املنخفضــة إلــى -2م°، وأن أفضــل مناطــق 
إنتــاج النخيــل هــي التــي يتــراوح فيهــا معــدل درجــات احلــرارة العظمــى مــا بــن 35-38م°، 
والصغــرى مــا بــن 4-13م°. وأظهــرت الدراســات أن الدرجــة التــي يتوقــف عندهــا النمــو 
وانقســام اخلاليــا هــي الدرجــة التــي يطلــق عليهــا درجــة الصفــر، وتتــراوح مــا بــن 8.8-9م°، 
ويســتمر منــو النخلــة طــوال أيــام الســنة بصــورة طبيعيــة وبشــكل يتناســب مــع معــدالت درجــة 
احلــرارة حتــى يف الشــتاء إذا كانــت درجــة احلــرارة 9 م°، ويــزداد النمــو مــع زيــادة درجــة احلــرارة 
حتــى 38م°. إن درجــة احلــرارة التــي يبــدأ عندهــا األزهــار يجــب أن ال تقــل عــن 18م°، وإن عقــد 

األزهــار يكــون عنــد درجــة 25م°. 
لـو أدخلنـا محـرار يف وسـط القمـة النميـة للنخلـة )اجلمـارة( لوجدنـا إن درجـة حـرارة القمـة 
الناميـة )منطقـة النمـو( تـكاد تكـون ثابتـة تقريبـاً ولكـن هنـاك اختـالف بينهـا وبـن حـرارة الهـواء 
احمليـط بالنخلـة، وهـي تتغيـر بشـكل معاكـس لدرجـة حـرارة اجلـو احمليـط بهـا كأن تكـون يف أعلـى 
مسـتوى لها عند شـروق الشـمس وأدنى مسـتوى عند السـاعة الثانية إلى الرابعة بعد الظهر، وقد 
وجـد أن االختـالف بـن احلـرارة الداخليـة للنخلـة وحـرارة اجلـو احمليـط بهـا حوالـي 14.4م° يف 
الصبـاح البـارد، وتنخفـض بحوالـي 18م° عـن حـرارة اجلـو يف آخـر النهـار. قـد يرجع سـبب الثبات 

النسـبي يف درجـة حـرارة القمـة الناميـة لآلتـي:
1- الغـالف العـازل حيـث أن البرعـم الطـريف )القمـة الناميـة( وهـو برعـم رئيسـي وحيـد يعد 
مركـز النمـو واالنقسـام والتطـور يف نخلـة بعيـد عـن التالمـس املباشـر مـع احمليـط أو الهـواء 
اخلارجـي كونـه محاطـة بغـالف سـميك عـازل مكون من عدد كبير مـن قواعد األوراق )الكرب( 
ومـن الليـف احمليـط بهـا، وهـذه تشـكل مجموعـة مـن الطبقـات الكثيفـة املتراصـة تسـاعد علـى 
منـع تسـرب احلـرارة الداخليـة إلـى اخلـارج وبالعكس وتشـكل عازالً جيداً وواقيـاً للقمة النامية 

مـن أي تأثيـرات خارجية.
2- تيـار النسـغ الصاعـد مـن اجلـذور إلـى القمـة )املـاء ومـا يحملـه مـن عناصـر مغذيـة( يؤثـر 
علـى حـرارة القمـة الناميـة ويجعلهـا قريبـة مـن حـرارة املـاء احمليـط باجلـذور. حيـث يعمـل املـاء 
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علـى تلطيـف درجـة حـرارة القمـة الناميـة ويجعلهـا قريبـة مـن درجـة حـرارة املـاء يف التربـة 
احمليطـة باجلـذور وكمـا هـو معـروف فـإن املـاء يف التربـة ال يتأثـر بتغيـرات عوامـل املنـاخ فـوق 

سـطح التربـة.
هــذه العوامــل التــي حتافــظ علــى إبقــاء حــرارة القمــة الناميــة يف شــجرة النخيــل ثابتــة دون 

تغييــر كبيــر وتســاعدها علــى مقاومــة التقلبــات يف درجــة احلــرارة.
وقــام Mason (1925) بقيــاس وتتبــع درجــة احلــرارة يف مناطــق مــن مختلفــة مــن النخلــة 
ــى درجــة  ــاء الصاعــد عل ــار امل ــاف( وتي ــة )قواعــد األوراق واأللي ــة العازل ــر الطبق لدراســة تأثي

ــي:  ــا يل ــج كم ــت النتائ ــاس درجــة احلــرارة وكان ــة والســاق ومت قي ــة النامي حــرارة القم
1- هنـاك تغيـر جزئـي يف حـرارة السـاق والقمـة الناميـة وكان التبايـن يف درجـة حرارتهمـا 
قليلـة مقارنـة مبـدى التغيـرات يف حـرارة احمليـط اخلارجـي فمثـاًل تراوح مـدى التغير يف درجة 
احلـرارة خـالل شـهر شـباط/فبراير واألسـبوع األول مـن شـهر آذار /مـارس بـن 11-21 درجة 
مئويـة يف الهـواء أو احمليـط اخلارجـي بينمـا كان التغيـر اليومـي يف درجـة حـرارة القمـة النامية 

1-3م° وعنـد اجلـزء األسـفل مـن السـاق 0.2-1.4م°.
2- إن اجلـزء األسـفل مـن السـاق أقـرب إلـى درجـة حـرارة التربـة مـن القمـة الناميـة لكـون أول 

جـزء يسـتقبل تيـار املـاء الصاعـد مـن التربـة ويكـون أقـل تأثـراً بحـرارة اجلـو.
3- لـم تنخفـض درجـة احلـرارة يف القمـة الناميـة والسـاق عـن 10م° وهـي درجـة بـدء النمـو 

واسـتمراره.
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4- كانت درجة احلرارة يف األجزاء املدروسة كما يلي:

شهر مايودرجة احلرارة )مئوي(

21.6عند عمق 60-90 سم حيث تتركز اجلذور املاصة

24.5درجة حرارة الساق على بعد 45 سم عن القمة

22.5درجة حرارة الساق على بعد 30 سم من سطح التربة

37.5درجة احلرارة العظمى

واسـتنتج Dowson (1982) بـأن منـو النخلـة ال يتوقـف رغـم انخفـاض درجـات احلـرارة إذا كانت 
درجـة احلـرارة الصغـرى اليوميـة أعلـى مـن درجـة التجمـد ودرجـة حـرارة القمـة الناميـة أعلـى من 

9 م°. 
ويف دراسـة Nixon and Carpenter (1947) لدرجـة حـرارة ثمـار صنـف دقلـة نـور خـالل شـهر 
سـبتمبر حيـث مت قيـاس درجـة احلـرارة ملـدة 48 سـاعة باسـتخدام مـزدوج حـراري يف ثـالث مواقع 

مـن العـذق هي: 
- مركز العذق.

- اجلهة األكثر تعرضاً ألشعة الشمس.
- اجلهة األقل تعرضاً ألشعة الشمس.

وكانت النتائج:
1- أن درجة احلرارة يف املواقع الثالث متقاربة لياًل. 

2- ارتفعـت درجـة حـرارة اجلهـة األكثـر تعرضـاً للشـمس ووصلـت أقصاهـا بعـد الظهـر وكان 
الفـرق يف درجـة احلـرارة بينهـا وبـن اجلهـة األقـل تعرضـاً هـو10 درجـات مئويـة.

3- أن تغطيـة العـذوق بـورق مـن الـورق املقـوى أدى إلـى زيـادة ارتفـاع درجـة احلـرارة وإلـى تبكيـر 
نضـج الثمـار وخاصـة يف اجلهـة األكثـر تعرضاً للشـمس. 
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عدسة: كرمية الوييت
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الفصل الثاني: المحددات البيئية لزراعة ونمو أشجار النخيل 
وإنتاج التمور 

للعوامـل املناخيـة دور هـام، ومؤثـر علـى زراعـة ومنـو النخلـة وعلى إنتاج التمور كمـاً ونوعاً ونخلة 
التمـر واملتطلبـات املناخيـة للمنطقـة املالئمـة لزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور تتسـم باملواصفـات 

التالية:
1- صيف طويل حار وشتاء معتدل احلرارة خالي من موجات الصقيع.

وأوائـل أشـهر  الصيـف  أواخـر أشـهر  النسـبية  والرطوبـة  والنـدى  انعـدام األمطـار  أو  قلـة   -2
والتمـر(. )الرطـب  الثمـار  لنضـج  األخيـرة  املراحـل  خـالل  وخاصـة  اخلريـف 

3- قلة هبوب رياح شـديدة وجافة محملة باألتربة خالل منو وتطور الثمار وخاصة يف مرحلتي 
اجلمري )اخلالل( والبسـر )اخلالل( وهذا الفصل سـيتضمن تأثيرات الرطوبة واألمطار والرياح 

والضـوء على زراعـة النخيل وإنتاج التمور.

 )Humidity( أواًل: الرطوبة
ــاً إالَّ إذا احتــوى علــى بخــار  الرطوبــة هــي بخــار املــاء املوجــود يف اجلــو، والــذي ال يكــون رطب
املــاء، وال تخلــو الطبقــات الســفلى مــن الغــالف اجلــوي مــن بخــار املــاء بــأي حــال مــن األحــوال، 
أمــا بخــار املــاء فهــو ذرات صغيــرة جــداً مــن املــاء متطايــرة يف الهــواء يتعــذر رؤيتهــا بالعــن 
املجــردة، واملصــدر الرئيســي للبخــار املســطحات املائيــة التــي تغطــي أكثــر مــن ثلثــي ســطح الكــرة 
األرضيــة، وكلمــا زاد بخــار املــاء يف الهــواء صــار كثيــر الرطوبــة وإذا قــل صــار جافــاً والتكاثــف 
هــو عمليــة حتــول بخــار املــاء إلــى قطــرات مائيــة إذا انخفضــت درجــة حرارتــه، أمــا إذا ارتفعــت 

حرارتــه فــإن قابليتــه لتقبــل بخــار املــاء تــزداد.
تقــاس درجــة رطوبــة اجلــو بواســطة جهــاز يعــرف باســم الهيجرومتــر )Hygrometer(، وتعــد 
الرطوبــة مــن العوامــل املهمــة واحملــددة ملــدى مالئمــة منطقــة معينــه لزراعــة نخلــة التمــر بشــكل 
ــرة  ــة النســبية خــالل فت ــى الرطوب ــز عل ــذا يجــب التركي ــاف بشــكل خــاص ل عــام أو أحــد األصن
منــو وتطــور ونضــج الثمــار كونهــا تؤثــر ســلباً أو إيجابــاً علــى قــوام الثمــرة وجودتهــا، ويجــب أن 
تكــون الرطوبــة مناســبة يف مرحلــة اخلــالل )البســر( ومرحلــة الرطــب حيــث تبــدأ الثمــار بفقــد 
رطوبتهــا، وتختلــف فتــرة منــو وتطــور الثمــار بــن نصفــي الكــرة األرضيــة الفتــرة فتكــون مــن شــهر 
مايــو إلــى شــهر ســبتمبر يف نصــف الكــرة الشــمالي ومــن شــهر ديســمبر إلــى مــارس يف نصــف 

الكــرة اجلنوبــي.

تأثيرات الرطوبة الجوية على أشجار النخيل
يف املناطـق السـاحلية والتـي تكـون الرطوبـة فيهـا عاليـة مثـل البحريـن ورأس اخليمـة والدمـام، 
وسـواحل عمـان ينتشـر الفطـر املسـمى )Graphiola(، وينعـدم عنكبـوت الغبـار، وبالعكـس كمـا يف 
املناطق الداخلية البعيدة عن السـواحل مثل منطقة العن والداخلية ومنطقة الظاهرة يف سـلطنة 
عمـان يقـل الكرافيـوال، وينتشـر عنكبـوت الغبـار )حلـم الغبـار( )Dust Mite(، ويسـمى غفـار يف 

سـلطنة عمـان وغبيـر يف اململكـة العربيـة السـعودية.
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 )Graphiola Leaf Spot( 1- مرض التبقع الكرافيولي
يســمى هــذا املــرض أحيانــاً بالتفحــم الــكاذب أو الصــدأ الــكاذب وهومــن أكثــر أمــراض النخيــل 
 Graphiola( انتشــاراً خصوصــاً عنــد توفــر الرطوبــة العاليــة. يســبب املــرض الفطــر املســمى
phoenicis(، يتميــز املــرض بظهــور بقــع صفــراء صغيــرة يف البدايــة علــى جانبــي اخلــوص وعلــى 
اجلريــد تتحــول بعــد ذلــك إلــى بثــرات ذات لــون أســود تكــون بــارزة فــوق ســطح اخلوصــة وتكــون 
بأعــداد كبيــرة. تكــون هــذه البثــرات مغطــاة بنســيج بشــرة اخلــوص وحتــوي بداخلهــا جراثيــم الفطر 
وتغطــى بطبقتــن مــن نســيج البشــرة أحدهمــا صلــب أســود اللــون ويكــون يف اخلــارج والثانــي رقيــق 
ويحيــط بهــا مــن الداخــل. عندمــا تنضــج البثــرات هــذه يتمــزق جــدار البثــرة لتحريــر اجلراثيــم 
التــي تكــون صفــراء اللــون والتــي تشــاهد بشــكل كتــل صفــراء تتخللهــا خيــوط أو شــعيرات صفــراء 
تخــرج مــن البثــرة املمزقــة. يــؤدي املــرض إلــى اصفــرار الســعف ورمبــا جفافــه قبــل األوان. ينتشــر 
تبقــع األوراق الكرافيولــي يف دول اخلليــج واملغــرب العربــي والباكســتان والهنــد والواليــات املتحــدة 
األمريكيــة ويف كافــة مناطــق زراعــة النخيــل عاليــة الرطوبــة، وشــوهد يف دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة علــى الفســائل النســيجية بكثــرة ويف بعــض املناطــق الزراعيــة علــى النخيــل املثمــر. وتــزداد 
نســبة اإلصابــة يف األوراق احلديثــة، ومــن األصنــاف املقاومــة يف ســلطنة عمــان )قنــاوي، 2005(، 

كمــا مبــن يف اجلــدول رقــم )1(.
جدول رقم )1( حساسية بعض األصناف العمانية ملرض التبقع الكرافيولي

اإلصابة %احلساسيةالصنف

11.53عالية جداًفرض

7.76عاليةبونارجنه

5.93متوسطةخالص

2.33قليلةأم السال

1.47قليلةخصاب
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2- تبقع األوراق البني
 )Brown Leaf Spot(

اخلـوص  وتبقـع  السـريع  االحتـراق  يسـمى 
 Mycosphaerella( الفطـر  يسـببه  األسـمر 
العربـي  املغـرب  دول  يف  ينتشـر   .)tassiana
واملناطق السـاحلية يف السـلطنة ونسـبة اإلصابة 

.%  47 مـن  أكثـر  تبلـغ 

3- تكون الجذور الهوائية
إن زيـادة الرطوبـة تسـاعد علـى نشـوء 
النخلـة،  جـذع  علـى  الهوائيـة  اجلـذور 
القـدرة  لـه  التمـر  نخيـل  سـاق  أن  حيـث 
علـى تكويـن اجلـذور عنـد ترطيبـه باملـاء 
املناطـق  يف  النخيـل  زراعـة  عنـد  أو 
املرتفعـة الرطوبـة، أو عنـد الـري بالـرش 
وهـذه  النخلـة،  جلـذع  املـاء  ومالمسـة 
الكـرب  بقايـا  تدفـع  الهوائيـة  اجلـذور 
إلـى اخلـارج، ثـم بعـد ذلـك متـوت لعـدم 

مالمسـتها لـأرض، ثـم تتكـون مجموعـة أخـرى، وهكـذا، وهـذه تسـبب ضعـف قاعدة الشـجرة مما 
قـد يسـرع مـن سـقوطها نتيجـة لهبـوب الريـاح القويـة، لـذا يفضـل إزالـة اجلـذور الهوائيـة بسـكن 
حـاد كلمـا ظهـرت ودفـن اجلـزء األسـفل مـن السـاق بالتـراب، وترطيبـه لتشـجيع تكويـن اجلـذور 

سـقوطها. دون  للحيلولـة  السـاق  وإسـناد 

تأثيرات الرطوبة على الثمار
- إن انخفـاض الرطوبـة النسـبية حـول الثمـار مـع هبـوب ريـاح جافـة وسـاخنه يسـبب اختـالل 
فسـيولوجي بسـبب سـرعة فقـد الرطوبـة ممـا يـؤدي إلـى قصـر مرحلـة الرطب أو دخـول الثمار يف 
مرحلـة التمـر مباشـرة دون املـرور مبرحلـة الرطـب كمـا يحصـل يف مناطق شـمال السـودان وجنوب 

مصـر حيـث تكـون الثمـار جافـه وشـديدة الصالبـة. 
- ارتفـاع نسـبة الرطوبـة يف الهـواء احمليـط يقلـل مـن فقـدان رطوبـة الثمـار ويـؤدي إلـى حـدوث 
تغيـر فسـيولوجي يف تطـور الثمـار بسـبب صعوبـة التخلـص مـن الرطوبـة الزائـدة داخـل الثمـرة، 
وهـذا يـؤدي إلـى طـول مرحلـة الرطـب وتأخيـر النضـج الطبيعـي للثمـار ممـا يسـبب تسـاقطها كمـا 
هـو احلـال يف بعـض أصنـاف نخيـل التمـر يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وسـلطنة عمـان، 
والكثيـر مـن املناطـق السـاحلية وكذلـك ظهـور األضـرار الفسـيولوجية مثل: ذبول الثمار )احلشـف( 
(Shrivel) (Fruit Wilting) والذنـب األسـود )األنـف األسـود( )Black nose( والتلـون )االسـمرار( 
الداخلـي )Internal browning( والتشـطيب )الوشـم( )Checking(. وسـنتحدث عنهـا بالتفصيـل:



81

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

Fruit Wilting )Shrivel ( )1- ذبول الثمار )الحشف
 ذبـول وانكمـاش وجتعـد سـطح الثمـرة ثـم جفافهـا وحتـدث هـذه الظاهـرة يف أصنـاف معينـة 
دون غيرهـا ويحـدث يف مراحـل تطـور الثمـار مـن مرحلـة اجلمـري )اخلـالل( إلى البسـر )اخلالل( 
والرطـب والتمـر، ويحـدث ذبـول الثمـار طبيعيـاً خـالل النهـار بسـبب فقـدان املاء من سـطح الثمرة، 
ولكـن هـذه الثمـار تسـتعيد حالتهـا الطبيعيـة ومحتواهـا الرطوبـي يف سـاعات الليـل، وذلـك الرتفاع 
الرطوبـة النسـبية حـول الثمـرة وانخفـاض عمليـة التبخـر. ويالحـظ ذبـول الثمـار عـادة يف املرحلـة 
امللونـة اخلـالل )البسـر(، وقبـل أن تصـل الثمـرة إلـى أقصـى حجـم لهـا )اكتمـال النمـو(، وذروة 

احتوائهـا علـى السـكريات. حيـث وهنـاك نوعـن مـن حالـة الذبـول يف الثمـار:
وتسـبب  معرفتـه ومالحظتـه  السـهل  مـن  وهـذا  العـذوق:  بحفـارات  اإلصابـة  بفعـل  الذبـول   -

الـذي حتدثـه احلشـرة. الضـرر  بأكملـه وحسـب  العـذق  أو  الشـماريخ  بعـض  ذبـول  احلشـرات 

- الذبول بفعل العوامل البيئية والفسيولوجية: ويرتبط بعدة عوامل منها:
1- طبيعة الصنف ومنو وتطور الثمار.

2- التغييـر املفاجـئ يف الظـروف املناخيـة: ارتفـاع درجـات احلـرارة وشـدة اجلفـاف والتغيـر يف 
نسـبة الرطوبـة وهبـوب الريـاح احلـارة.

3- عـدم انتظـام الـري: مـن حيـث كميـة امليـاه ووقـت الـري وعـدم حصـول النخلـة علـى الكميـة 
املناسـبة مـن امليـاه خـالل فتـرة نضـج الثمـار.

4- غزارة احلمل وكبر حجم العذوق.
5- األضـرار امليكانيكيـة: إصابـة العـذوق الثمريـة بأضـرار ميكانيكيـة كحـدوث كسـر أو التـواء أو 
متـزق يف احلامـل الثمـري )العرجـون( أثنـاء عمليـة التحديـر والتفريـد ممـا يسـبب إغـالق األوعيـة 

الناقلـة املوصلـة للشـماريخ والثمـار.
6- سـرعة النمـو: تـؤدي سـرعة منـو بعـض األصنـاف إلـى سـحب امليـاه إلى سـعف القمـة النامية لكي 

تسـتمر يف النمـو وعنـد عـدم توفرهـا للقمـة الناميـة تضطـر لسـحبها مـن العذوق مما يسـبب ذبولها.

أعراض اإلصابة:
يظهـر علـى سـطح الثمـار جتعـد وانكمـاش، ثـم جتـف، وتتحـول إلـى حشـف ال يصلـح إال كعلـف 
حيوانـي. ومتتـاز أنسـجة الثمـرة اخلارجيـة يف مرحلـة اخلـالل بحساسـيتها الشـديدة للخـدوش 
واجلـروح والتمـزق بسـبب انتفـاخ الثمـرة وبلوغهـا مرحلـة اكتمـال احلجـم، ولوحظـت ظاهـرة ذبـول 
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الثمـار والتـي يطلـق عليهـا )اخلـدر( علـى ثمـار بعـض األصنـاف التـي جتنـى يف مرحلـة الرطـب، 
خاصـة إذا متـت هـذه العمليـة عنـد ارتفـاع درجـة احلـرارة.

االنتشار:
كافـة األقطـار التـي يتسـم فيهـا اجلـو خـالل الصيـف باجلفـاف الشـديد، وارتفـاع درجـة احلرارة 
ويساعد على ذلك قلة مياه الري )شمال أفريقيا، والسودان، والعراق، واململكة العربية السعودية، 

ودول اخلليـج العربي(.

األهمية االقتصادية:
يسـبب خسـارة اقتصاديـة كبيـرة يف احملصـول لأصنـاف احلساسـة )البرحـي يف العـراق، وغـرا 

والرزيـز يف اململكـة العربيـة السـعودية(.

المقاومة والمعالجات:
1- مكافحة اآلفات احلشرية.

2- تنظيم عملية الري يف فصل الصيف.
3- إجـراء عمليـة اخلـف بإزالـة عـذوق كاملـة مـع تـرك عـدد يتناسـب مـع عـدد السـعف األخضـر 

)1 عـذق لـكل 9 سـعفات( أو إزالـة ربـع شـماريخ العـذق بعمليـة خـف الثمـار.
4- إجـراء عمليـة التدليـة لأصنـاف ذات العراجـن الطويلة والعناية بالعذوق أثناء إجراء العملية 

وجتنب حدوث التواء أو كسـر فيها.
5- طالء العراجن بطالء مكون من محلول اجلير، وزهر الكبريت، وملح الطعام.

6- جتنب جني الثمار عند الظهيرة ودرجات احلرارة املرتفعة وينصح إجراء ذلك عند الصباح الباكر 
وعدم ملس العذوق وجني الثمار يف ساعات الظهيرة، حيث أكدت الدراسات أن ملس الثمار ألي سبب 
وحتريكها يف وقت معن يؤدي إلى حتطم الطبقة الشمعية الرقيقة التي تغطي سطح الثمرة مما يؤدي 
إلى زيادة فقدان املاء منها وهذا يحدث عن طريق الثغور، حيث لوحظ أن حجم فتحة الثغر يتناسب 

طردياً مع شدة الضوء، حيث يزداد حجم الفتحة يف منتصف النهار، مما يسبب زيادة فقدان املاء.
يف دراسـة أجريـت علـى صنـف اخلسـتاوي وذلـك بإجـراء ملـس يـدوي للعـذوق الثمريـة يف أوقـات 
مختلفـة مـن اليـوم، ومعرفـة تأثيـر ذلـك علـى صفـات الثمـار ونسـبة اإلصابـة بالذبـول، وكانـت 

املعامـالت والنتائـج كمـا يف اجلـدول رقـم )2(.
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جدول رقم )2( معامالت ملس العذوق وتأثيرها على نسبة الرطوبة واملواد الصلبة ونسبة الذبول

الرطوبة املعاملة
%

 TSS
)%(

اإلصابة 
بالذبول 

)اخلدر( %

ملس العذق ظهراً الساعة )12-2( ويرش بعدها 
ـــ6534.07مبادة V.G( vapor Gard( بتركيز 2 %

ـــ61.535.87ملس العذق صباحاً الساعة )9-8(

53.543.7212ملس العذق ظهراً الساعة )2-12(

53.754.7822ملس العذق ظهراً بقطف بعض الثمار

ـــ61.535.86بدون ملس

ويتضـح مـن هـذه الدراسـة أنـه يجـب عـدم ملـس ثمـار العـذق يف سـاعات الظهيـرة وخاصة قطف 
الثمـار الناضجـة، الربيعـي والبهادلـي )1989(، ويف دراسـة أخـرى أجريـت علـى ثمـار سـتة أصناف 
هـي بربـن، وسـاير، وبـرمي ومكتـوم، وخضـراوي بصـرة، وخسـتاوي، وكانـت املعامـالت بإجـراء ملـس 
العـذوق خـالل سـاعات مختلفـة هـي 10و11، و12 وتركـت عـذوق بـدون ملـس كمقارنـة، وحسـبت 
% للذبـول وكميـة املـاء املفقـود ومتوسـط عـدد الثغـور علـى الثمـار، وكانـت النتائـج كمـا يف اجلـدول 

رقـم )3(.
جدول رقم )3( تأثير معامالت ملس العذوق على )% للذبول( وكمية املاء املفقودة ومتوسط عدد الثغور

متوسط عدد الثغوركمية املاء املفقودة )غ(النسبة املئوية )%( للذبولالصنف

33.85125.511.9بربن

34.53138.412برمي

خضراوي 
33.83138.510.9بصرة

18.4104.137.1خستاوي

80.56.7ـــمكتوم

88.56.4ـــساير
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واستنتج من هذه الدراسة:
1- عـدم مالحظـة ظاهـرة الذبـول علـى صنفـي املكتـوم والسـاير، وأن الفترة الزمنية بن السـاعة 

11-12 هـي الفتـرة احلرجـة لإلصابـة بذبـول الثمـار.
2- وجـود ارتبـاط موجـب بـن النسـبة املئويـة لذبـول الثمـار وكميـة املاء املفقود وعـدد الثغور على 
سـطح الثمـرة، فاألصنـاف ذات العـدد األكبـر مـن الثغـور )بربـن، وبـرمي، وخضـراوي بصـرة( كانـت 

نسـبة الذبـول فيهـا أعلـى مـن األصنـاف األخـرى ذات العـدد األقـل مـن الثغور.
3- إن زيـادة عـدد الثغـور علـى سـطح الثمـرة يـؤدي إلـى زيـادة كميـة املـاء املفقـود منهـا، وبالتالـي 

زيـادة النسـبة املئويـة للذبـول عنـد ملسـها حتـت ظـروف حـرارة عاليـة ورطوبـة منخفضـة.
وأكـدت الدراسـات أن ملـس الثمـار ألي سـبب وحتريكهـا يف وقـت معـن يـؤدي إلـى حتطـم الطبقـة 
الشـمعية الرقيقـة التـي تغطـي سـطح الثمـرة ممـا يـؤدي إلـى زيـادة فقـدان املـاء منهـا وهـذا يحـدث 
عـن طريـق الثغـور، حيـث لوحـظ أن حجـم فتحـة الثغـر يتناسـب طرديـاً مـع شـدة الضوء، حيـث يزداد 

حجـم الفتحـة يف منتصـف النهـار، ممـا يسـبب زيـادة فقـدان املـاء.

  )Black nose( )2- الذنب األسود )األنف األسود

أعراض اإلصابة
 اسـوداد ذنـب أو طـرف الثمـرة وتظهـر اإلصابـة يف نهايـة املرحلـة اخلضـراء )الكمري/اخلالل(، 
وبدايـة املرحلـة امللونـة )اخلالل/البسـر( وهـي ظاهرة فسـيولوجية سـببها ارتفاع الرطوبة النسـبية 
يف اجلـو، وتراكـم النـدى يف الصبـاح الباكـر علـى الثمـار، حيـث أن زيـادة ميـاه الـري يف الصيـف 
تسـبب تشـقق بشـرة الثمـرة، وبشـكل خـاص يف املنطقـة القريبـة مـن القمع بشـقوق عرضيـة يعقبها 

جفـاف، ومـوت الطبقـة حتـت البشـرة املتشـققة، واسـوداد لونهـا.
االنتشار:

العراق ومصر، واملغرب، واجلزائر، وتونس، وموريتانيا، وليبيا، والواليات املتحدة األمريكية.

األهمية االقتصادية:
يصيـب الثمـار فيشـوه مظهرهـا ويخفـض نوعيتهـا ويقلـل مـن قيمتهـا التسـويقية، حيـث يصـل 
الفقـد السـنوي يف احلاصـل مـا بـن 5-50 %، تبلـغ نسـبة اإلصابـة بهـذا الضـرر يف صنـف السـاير 
7 % يف منطقـة البصـرة يف العـراق، وتـزداد مـع ارتفـاع ميـاه األنهـار وزيـادة الـري إلـى 85 %، ويف 
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كاليفورنيـا تبلـغ اإلصابـة 5 % يف صنـف دقلـة نـور ترتفـع إلـى 50 % مـع ارتفـاع الرطوبـة، وأكثـر 
األصنـاف املصريـة حساسـية لهـذا الضـرر هـو صنـف احليانـي.

المسببات:
ارتفـاع نسـبة الرطوبـة اجلويـة حـول الثمـار، ووجـود نـدى الصبـاح. وزيـادة ميـاه الـري وسـقوط 

األمطـار. واخلـف الشـديد للثمـار.

المقاومة والمعالجات:
تنظيم عملية ري بساتن النخيل، وخاصة يف أشهر الصيف مع مراعاة مراحل تطور الثمرة.

عـدم إجـراء عمليـة اخلـف الشـديد للعـذوق أو الشـماريخ وتطبيـق ممارسـات وعمليـات اخلـف 
داخـل العـذوق حسـب النسـب املوصـي بهـا واملالئمـة للصنـف واملنطقـة.

تهوية الثمار بوضع حلقة حديدية داخل العذق.
تقليـل الرطوبـة يف البسـتان مـن خـالل مكافحـة األدغـال، وعـدم زراعة اخلضـراوات واحملاصيل 

الصيفيـة بـن أشـجار النخيل.

 )Internal browning( الداخلي )3- التلون )االسمرار

أعراض اإلصابة:
تظهـر أعـراض اإلصابـة علـى الثمـار الصغيـرة، والكبيـرة )الناضجـة(، فهـو يصيـب الثمـار يف 
مراحـل )الكمـري، واخلـالل، والرطـب، والتمـر(، وحتـى الثمـار غيـر املخصبـة )الشـيص(، وتكـون 
األعـراض علـى شـكل بقـع سـمراء، وعندمـا تنمـو الثمـار تتجمـع هـذه البقـع وتندمـج مـع بعضهـا 
علـى شـكل بقعـة كبيـرة، وتكـون املنطقـة املصابـة منخفضـة قليـاًل، ولونهـا غامـق، كما تكـون جدران 

اخلاليـا املصابـة سـميكة، وجالتينيـة القـوام.
االنتشار: الواليات املتحدة األمريكية.

األهمية االقتصادية:
يصيـب هـذا الضـرر 60-90 % مـن الثمـار يف معظـم أصنـاف 
النخيـل يف كاليفورنيـا، ولكـن اإلصابـة ال تؤثـر علـى طعـم الثمـار 
بـل علـى مظهرهـا، واألصنـاف احلساسـة لإلصابـة بهـذا الضـرر 
هـي املجهـول، ودقلـة نـور، واحلـالوي، والبرحـي، والديـري، حيـث 
تتـراوح نسـبة اإلصابـة مـا بـن 45-90 %، أما األصناف متوسـطة 
نسـبة  تصـل  حيـث  واخلضـراوي،  الزهـدي،  فهـي  احلساسـية 
اإلصابـة فيهـا إلـى 25 %، أمـا األصنـاف املقاومـة فهـي الثـوري، 

ومناخـر، وتبلـغ نسـبة اإلصابـة فيهـا 3 %.
املسببات: غير معروفة.

ملنـع  طرائـق  أو  معامـالت  أيـة  توجـد  ال  واملعاجلـات:  املقاومـة 
الضـرر. بهـذا  اإلصابـة 
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 )Checking( )4- التشطيب )الوشم

أعراض اإلصابة
تضخم وانتفاخ اخلاليا حتت القشـرة، فيحدث تشـقق على شـكل خطوط طولية أو أفقية رفيعة 
سـمراء اللـون، ويكـون عمـق الشـق 16 خليـة، ومتـوت اخلاليـا احمليطـة بالشـق، وتـؤدي الشـقوق إلـى 

تصلـب القشـرة، وجفـاف الطبقـة اللحمية، وانخفـاض نوعية الثمار.

االنتشار:
 العراق، ومصر، واململكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والواليات املتحدة األمريكية.

األهمية االقتصادية: 
يصيـب ثمـار األصنـاف احلساسـة وهـي الكبـكاب، واخلـالص، ودقلـة نـور، واحليانـي، واملكتـوم، 
واحلـالوي، وتكـون غيـر صاحلـة لالسـتهالك البشـري، والتصديـر، ويعتبـر صنـف اخلنيـزي مـن 

األصنـاف املقاومـة.

المسببات:
الرطوبـة العاليـة حـول الثمـار أثنـاء حتـول الثمـار مـن مرحلـة الكمـري إلى مرحلة اخلالل تسـبب 
توقـف عمليـة التبخـر، ويرافـق ذلـك اسـتمرار دخـول املـاء إلـى الثمـار. وتزاحـم السـعف والظـل 

الكثيـف علـى الثمـار.

المقاومة والمعالجات:
1- زراعة األصناف احلساسة على أبعاد مناسبة.

2- إجـراء عمليـة التقليـم بإزالـة السـعف القـدمي، والسـعف الزائـد حـول العذوق مـع عملية تدلية 
العـذوق يف شـهر حزيـران/ يونيـو، مـع تهويـة للعـذوق بإجراء اخلف، أو وضع حلقات وسـط العذق.

3- عدم زراعة احملاصيل الصيفية حتت أشجار النخيل.
4- تنظيم عملية الري بتقليل عدد الريات يف شهور الصيف.
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األصناف الحساسة للرطوبة
الثمـار حساسـة للرطوبـة ولأمطـار يف مرحلـة النضـج، والصنـف غيـر مقـاوم  نـور:  دقلـة   -1

والذبـول.  الذنـب  باسـوداد  الرطوبـة  ارتفـاع  الثمـار عنـد  العاليـة وتصـاب  للرطوبـة 
2- لولـو: حسـاس الرتفـاع درجـات احلـرارة املفاجئـة وارتفـاع الرطوبة حيث تكتسـب الثمار اللون 

الغامق
3- خالص الظاهرة: الثمار حساسة للرطوبة
4- املجهول: ثماره حساسة للرطوبة العالية.

5- نغال: ال يتحمل الرطوبة العالية واألمطار.

األصناف المقاومة الرتفاع الرطوبة
1- شهل: من األصناف املقاومة للرطوبة النسبية العالية.

2- أم السالء: الثمار تتحمل الرطوبة النسبية العالية.
3- خصاب: الثمار تتحمل الرطوبة النسبية العالية.

4- خنيـزي: مقـاوم للرطوبـة اجلويـة لكـن ثماره تصاب أحيانـاً بالذبول عند ارتفاع درجة احلرارة 
وعدم انتظار الري، هو مقاوم لعاهة الوشـم )التشـطيب(.

 )Rain( ثانيًا: األمطار
العامـل األساسـي يف تكاثـف بخـار املـاء هـو انخفـاض درجـة احلـرارة بفعـل ارتفـاع الهـواء إلـى 
طبقـات اجلـو العاليـة البـاردة أو انتقـال الهـواء الرطـب مـن جهـات دافئـة إلـى جهـات بـاردة وكذلـك 
يتكاثف بخار املاء حول ذرات الغبار يف اجلو، وللتكاثف مظاهر مختلفة منها )الضباب والسحاب 
والصقيـع والثلـج واجلليـد والبـرد واملطـر والنـدى ( فكثيـراً مـا نالحـظ صباحـاً قطـرات مـاء علـى 
أوراق النباتـات واألزهـار وسـطوح األجسـام املصقولـة كالزجـاج واملعـادن وهـي ظاهـرة من التكاثف 
تنشـأ بسـبب فقـدان هـذه األشـياء حلرارتهـا باإِلشـعاع ليـاًل حتـى تبـرد كثيـراً، فـإذا المسـها بخـار 
املـاء العالـق بالهـواء تكاثـف عليهـا مباشـرة علـى صـور قطـرات تعرف بالندى، أما السـحاب فينشـأ 
مـن ارتفـاع الهـواء إلـى حيـث يبـرد فتتكاثـف أبخرتـه، وحتمـل الريـاح السـحب معهـا مـن مـكان إلـى 
مـكان حسـب اجتـاه حركتهـا. وتكثـر السـحب يف املناطـق االسـتوائية لكثـرة البخـر، ويف مناطـق 
الضغـط املنخفـض عنـد خطـي عـرض 60 درجـة شـماالً وجنوبـاً، ويف اجلهـات القطبيـة لضعـف 
أشـعة الشـمس عـن تبديـد البخـار، ويوجـد السـحاب يف طبقـات اجلـو علـى ارتفـاع ال يزيـد عن 12 

كـم وإن كان معظمـه يف طبقـات أدنـى مـن ذلـك. 
املطـر: أهـم مظاهـر التكاثـف الـذي يتحـول مبقتضـاه بخـار املاء إلى قطرات من املاء ال يسـتطيع 
الهـواء حملهـا فتسـقط علـى هيئـة مطـر يف اجلهـات الدافئـة أوثلج يف اجلهات البـاردة، وتتكون من 
األمطـار املتسـاقطة بكثـرة األنهـار والبحيـرات العذبـة، كــما أن جزءاً من مياهها يتسـرب يف مسـام 
األرض مكونـًا العيـون واآلبـار، وجـزأ يتبخـر ويصعـد إلـى اجلـو، واألمطـار هـي مصـدر املـاء العذب 
الـالزم للحيـاة علـى األرض، وشـجرة النخيـل هـي شـجرة الفاكهـة الصحراويـة، ولكنهـا تتطلـب جواً 
خاليـاً مـن األمطـار ابتـداءاً مـن موسـم التلقيـح وانتهـاًء مبوسـم اجلنـي للحصـول علـى ثمـار ذات 
صفـات جيـدة. والهطـول املطـري أحـد العوامـل احملـددة النتشـار زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور 
والتأثيـر املباشـر يتوقـف علـى مواعيـد تسـاقط األمطـار وكميـة األمطـار املتسـاقطة يف أوقـات 
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محدده يكون تأثير األمطار فيها سـلبياً على الثمار بشـكل خاص يف مناطق معينه، وقسـم موسـم 
إنتـاج التمـور حسـب معـدل سـقوط األمطـار إلـى: 

1- موسم جيد، إذا كان معدل سقوط األمطار أقل من 50 مم/يف كل شهر من األشهر الثالثة.
2- موسـم مقبـول إذا كان معـدل سـقوط األمطـار أكثـر مـن 50 مم/يف شـهر واحـد مـن األشـهر 

الثالثة.
3- موسـم غيـر جيـد إذا كان معـدل سـقوط األمطـار أكثـر مـن 50 ملـم/يف شـهرين مـن األشـهر 

الثالثة. 
4- موسـم سـيء إذا كان معدل سـقوط األمطار أكثر من 50 ملم/يف كل شـهر من األشـهر الثالثة 

السابقة الذكر. 
ويسـبب املطـر أضـراراً للثمـار إذا سـقط يف شـهور آب/ أغسـطس، وأيلـول/ سـبتمبر، وتشـرين 
األول/ أكتوبـر. يف نصـف الكـرة الشـمالي، وكانـون الثاني/ينايـر، وشـباط/ فبرايـر، وآذار/ مـارس 

يف نصـف الكـرة اجلنوبـي )زايـد، واجلبـوري، 2006(.

أضرار األمطار على الثمار 
- مرحلة األزهار والتلقيح )التنبيت( 

تسـبب زخـات املطـر الربيعيـة والرطوبـة العاليـة املصحوبة بالدفء قبل التلقيح اسـتفحال مرض 
الشـجرة  تؤثـر األمطـار علـى  أو مـرض اخلامـج(. كمـا  الطلـع  الزهريـة )خيـاس  النـورات  تعفـن 
وتسـبب أضـراراً شـديدة عنـد سـقوطها يف وقـت التلقيـح، فقـد تسـبب إزالـة حبـوب اللقـاح عـن 

مياسـم األزهـار األنثويـة وانفجـار أنبـوب اللقـاح.

مرض خياس الطلع )مرض الخامج( 
يسـمى يف بعـض األقطـار تعفـن النـورات الزهريـة )Inflorescence Rot(، أو تعفن النبات وكذلك 
خيـاس طلـع النخيـل، يصيـب هـذا املـرض النـورات الزهريـة أو الطلـع أو مـا يسـمى )بالنبـات( يف 
التـي  العربـي للشـجار املذكـرة واملؤنثـة وهـو مـن أهـم وأخطـر األمـراض الفطريـة  دول اخلليـج 
تصيـب النخيـل يف العالـم، قـدرت اخلسـارة التـي تنجـم عـن اإلصابـة بـه بحوالـي 2-15 %، وقـد 
تصـل اإلصابـات يف بعـض األقطـار إلـى حوالـي 50 % يف سـنوات املـرض الوبائـي، ويصيـب، وقـد 
يكـون تأثيـره علـى الفحـول أكثـر مـن اإلنـاث نتيجة لعـدم االهتمام والعناية بها مثـل العناية بالنخيل 
املؤنثـة، ينتشـر املـرض يف دول املغـرب العربـي ومصـر وليبيـا والعـراق وفلسـطن ودول اخلليـج 
العربـي وإيـران ويف سـلطنة عمـان ينتشـر يف املناطـق السـاحلية عاليـة الرطوبـة ويف أماكـن متفرقة 
مـن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، تختلـف شـدة اإلصابـة بهـذا املـرض مـن دولـة إلـى أخرى ومن 
منطقـة إلـى أخـرى يف الدولـة الواحـدة اعتمـاداً على الظروف البيئية السـائدة كاحلـرارة والرطوبة 

ويسـبب املـرض الفطريـات التاليـة:
Mauginiella scaettae

Fusarium moniliforme
 Thielaviopsis paradoxa )Ceratocystis paradoxa(

يعتبـر الفطـر )M. scaettae( هـو املسـبب الرئيـس لهـذا املـرض، ولكـن نشـاهد أحيانـاً إصابـات 
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حتدث بسـبب اإلصابة بـ )T. paradoxa, F. moniliforme( علماً بأن الفطر الثاني أكثر شـيوعاً 
من الفطر الثالث يف مثل هذه احلاالت. يعيش الفطر )M. scaettae( كمايسـليوم )جسـم خضري 
للفطـر( بـن قواعـد الكـرب وأنسـجة الليـف يف رأس النخلـة لفتـرة طويلـة قـد تصـل إلـى خمـس 
سـنوات، أمـا جراثيـم الفطـر فتكـون فتـرة حياتهـا قصيرة، ويكـون البرعم الذي سـيتحول إلى طلعة 
مدفونـاً بـن قواعـد الكـرب والليـف، وباسـتمرار منـوه يشـق طريقـه للخـارج بـن هـذه األنسـجة، 
فيتعـرض ملالمسـة الفطـر املوجـود يف هـذه األنسـجة فتحـدث اإلصابـة باملـرض، وقـد ميتـد ذلـك 
إلـى 3-4 أشـهر حيـث يبـدأ البرعـم بالنمـو يف شـهر تشـرين أول/ أكتوبـر، ويكبـر تدريجيـاً إلـى أن 

يظهـر كطلعـة يف نهايـة كانـون الثانـي/ ينايـر أو شـباط/ فبرايـر.

أعراض اإلصابة
اإلصابـات األوليـة تظهـر كبقـع بنيـة علـى أغلفـة الطلـع، وتتطـور لينتشـر الفطـر بشـكل مسـحوق 
أبيـض علـى األزهـار والشـماريخ الزهريـة. كمـا تنتشـر جراثيم هذا املـرض يف رأس النخلة املصابة 
وتتجـدد  واإلنسـان،  واحلشـرات  الريـاح  بوسـاطة  الواحـدة  املزرعـة  يف  أخـرى  إلـى  نخلـة  ومـن 
اإلصابـات يف السـنة القادمـة علـى النخيـل السـليم حيـث يبقـى الفطـر بـن الكـرب والليف يف رأس 
النخلـة، وبذلـك تعـاد دورة املـرض وتشـجع األمطـار والرطوبـة العاليـة ودرجات احلـرارة املنخفضة 

علـى حـدوث املـرض وانتشـاره، وهنـاك أكثـر مـن احتمـال للضـرر:
1- تـؤدي اإلصابـة الشـديدة إلـى عـدم تفتـح الطلعـات الفتيـة التكويـن حيـث جتـف ومتوت وال 

نحصـل منهـا علـى أي ثمـار وال ميكـن اسـتخدام الطلعـات املذكـرة بالتلقيح.
2- عنـد تفتـح الطلعـة نشـاهد بقـع شـفافة ذات لـون أصفـر مبقابـل البقـع البنيـة التـي شـوهدت 
علـى غـالف الطلعـة مـن اخلـارج، ونالحـظ بقعـاً بنيـة اللـون علـى الغـالف مـن الداخـل يف منطقـة 

متـاس الغـالف مـع الشـماريخ الزهريـة املصابـة. 
3- يالحـظ علـى الشـماريخ الزهريـة بقعـاً بنيـة ومسـحوقاً أبيضـاً هـو عبـارة عـن جراثيـم الفطـر 

املسـبب لهـذا املرض. 
4- يغـزو الفطـر األزهـار والشـماريخ الزهريـة وميكـن أن ينـزل ليصيـب حامـل النـورة الزهـري 

)العرجـون أومـا يسـمى بالعسـقة(.
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المكافحة
1- جمع الطلع املصاب وحرقه للقضاء على جراثيم الفطر.

ذلـك يسـبب  الذكـور املصابـة، ألن  واملأخـوذ مـن  املصـاب  أوالطلـع  النبـات  اسـتعمال  2- عـدم 
السـليم. للنخيـل  العـدوى 

3- رش النخيـل املصـاب باملبيـدات الفطريـة املناسـبة، علـى أن يكـون الـرش بعـد جنـي الثمـار 
وقبـل ظهـور الطلـع علـى النخيـل، ويستحسـن أن تنفـذ رشـتان، األولـى يف نهايـة شـهر تشـرين أول/
أكتوبـر، والثانيـة يف نهايـة تشـرين الثانـي/ نوفمبـر، أو يف مواعيـد أخـرى حسـب الظـروف اجلويـة 
للدولـة فمثـاًل يف دول اخلليـج العربـي تكـون الرشـة الوقائيـة األولى باملبيد الفطري أوكسـى كلوريد 
)3غم/لتـر( وإجـراء الرشـة الوقائيـة الثانيـة يف شـهر ينايـر باملبيـد الفطري أوكسـى كلوريد )3غم/
لتـر( وإجـراء الرشـة الوقائيـة الثالثـة مببيـد أوكسـى كلوريـد )3غم/لتـر( بعـد 20 يومـاً وبشـرط أن 
تكـون األشـجار املصابـة معاملـة باملبيـد قبـل شـهر مـن خـروج الطلـع للعيـان. وال فائـدة مـن الـرش 
بعـد ظهـور اإلصابـة علـى الطلـع، وجتـدر اإلشـارة هنـا إلـى وضـع عالمـات علـى النخيـل املصـاب 
لكـي يـرش بعـد جنـي الثمـار وأخـذ احملصـول. أمـا املبيـدات التـي ميكـن أن تسـتعمل فهي )رسـتان، 

وكابتـان، وفايكـون، وديروسـال، وانتراكـول، ومحلـول بـوردو، وبعـض املركبـات النحاسـية(.
4- أظهـرت إحـدى الدراسـات التـي أجريـت يف العـراق بـأن أصنـاف اخلضـراوي، واخلسـتاوي، 

والسـاير )أسـطة عمـران(، أكثـر مقاومـة مـن الزهـدي، واحلـالوي.

- مرحلة البسر )الخالل( ومرحلة الرطب والتمر
1- عنـد سـقوط األمطـار آخـر مرحلـة اخلـالل 
وبـدء مرحلـة الرطـب يحـدث تشـقق جلـد الثمـرة 

.)Splitting( وحلمهـا
2- تبقـع الثمـار )Fruit spots( بسـبب اإلصابـة 
بالفطريات التي تشـجعها الرطوبة العالية، حيث 
تالحـظ البقـع البنيـة وتعفـن قاعـدة التمـرة عنـد 
بنهايـة  وهـذه حتـدث  بالقمـع،  اتصالهـا  منطقـة 

مرحلـة اخلـالل.
3- يف املناطـق الرطبـة يكـون التمـر النـاجت يف 

الغالـب لـن، عكـس املناطـق اجلافـة يكـون التمـر الناضـج يابـس جـاف القـوام
4- اإلصابـة مبـرض تعفـن الثمـار )Rotting( ومنهـا العفـن األسـود )Aspergillus niger( يصيـب 
الثمـار يف مرحلتـي اخلـالل )البسـر( والرطـب ونـادرا مـا تظهـر اإلصابـة علـى الثمـار يف مرحلـة 

الكمـري )اخلـالل( والتمـر الناضـج، وعفـن ثمـار النخيـل.
5- التخمر )Fermentation( والتحمض )Souring( يف الثمار، وهذه حتدث يف مرحلتي الرطب 

والتمر حيث تتحول السـكريات إلى كحول وحامض اخلليك وبشـكل خاص يف األصناف الطرية
6- إن ارتفـاع نسـبة الرطوبـة اجلويـة مينـع النضـج الطبيعـي للثمـار ممـا يسـبب تسـاقطها، كمـا هـو 

احلـال يف بعـض أصنـاف نخيـل التمـر يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة وسـلطنة عمـان.
7- يف باكسـتان يتركـز إنتـاج التمـور يف منطقـة خيربـور وتعنـي مدينـة اخليـر وموسـم جنـي الثمـار 
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فيها يكون يف شـهري يونيو ويوليو وميتد املوسـم إلى شـهري أغسـطس وسـبتمبر يف وأليتي البنجاب 
وبلوشسـتان وأن سـقوط األمطـار املوسـمية يف فصـل الصيـف وخاصـة شـهري يونيـو ويوليـو يسـبب 
خسـائر وصلـت إلـى حـد 100 % والحـظ أبـو السـعود )2010( إن سـقوط األمطـار يف خيـر بـور ملـدة 
سـاعتن لـم يؤثـر علـى األصنـاف مبكـرة النضـج مثـل )Gjar( وصنـف )Kasho-wari( وهـي مـن 
األصنـاف نصـف اجلافـة وتسـبب األمطـار تشـقق القشـرة اخلارجيـة للثمار كما يف صنـف )اوطاقن( 

يف مرحلـة البسـر بينمـا لـم تتأثـر األصنـاف التـي كانـت يف املرحلـة اخلضـراء. 

 )Rotting Fruit( تعفن الثمار
 )Aspergillus niger( ويسببه الفطر )Calyx - end rot( العفن األسود يسمى
ينتشـر هـذا املـرض يف العـراق وأمريـكا ودول املغـرب العربـي والسـعودية والبحريـن وسـلطنة 
عمـان وقـد يلعـب النمـل وبعـض احلشـرات األخـرى دوراً هامـاً يف نقـل جراثيـم تلـك الفطريات إلى 
الثمـار إضافـة إلـى الرطوبـة العاليـة، يصيـب الثمـار يف مرحلتـي اخلـالل )البسـر( والرطـب ونـادراً 
مـا تظهـر اإلصابـة علـى الثمـار يف مرحلـة الكمـري )اخلـالل( وخـالل فتـرة نضـج التمـور يف الـدول 
عاليـة الرطوبـة أو التـي تسـقط بهـا أمطـار قبـل اجلنـي وهنـاك العديـد من الفطريات تسـبب تعفن 
الثمـار أهمهـا )Aspergillus niger( و)Aspergillus phoenicis( حيـث يسـببان تعفـن قـرب القمـع 
)Calyx rot end( يظهـر علـى شـكل حلقـة غامقـة اللـون وخاصـة يف مرحلـة الرطـب بدايـة مرحلـة 
التمـر ويـؤدي هـذا التعفـن قـرب القمـع إلـى تسـاقط الثمـار كمـا أن اإلصابـة تسـتمر بعـد جنـي 
الثمـار وخزنهـا وتعتمـد شـدة اإلصابـة علـى احملتـوى املائـي للثمـار املخزونـة وتظهـر اإلصابـة إذا 
كان احملتـوى املائـي للثمـار أعلـى مـن 21 % وتـزداد نسـبة اإلصابـة مـع زيـادة احملتـوى املائـي للثمـار 

املخزنـة بدرجـة حـرارة الغرفـة وكمـا يلـي:

%لإلصابةنسبة الرطوبة يف الثمار

221.9

232.6

249.2

2515.9

2629.1

عفن ثمار النخيل
تشـبه أعراض هذا املرض أعراض العفن األسـود أعاله وينتشـر يف جميع مناطق النخيل عالية 
الرطوبـة بسـبب قربهـا مـن السـواحل أو تسـاقط األمطـار ويفضـل جنـي الثمـار مبكـراً أو زراعـة 

األصنـاف املبكـرة النضج.
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 )Altenaria( يسببه الفطر )Side spot decay( تعفن الثمار الجانبي
يسـبب خسـائر اقتصاديـة عنـد إصابتـه للثمـار أثنـاء النضـج حيـث يهاجـم الثمـار املجروحـة يف 
مرحـة اخلالل/البسـر، ومرحلـة الرطـب حيـث تظهـر عليهـا بقـع سـوداء صغيـرة ثـم تتسـع مكونـه 
بقعـة كبيـرة بيضاويـة أو دائريـة الشـكل داكنـة اللـون. إن الفقـد يف محصـول التمـر قـد يصـل بـن 
10-50 % نتيجـة اإلصابـة بأعفـان الثمـار وبـن Djerbi (1983) نسـبة الفقـد يف اإلنتـاج يف صنفـي 
املجهـول ودقلـة نـور يف بعـض دول اإلنتـاج الرئيسـة، حيـث بلغـت النسـبة 10-40 % يف املجهـول 
ودقلـة نـور يف أمريـكا، و50 % يف دقلـة نـور يف تونـس، وكانـت املعاجلـة بالتغطيـة باألكياس الورقية، 

أمـا يف املغـرب فبلغـت النسـبة 40 % يف املجهـول. 

المكافحة
1- اجلنـي املبكـر للثمـار يف املناطـق عاليـة الرطوبـة يف طـور اخلـالل لبعض األصنـاف أو الرطب 

الهامـد والعمـل على إنضاجهـا صناعياً.
2- تغطية العذوق بأكياس ورقية حلمايتها من األمطار.

3- وضع حلقات سلكية )Wire rings( بن الشماريخ لتوفير التهوية للثمار.

4- تعفير العذوق مببيدات مناسبة ملنع اإلصابات الفطرية.
5- عـدم إحـداث أي أضـرار ميكانيكيـة بالثمـار أثنـاء إجـراء عمليـات اخلدمة مـن خف أو حتدير 

أو تكميم.
6- تصريف املياه وعدم تركها تتجمع يف أحواض النخيل.

7- مكافحـة النمـل واحلشـرات الناقلـة للفطريـات مببيـدات سـريع التأثير وخاليـة من أي أضرار 
صحية.

األصناف المقاومة أو المتحملة لألمطار
قـام Nixon (1933) بتثبيـت مالحظاتـه علـى األصنـاف التجاريـة املزروعـة يف محطـة التجـارب 
التشـقق والتبقـع  الزراعيـة عنـد تعـرض ثمارهـا لتسـاقط األمطـار مـن حيـث درجـة  األمريكيـة 

والتحمـض، وكمـا مبـن يف اجلـدول رقـم )4(.
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 جدول رقم )4( تأثير تساقط األمطار على درجات تشقق الثمار والتبقع والتحمض يف الثمار

الصنف
درجة تشقق 

الثمار 
)Splitting(

درجة تبقع الثمار 
)Fruit spots()Souring( التحمض

خفيفةخفيفةمعتدلةالبرحي

قليل جداًخفيفةعاليةدقلة نور

مقاوممقاومحالوي
عالية حيث يحدث حتمض يف 
مرحلة الرطب وسط العذوق 

املزدحمة وميكن احلد منه بخف 
الشماريخ وسط العذوق وتهويتها

متوسطمتوسطمتوسطالزهدي

خفيفةخفيفةمتوسطالديري

متوسطقليلالبرمي
متوسط، يؤكل يف مرحلة البسر 

ميكن جنيه يف هذه املرحلة 
والتخلص من أضرار األمطار

خفيفةخفيفةخفيفةالقنطار

خفيفةمتوسطةخفيفةالفرسي )جاف(

تقسيم األصناف حسب التحمل ألضرار األمطار
قسمت أصناف التمور التجارية حسب حتملها ألضرار املطر، إلى ثالث مجاميع هي:

واخلضـراوي،  والثـوري،  واخلسـتاوي،  الديـري،  وهـي:  لأمطـار  األكثـر حتمـاًل  األصنـاف   -1
وفـرض. والسـاير،  واخلصـاب،  واحلـالوي، 

2- األصنـاف متوسـطة املقاومـة ألضـرار املطـر وهـي: الزهدي، واخلـالص، والبرحي، والهاللي، 
ونغال، وشيشـي.

3- األصناف احلساسة للمطر وهي: دقلة نور، ويتيما، واحلياني، والغرس، وجش ربيع، وخنيزي.

تحمل نخلة التمر لالنغمار بالماء
إن نقــص التهويــة يف التربــة تــؤدي إلــى االختنــاق وانخفــاض قــدرة النبــات علــى امتصــاص 
املــاء وفقــدان التــوازن املائــي بــن عمليــة االمتصــاص التــي تقــوم بهــا اجلــذور وعمليــة النتــح 
التــي تقــوم بهــا األوراق وهنــاك عــدة عوامــل تؤثــر علــى نســبة الضــرر الــذي تســببه التهويــة 
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غيــر الكافيــة للجــذور يف التربــة ومنهــا )نــوع النبــات، نــوع التربــة، درجــة احلــرارة، فتــرة 
انغمــار اجلــذور باملــاء، نــوع األحيــاء الدقيقــة يف التربــة(.

هنـاك مالحظـات عـن النخيـل الـذي بقيـت جذوعـه ناميـة يف مسـتنقعات البنجـاب يف الهنـد 
مغمـور بامليـاه ملـدة سـتة سـنوات دون أن متـوت، وكذلـك لوحـظ اسـتمرار النخيـل باإلنتـاج رغـم 
أن جذوعـه مغمـورة باملـاء لعشـرات السـنوات علـى ضفـاف نهـر الفـرات يف العـراق وكذلك احلال 
باملـاء الرتفـاع  السـنن مغمـوراً  لعشـرات  ناميـا  النخيـل  اسـتمر  النيـل  يف مصـر علـى ضفـاف 

5-10قـدم دون أن يتأثـر بينمـا الفسـائل التـي غمـرت قممهـا الناميـة باملـاء ماتـت جميعهـا.
وأشـار البكـر )1972( إال أنـه الحـظ أضـرار النخيـل علـى األشـجار والفسـائل بأعمـار مختلفـة 

عنـد تعرضهـا لالنغمـار بامليـاه لفتـرات طويلـة بسـبب الفيضانـات وكمـا يف اجلـدول رقـم )5(. 
جدول رقم )5( تأثير فترة االنغمار باملاء على نسبة الفقد يف النخيل حسب العمر

عمر النخلة 
)سنة(

فترة االنغمار باملاء 
)يوم(

ارتفاع املاء 
نسبة الفقد%)متر(

3601.60
50 % من الفسائل املزروعة

و10 % من الفسائل التي بقت 
على أمهاتها دون فصل

5

1001.60
65 % من الفسائل املزروعة

و20 % من الفسائل التي بقت 
على أمهاتها دون فصل

1202.0
100 % من الفسائل املزروعة

والفسائل التي بقت على أمهاتها 
دون فصل

10
1202.20

90 % من الفسائل املزروعة
والفسائل التي بقت على أمهاتها 

دون فصل

1001.80% 12

النخيل بعمر 15 سنة فما فوق لوحظ عليها التالي:
1- زيادة جفاف السعف والثمار صغيرة احلجم مائلة إلى االسوداد.

2- ذبول أطراف العذوق يف صنفي اخلضراوي واحلالوي
3- تعفن حتت قمع الثمرة يف صنف الساير قبل النضج وتساقط الثمار

4- النخيـل الـذي لـم تغمـر قمتـه الناميـة بامليـاه لـم يتأثـر وبعض النخيل الذي غمـرت قمته باملياه 
عاد ومنى يف املوسـم التالي.



95

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

تكيـــف نخــلــة التمـر مع إجهــــاد االنغمار 
بالمـيـــاه 

ليفيـه متضخمـة وال  التمـر  اجلـذور يف نخلـة 
حتتـوي علـى النسـيج اإلنشـائي )كامبيـوم(، وهـي 
جـذور عرضيـة تخـرج مـن قاعـدة السـاق حتـت 
سـطح التربـة ويتزايـد منـو اجلـذور مـن قاعـدة 
ويـزداد  للمئـات،  عددهـا  يصـل  حتـى  اجلـذع 
بشـكل كبيـر مـع منـو الفسـيلة يف األرض الدائمـة 
وحتولها إلى نخلة بالغة، وتتعمق اجلذور بالتربة 

وترسـل تفرعـات ثانويـة إلـى جميـع االجتاهـات وهـذه تتفـرع وتتشـعب لتكسـب املجمـوع اجلـذري 
للنخلـة التركيـب الليفـي )Fibrous root system(، إن التشـعبات الثانويـة تقتـرب مـن سـطح التربـة 
لتقـوم بدورهـا يف امتصـاص املـاء والعناصـر الغذائيـة. إن جـذور النخيـل كمـا هـو احلـال يف ذوات 
الفلقـة الواحـدة تتصـل مباشـرة باحلـزم الوعائيـة للجـذع، ومـع تقـدم عمـر األشـجار يـزداد طـول 
اجلـذور وسـمكها حتـى تصـل إلـى سـمك إصبـع اليـد، وتتميز نخلـة التمر بقدرة اجلـذع على تكوين 

اجلـذور العرضيـة فـوق سـطح التربـة وعلـى ارتفـاع بـن 30-200سـم.
إن جذور الفسـيلة التي بعمر سـنة سـواء كانت خضرية األصل أم جنسـية )بذرية( هي عرضية 

)Adventitious roots(، وتنشـئ يف قاعدة الفسـيلة من: 
.)Pericycle( 1- طبقة البري سايكل

2- املرستيم اإلبطي لأوراق اخلارجية.

درجات تفرع الجذور العرضية 
1- اجلـذور الرئيسـة )األوليـة( ) Primary roots( وتنشـأ مـن املنطقـة احمليطيـة عنـد قاعـدة 
اجلـذع وتنمـو داخـل التربـة بزاويـة يتـراوح قدرهـا مـا بـن 25-30 درجـة وسـمكها يتـراوح مـا بـن 

1-6 مم.
2- اجلـذور الثانويـة )Secondary roots(، وتنشـأ مـن املنطقـة احمليطيـة يف اجلـذور األوليـة، 
وهي املسـؤولة عن امتصاص املاء واملواد الغذائية وتسـمى اجلذور املغذية )Feeder roots(، وهي 

قصيـرة وتصـل إلـى عمـق مـا بـن 1-2.5 متـر، وسـماكتها أقـل مـن ملليمتـر واحـد.
3- اجلذور الثالثية )Tertiary roots(، وتنشأ من املنطقة احمليطية للجذور الثانوية.

4- اجلذور الرباعية )Quanternary roots(، وتنشأ من املنطقة احمليطية للجذور الثالثية.
5- اجلذور اخلماسية )Quintary roots(، وتنشأ من املنطقة احمليطية للجذور الرباعية.

إن منطقـة منـو اجلـذور يف نخلـة التمـر ليسـت محـدودة أو مقتصـرة علـى اجلـزء املدفـون يف 
التربـة، بـل متتـد إلـى أن تصـل إلـى البيئـة املناسـبة للنمو والتي تتوافر فيها املياه وتغطي مسـاحات 

كبيرة. 
أشـار Bliss (1944) إلـى عـدم وجـود شـعيرات جذريـة يف النخيـل حيـث توجـد تفرعـات قصيـرة 
وهـذه تسـمى اجلذيـرات املاصـة لـذا ال ينصـح باحلراثـة العميقـة يف بسـاتن النخيـل ألنهـا تسـبب 
قطـع اجلذيـرات املاصـة وبذلـك تتأثـر عمليات االمتصاص، وإن جذور األجنة اجلنسـية واخلضرية 
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الناميـة يف أغذيـة صناعيـة خـارج اجلسـم احلـي )Invitro( تؤكـد عـدم وجـود الشـعيرات اجلذريـة، 
وأكـدت الدراسـات أن نخلـة التمـر ال متلـك القـدرة علـى تكوين الشـعيرات اجلذرية وأن هذه الصفة 
اضمحلـت يف نخلـة التمـر )مطـر،1991(. إن عـدم وجـود الشـعيرات اجلذريـة )Root hairs( علـى 
جـذور نخلـة التمـر تؤكـده التجـارب التـي بينـت عـدم قدرتهـا علـى تكويـن هـذه الشـعيرات لأسـباب 

التالية:
1- تأقلـم جـذور النخيـل للعيـش دائمـاً يف التـرب الرطبـة وقريبـاً مـن مسـتوى املـاء األرضـي، ويف 
مثـل هـذه ظـروف ال تكـون هنـاك حاجـة لتكويـن الشـعيرات اجلذريـة مـن قبـل النبـات ووظيفتهـا 
املـاء  وقليلـة  الرطبـة  التربـة  مناطـق  إلـى  والوصـول  التغلغـل  علـى  اجلـذور  مسـاعدة  األساسـية 

المتصاصـه منهـا. 
2- طبيعـة تركيـب أوراق النخيـل التـي متتـاز بقلـة فقـدان املـاء منهـا، حيـث لوحـظ وجـود ارتبـاط 

وثيـق بـن عمليـة النتـح وامتصـاص املاء.
3- إن امتصـاص املـاء والعناصـر الغذائيـة يف أشـجار النخيـل يتـم بواسـطة اجلـذور الدقيقـة 
املسـماة اجلذيـرات املاصـة )Root lets( أو اجلـذور املغذيـة )Feeder roots( التـي توجـد بشـكل 

كثيـف يف نهايـة التفرعـات اجلذريـة احلديثـة. 

مميزات جذور النخيل 
1- متتـاز جـذور نخلـة التمـر بقدرتهـا علـى التعمـق يف التربـة إلـى مسـافات بعيـدة حيـث تتعمـق جـذور 
نخلـة التمـر وتنتشـر داخـل التربـة بصـورة مائلـة وعلـى شـكل يشـبه حبـال اخليمـة ملسـافات كبيـره، وبهذا 
تقـوم بتثبيـت جـذع النخلـة بقـوة يف األرض، وجـذور النخلـة متيـل إلـى أن تتعمـق يف التربـة وصـوالً إلـى 
مسـتوى املـاء األرضـي )Water table( لزيـادة امتصـاص املـاء والعناصر الغذائية، وكلما انخفض مسـتوى 
املـاء األرضـي امتـدت اجلـذور إلـى داخـل التربة ويف حالة ارتفاع مسـتوى املـاء األرضي تغمر باملاء وتبقى 
هكـذا دون أن تتأثـر لـذا تكـون جـذور النخيـل ضحلـة وال تتعمـق كثيـراً يف منطقـة شـط العـرب بالبصـرة، 
ورمبـا تكـون هـي األقـل تعمقـاً مـن جـذور النخيـل يف مناطـق العالـم األخـرى، والسـبب يعـود إلـى ارتفـاع 
مسـتوى املـاء األرضـي وصالبـة التربـة الطينيـة. وميكـن أن متتد جـذور النخيل جانبياً إلى مسـافة 10.5 
متر وهذا ما وجده Bliss (1944) عندما تتبع أحد اجلذور الرئيسـة لصنف دقلة نور، وميكن أن تتعمق 
إلى مسـافة 7-8 أمتار داخل التربة كما أشـار Brown and Bahgat (1938) وأشـارت الدراسـات إلى أن 
أعلـى كثافـة للجـذور هـي يف األقـدام 2، و3، و4 وتقـل الكثافـة نسـبياً يف األقـدام 5، و6، و7 حتـت سـطح 
التربـة، وبـن Dowson and pansiot (1965)، وذكـر البكـر )1972( أنـه عنـد كشـف التربـة عـن جـذور 
نخلـة صنـف دقلـة نـور الكاملـة النمـو والناميـة يف تربـة خفيفـة جيـدة يف كاليفورنيـا ظهـر اتسـاع انتشـار 
اجلـذور حيـث شـغلت مسـاحة 167 متـراً مربعـاً ويف هـذه احلالـة يفضـل زراعـة 25 نخلـة لـكل )أيكـر 
= 4000 م2( لتفـادي تشـابك اجلـذور. وأشـار Ikram and Abdalla (1972) إلـى أن االنتشـار األفقـي 
للجـذور لـم يتجـاوز مسـافة 5 م، والنسـبة الكبـرى مـن اجلـذور تنحصـر داخل دائرة قطرهـا 4.20 م، أما 

بالنسـبة إلـى االنتشـار العمـودي، فوجـداً أن اجلـذور متتـد ملسـافة أكثـر مـن 120سـم.
2- جـذور نخلـة التمـر عرضيـة )Adventitious root(، ولأشـجار القـدرة لفائقـة علـى تكويـن 
اجلـذور العرضيـة علـى امتـداد اجلـذع وتعويـض اجلـذور املتقطعـة أو التالفـة خـالل ثالثـة شـهور 
بالنسـبة للفسـائل املقلوعـة، واجلـذور تبقـى حيـة مـع حيـاة النخلـة إال إذا تعرضـت للضرر وحتى لو 
ماتـت النخلـة وقطـع رأسـها أو قطـع جذعهـا فـإن اجلـذور تسـتمر بالنمـو واالنتشـار يف التربة لعدة 
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سـنوات ممـا يـدل علـى أنهـا تخـزن بعـض املـواد الغذائيـة التـي جتعلهـا حيـة.
3- عدم وجود الشعيرات اجلذرية )Root hairs( بسبب عدم قدرة النخلة على تكوين هذه الشعيرات، 

وكذلك أن اجلذور تكون دائماً قريبة من الرطوبة، وإن االمتصاص يتم بفعل اجلذيرات املاصة.
4- عـدم وجـود الكامبيـوم بـن اخلشـب واللحـاء كمـا يف جميـع ذوات الفلقـة الواحـدة لذلـك تكون 
اجلـذور بسـمك واحـد ال يتغيـر سـمكها مـع تقـدم العمـر كمـا يف األشـجار األخـرى حيـث ال يـزداد 
قطـر جـذور النخلـة البالغـة عـن 1.5 سـم بسـبب خلوهـا مـن طبقـة الكامبيـوم املرسـتيمية الواقعـة 
بـن اخلشـب واللحـاء ولكـن تسـتمر بالطـول ألن أطرافهـا حتتـوي علـى طبقـة رقيقـة مـن نسـيج 
املرسـتيم )Root apical meristem( حتميهـا القبعـة )القلنسـوة( )Root cap(، والتـي تتكـون مـن 
النسـيج نفسـه كلمـا اسـتهلكت أوحتطمـت بسـبب منـو واندفـاع طـرف اجلـذر بن دقائـق التربة يتم 
تعويضهـا. ويلـي طبقـة املرسـتيم الطـريف طبقـة مـن اخلاليـا املتوسـعة تسـمى منطقـة االسـتطالة 
)Elongation zone( ويلـي منطقـة االسـتطالة طبقـة مـن اخلاليـا املتحـورة للقيـام بوظائف متعددة 

كخاليـا اخلشـب )Xylem( واللحـاء )Phloem( يف وسـط اجلـذر
5- تتميـز نخلـة التمـر عـن أغلـب النباتـات واألشـجار األخـرى عـدا النباتـات املائيـة بتحملهـا 
لالنغمـار باملـاء لفتـرات طويلـه بسـبب وجـود املمـرات الهوائيـة يف منطقـة القشـرة وهذا يسـاعدها 
علـى العيـش يف التربـة الرطبـة واملتغدقـة وكذلـك يف األهـوار واملسـتنقعات، حيـث ترتبـط هـذه 
املمـرات مـع مثيالتهـا يف اجلـذع ومتتـد إلـى األوراق لترتبـط بالثغـور حيـث ميكـن أن تتـم عمليـة 
التنفـس مـن خـالل الثغـور، ولكـن النخيـل الفتـي أواملـزروع حديثـاً ال يتحمـل انغمـار قلبـه )القمـة 

الناميـة بامليـاه(.
6- إن جـذور النخيـل معروفـة مبقاومتهـا العاليـة لالنغمـار باملـاء لفتـرة طويلـة ويف ظـروف نقـص 
األوكسـجن وانعدامـه يف التربـة، ونخلـة التمـر تشـبه نبـات الـرز )Rice( يف حتملـه لالنغمـار باملـاء 
دون أن تضـرر ويحـدث بهـا الذبـول السـريع جـراء االختنـاق وتوقـف امتصـاص املـاء. وهـذا يعـود 
مـن  الهـواء  تنفـس  يسـاعدها علـى  )Air passages( يف اجلـذور ممـا  الهوائيـة  املمـرات  لوجـود 
هـذه املمـرات. وقـام مطـر، )1991( بدراسـة تشـريحية للجـذور وقـام بتصويـر املمـرات الهوائيـة 
وتعقـب اتصالهـا مـن أطـراف اجلـذور حتـى األوراق والثغـور علـى سـطح اخلـوص، ولوحـظ أن 
النخلـة تتنفـس الهـواء مـن تلـك املمـرات املمتـدة مـن أوراق وجـوع وجـذور النخيـل وحتـى األطـراف 

املرسـتيمية تضيـق سـعتها وتغلـق متامـا بخاليـا النسـيج املرسـتيمي الطـريف.
7- متتـاز جـذور نخلـة التمـر بقابليتهـا علـى اسـتثناء امتصـاص الكلوريـد والصوديـوم مـن محلـول 
التربـة املشـبعة ومـاء الـري، ولهـا القـدرة علـى حتمـل االنغمـار باملـاء لفتـرة طويلـة بسـبب وجـود 
الفراغـات الهوائيـة املمتـدة مـن اجلـذور حتـى السـاق واألوراق لتتصـل بالثغـور حيـث ميكـن أن يتـم 

التنفـس مـن خاللهـا.
8- إن اجلـذور يف نخلـة التمـر ميكـن أن تنمـو مـن اجلـذع فـوق سـطح التربـة تاركـة جـذع النخلـة عارياً 
مـن الكـرب ومحاطـاً باجلـذور وتسـمى هـذه باجلـذور الهوائيـة ِ)Aerial roots( وتتكـون يف آباط الكرب، 
حيـث يـؤدي منوهـا إلـى تشـقق وتهشـم تلـك القواعـد بحيـث يصبـح جـذع النخلـة عارياً واجلـذور ظاهرة 
عليـه بشـكل واضـح. إن منطقـة جـذع النخلـة فـوق سـطح التربـة صاحلـة لنمـو اجلـذور العرضيـة وهـذا 
يفيـد يف تقصيـر طـول اجلـذع مـن خـالل إعـادة دفـن النخيـل الطويل بالتربة يف منطقـة قريبة من القمة 
الناميـة، ثـم بعـد التجذيـر تقطـع وتثبـت يف التربـة، وهـذا يسـهل عمليـات اخلدمـة )التلقيـح، والتقليـم، 
واجلنـي(، ويفيـد أيضـاً يف عمليـة جتذيـر الرواكيـب وهي منوات خضرية يف أماكن مرتفعة على اجلذع.
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 )Wind( ثالثًا: الرياح
تيارات هوائية تتحرك مندفعة من جهة إلى أخرى فوق سطح الكرة األرضية، لوجود مناطق ذات 
ضغط مرتفع بجوار مناطق ذات ضغط منخفض، فالهواء املوجود فوق مناطق الضغط املرتفع يكون 
ثقيل الوزن بينما الهواء املوجود فوق مناطق الضغط املنخفض يكون خفيف الوزن. لذلك يتحرك الهواء 
الثقيل الوزن من منطقة الضغط املرتفع نحو منطقة الضغط املنخفض ليمأها حتى يتساوى الضغط 
يف املنطقتن، ولوكان الضغط اجلوي متساوياً على جميع جهات الكرة األرضية ملا حترك الهواء ولبقي 
ساكناً يف مكانه. وميكن تشبيه حركة الرياح من مناطق الضغط املرتفع إلى مناطق الضغط املنخفض 
بانسياب املاء تلقائّياً من املرتفعات إلى املنخفضات لكي يحصل التوازن يف املستوى. إن الشمس تسبب 
اختالف بن درجة احلرارة بن املاء واليابسة، ونتيجة لهذا تنشأ دورة الرياح حيث يتحرك الهواء يف 
صورة رياح بوجود الفروق يف توزيع الضغط اجلوي، فالهواء الذي يعلو اليابسة أسخن بكثير من ذلك 
الذي يعلو البحر، وبالتالي فإن الهواء الساخن يتمدد وتقل كثافته فيندفع ويتحرك على شكل رياح التي 
متثل انتقال الهواء من مناطق الضغط اجلوي املرتفع إلى مناطق الضغط اجلوي املنخفض، وللرياح 
تأثير كبير على مناخ املنطقة التي تهب عليها، فإذا كانت تهب من جهات دافئة فإنها تؤدي إلى ارتفاع 
درجة حرارة املنطقة أما إذا هبت من جهات باردة فإنها تخفض حرارتها، وإذا كانت الرياح محملة 
وتقاس سرعة  األمطار  تساقط  إلى  تؤدي  فإنها  أثناء هبوبها  درجة حرارتها  وانخفضت  املاء  ببخار 
الرياح بواسطة جهاز األنيمومتر )Anemometer(، كما ميكن معرفة اجتاه هبوب الرياح بواسطة دوارة 

الرياح )Wind vane( وتسمى الرياح باسم اجلهة التي تهب منها. 

أنواع الرياح
1- الدائمة تهب بنظام ثابت طوال أيام السنة.

2- املوسمية: تهب يف مواسم محددة.
3- احملليـة: تهـب علـى مناطـق معينـة من العالم محدودة املسـاحة، وحتدث بسـبب اختالف الضغط 
الريـاح احملليـة احلـارة )اخلماسـن يف مصـر  اجلـوي يف مسـاحات صغيـرة ولفتـرة قصيـرة، ومـن 

والقبلـي يف ليبيـا والسـموم يف بـالد الشـام وشـبه اجلزيـرة العربيـة والشـراقي يف املغـرب العربـي(.

أواًل: أضرار الرياح الشديدة على األشجار
إن الرياح الشديدة تسبب أضراراً ميكانيكية ألشجار النخيل، فتسبب الرياح الشديدة سقوط أشجار 
إزالة  وعند  احلمراء.  النخيل  أوسوسة  الساق  بحفار  مصابة  أو  ضعيفة  الشجرة  كانت  إذا  النخيل 

الفسائل دفعة واحدة من حول النخلة األم. 
منذ  بالتنقيط  الري  طريقة  واستخدام 
حتدد  الطريقة  هذه  ألن  البستان،  إنشاء 

منو اجلذور بالطبقة السطحية فقط.
املاضين ظهرت إصابات  العقدين  يف 
جديدة  بحشرة  النخيل  أشجار  على 
احلمراء  النخيل  سوسة  باسم  تعرف 

.)Red Palm Weevil(
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)Red Palm Weevil( سوسة النخيل الحمراء
 Asian( أو سوسة النخيل اآلسيوية )Indian palm weevil( تعرف أيضاً بـ سوسة النخيل الهندية 
palm weevil( تتبـع سوسـة النخيـل الهنديـة احلمـراء )Rynchophorus ferrugineus Fabr( رتبـة 

.)Curculiondae( فصيلـة السـوس )Coleoptera( احلشـرات غمديـة األجنحـة

أعراض اإلصابة 
يصعـب معرفـة املراحـل األولـى مـن اإلصابـة ألن اليرقـات تكـون داخـل جـذع النخلـة وال ميكـن 
مشـاهدتها خـارج اجلـذع وتسـبب اإلصابـة باحلشـرة أضـراراً بالغـة قبـل اكتشـاف اإلصابـة كمـا ال 
توجـد طـرق للكشـف املبكـر عـن اإلصابـة )Abraham( وآخـرون، )1998(. ولكـن ميكـن مشـاهدة 
الضـرر ومعرفـة املراحـل املتأخـرة مـن اإلصابـة عـن طريـق اإلفـرازات الصمغيـة والرائحـة الكريهة 

ومـن أعـراض اإلصابـة:
1- قلـة إنتاجيـة النخلـة واصفـرار وذبـول السـعف ثـم جفـاف األوراق بشـكل كامـل بحيـث تكـون 

سـهلة اإلزالـة 
2- إن اسـتمرار اليرقـات بالتغذيـة علـى أنسـجة اجلـذع يحـول سـاق النخلـة إلـى أنبـوب مملـوء 

باألنسـجة املتحللـة ونفايـات اليرقـات وتنبعـث منـه رائحـة كريهـة.
3- انحنـاء رأس النخلـة بسـبب التهـام اليرقـات لأنسـجة احليـة الطريـة وقيامهـا بصنـع أنفـاق 

يف قلـب النخلـة. 
4- يصبح الساق عرضة للكسر إذا تعرض للرياح القوية أو أي مؤثر خارجي.

5- وجـود ثقـوب منتظمـة أوشـبه منتظمـة علـى اجلـذع كداللـة علـى دخـول اليرقـات بعـد فقـس 
البيـض علـى اجلـذع وميكـن مالحظـة أن اإلصابـة علـى اجلذع تكون شـديدة يف املنطقة املمتدة من 

سـطح التربـة حتـى ارتفـاع 2 م عنـه..
6- وجـود نشـارة خشـبية علـى اجلـذع بسـبب جتهيـز اليرقـات التامـة النمـو لعمليـة حتولهـا إلـى 

عـذراء خلـف قواعـد األوراق )الكـرب( مباشـرًة.
7- موت بعض الفسائل حول جذع النخلة األم بحيث ميكن فصلها بسهولة باليد بسبب تآكل قاعدة 

الفسيلة كما ميكن مالحظة بعض أطوار احلشرة يف منطقة اإلصابة أسفل الفسيلة.

 )The Longhorn Date Palm Borer( حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة
 )Pseudophilus testaceus( :االسم العلمي

أعراض اإلصابة 
حتفـر يرقـات هـذه احلشـرة يف قواعـد السـعف األخضـر )الكرب(، وكذلك داخـل قواعد األوراق 
)الكـرب( علـى اجلـذع، ويسـتدل علـى اإلصابـة عـن طريـق وجـود مـادة سـائلة بنيـة تفرزهـا النخلـة 
نتيجـة لدخـول اليرقـات إلـى السـاق أمـا احلشـرات الكاملـة فيقتصـر ضررها علـى متزيقها لبعض 
األنسـجة عنـد خروجهـا. تـزداد اإلصابـة بشـدة يف أشـجار النخيـل الضعيفـة واملتقدمـة يف العمـر، 
كمـا أن الرطوبـة العاليـة عامـل مهـم يف زيـادة شـدة اإلصابـة، وعمومـاً فـإن اإلصابـة بحفـار سـاق 
النخيـل تقلـل مـن عمـر الشـجرة، ومـن إنتاجهـا، وتخفـض مـن نوعيـة اخلشـب عنـد اسـتعماله يف 
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الصناعـة، ومتهـد طريقـاً ملموسـاً لإلصابـة بسوسـة النخيـل احلمـراء مـن خـالل الشـقوق التـي 
يصنعهـا احلفـار.

- فسـائل النخيـل املزروعـة حديثـا يف احلقـل املسـتدمي تذبـل وجتـف أو متـوت إذا تعرضـت 
لإلجهـاد املائـي بسـبب تـوازن مائـي سـالب أي زيـادة كميـات املفقودة منها عن كميـات املاء املمتصة 
بفعـل الريـاح السـاخنة اجلافـة وعـدم توفـر احلماية الكافية لها يضاف إلـى ذلك تعرضها لإلجهاد 

االسـموزي )Osmotic Stress( بسـبب العطـش وامللوحـة.
- تسـبب الريـاح القويـة اجلافـة اختـالل عمليـة التـوازن املائـي نتيجـة لزيـادة سـرعة عمليـة النتح 
علـى عمليـة االمتصـاص ممـا ينتـج عنه غلق الثغور وانخفـاض عملية البناء الضوئي وبالتالي رداءة 

الثمـار وتسـاقطها وقلة احلاصل.
- يحـدث القطـع الثلمـي أو اجلانبـي )V- cuts and crosscuts( يف العـرق الوسـطي )اجلريـد( 
لـأوراق نتيجـة لضـرر ميكانيكـي عنـد هبـوب الريـاح الشـديدة وحتريك األوراق احلديثـة مما ينتج 
عنـه جروحـاً بسـيطة يف حافـة العـرق الوسـطي، وعنـد اكتمـال منـو الورقـة والسـعفة تصبـح هـذه 

اجلـروح ثلمـة أوقطعـاً كبيـراً علـى جانـب العـرق الوسـطي.

 )Crosscuts( انقصاف العراجين
تسـبب الرياح انقصاف أو كسـر العرجون أواحلامل الزهري وهذا يحدث نتيجة لتكسـر احلزم 
الوعائيـة الداخليـة للحامـل الزهـري يف مراحـل النمـو األولـى ممـا ينتـج عنـه حـز بسـيط أوقطـع 
كامـل للعرجـون، وهـذا يتسـبب يف ذبـول وجفـاف الثمـار وحتولهـا إلـى حشـف. القطـع العرضـي 
اقتصاديـة علـى أشـجار النخيـل يف أمريـكا والعـراق وباكسـتان  تسـبب هـذه الظاهـرة أضـراراً 
وفلسـطن وتظهـر احلالـة علـى شـكل حـز أوقطـع أملـس يف أنسـجة اجلـزء السـفلي مـن العرجـون 
كمـا لـو كانـت قطعـت بسـكن حـاد ونتيجـة لذلـك الثمـار املوجـودة علـى العـذق تذبـل وال تنضـج 
طبيعيـاً وتكـون رديئـة النوعيـة وغيـر صاحلـة لـأكل. واملسـبب لهـذا الضرر خلل أوعيب تشـريحي 
)Anatomical defect( حيـث لوحـظ يف أنسـجة العرجـون أوالسـعفة فراغـات داخليـة عقيمـة 
تـؤدي إلـى كسـور يف األنسـجة أثنـاء اسـتطالة العرجـون أو السـعفة وهـذا القطـع العرضـي شـائع 
يف األصنـاف ذات قواعـد األوراق املزدحمـة )الكـرب املتزاحـم( ويـزداد هـذا الضرر مع تقدم عمر 
النخلـة واألصنـاف احلساسـة هـي )السـاير واخلضـراوي( أمـا األصنـاف املقاومـة فهـي )دقلة نور 

والديـري واحلـالوي واملكتـوم(. 

ثانيًا: أضرار الرياح على الثمار
واجلافـة  السـاخنة  الريـاح  هبـوب   -1
خـالل األيـام األخيـرة مـن موسـم اإلزهـار 
وقلـم  ميسـم  جفـاف  إلـى  يـؤدي  والتلقيـح 
الزهـرة قبـل وصـول األنبـوب اللقاحـي إلـى 
املبيـض ممـا يسـبب إعاقـة عمليـة التلقيـح 

الشـيص. ثمـار  وتكـون  وفشـلها 
والثمـــار  األزهـــار  تســـاقط  تســـبب   -2

الصغيـــرة.
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3- تصطـدم الثمـار بالسـعف ممـا ينتـج عنـه بقـع سـوداء علـى الثمـار خاصـة عنـد عـدم تقليـم 
السـعف وتدليـة )حتديـر( العـذوق بشـكل جيـد بالعـذوق يسـبب انكسـارها وتضررهـا.

4- الريـاح احململـة باألتربـة قـد تسـبب تراكـم األتربة على املياسـم وانخفاض نسـبة العقد وتؤدي 
للثمـار بسـبب التصـاق الرمـال بالثمـار يف مرحلتـي الرطـب  إلـى انخفـاض القيمـة االقتصاديـة 

والتمـر نتيجـة العواصـف الرمليـة، وجتعلهـا غيـر صاحلـة لالسـتهالك.
5- قـد تثيـر العواصـف والريـاح كثبـان الرمال 
املتحركـة فتدفـن مـا يصادفهـا مـن نخيـل كمـا 
اإلحسـاء  مبنطقـة  الهفـوف  واحـة  يف  حـدث 
باململكـة العربيـة السـعودية، ويف منطقـة وادي 
العواصـف  سـببت  حيـث  باجلزائـر  سـوف 
الشـديدة يف دفـن عـدد كبيـراً مـن النخيـل. كمـا 

تهـدد زحـف الرمـال بسـاتن النخيـل يف وليبيـا وواحـات نفـزاوة بتونـس وواحـة سـيوه بجمهوريـة 
العربيـة. مصـر 

6- قـد تسـاعد يف نقـل العديـد مـن احلشـرات مثـل عنكبـوت الغبـار )بوفـروة( وفراشـة التمـر 
واحلشـرة القشـرية مـن منطقـة إلـى أخـرى أو مـن بسـتان إلـى أخـر.

 )Dust Mite( العناكب حلم الغبار
 Paratetranychus )Oligonychus( afrasiaticus Mcg :االسم العلمي

يسـمى هـذا احللـم بعنكبـوت الغبـار، ويسـمى غفـار يف سـلطنة عمـان وغبيـر يف اململكـة العربيـة 
السـعودية. ويف اجلزائـر بوفـروة )Bou Frou( وغبـاش يف ليبيـا وتـاكا يف موريتانيـا، يبلـغ طـول 
األنثـى حوالـي 0.3 ملليمتـراً. وطـول الذكـر حوالـي 0.2 ملليمتـراً، لـون اجلسـم أبيـض سـمني، 
ونهايـة اجلسـم يف األنثـى بيضويـة، ويف الذكـر مسـتدقة، وتضـع األنثـى بيضهـا علـى الشـماريخ 
أيـام إلـى يرقـات خضـراء فاحتـة  والثمـار والنسـيج، ويفقـس هـذا البيـض بعـد مـرور مـن 3-2 
بيضويـة الشـكل طولهـا حوالـي 0.15 ملليمتـراً، لهـا ثالثـة أزواج مـن األرجـل فقـط، وتتغـذى ملـدة 
يومن ثم تسـكن ملدة من 12-24 سـاعة، تنسـلخ بعدها إلى حورية الدور األول ذات اللون األصفر 
واألخضـر ولهـا أربعـة أزواج مـن األرجـل، وهـي أكبـر حجمـاً مـن اليرقـة، وميكـن التمييـز بن الذكر 

واألنثـى يف هـذا الـدور. 
تتغـذى احلوريـات ملـدة مـا بـن 1-2 يومـاً ثـم تسـكن ملـدة تتـراوح مـا بـن 12-24 سـاعة وتنسـلخ 
فتظهـر حوريـات الـدور الثانـي، وتكـون أكبـر مـن حوريـات الـدور األول، وتتغـذى ملـدة 1-2 يومـاً ثـم 
تسـكن لفترة من 12-14 سـاعة، وبعدها تنسـلخ حيث تظهر الطور الكامل من الذكور واإلناث إذا 
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كان البيـض مخصبـاً، وتظهـر الذكـور فقـط يف حالـة عـدم إخصابـه، وبذلـك تكـون فتـرة حيـاة هـذا 
احللـم حوالـي 8-12 يومـاً عنـد درجـة حـرارة ثابتـة 35م° ورطوبة نسـبية تتراوح مـا بن 55-50 %، 

ولهـذا احللـم سـتة أجيـال متداخلة علـى النخيل.
أشـد اآلفـات خطـورة علـى التمـور، إذ متتـص اليرقـات واحلوريـات والطـور الكامـل لهـذا احللـم 
العصـارة النباتيـة مـن الثمـار حيـث تبـدأ اإلصابـة مـن ناحيـة القمـع ثـم متتـد إلـى الطـرف اآلخـر. 
والثمـار املصابـة ال يكتمـل نضجهـا ومنوهـا، وتتحـول إلـى لـون بنـي محمـر عليهـا تشـققات عديـدة، 
ويصبـح ملمسـها خشـناً فلينيـاً، وتغطـى الثمـار املصابـة بنسـيج عنكبوتي يفرزه احللـم تلتصق به ذرات 
التـراب ويظهـر التمـر مغبـراً، مـن هنـا جـاءت التسـمية )عنكبـوت الغبـار(. وتختلف أصنـاف التمور يف 
حساسـيتها لإلصابـة بهـذا احللـم، وتـزداد اإلصابـة عمومـاً يف املناطـق اجلافـة ومـع نقـص ميـاه الـري 

وإهمـال اخلدمـة يسـبب خسـارة يف احملصـول يف األعـوام اجلافـة إلـى مـا يزيـد عـن 80 %.

المكافحة
- التعفير بالكبريت الزراعي أول ظهور لإلصابة. 

- تعفير العذوق مبسحوق زهر الكبريت مبقدار يتراوح من 100-150 غراماً للنخلة الواحدة.
- اسـتعمال مبيـد التديـون ملكافحـة هـذا احللـم مبعـدل 1.5 يف األلـف، أو الكلثـن الزيتـي 
)18.5 %(، وميكـن اسـتعمال الزولـون )35 %( مبعـدل 1.5 يف األلـف أو الـرش بأحـد املبيـدات 
)كومولـوس دى إف( أو مبيـد أو رتـوس أو الكلثـن 18.5 % مبعـدل 2.5 باأللـف أونيـورون 500 

بااللـف.  1 مبعـدل 
- نظافـة البسـتان وإزالـة الثمـار املتسـاقطة واألعشـاب حتـى ال تكـون مصـدراً لإلصابـة يف العام 

التالي. 
- زراعـة األشـجار علـى مسـافات مناسـبة تسـمح بالتهويـة الكافيـة. وتخلـل ضـوء الشـمس 
حتـى ال ترتفـع الرطوبـة ممـا يسـاعد علـى انتشـار احللـم، حيث أن درجة حـرارة تتراوح ما بن 

22-25 م°، ورطوبـة مـن 80-85 % تعتبـر مناسـبة لالنتشـار. 
وأوضح عبد احلسـن )1985( أن نسـبة اإلصابة تختلف حسـب بعد أوقرب املزرعة من األنهار 
واألماكـن الرطبـة فاملـزارع القريبـة مـن األنهـار والسـواحل بلغـت نسـبة اإلصابة فيهـا 1.6 % بينما 
يف البسـاتن البعيـدة كانـت نسـبة اإلصابـة 30.5 % وزان اإلصابـة تكـون علـى قشـرة الثمـرة ونادراً 
مـا تظهـر علـى حلـم الثمـرة وتنخفـض نسـبة املـواد الصلبـة الذائبـة الكليـة يف الثمـار املصابـة عنهـا 

يف الثمـار السـليمة وقسـم األصنـاف العراقيـة حسـب حساسـيتها لإلصابـة وكما يلي:
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األصنافالصفة

خضراوي/ليلوي/ديري/حالوي/برمي/كبكابحساسة

زهديمتوسطة

اسطة عمران )ساير(مقاومه

وأشـار قناوي )2005( يف دراسـة أجريت عام 1992 يف سـلطنة عمان ملعرفة حساسـية ومقاومة 
11 صنـف عمانـي وقسـمت األصنـاف وفـق ذلـك إلـى املجاميـع التالية:

األصنافالصفة
هاللي/جبري/برني خنيزي/خالصحساسة جداً

أم السال /مدلوك/زبد/بونارجنهحساسة

فرضمتوسطة

داموسمقاومه

 )Constriction of fruits( تخصر الثمار
حالـة مـن النمـو الغيـر طبيعـي للثمـار حيـث يتوقـف النمـو وتطـور الثمرة أو يكـون بطيئاً يف طرف 
الثمـرة القريـب مـن القمـع بسـبب التعـرض إلـى ظـروف بيئيـة غيـر مناسـبة تلـي ذلـك مرحلـة مـن 
النمـو السـريع ممـا يتسـبب بوجـود اختنـاق حـول الثمـرة مبـا يشـبه اخلصـر ولكـن أيضـاً لوحـظ 
ظهـور التخصـر يف طـرف الثمـرة البعيـد عـن القمـع يف ثمـار أخـرى مـن النخيـل ويسـبب تشـوه 
الثمار وضعف قيمتها التسـويقية، وينتشـر يف مناطق انتشـار اإلصابة بعنكبوت الغبار وتظهر على 

 .)Dust Mite( األصنـاف احلساسـة لإلصابـة بعنكبـوت الغبـار أو حلـم الغبـار
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 مسبباته  
- عوامل بيئية أو اختالالت فسيولوجية تؤثر على منو وتطور جزء من الثمرة 

- اإلصابة بالعناكب التي عادة تكون قرب قمع الثمرة

المكافحة
مكافحة العناكب والقيام بعمليات التعفير قبل بدء اإلصابة وتتم كما يلي:

للنخلـة  غرامـاً   150-100 مـن  يتـراوح  مبقـدار  الكبريـت  زهـر  العـذوق مبسـحوق  تعفيـر   -
الواحـدة، أو باسـتعمال مبيـد التديـون ملكافحـة هـذا احللـم مبعـدل 1.5 يف األلـف، أو الكلثـن 

الزيتـي )18.5 %(، وميكـن اسـتعمال الزولـون )35 %( مبعـدل 1.5 يف األلـف.
- نظافـة البسـتان وإزالـة الثمـار املتسـاقطة واألعشـاب حتـى ال تكـون مصـدراً لإلصابـة يف العام 

التالي. 

 )White End( )7- زيادة اإلصابة بالضرر الفسلجي أبو خشيم )الذنب األبيض

)White End ،الضرر الفسلجي )الذنب األبيض
تصلـب )جفـاف أوتيبـس( جـزء الثمـرة القريـب مـن القمـع حيـث يكـون بشـكل حلقـة فاحتـة اللون 
ميتـد اتسـاعها حسـب شـدة اإلصابـة ويحصـل هـذا التصلـب بسـبب توقـف منـو اخلاليـا يف هـذه 
املنطقـة يف مرحلـة الرطـب ويسـتمر حتـى مرحلـة التمـر، واإلصابـة بهـذا الضـرر ال يحـدث نتيجـة 
ملسـببات مرضيـة )فطريـات، بكتريـا، فيروسـات( وال حشـرية بـل هـي ظاهـرة فسـلجية سـببها 
الظـروف اجلويـة وبشـكل خـاص احلـرارة والريـاح اجلافـة، وعمـر النخلـة يتناسـب طردياً مع نسـبة 

اإلصابة. 

المسببات
1- قلـة ميـاه الـري، حيـث أن اجلفـاف خـالل مرحلـة اجلمـري )اخلـالل( وهـي املرحلـة اخلضراء 
يؤدي إلى زيادة نسـبة اإلصابة بهذا الضرر بنسـبة أكبر مما لو تعرضت الثمار لنقص مياه الري، 

(Furr and Armstrong, 1960) .واجلفاف يف مرحلتي )البسـر( اخلالل، والرطب
2- طول فترة اجلفاف، والظروف املناخية احلارة تزيد من نسبة اإلصابة بهذا الضرر.
3- هبوب الرياح الشمالية احلارة اجلافة يف مرحلة حتول الثمار من الرطب إلى التمر.

4- فعاليات وتغيرات حيوية وفسيوجلية يف الثمار.

االنتشار
تظهـر اإلصابـة بهـذا الضـرر يف العديـد مـن الـدول العربيـة وعلـى أصنـاف مختلفـة ولوحظت يف 
)املغـرب، وليبيـا، ومصـر والواليـات املتحـدة األمريكيـة، حيـث يسـمى الذنـب األبيـض أوابيضـاض 
الذنـب، ويف العـراق يسـمى يف البصـرة )أبـو خشـيم(، ويف املنطقـة الوسـطى وبغـداد )كسـب(، ويف 
سـلطنة عمـان ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة واململكـة العربيـة السـعودية ويسـمى )أبـو طويـق( 

ولوحـظ يف العديـد مـن مناطـق زراعـة النخيـل. وعلـى أصنـاف مختلفـة.
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الفعاليات والتغيرات الحيوية في الثمار
ضعف األنشطة األنزيمية

يف دراســة عبــد اهلل )1977(، لوحــظ أن األجــزاء املصابــة تتميــز باحتوائهــا علــى نســبة عاليــة 
ــزت  ــة 6.1 %، ومتي ــر املصاب ــت النســبة باألجــزاء غي ــت 16.5 % يف حــن كان ــن الســكروز بلغ م
ــى، أمــا  ــة بكونهــا متراصــة منتظمــة الشــكل كمــا يف مراحــل النضــج األول ــا األجــزاء املصاب خالي
خاليــا األجــزاء الســليمة فكانــت منحلــة بســبب تكســر جدرانهــا، وظهــر ذلــك مــن خــالل تشــريحها 
وبينــت الدراســة علــى أن ضعــف نشــاط األنزميــات التــي تلعــب دوراً يف نضــج الثمــار هــو ســبب 
حصــول هــذا الضــرر، أن التغيــر يف فعاليــة أنــزمي االنفرتيــز يف أثنــاء مراحــل النمــو والتطــور 
ــدأ نشــاط هــذا األنــزمي يف  ــع ســرعة تراكــم الســكروز يف ثمــار صنــف احلــالوي، يب والنضــج تتب
الثمــرة مــع بــدء تغيــر اللــون مــن األخضــر إلــى اللــون اخلــاص بالصنــف، أي يف مرحلــة اخلــالل، 
ويــزداد نشــاطه يف نهايــة املرحلــة مــع اكتمــال اللــون، وهــذا النشــاط يكــون أكبــر يف األصنــاف 
الطريــة مقارنــة مــع األصنــاف اجلافــة، ويكــون متوســطاً يف األصنــاف شــبه الطريــة، وعندمــا 
يكتمــل ترطيــب الثمــرة ودخولهــا مرحلــة الرطــب ينخفــض نشــاط األنــزمي ويتوقــف يف مرحلــة 
التمــر، وأن أعلــى فعاليــة بلغهــا كانــت يف مرحلــة النضــج، أعقبهــا انخفــاض بلــغ حــده األدنــى يف 

ــي: ــة الشــيخوخة، والنتائــج كمــا يل مرحل

السكر جزء الثمرة
الكلي %

السكر 
املختزل %

السكروز
%

الرطوبة
%

نشاط أنزمي 
االنفرتيز

نشاط أنزمي
PPO

7457.516.56.26.2280قاعدة مصابة

7972.96.1930425قاعدة سليمة

محتوى الثمار من الرطوبة وعنصر الكالسيوم
أشـار جاسـم وإبراهيـم )1991(، إلـى وجـود فـروق معنويـة بـن احملتـوى الرطوبـي يف النصـف 
القمعـي للثمـار املصابـة والنصـف الذنبـي، وكذلـك كانـت كميـة الكالسـيوم يف اجلـزء املصـاب أعلى 

مـن غيـر املصـاب يف مرحلـة التمـر، وكمـا يلـي:

أقل فرق معنوي 5 %النصف الذنبيالنصف القمعيالصفة

8.0210.740.46% الرطوبة

محتوى الثمار من 
الكالسيوم

)ملغم/100غم(
118.25105.16.42
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صنف الحالوي في العراق

مـن األصنـاف التجاريـة العامليـة املشـهورة. وهومـن متـور املنطقـة اجلنوبيـة يف العـراق تتميز 
النخلـة بقمـة مفتوحـة الوسـط، السـعف أخضـر ناصـع متوسـط الطـول ذي انحنـاء بسـيط 
شـامل لـكل النصـل، اخلـوص عريـض نسـبياً ومنتصـب. األشـواك منفـردة وتشـكل ربـع نصـل 
18-33. اجلـذع متوسـط الضخامـة. العرجـون أصفـر برتقالـي متوسـط  السـعفة وعددهـا 
الطـول والغلظـة. الثمـار يف دور البسـر لونهـا أصفـر شـاحب. طعمهـا عفصـي مشـوب بحـالوة 
ظاهـرة والثمـار تـؤكل يف هـذه املرحلـة. لـون الرطـب كهرمانـي فـاحت والتمـر الناضـج ذهبـي 
داكـن. القشـرة رفيعـة تتجعـد عـادة مـع اللحـم وأحيانـاً تنفصـل بشـكل فقاعـة، يتـراوح سـمك 
اللحـم بـن 3-4 ملـم وهولـن القـوام وأحيانـاً نصـف جـاف كهرمانـي شـفاف. خـال تقريبـاً مـن 

األليـاف وطعمهـا حلـو بنكهـة مميـزة. مبكـر النضـج وذو نوعيـة جيـدة. 
اكتشـف باحثـون أن تنـاول التمـر يوميـاً قـادر علـى الوقايـة مـن تصلـب الشـراين الـذي يعتبر 
مـن أهـم مسـببات النوبـات والسـكتات القلبيـة. وإضافـة حفنـة مـن التمـر إلى احلميـة اليومية 
تخفـض مسـتوى ثالثـي الغليسـيريد يف الـدم دون أن ترفـع مسـتويات السـكر يف الـدم. وقـد 
وجـد البروفسـور ميخائيـل أفيـرام الباحـث يف مجـال الكيميـاء احليويـة والـذي يعمل يف معهد 
ملـدة  يوميـاً  التمـر صنـف )احلـالوي(  تنـاول  أن  )التخنيـون( يف حيفـا،  التطبيقيـة  الهندسـة 
أربعـة أسـابيع يسـتطيع حتسـن جـودة الدهنيـات يف الـدم دون أن يرفـع مسـتويات السـكر. 
وقـد أجـرى أفيـرام وفريقـه جتـارب علـى 10 أشـخاص أصحـاء تناولـوا حوالـي 100 غـرام مـن 
متـر احلـالوي يوميـًا ملـدة 4 أسـابيع. وقـد أظهـرت نتائـج االختبـار والتـي نشـرت علـى الشـبكة 
 Journal of Agricultural and Food( الدوليـة ضمـن مجلـة الكيميـاء الزراعيـة والغذائيـة
Chemistry( هبـوط مسـتويات ثالثـي الغليسـيريد يف الـدم بنسـبة 15 %، فيمـا هبطـت نسـبة 

أكسـدة الدهنيـات بنسـبة 33 %. 
إن األكسدة عامل مركزي يف ترسب الكولسترول على جدران الشريان. وحن تترسب هذه 
املـادة تسـتطيع التسـبب يف تعطيـل انسـياب الـدم باجتـاه القلب أو الدماغ، وهـي الظاهرة التي 
تـؤدي بدورهـا إلـى النوبـة القلبيـة أو السـكتة وأن تقييـم احتمـاالت إصابـة املريـض بأمـراض 
القلب واألوعية الدموية ال يتم من خالل قياس كمية الكولسـترول يف الدم فحسـب، بل أيضاً 
عبـر تقييـم نوعيـة الكولسـترول، وهـذه النوعيـة تأخـذ يف التـردي حـن يتأكسـد الكولسـترول 
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لتتكـون فيـه جزيئـات حتمـل خطـر اإلضـرار بـه. وقـد أمضـى البروفسـور أفيـرام أكثـر مـن 20 
عامـا يف محاولـة العثـور علـى طـرق للحيلولـة دون تكـون ترسـبات الكولسـترول وتفتيـت مـا 
تكـّون منهـا فعـاًل داخـل الشـراين، أي ملنـع اإلصابـة مبـرض تصلـب الشـراين الـذي يتسـبب 
يف السـكتات وأمـراض القلـب والتـي تشـكل بدورهـا عامـاًل رئيسـياً يف الوفيـات يف العالـم 
الغربي. وقد ركز بشـكل خاص على اكتشـاف مضادات األكسـدة القادرة على خفض مسـتوى 

الكولسـترول يف الـدم.
يالحـظ كثـرة انتشـار ظاهـرة أبـو خشـيم علـى الثمـار الناضجـة وهـي تيبـس جـزء الثمـرة 
القريـب مـن القمـع. وحتـدث عنـد هبـوب ريـاح حـارة جافـة وتظهـر يف العـراق علـى العديد من 
األصنـاف وبشـكٍل خـاص صنـف احلـالوي الـذي يعـد أحـد أصنـاف االقتصاديـة الـذي تنتشـر 
زراعتـه يف محافظـة البصـرة ومعظـم متـور هـذا الصنـف كانت تصدر إلى خـارج العراق معبأة 
بالصناديـق الكرتونيـة أو اخلشـبية ولكـن الثمـار تصـاب سـنوياً بهـذا الضـرر بنسـبة تتـراوح ما 
بن 25-30 %، وقد تصل النسـبة ويف بعض السـنوات إلى 40-60 %. تختلف نسـبة اإلصابة 
بـن ثمـار العـذق الواحـد، إذ تتـراوح مـا بـن 6-20 % يف الشـماريخ اخلارجيـة، و1-9 % يف 
تتـراوح نسـبة اإلصابـة يف البسـاتن القريبـة مـن األنهـار  للعـذق، كمـا  الشـماريخ الداخليـة 
ومصـادر الـري مـا بـن 8-13 %، ويف البسـاتن البعيـدة مـا بـن 20-70 %، ويسـبب هـذا 
الضـرر انخفاضـاً يف القيمـة االقتصاديـة للتمـور املصابـة، حيـث يبلـغ سـعر الطـن مـن التمـور 

غيـر املصابـة سـبعة أضعـاف سـعر الطـن مـن التمـور املصابـة.

صنف النغال في سلطنة عمان
 )Naghi( ويعـرف يف بعـض مناطـق زراعتـه يف اجلزيـرة يصنـف نغـل )Naghal, Neghal( نغـال
 Naghal سـراري  و)نغـال   ،)Naghal Arabi عربـي  )نغـال  الصنـف،  هـذا  مـن  سـاللتن  وتوجـد 
serrari( منتشـرة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وتسـمية الصنـف نسـبة إلـى النسـل الزائـف 
أو إلـى الثمـار ذات الشـكل واحلجـم غيـر السـوي وهـو مـن أصنـاف سـلطنة عمـان وتنتشـر زراعتـه 
يف محافظتـي الداخليـة والظاهـرة وجميـع واليـات السـلطنة ويقـال عنـه )النغال عليـه املعول يف كل 
حـال( وعلـى نطـاق واسـع يف كافـة مناطـق دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، يسـتهلك رطبـاً وغالبـاً 

جـداً  مبكـر  لكونـه  مجزيـة  أسـعاره  تكـون  مـا 
خاصـة يف املنطقـة الشـرقية )إمـارة الفجيـرة( 
ويسـتهلك أيضـاً متـراً، معـدل اإلنتـاج )60-35 
التجاريـة  األصنـاف  مـن  وهـو  للنخلـة.  كجـم( 

األكثـر انتشـاراً يف اجلزيـرة العربيـة.
نضـج  وموعـد  جـداً  مبكـر  اإلزهـار:  موعـد 

جـداً. مبكـر  الثمـار: 
جودة الثمار: جيده جداً.

)الـرأس(  الوسـط  مندمجـة  النخلـة:  رأس 
ومجاميـع السـعف احلديـث والقـدمي متقاربـة مع 
بعـض انحنـاء السـعف يكون عند طرف السـعفة.

طول السعفة: 385-420 سم. 
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مواصفات الثمار 
- لـون الثمـرة: أصفـر برتقالـي وشـكل الثمـرة بيضـاوي طويـل مـع حتـدب قليـل والقمـع عريـض 

نسـبياً ولونـه أصفـر فـاحت ومبسـتوى سـطح الثمـرة.
- طعم الثمرة يف مرحلة البسر قابض الحتوائه على املادة الدباغية واأللياف.

- البذرة: لون البذرة بني فاحت والشـق البطني ضيق يف الوسـط وعريض من جانب قمة البذرة 
وشـكلها غير منتظم أحياناً ومحدبة أحياناً.

- معدل وزن الثمرة كبير والبذرة كبيرة جداً، نسبة وزن اجلزء اللحمي إلى البذرة قليلة.
- يستهلك رطباً وغالباً ما تكــون أسعاره مجزية لكونه مبكراً جداً ويعتبر من األصناف اجليدة 

جداً، إذا تعرضت الثمار لهواء جاف يف مرحلة الرطب فإنها تتحول إلى ما يسمى باحلسيل. 
- ال يتحمل الرطوبة العالية واألمطار.

صنف الشيشي في المملكة العربية السعودية
)SheeShee, SheeShi( هـذه تسـمية الصنـف يف دول اخلليـج العربـي ويف سـلطنة عمـان يسـمى 
شـيش، سـمي بهـذا االسـم نسـبة إلـى شـكل األشـواك التـي تكـون علـى هيئـة سـيف تنتهـي بإبـرة 
طويلة وهومن األصناف السـعودية املعروفة وواسـعة االنتشـار يف اإلحسـاء والقطيف كما وتنتشـر 
زراعتـه يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف املنطقـة الوسـطى )إمـارة دبـي والشـارقة وعجمـان( 

واملنطقـة الغربيـة )أبوظبـي وتوابعهـا والعـن(.
موعد اإلزهار: وسط املوسم وموعد النضج: وسط املوسم. 

اجلذع: متوسط إلى غليظ )66-75سم(. 

 الصفات الثمرية 
- طول العذق: قصير إلى متوسط )85-127( سم. 

- لون الثمرة: يف مرحلة البسر أصفر مخضر.
-  شـكل الثمـرة: بيضـاوي مخروطـي متطـاول لـون القمـع أصفـر والتفصـص واضـح ومبسـتوى 

سـطح الثمـرة، الندبـة شـبه واضحـة. 
- مذاق الثمرة يف مرحلة البسر حلو مشوب بطعم دباغي وألياف متوسطة.

- لون الرطب كستنائي جميل ومذاقه طيب والتمر بني فاحت أو عسلي. 
- أحياناً جتف نهاية الثمرة قرب القمع بشكل طوق ولذا يسمى أحياناً أبو طويق. 
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- قشرة الثمرة تنفصل عن اللحم.
- الثمار ممتازة.

- معدل اإلنتاج السنوي 40-60 كغ.

المواصفات العامة
- وزن البذرة قليل ونسبة وزن اجلزء اللحمي إلى البذرة كبيرة.

- يستهلك رطباً ومتراً وتعتبر متوره جيدة جداً أو ممتازة تصلح للتصنيع يف مرحلة التمر.
- يصلـح للخـزن املبـرد كرطـب، معـدل وزن الثمـرة كبيـر يفضـل خـزن الثمـار يف مرحلـة الرطـب 

علـى درجـة )صفـر إلـى -3( مئـوي.
- هبـوب الريـاح املوسـمية احلـارة واجلافـة مصحوبـة بنقـص امليـاه يسـبب إصابـة الثمـار بأبـي 

طويـق )أبـو خشـيم(.

صنف الصقعي في المملكة العربية السعودية
ويسـمى صكعي أو صقعه وتشـير الدراسـات إلى أن التسـمية نسـبة إلى أرض صقعه حيث منت 
أشـجاره أول مـرة وهومـن األصنـاف السـعودية التـي تنتشـر زراعتهـا يف جنـد ويف منطقـة الريـاض 

وانتشـر يف مختلـف مناطـق اململكـة ويـزرع يف دولـة اإلمارات.
تنضج ثماره يف وسط املوسم وتستهلك متراً. الطور بسر، الشكل أسطواني مستطيل، احلجم متوسط 
إلى كبير، اللون أصفر فاحت، الطور رطب، الشكل أسطواني مستطيل، احلجم متوسط إلى كبير، اللون 

بني مصفر. الطور متر، الشكل أسطواني مستطيل، احلجم متوسط إلى كبير، اللون بني محمر.
موعد اإلزهار: وسط املوسم وموعد نضج الثمار: متوسط.

جودة الثمار: جيدة جداً.
اجلذع: متوسط )54-62( سم.

الصفات الثمرية 
- طـــول العـــذق الثمـــري: متوســـط 

ـــم. )134-154( سـ
- طول الشـماريخ: طويلة )74-68( 

سم.
الوسـط  مندمجـة  النخلـة:  رأس   -
القـدمي  السـعف  ومجاميـع  )الـرأس( 

ومندمجـة. متقاربـة  واحلديـث 
- لـون السـعف: أخضـر إلى أخضر 
داكـن وطـول السـعفة قصيـر )3.28-

3.33( متـر.
البسـر:  مرحلـة  يف  الثمـرة  لـون   -
الرطـب:  مرحلـة  ويف  فـاحت،  أصفـر 

داكـن. بنـي  والتمـر  داكـن  بنـي 
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المواصفات العامة
- حلم الثمرة سميك ونسبة األلياف قليلة واملادة الدباغية فيها عالية. 

- قشرة الثمرة تتجعد وتنفصل عن اللحم. 
- الثمـار تصلـح للخـزن املبـرد والتصنيـع ويفضـل جنـي الثمـار يف مرحلـة الرطـب وخزنهـا علـى 

درجـة الصفـر املئـوي. 
- فترة املياسم الستقبال حبوب اللقاح قليلة لذا يجب إجراء التلقيح مباشرة.

 )Medjhool( )المجهول )المدجول
 التسـمية معناهـا مـن أصـل غيـر معـروف، هـو مـن األصنـاف املغربيـة 
وموطنـه وادي زيـز يف املغـرب، وتافياللـت علـى طـول منطقـة وادي درعة 
يف الشـرق وبانـي. يعتبـر مـن أجـود أصنـاف املغـرب بـل ويعتبـر مـن أجود 
منتجـة  أخـرى  ودول  وأمريـكا  بأسـرها  أفريقيـا  شـمال  يف  األصنـاف 
للتمـور يحتـل الصـدارة يف األسـواق العاملية حلجم ثــمرته الكبيرة واتزان 
حالوتهـا ومتيزهـا بالنكهـة والشـكل اجلميـل وهومـن األصنـاف الطريـة. 

فترة التلقيح: أواخر مارس.
نضـج الثمـار: متأخـرة يف درعـة ومتوسـطة التأخـر: أسـفل زيز ويف 

موسـمها: بتافياللت.
التـرب  أنـواع  كافـة  زراعتـه يف  تنجـح 
وانتشـرت زراعتـه يف العديـد مـن الـدول 
العربيـة. ويصـدر هـذا الصنـف ألسـواق 
أوروبـا مـن املغـرب بكميـات كبيـرة، غيـر 
يقضـي  كاد  البيـوض  مـرض  تفشـي  أن 
علـى هـذا الصنـف املمتـاز، حيـث يذكـر 
نيكسـون أنـه قـام باملـرور يف وادي زيـز 
الـذي يعتبـر املنبت األصلي لهذا الصنف 
فلـم يجـد مـن صنـف املجهـول سـوى 11 
فسـيلة هـي بقايـا ألمهاتهـا التـي هلكـت 
بسـبب تفشـي مـرض البيـوض. واملنطقة 
التـي  املغـرب  بـالد  يف  الهامـة  الوحيـدة 
البيـوض هـي  بقيـت سـليمة مـن مـرض 
األطلـس  مراكـش شـمال جبـال  منطقـة 
نخيـل  تـزرع  تـزال  ال  حيـث  الكبـرى 
عنـد  الثمـار  لـون  املجهـول،  الصنـف 
اكتمـال منوهـا أصفـر برتقالـي بخطـوط 
رفيعـة سـمراء محمـرة يف حن أن الثمار 
الناضجـة ذات لـون عنبـري. التمـر لونـه 
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أحمـر مسـمر شـفاف، مغطـى بطبقـة شـمعية رقيقـة أوكثيفـة حسـب الظـروف احمليطة والثمرة ذات شـكل 
بيضـوي، مسـتطيل، وتعتبـر الثمـرة كبيـرة احلجـم حوالـي 4-4.5سـم طـوالً، و2.6-3.2 سـم قطـراً، وقـد 
يصـل وزن الثمـرة الواحـدة نحـو ثالثـن جرامـاً، والقشـرة متوسـطة السـمك، ملتصقـة باللحـم وتنكمـش 
مـع اللحـم مكونـة جتاعيـد كثيـرة خشـنة، وسـمك اللحـم 5-7 مم، لـن بقـوام، قليـل األليـاف جـداً، والطعـم 
لذيـذ. وحتتـاج ثمـار املجهـول إلـى إجـراء عمليـة اخلـف ألن تزاحـم الثمـار يجعـل حجمهـا صغيـر ويزيـد 
مـن درجـة احلـرارة ويبكـر النضـج. اجلـذع متوسـط الضخامـة ولـون السـعف أخضـر مزرق وطول السـعفة 
3-5 م وهـو قليـل االنحنـاء واألشـجار متحملـة للملوحـة والبـرودة والرطوبـة. يعتبـر مـن األصنـاف املبكـرة 
يف النضـج يف األردن ومتوسـط النضـج يف املغـرب واجلزائـر وتونـس، ويسـتهلك علـى هيئـة رطـب ومتـر. 
وثمـار املجهـول حتتـاج إلـى إجـراء اخلـف ألن تزاحمهـا يجعلهـا صغيـرة احلجـم ويزيـد مـن درجـة حرارتهـا 
ويبكر نضجها. جذع الشـجرة متوسـط الضخامة ولون السـعف أخضر مزرق وطول السـعفة 3-5م، وهي 
قليلـة االنحنـاء. كمـا ميتـاز الصنـف مبقاومـة للبـرودة وامللوحـة والريـاح إضافـة إلـى حاجتـه إلـى معـدالت 
حراريـة عاليـة لنضـج الثمـار. عـدد الفسـائل التـي ينتجهـا 20 فسـيلة. ثمـاره حساسـة للرطوبـة العاليـة. 
انتشـرت زراعـة هـذا الصنـف يف العديـد مـن بلـدان زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور بسـبب إكثـاره بالزراعـة 
النسـيجية. ومنهـا األردن وسـوريا وفلسـطن واململكـة العربيـة السـعودية ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 

وجمهوريـة مصـر العربيـة.

الصعيدي 
 من أهم األصناف نصف اجلافة وأكثرها انتشاراً وتنتشر زراعته يف الوادي اجلديد والواحات 
واجليزة والفيوم ويبلغ إنتاج النخلة 90 كغ أو أكثر من 150 كغ يف األشـجار املعتني بها، ومتوسـط 
إنتاجيـة 60 كيلومتـر، الثمـرة كبيـرة احلجـم نوعـاً إذ يصـل طولهـا 3.5-4 سـم وقطرهـا 2.5-2 
سـم لونهـا أصفـر، والبـذرة كبيـرة احلجـم عنـد اكتمـال النمـو وميكـن أن تسـتهلك يف هـذا الطـور، 
وبعـد أن جتـف الثمـرة قليـاًل يتحـول لونهـا إلـى البنـى الداكـن عنـد النضـج، اللحـم شـديد احلـالوة 
وسـميك وقليلـة األليـاف، النـواة ممتلئـة طولهـا يعـادل نصـف طـول الثمـرة والصنـف املنـزرع يف 
الواحـات ميتـاز عـن املنـزرع بالـوادي بانـة يجفـف علـى النحلـة وذلـك ملالئمـة الطقـس هنـاك، وهـو 
مـن أجـود األصنـاف الصاحلـة للتصنيـع والتعبئـة كعجـوة وعجينـة كمـا ميكـن حفـظ ثمـاره بعـد 
جمعهـا ملـدة طويلـة، وميثـل أكثـر مـن 90 % مـن صـادرات التمـور املصريـة، 50 % مـن صادراتـه 
للمغـرب وأندونيسـيا، ماليزيا،يتواجـد يف الفيـوم، اجليـزة، سـيوة، الواحـات، باسـم آخـر السـيوي، 
وتعـزى ظاهـرة الطـوق للرطوبـة اجلويـة، وتـزال باملعاملـة ببخـار املـاء السـاخن ملـدة 5 دقائـق. يتـم 

احلصـاد بـدأ مـن نهايـة أغسـطس وحتـى سـبتمبر.
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المقاومة والمعالجات
1- زراعة أشـجار النخيل احلساسـة لإلصابة بهذا الضرر قرب مصادر الري، وقرب األنهار 

حيث تتوافر الرطوبة بالنسـبة لأصناف احلساسـة، وخاصة صنف احلالوي.
2- تنظيـم الـري خـالل مرحلتـي اجلمـري واخلـالل )اخلـالل والبسـر( وكذلك أثنـاء هبوب الرياح 

اجلافـة يف مرحلـة الرطـب حيـث يجـب زيـادة الري وتوفيـر الرطوبة للثمار.
3- قطع العذوق عندما تكون أغلبية ثمارها يف مرحلة الرطب وإنضاجها صناعياً.

4- قـام إبراهيـم )1995( باسـتخدام منظمـي النمـو GA3 بتركيـز 50، 100، 200 جـزء باملليـون 
و)NAA( بتركيـز 25، 50 جـزء باملليـون رشـت علـى الثمـار يف 7/6 بـدء مرحلـة اخلـالل وحسـبت 
نسـبة اإلصابـة بالضـرر الفسـلجي أبـو خشـيم، حيـث أدت جميـع املعامـالت إلـى خفـض نسـبة 
باجلبرلـن  باملعاملـة  مقارنـة  اإلصابـة  نسـبة  خفـض  يف  باألوكسـن  املعاملـة  وتفوقـت  اإلصابـة 

واجلـدول اآلتـي يوضـح نسـبة اإلصابـة بضـرر أبـو خشـيم: 

أقل فرق معنويNAA جزء باملليونGA3 جزء باملليوناملقارنة

32.81
501002002550

1.96
28.6618.9617.3619.1515.37

إبراهيـم واجلابـري  العـذوق يف مرحلتـي اخلـالل، والرطـب باألكيـاس حيـث أشـار  5- تغطيـة 
)2001(، إلـى أن تكييـس ثمـار صنفـي احلـالوي، والزهـدي باسـتعمال أكيـاس ورقيـة، وأكيـاس مـن 
البولـي اثيلـن أدى إلـى خفـض نسـبة اإلصابـة بهـذا الضـرر كيسـت العـذوق يف 1نيسـان بعد عملية 
التلقيـح مباشـرة واسـتمرت عمليـة التكييـس طـول موسـم النمـو وحتـى موعـد جنـي الثمـار، أدخلت 
العـذوق باألكيـاس بشـكٍل كامـل وربطـت مـن األعلـى على العرجون وكانت نهايتها السـفلى مسـدودة 
واألكيـاس املسـتخدمة كانـت أبعادهـا )46 × 60( سـم مثقبـة بــ 40 ثقـب قطـر الثقـب 0.5 سـم 
وبدلـت األكيـاس مـع منـو الثمـار وبعـد إجـراء عمليـة التدليـة يف 15 حزيـران بأكيـاس أكبـر حجمـاً 
بأبعاد )60 × 120( سـم ومثقبة بـ 80 ثقب قطر الثقب 0.5 سـم وحسـبت نسـبة اإلصابة بالضرر 
الفسـلجي أبـو خشـيم بأخـذ خمسـة شـماريخ مـن كل عـذق وحسـب عـدد الثمـار املصابـة وقسـمت 

علـى العـدد الكلـي لثمـار العينـة حسـب املعادلـة: 
النسبة املئوية لإلصابة = عدد الثمار املصابة/عدد الثمار الكلي × 100

 وكانت النتائج كما يلي: 

أكياس املقارنةالصنف
أسمرورق أبيض

بولي
 اثيلن 
شفاف

معدل أسود
الصنف

a 19.5814.528.214.934.6016.36احلالوي
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8.094.093.581.711.333.28الزهدي

a9.30 b5.89 c3.82 d2.96 d 14.13معدل املعاملة

6- نقع التمر املصاب باملاء ملدة نصف ساعة ثم تخزينه بعد تغطيته بغطاء مناسب.
7- نقع التمر املصاب ملدة خمس دقائق مباء تبلغ حرارته 75 م°.

8- أشـار بنيامن وآخرون )1973(، إلى أن جتميد الثمار على درجة حرارة -8م° ملدة سـاعتن 
ثـم تعريـض الثمـار إلـى درجـة حـرارة 30 م°. ورطوبـة 40 %، وبعدهـا اسـتعملت درجـات حـرارة 
)40، 50، 60، 70، 80( م°. ونسـب رطوبـة مختلفـة )50، 60، 70( % ملـدة سـاعة، حيـث ظهـر أن 

درجـة 75 م°، ورطوبـة 70 % بعـد التجميـد كانـت أحسـن املعامـالت إلزالـة الضـرر. 
9- اسـتعمال الرطوبـة واحلـرارة بشـكٍل مباشـر وبـدون جتميـد حيـث اتضـح أن درجـة احلـرارة 
60 م°. والرطوبـة 20 % أزالـت 50 % مـن الضـرر وأعطـت ثمـار جيـدة ولكنهـا ليسـت مبواصفـات 

عالية. 
10- اسـتخدم بنيامن وآخرون، )1973( منظمات النمو ملعاجلة هذا الضرر، حيث رشـت الثمار 

بتراكيز مختلفة يف األسـبوع األول من شـهر متوز/ يوليو وكانت النتائج كما يلي:

نسبة اإلصابة %التركيز ppmمنظم النمو

NAA251.33 b

GA33006.66 b

Etherel7526 a

a 28ــــــــاملقارنة

 
11- وقام جاسم وإبراهيم )2001(، بدراسة تأثير االثيفون على نسبة اإلصابة بالضرر الفسلجي 
أبـو خشـيم، حيـث اسـتعملت تراكيـز مختلفـة ورشـت علـى الثمـار يف مرحلـة اخلـالل، وقـدرت نسـبة 

اإلصابـة بضـرر أبـو خشـيم عنـد جنـي الثمـار، وكانـت النتائـج كما يلي:

نسبة اإلصابة بضرر أبو خشيم %تركيز االثيفون

36.11صفر

50028.48

100026.89
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150028.63

200029.20

1.89أقل فرق معنوي على مستوى 0.05

والحظـا وجـود تأثيـر معنـوي للمعاملـة باالثيفـون يف تقليـل نسـبة اإلصابـة بالضرر الفسـلجي أبو 
.ppm 1000 خشـيم لكافـة املعامـالت، وكان أفضـل تركيـز وبتأثيـر معنوي هـو

12- وقــام إبراهيــم وآخــرون )2002(، بدراســة تأثيــر التعفيــر بالكبريــت علــى نســبة اإلصابــة 
بالضــرر الفســلجي أبــو خشــيم يف صنفــي احلــالوي والزهــدي، حيــث يســتعمل الكبريــت 
ــن 10/ 6  ــر مبوعدي ــة التعفي ــار، ومت إجــراء عملي ــوت الغب ــى عنكب الزراعــي يف الســيطرة عل
وبعــد شــهر يف 7/10 وكانــت معامــالت الدراســة )بــدون تعفيــر، التعفيــر مــرة واحــدة، التعفيــر 
مرتــن( وقــدرت نســبة اإلصابــة بالضــرر الفســلجي حســب املعامــالت يف مرحلــة التمــر وكانــت 

النتائــج كمــا يلــي: 

املعاملة
نسبة اإلصابة بالضرر الفسلجي أبو 

خشيم

صنف الزهديصنف احلالوي

a10.85 a 19.2املقارنة )بدون تعفير(

b9.3 b 10.85التعفير مرة واحدة يف 6/10

c8.6 bc 9.02التعفير مرتن يف 6/10، و7/10

ويعـزى السـبب يف انخفـاض نسـبة اإلصابـة إلـى أن الثمـار املعاملـة بالكبريـت امتـازت بارتفـاع 
محتواهـا الرطوبـي بنسـبة أكبـر مـن غيـر املعاملـة. وكانـت معاملـة التعفيـر بالكبريـت ملرتـن أكثـر 

فعاليـة يف تقليـل نسـبة الضـرر الفسـلجي.

كيف تقاوم نخلة التمر الرياح
ال تؤثـر الريـاح علـى شـجرة النخيـل الناميـة بصـورة طبيعيـة ألن تركيـب أجـزاء النخلـة يسـاعد 

علـى مقاومـة العواصـف الشـديدة.
1- تعمـق جـذور نخلـة التمـر داخـل التربـة بصـورة مائلـة وعلـى شـكل يشـبه حبال اخليمـة، وبهذا 

تقـوم بتثبيـت جـذع النخلـة بقـوة يف األرض.
2- اجلذع مرن وقوي ومتن، والسعف ال تؤثر فيه الرياح الشديدة إذا كان سليماً، 
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 )Trunk( )ساق نخلة التمر )الجذع
خشـبي اسـطواني طويـل غيـر متفـرع عـدا يف حـاالت نـادرة كمـا يف حالـة صنـف التبـرزل حيـث 
بالصنـف  للنخلـة وهـذه حالـة مرتبـط  فـروع أي ثالثـة رؤوس  للنخلـة جـذع يحمـل ثالثـة  يكـون 

أوحتـدث حـاالت مـن التفـرع ألسـباب متعـددة.
1- يتـراوح طـول سـاق النخلـة مـا بـن 20-30 متـراً، والسـاق خشـن السـطح مكسـو بقواعـد 
األوراق )الكـرب( )Leaf bases( وهـي متثـل اجلـزء الرئيـس مـن اجلـذع ويصـل طـول السـاق إلـى 
مـا بـن 28-30 متـراً ومعـدل النمـو الطولـي السـنوي يتـراوح مـا بن 30-90 سـم حسـب األصناف 
والظـروف البيئيـة وعمليـات اخلدمـة، أمـا القطـر فيختلـف حسـب األصنـاف والبيئـة التـي يـزرع 
فيهـا، فهنـاك أصنـاف ذات جـذع ضخـم مثـل البرحـي، واخلصـاب، والبربـن، والسـيوي، وأصنـاف 
واخلـالص،  ومجهـول،  نـور،  ودقلـة  واخلسـتاوي،  والبـرمي،  الزهـدي،  مثـل  متوسـط  جـذع  ذات 

والكبـكاب، واملكتـوم، وأصنـاف نحيفـة اجلـذع مثـل اخلضـراوي، واحلـالوي، والسـاير
2- أهم املكونات الكيميائية للجذع: 

اللجنـن  تبقـى  ومـا   ،%23 (Hemi-cellulose) سـليلوز وهمـي   ،% 45 (Cellulose) السـليلوز
.)1971 )باصـات،  أخـرى  ومركبـات   )Lignin(

 )Cellulose( السيليولوز
 )Beta Linkage( وأساسـه الكيميائـي سالسـل مـن جزيئـات اجللوكـوز مرتبطـة معـاً بالروابـط
والسالسـل بترتيبهـا مجتمعـة تكـون منفـذة متامـا للمـاء والذائبـات والسـليلوز عنـد حتللـه مائيـا 
وبشـكل كامـل )Complete hydrolysis( ينتـج عنـه السـكر األحـادي )الكلوكـوز( بينمـا إذا حتلـل 

 )Cellibios( ينتـج عنـه السـكر الثنائـي )partial hydrolysis( ًجزئيـا

 )Hemicellulose( الهيميسيليلوز
 )Xylose جمع( )Xylans( مركب كربوهيدراتي معقد يتركب من خليط من سكريات خماسية أهمها
 (Mannose) (Mannans) وباإلضافـة إلـى السـكريات السداسـية مثـل (arabinose) (arabans) ومعـه

وغيـر ذلـك مـن املركبـات األخرى. 

 Lignin اللجنين
جتمـع مـن مـواد فينوليـة مـن مجموعة )Phenyl Propane(، ويوجد يف اجلدار االبتدائي الناضج 

والثانوي
3- تبقـى احلـزم الوعائيـة يف اجلـذع فعالـة طيلـة حيـاة النخلـة، وتتفـرع احلزمـة إلـى فرعـن 

أحدهمـا يتجـه إلـى السـعفة أوالعرجـون، والفـرع األخـر يكـون إحـدى حـزم اجلـذع األصليـة.
4- للنخلـة قـدرة علـى تكويـن اجلـذور الهوائيـة علـى السـاق وعلـى ارتفاعـات مختلفـة مـن سـطح 

التربة. 
5- وجـود ممـرات هوائيـة )Air passages( متصلـة مـع اجلـذور واألوراق ملسـاعدة األشـجار على 

النمـو يف التـرب املتغدقـة واملسـتنقعات وحتمـل االنغمار باملاء.
6- سـاق نخلـة التمـر )اجلـذع( أسـطواني ضخـم علـى الرغـم مـن عدم وجود الكامبيـوم كونها من 
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ذوات الفلقـة الواحـدة وهـذا يعـود إلـى منـو القمـة الناميـة وتوسـع قواعـد األوراق والسـيادة القميـة 
واضحـة يف نخلـة التمـر، وال يتفـرع السـاق إال يف حـاالت نـادرة ألسـباب عديـدة منهـا مـا يرتبـط 
بالصنـف كمـا يف صنـف )التبـرزل(، أو ألسـباب أخـرى، وإن قطـع القمة الناميـة يعني موت النخلة.
إن سـاق نخلة التمر )اجلذع( يحتوي على األنسـجة االبتدائية املتحورة من نسـيج املرسـتيم الطريف 
خـالل السـنة األولـى مـن نشـوئه، وهـي )البشـرة، والقشـرة، واللحـاء، واخلشـب، واللـب(، ونظـراً لعـدم 
وجـود الكامبيـوم الوعائـي بـن اخلشـب واللحـاء فـإن اجلـذع ال يـزداد قطـره سـنوياً كمـا يحصـل يف 

أشـجار ذوات الفلقتـن أمـا قطـر اجلـذع وزيادتـه يف أشـجار النخيـل فإنـه يرجـع إلـى مـا يلـي:
.)Leaf base( )توسع خاليا قواعد األوراق )الكرب -

.)Mantle meristem( توسع وانقسام نسيج املرستيم احلجابي -
- توسـع وانقسـام نسـيج القلـب )Meristel(، هـو املرسـتيم األساسـي املكـون للقلـب احلقيقـي 

لـرأس النخلـة.
إن قواعـد األوراق تكـون اجلـزء الرئيـس مـن جـذع النخلـة عكـس ذوات الفلقتـن حيـث تشـكل 
احللقـات السـنوية املتعاقبـة مـن اخلشـب الثانـوي واللحـاء الثانـوي اجلـزء األعظـم مـن اجلـذع. إن 
بدايـة نشـوء اجلـذع يف الفسـيلة أوالبـادرة ويـزداد قطـره بسـبب منـو وتوسـع خاليـا قواعـد األوراق 
بشـكل مخروطي )Conical(، ألن األوراق الفتية تكون قواعدها غير مكتملة النمو وسـمكها قليل، 
وكلمـا انحـدرت األوراق إلـى األسـفل زاد قطـر جـذع الفسـيلة مـن جـراء توسـع الكـرب حتـى تصـل 

حجمهـا النهائـي وجتـف ويصبـح قطـر جـذع النخلـة ثابتـاً.
 )Apical meristem( أمـا طـول اجلـذع فـإن املسـؤول عنـه هـو النمو املتواصل للمرسـتيم الطـريف
يف البرعـم القمـي )Terminal bud( املوجـود يف قلـب النخلـة، أو الفسـيلة، أو البـادرة وإن هـذه 
الطبقـة الرقيقـة مـن اخلاليـا تكـون يف عمليـة انقسـام مسـتمر، فالنخلـة ال تعـرف الراحـة وال متـر 
بطـور سـبات ونتيجـة لالنقسـام املسـتمر للخاليـا )املرسـتيم الطـريف( وتوسـع اخلاليـا الناجتـة 
وحتورهـا وتكـون وانتشـار األوراق يندفـع ويسـتطيل البرعـم القمـي رافعـاً معـه رأس النخلـة إلـى 
األعلـى. ويتـراوح معـدل النمـو الطولـي للسـاق 30 سـم فأكثـر وهـذا يعتمـد على الصنـف والظروف 
البيئيـة وعمليـات اخلدمـة والرعايـة ومتوسـط النمـو الطولي يف أول عشـرين سـتة مـن عمر النخلة 
يصـل إلـى 30سـم، ويف عمـر 20-50 سـنة يكـون املعـدل 60 سـم وبعـد 50 سـنة يكـون 15سـم معـدل 
الطول )مرعي،1971(. إن نخلة التمر ال تسـتمر باالرتفاع بعد مرور سـنوات عديدة بسـبب عوامل 

الضعـف واالندثـار والتـآكل وعوامـل البيئـة ألن اسـتمرارها يف الطـول يجعلهـا تناطـح السـحاب. 

 الحماية من زحف الرمال 
سـاعدت أنـواع كثيـرة مـن األشـجار علـى إيقـاف انتشـار الصحـارى، وزحـف الكثبـان الرمليـة، 
فحالـت دون زحـف الرمـال املتحركـة إلـى املناطـق الزراعيـة وإلـى املـدن، وذلـك عـن طريـق زراعـة 
األشـجار والنباتـات املختلفـة يف حـواف املناطـق الزراعيـة واملـدن املعرضـة لزحـف الكثبـان الرملية 
على هيئة شـريط أو أكثر لتكون كحزام أخضر. لم يدرك اإلنسـان فائدة ودور األحزمة اخلضراء 
التـي حتـف املـزارع والبسـاتن، ودورهـا يف حمايـة الـزرع واحملاصيـل، وكيـف تسـاهم يف إعطـاء 
محصـول جيـد بشـكل واسـع ودقيـق، إال يف عصرنـا احلديـث، وذلـك بعـد أن توسـعت علـوم البيئـة 
والزراعـة، غيـر أن القـرآن الكـرمي ومنـذ أكثـر مـن أربعـة عشـر قرنـاً قـد أشـار إلـى هـذه احلقيقـة 
ودلَّ عليها قبل أن يقف علماء البيئة والزراعة على دور األحزمة اخلضراء، فقد بَنَّ لنا سـبحانه 
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وتعالـى أنـه قـد أنعـم علـى صاحـب اجلنتـن، فحـفَّ بسـتانيه اللتـن احتوتـا علـى األعنـاب وأنـواع 
املثمـر بالنخيـل فهـو القائـل سـبحانه }واضـرب لهـم مثاًل رجلـن جعلنا ألحدهما جنتـن من أعناب 

وحففناهمـا بنخـل{ )سـورة الكهـف - اآليـة 32 - مكيـة(.
معنـى َوَحَفْفنَاهمـا ِبنَْخـٍل أي جعلنـا النخـل ُمطيفـاً بهمـا، يقـال: قـد حـفَّ القـوم بَزيْـٍد إذا كانـوا 
ُمطيفـن بـه، وقـال الـرازي )رحمـه اهلل( أي وجعلنـا النخـل محيطـاً باجلنتـن. وقـد اختفـت احلكمـة 
من جعل النخيل حتف البسـتانن عن كثير من الناس، فجاءت نتائج الدراسـات واألبحاث لتكشـف 
النقـاب عـن شـيٍء مـن جوانـب هـذه احلكمة، فعرف الناس فوائـد تنوع النباتات يف املزارع والغابات، 
وعرف الناس أيضاً فوائد األحزمة اخلضراء، األمر الذي أدى إلى التوسع يف استخدامها يف هذا 
العصـر، ليـس لتحمـي املـزارع والبسـاتن وحسـب، وإمنا لتحمي املدن كذلـك من زحف الرمال. وقد 
دلـت التجـارب املختلفـة املتعلقـة بحمايـة املـدن والقـرى مـن زحـف الرمال املتحركة بواسـطة وسـائل 
وطـرق مختلفـة أن إقامـة األحزمـة اخلضـراء والتشـجير عمومـاً قـد أثبـت جـدواه وفاعليتـه، وأن 
هـذه الطريقـة تتميـز بفاعليـة جيـدة يف وقـف زحـف الرمـال علـى جميـع الطـرق األخـرى، وتطبيقهـا 
يعتبـر األيسـر مقارنـة بالطـرق األخـرى، حيـث ظهـر مـن هذه التجارب أن الوسـائل األخـرى ال تعتبر 
إالَّ إجـراءات مؤقتـة تـؤدي إلـى تثبيـت الكثبـان الرمليـة املتحركـة بشـكل مؤقـت، بحيـث أن التشـجير 
األشـجار  تشـمل  التـي   )Psammophytes( الرمليـة  بالنباتـات  املتحركـة  الرمليـة  الكثبـان  وزراعـة 
والشـجيرات واألعشـاب املتميـزة بقدرتهـا علـى مالءمـة ظـروف التربـة الرمليـة واملنـاخ املتطـرف 
وفقـر التربـة باألمـالح املعدنيـة واملركبـات العضويـة، والتـي تتميـز أيضـاً بجذورها التـي تنمو عميقاً 

إلـى الطبقـة الرطبـة أوتنتشـر علـى سـطح األرض، فتعمـل بذلـك علـى متاسـك التربـة.

 )Sunlight and Light( رابعًا: أشعة الشمس والضوء
يعـد اإلشـعاع الشمسـي املصـدر الرئيسـي للطاقـة يف الغـالف اجلـوي إذ يسـاهم بأكثر مـن 99، 97 % من 
الطاقـة املسـتغلة بالغـالف اجلـوي علـى سـطح األرض أمـا املصـادر الباقيـة للطاقـة واملتمثلـة بطاقـة 
باطن األرض وطاقة النجوم واملد واجلزر فإنها ال تسـهم إال بقسـط ضئيل جداً ال يزيد عن 0.3 %، 
والطاقـة الشمسـية هـي املسـؤولة عـن جميـع العمليـات التـي حتـدث يف الغـالف اجلـوي كاالضطرابـات 
اجلوية والسحب واألمطار والرياح والبرق والرعد وغيرها، وهي السبب الرئيسي يف احلركة املستمرة 
األثيريـة  اإلشـعاعات  مـن  مجموعـة  الشمسـي  واإلشـعاع  وتغيـره،  الطقـس  وتقلبـات  اجلـوي  للغـالف 

مصدرهـا الشـمس وهـي كتلة 
غازيـة ملتهبـة أكبـر مـن قطـر 
وحجمهـا  مـرة  مبئـة  األرض 
حجـم  بقـدر  مـرة  مليـون 
حـرارة  درجـة  وتقـدر  األرض 
درجـة   6000 بنحـو  سـطحها 
حـرارة  تبلـغ  بينمـا  مئويـة 
مركزهـا أكثـر مـن 20 مليـون 
ميـز  وقـد  مئويـة،  درجـة 
أنـواع مختلفـة  العلمـاء ثـالث 

الشمسـي.  اإلشـعاع  مـن 
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احلمـراء  باألشـعة حتـت  تعـرف  الكهرومغناطيسـي  للطيـف  مرئيـة  غيـر  أ - األشـعة احلراريـة: 
وتنتمـي إلـى مجموعـة األشـعة ذات املوجـات الطويلـة وتقـدر نسـبتها حوالـي 49 % مـن مجمـل 
اإلشـعاع الشمسـي ويسـهم اجلـزء األكبـر مـن هـذه األشـعة يف رفـع درجـة حـرارة سـطح األرض 

والغـالف اجلـوي وهـي بذلـك ذات أثـر كبيـر يف الدراسـات املناخيـة. 
ب- األشـعة الضوئيـة: مرئيـة تقـدر نسـبتها حوالـي 43 % مـن جملـة اإلشـعاع الشمسـي وميكـن 
أن منيـز فيهـا األشـعة الزرقـاء واحلمـراء واخلضـراء وتسـتخدم هـذه األشـعة مـن قبـل النباتـات يف 

عمليـة التركيـب الضوئـي. 
ج- األشـعة فـوق البنفسـجية: قصيـرة املوجـة تشـكل حوالـي 7 % مـن جملـة اإلشـعاع الشمسـي 
ومفيـدة لإلنسـان عندمـا تصلـه بكميـات قليلـة إذ تسـاعد علـى عـالج بعـض األمـراض وخاصـة 
الكسـاح وذلك لقدرتها على تكوين فيتامن )D( وكما أن لهذه األشـعة أضرار بالغة على اإلنسـان 
وجميـع الكائنـات احليـة ولهـا تأثيـر علـى املنـاخ ومـن حسـن احلـط ال يصـل منهـا إلـى األرض إال 
نسـبة قليلـة جـداً وذلـك المتصاصهـا مـن قبـل غـاز األوزون الـذي يوجـد على ارتفـاع 35 كم، أما ما 
تبقـى مـن اإلشـعاع الشمسـي ويقـدر 1 % فتكـون بشـكل موجـات سـينية وأمـواج كاموراديوية، وحن 

تصـل األشـعة القادمـة مـن الشـمس إلـى حافـة الغـالف اجلـوي لـأرض يحـدث مـا يلـي:

اإلشعاع الكلي %نوع األشعة التي التصل لأرض

6 % تقريبااألشعة املرتدة وتعرف باألشعة املنعكسة

20 %األشعة املنعكسة بواسطة السحب نحو الفضاء

األشعة املمتصة بواسطة الغبار العالق يف الهواء والدخان )وتعرف 
19 %باألشعة احملتجبة(

طبقة األوزون املوجودة يف الغالف اجلوي فتمتص نسبة قليلة من 
4 %األشعة فوق البنفسجية

49 %املجموع

مـا تبقـى مـن األشـعة والتـي تصلنـا إلـى سـطح األرض والبالغـة 51 % فتعـرف بصـايف اإلشـعاع 
الشمسـي وهذه األشـعة حتتوي على كافة أطياف الضوء املرئي يصاحبها األشـعة فوق البنفسـجية 
وبنـاءاً علـى ذلـك فـإن صـايف اإلشـعاع علـى سـطح الكـرة األرضيـة يقـدر بنحـو0.6 مليـون كيلـو 
كيلوسـعرة/متر  مليـون  ونحـو1  اليابسـة  واألراضـي  القـارات  سـطح  فـوق  مربع/سـنة  سـعرة/متر 
مربع/سـنة فـوق سـطح البحـار واحمليطـات، وهـي أعلـى مـن سـابقها بسـبب صفـاء اجلـويف الغالـب 

فـوق احمليطـات وخلـوه مـن التلـوث بالغبـار والدخـان.
يسـير الضـوء مبوجـات )Electromagnetic( أطوالهـا بـن 400 إلـى 750 ملـى مايكـرون )نانوميتـر( 
والـذي هـو جـزء مـن املليـون جـزء مـن املتـر، إن األشـعة فـوق البنفسـجية )Ultraviolet( هـي دون 390 

نانوميتـر، بينمـا تكـون أشـعة حتـت احلمـراء )Infrared( فـوق 750 نانوميتـر. 
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كفاءة النباتات في استخدام الضوء
 كفاءة اسـتخدام الضوء ملعظم النباتات األرضية هي مبعدل 1 % فقط من الضوء السـاقط 
عليهـا بعمليـة التمثيـل الكربونـي، والكفـاءة القصـوى تكون مبعدل 2 % لبعـض النباتات وهنالك 
مـا يسـمى نقطـة التعويـض )Compensation point(، وهـي متثل عـدد الوحدات الضوئية التي 
يسـتخدمها النبـات والتـي يتسـاوى عندهانـاجت التمثيـل الكربونـي مـع مـا يسـتهلكه النبـات مـن 
طاقـة للتنفـس وتختلـف نقطـة التعويـض يف النباتـات، فمثـاًل يف بـادرات األشـجار تكـون بـن 
2 % إلـى 30 % مـن ضـوء الشـمس الكامـل، ولزهـرة الشـمس والبزاليـا والطماطـم بـن 6 % 
إلـى 9 % مـن طاقـة ضـوء الشـمس، وبشـكل عـام كلمـا كانـت نقطـة التعويـض واطئـة كلمـا كانت 
كفـاءة النبـات أعلـى يف اإلنتاجيـة، وبشـكل عـام، فإن معظم نباتـات احملاصيل تعمل فيها عملية 
التمثيـل الكربونـي بشـكل طبيعـي لنسـبة مـن ضـوء الشـمس تتـراوح بـن 10 % إلـى 20 % مـن 
كامـل ضـوء الشـمس، وهـذه اخلاصيـة تعطـي للعديـد مـن النباتـات املقـدرة علـى االنتشـار يف 
عـدة أصقـاع مـن سـطح األرض، وكذلـك فـإن زيادة الكثافة النباتيـة للمحصول املزروع تقلل من 
حصـة النبـات للحصـول علـى الضـوء، وبـذا فـإن النبـات يبقـى قـادراً علـى إعطـاء حاصـل جيـد 

علـى الرغـم مـن املنافسـة بـن النباتـات الناجتـة مـن زيـادة الكثافـة النباتية. 
بالفتـرة الضوئيـة الالزمـة  يتعلـق  الفاكهـة احملايـدة )Neutral( فيمـا  التمـر مـن أشـجار  نخلـة 
للتزهيـر، أي أنهـا ليسـت مـن نباتـات النهـار القصيـر أو الطويـل، وهـذا يعنـي أن البراعـم املوجـودة 
يف آبـاط األوراق تتكشـف إلـى أزهـار (Bud) (Induction) دون تأثرهـا بالفتـرة الضوئيـة ولكـن 
هنـاك نباتـات حتـب طاقـة الشـمس العاليـة، ومثـل هـذه النباتـات يطلـق عليهـا محاصيـل محبـة 
للضـوء (Helophytes)، فيمـا يطلـق علـى النباتـات التـي ال تتحمـل الضـوء العالـي، نباتـات الظـل 
)Sciophytes(، علمـاً أنـه ال يعـرف علـى وجـه الدقـة السـبب األسـاس الختـالف النباتـات الشـديد 

يف هـذه الصفـة.
لكثافـة الضـوء وطـول موجاتـه تأثيـر كبيـر علـى عمليـة البنـاء الضوئـي التـي تعتمـد كفاءتهـا بشـكل 
كبيـر علـى املسـاحة الورقيـة املعرضـة للضـوء املباشـر وهنـا يجـب أن تكـون السـعفة بكاملهـا معرضـة 
لضـوء الشـمس املباشـر دون أي تظليـل وقـد بينـت الدراسـات أن السـعف املعـرض للضـوء بشـكل 
مباشـر أكثـر كفـاءة يف القيـام بعمليـة التركيـب الضوئـي مـن السـعف املضلـل وبنسـبة كبيـرة حيـث تعـد 
أشـعة الشـمس هـي املصـدر األساسـي للطاقـة حيـث يتحـرك بصورة موجـات كهرومغناطيسـية مكونة 
مـن جسـيمات صغيـرة تسـمى الفوتونـات )Photons(، وكل واحـدة منهـا حتمـل كميـة قليلـة من الطاقة 
تسـمى (Quantum)، وطاقـة هـذه اجلسـيمات تختلـف حسـب طـول املوجـة. وتعتمـد السـعة اإلنتاجيـة 
}الكفـاءة اإلنتاجيـة للنخلـة (Production Capacity){ علـى قدرتهـا علـى حتويـل أكبـر قـدر ممكـن من 
طاقـة الضـوء إلـى طاقـة كامنـة أومخزونـة بصـورة كربوهيـدرات )سكريات/نشـا( بعمليـة التركيـب 
الضوئـي )Photosynthesis(، وهـذه العمليـة تتـم يف أوراق النخلـة )السـعف( وضمـن حديـن مـن شـدة 
اإلضـاءة األول هـو حـد التعويـض )Compensation( ويصـل إلـى 200 شـمعة ضوئيـة وهـو ميثـل عـدد 
الوحـدات الضوئيـة التـي يسـتخدمها النبـات وعندهـا يتسـاوى نـاجت التمثيـل الكربوني مع ما يسـتهلكه 
النبـات مـن طاقـة للتنفـس )Respiration(، ال تسـتفيد منـه األوراق ألن مـا تصنعـه األوراق مـن مـواد 
سـكرية يف عمليـة التركيـب الضوئـي يسـتهلك بعمليـة التنفـس، ومـع زيـادة شـدة الضـوء تـزداد سـرعة 
عمليـة التركيـب الضوئـي حتـى تصـل األوراق إلـى احلـد األعلـى مـن حتويـل الطاقـة الضوئيـة إلـى 
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مـواد كربوهيدراتيـة، وتبقـى سـرعة التركيـب الضوئـي ثابتـة رغـم اسـتمرار زيـادة شـدة اإلضاءة خالل 
سـاعات النهـار املشـمس، وهـذا يحـدث عنـد شـدة إضـاءة 5000 شـمعة وهـو مـا يسـمى حـد التشـبع 
)Saturation(. إن شـدة أشـعة الشـمس السـاقطة علـى أوراق النخيـل تصـل يف منتصـف النهـار إلـى 

12000 شـمعة صيفـاً وهـو أكثـر مـن حاجـة النخلـة. وتعتمـد السـعة اإلنتاجيـة للنخلـة علـى:
1- حدي التعويض والتشبع.

2- طـول الفتـرة الضوئيـة التـي تتأثـر باملوقـع اجلغـرايف )خـط العـرض( والوقـت خـالل فصـول 
السـنة، ونخلـة التمـر حتتـاج إلـى نهـار طويـل يصـل إلـى 16 سـاعة ضوئيـة يوميـاً للحصـول علـى 

أعلـى سـعة إنتاجيـة.
3- مجموع املساحة اخلضراء لأوراق )السعف( املعرضة ألشعة الشمس.

4- عمـر ورقـة النخيـل الطويـل نسـبياً 6 سـنوات يعتبـر عامـاًل مسـاعداً لرفـع السـعة اإلنتاجيـة 
إلـى أقصـى حـد ممكـن.

5- إن نظـام توزيـع األوراق يف رأس النخلـة )Phyllotaxy( مكـون بحيـث ال تتطابـق ورقـة فـوق أخـرى 
إال بعـد مـرور 13 ورقـة يف الترتيـب، وهـذا يقلـل مـن تظليـل األوراق املباشـر لبعضهـا البعـض ويعطـي 

فرصـة أكبـر لـأوراق املكتملـة لالسـتفادة مـن توزيع أشـعة الشـمس. 

ورقة النخيل )السعفة( 
الورقة عضو نباتي محدود النمو، غني بالكلوروفيل ومهمتها األساسية القيام بعملية التركيب الضوئي 
وصنع الكربوهيدرات وكذلك عملية النتح، وهي عملية مهمة يف صعود املاء والعصارة إلى أعلى النبات.

مميزات أوراق النخيل 
ورقـة النخيـل الكاملـة )السـعفة( مركبـة ريشـية )Pinnately Compound( كبيـرة احلجـم يتـراوح 
طولهـا مـا بـن 2.5-5 متـر، وهـذا يعتمـد علـى )صنـف النخيـل، وقـوة منـو النخلـة، والبيئـة التـي 
تعيـش فيهـا(. تنتـج النخلـة يف املتوسـط ورقتـن يف الشـهر ويبلـغ عـدد األوراق املنتجـة سـنوياً بـن 

24-28 ورقـة. تتكـون السـعفة مـن األجـزاء التاليـة:

1- نصل السعفة )Leaf blade(: يتكون من ثالث أجزاء أساسية هي:
 )Pinnae( منطقة الخوص

اخلوص ومفردها خوصه وهي وريقه )Leaflet( منتصبة رمحية الشكل متصلة بشكل مائل على 
العرق الوسطي )اجلريدة Rachis( وتكون جالسة ويتراوح عددها ما بن 100-250 وريقة وحسب 
األصناف، وهي متثل ما بن 60-80 % من الطول الطريف للسعفة، والوريقات مرتبة بأربعة مستويات 
تكون  السعفة  أو جهتي  التظليل، وجانبي  للضوء وعدم  التعرض  الترتيب يسهل  حول احملور، وهذا 
متناظره بالنسبة إلى طول الوريقات والزوايا التي يحدثها اتصال اخلوص باجلريدة، ولكنهما يختلفان 
أحياناً يف عدد اخلوص حيث يكون الفرق بينهما 4-5 خوصة، )غالب، 2003(. وهناك تتابع يف خروج 
اخلوص على محور السعفة حيث يكون مبجاميع ثنائية، أو ثالثية، أورباعية، ونادراً ما تكون خماسية.
يتـراوح طـول الوريقـة مـا بـن 20-75سـم، وتكـون منطويـة حـول محورهـا الطولـي بشـكل قـارب 
يواجـه بطنـه السـماء )Induplicate( ومنطقـة التحـام اخلوصـة باحملور تكون سـميكة وقوية تسـمى 

عنـق اخلوصة.
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ومتتاز الوريقات )اخلوص( مبا يلي: 
- الوريقـات سـميكة محاطـة بطبقـة شـمعية سـميكة )Thick cuticle( واخلوصـة منطويـة علـى 
محورهـا الطولـي علـى شـكل قـارب ومكونـة مـن نسـيج سـميك قـوي، وبشـرتها ذات خاليـا سـميكة 

اجلـدران مطليـة، وهـذه اخلصائـص تكسـب الورقـة مقاومـة عاليـة للريـاح الرمليـة الصحراويـة.
- إن فتحـات الثغـور )Stomata( املنتشـرة علـى سـطحي الوريقـة صغيـرة احلجـم وغائـرة حتـت 
سـطح الورقـة، وهـذا يوفـر حمايـة لـأوراق مـن اجلفـاف ويقلـل مـن فقـدان املـاء بالنتـح والتبخـر.

)Spins( منطقة األشواك
الشـوكة هـي خوصـه متحـوره إلـى شـوكة أووريقـات خوصيـة متحـورة إلـى أشـواك، حيـث يتحـور 
اخلـوص يف اجلـزء السـفلي مـن نصـل الورقـة )Leaf blade( إلـى أشـواك )Spins( بصـورة تدريجية 
 )Spine like-pinnae( بحيث يتوسـط االنتقال من اخلوص إلى األشـواك ما يعرف بشـبه اخلوصة
ويتقلـص طولهـا مـن 8-2 سـم كلمـا اقتربنـا مـن قاعـدة السـعفة ويسـتدل علـى أن األشـواك هـي 
خوصـات يف األصـل مـن خـالل وجـود مجـرى أوقنـاة رفيعـة موجودة عند قاعدة الشـوكة متثل انثناء 
نصـل اخلوصـه )الوريقـة( )إبراهيـم، وحجـاج، 2004(، وتشـغل منطقـة األشـواك اجلزء السـفلي من 
نصـل الورقـة وبنسـبة تصـل إلـى 28 % مـن الطـول الكلـي، ويختلـف طول األشـواك حسـب األصناف 

ويتـراوح طـول الشـوكة بـن 1-24 سـم وعددهـا بـن 10-60 شـوكة.

)Rachis( الجريدة أو العرق الوسطي
 احملـور الوسـطي القـوي للسـعفة يصـل معـدل عرضـه عنـد القاعـدة إلـى 18سـم وينتهـي بطـرف 
وتكـون  واألشـواك   )Pinnae )اخلـوص  الوريقـات  )اجلريـدة(  باحملـور  ويتصـل  سـم،   0.5 قطـره 

اجلريـدة قويـة ملسـاء السـطح المعـة وغليظـة عنـد القاعـدة.

)Petiole( )2- عنق السعفة )السويق
اجلـزء القاعـدي اخلالـي مـن األشـواك فيمثـل سـويق الورقـة )Petiole( حيـث يـزداد بالسـمك 

والعـرض عنـد القاعـدة مكونـاً قاعـدة عريضـة تسـمى قاعـدة الورقـة، ويتكـون مـن:

)Leaf base( )قاعدة السعفة )الكرنافة/ الكربة
ومتثـل اجلـزء السـفلي مـن السـويق وتكـون غليظـة وعريضـة عنـد اتصالها باجلذع وتسـتدق كلما 
اجتهـت لأعلـى ويختلـف عرضهـا حسـب األصنـاف بـن 25-50سـم، وتتداخـل قاعـدة كل ورقة مع 
الورقـة التاليـة لهـا يف الترتيـب والواقعـة فوقهـا بانحـراف نحو اليمن أو اليسـار ومن هذا التداخل 

ينشـأ الشـكل الهندسـي اخلاص باجلذع

)Fibres sheath( الغمد أو الليف
هو النسـيج اخلشـن الذي يحيط بقاعدة السـعفة مغلفاً اجلذع بشـكل أسـطوانة جدرانها سميكة 
مـن جهـة القاعـدة )الكربـة( ورقيقـة مـن اجلهـة املقابلـة للكربـة تسـمى الغمـد الليفـي، يالحـظ منـو 
السـعف مـن البرعـم القمـي علـى شـكل دفعـات كل دفعـه تضـم 3-5 سـعفات وعلـى شـكل حلزونـي 
وتنتشـر بعـد اكتمـال النمـو حـول رأس النخلـة يف األعلـى، والورقـة ميتـد عمرهـا إلـى أكثر من سـتة 
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سـنوات وبعدها يتوقف نشـاطها وتفقد صبغة الكلوروفيل ثم جتف ولكنها تبقى ملتصقة باجلذع، 
 )Abscission zone( )وال تسـقط وال تترك حولها أوسـاخا ألنها ال تكون منطقة انفصال )سـقوط

لـذا يجـب أن يتدخل اإلنسـان إلزالتها. 
جميـع األوراق يف نخلـة التمـر تتميـز بـأن املسـافة بـن قاعـدة الورقـة )الكربـة( والتـي تكـون 
محاطـة باألليـاف وهـي متثـل منطقـة اتصـال الورقـة بالسـاق )اجلـذع( تشـكل 25 % مـن إجمالـي 
طـول الورقـة ومنطقـة األشـواك متثـل 7 % ومنطقـة اخلـوص )الوريقـات( متثـل 62 % ومنطقـة 

الوريقـات الطرفيـة متثـل 6 %.

)Phyllotaxy( نظام ترتيب األوراق
النـوع  متيـز  صفـة  وهـذه  األوراق،  ترتيـب  نظـام  عـن  يعبـر  دقيـق  تعريـف   )Phyllotaxis( إن 
)dactylifera( عـن بقيـة أنـواع اجلنـس )Phoenix( والدراسـات حـول هـذا املوضـوع قليلـة، فلقـد 
أشـارت إحداهـا إلـى أن أشـجار النخيـل البالغـة تظهـر حلزونـات ورقيـة مختلفـة ويف الوقـت نفسـه 
هـذه احللزونـات تكـون ميينيـة ويسـارية وذلـك مـن خـالل اسـتعمال الزاويـة املنفرجـة. حيـث يتـوزع 
السـعف على محور رأس النخلة أواجلذع بشـكٍل حلزوني أو لولبي بصفوف رأسـية متماثلة ويشـبه 
توزيـع األوراق واألغمـاد الليفيـة احمليطـة بهـا علـى جـذع النخلـة باألكداس الورقيـة املتداخلة )قدح 
داخـل قـدح( علـى شـكل يشـبه املنظـار )التلسـكوب(، والسـعف يترتـب علـى جـذع النخلـة بصفـوف 
متيـل ميينـًا أو يسـاراً يبلـغ عددهـا )13( صـف وترتيـب صفـوف السـعف علـى جـذع النخلـة يأخـذ 

ثـالث اجتاهـات هـي:
)Vertical line( االجتاه الرأسي -
)Right line( االجتاه إلى اليمن -
)Left line( االجتاه إلى اليسار -

إن اجتاهـات ترتيـب السـعف علـى اجلـذع تختلـف باختـالف األصنـاف، ولكـي يحـدد ترتيـب 
السـعف ال بـد مـن إجـراء عمليـة حسـاب لعـدد السـعف يف الصـف الواحـد وألي اجتـاه. وهـذه 

العمليـة تتـم كمـا يلـي:
1- تختار قاعدة السعفة )الكربة( كنقطة بداية وترقم حيث تأخذ الرقم )1(.

2- إذا أخذنا االجتاه الرأسي فإن عدد السعف يف الصف الواحد قد يكون ما بن )5-8 أو13( 
سعفة.

3- حلسـاب عدد السـعف يف النخلة يتم حسـاب عدد السـعف بأربعة صفوف عشـوائية ويحسـب 
املعـدل ثـم يضـرب الناجت بعدد الصفوف الرئيسـة بالنخلة.

4- تكـون األصنـاف إمـا ميينيـة أويسـارية االجتـاه بالنسـبة لعـدد السـعف يف الصـف الواحـد 
باجتاه اليمن أو اليسـار، وتأخذ األصناف اليمينية سلسـلة )5( أي أن الفرق باجتاه اليمن يكون 
خمـس سـعفات، وكمثـال علـى ذلـك )2، 7، 12، 17، 22( أو )5، 10، 15، 20، 25...( وهكـذا. أمـا 
باجتـاه اليسـار فيكـون الفـرق ثمانـي سـعفات بـن صـف وآخـر باجتـاه اليسـار وكمثـال علـى ذلـك 
)12، 20، 28، 36( أو )17، 25، 33، 41، 49( وهكـذا. أمـا يف األصنـاف اليسـارية فتكـون احلالـة 

معكوسـة أي سلسـلة )5( تكـون إلـى اليسـار وسلسـلة )8( تكـون إلـى اليمـن.
5- يسـتعمل حبـل رفيـع بطـول 3 متـر مـع صبـغ )بويـة( بلـون معـن إلجـراء هـذه العملية، والشـكل 

رقم )1( يوضح ذلك.
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واجتاهـات ترتيـب السـعف حسـب األصنـاف، ولتحديـد ترتيـب السـعف ال بـد مـن حسـاب عـدد 
السـعف يف الصف الواحد وألي اجتاه كان على النخلة وعادة يتم اختيار قاعدة السـعفة )الكربة( 
عنـد أسـفل اجلـذع كنقطـة بدايـة وترقـم برقـم 1 وإذا أخذنـا االجتـاه الرأسـي فإن عدد السـعف يف 
الصـف الواحـد قـد يتـراوح مـن 5 إلـى 8 أو13 سـعفة وحلسـاب عـدد السـعف الـذي حتملـه النخلـة 

يؤخـذ معـدل عـدد السـعف بأربعـة صفـوف عشـوائية ويضرب النـاجت بعدد الصفوف الرأسـية.
وتكـون النخلـة إمـا ميينيـة أو يسـارية االجتـاه بالنسـبة لعـدد السـعف املوجـود يف الصـف الواحـد 
باجتـاه اليمـن أو اليسـار وتأخـذ األصنـاف اليمنيـة دائمـاً مـا يسـمى بسلسـلة 5 أي الفـرق بـن 
السـعفة واألخـرى باجتـاه اليمـن خمـس سـعفات مثـل )1، 6، 11(، )14، 19، 24(، )22، 27، 32، 

ترتيب األوراقاالجتاه

20 - 33 - 46 - 59 - 72 - 85 )أحمر( الرأسي

2 - 7 - 12 - 17 - 22 )أزرق( إلى اليمن

9 - 25 - 41 - 49 )أسود( أو 4 - 12 - 28 - 36 )أخضر( إلى اليسار

نظام ترتيب السعف )Phyllotaxy( يف نخلة التمر
 3    2    1

شكل رقم )1( رسم تخطيطي يوضح اجتاه السعف مييناً أو يساراً وحسب الفرق بن السعفات )املصدر غالب، 2003(



124

37( وهكـذا، أو باجتـاه اليسـار يأخـذ السـعف سلسـلة 8 أي الفـرق يكـون 8 سـعفات بـن سـعفة 
وأخرى باجتاه اليسـار مثل )6، 14، 22(، )11، 19، 27، 35(، )24، 32، 40، 48، 56، 64( وهكذا. 
ومـن املمكـن تتبـع عـدد السـعف يف الصـف الواحـد باجتـاه اليمـن أو اليسـار أو إلـى األعلـى عـن 
طريـق املالمسـة اليدويـة لأغمـاد الليفيـة احمليطـة بقواعـد السـعف يف الصف الواحد شـريطة أن 
يكـون الفـرق بـن السـعف بالصـف الواحـد والـذي يليـه مباشـرة أمـا 5 باجتـاه اليمـن أو 8 سـعفات 

باجتـاه اليسـار أو5 أو8 أو13 باجتـاه األعلـى وحسـب الصنـف.
وميكـن تقديـر عمـر النخلـة بواسـطة طـول اجلـذع وعـدد السـعف الـذي يحويـه وليـس من عرض 

اجلـذع وحسـب املعادلـة اآلتية:

عدد السعف بالصف الواحد X 13 )عدد الصفوف الرأسية( عمر النخلة =
معدل إنتاج السعف يف السنة

معدل إنتاج السعف يكون )10، 15، 20 سعفة( حسب الصنف. )غالب، 2003(.

تأثير أشعة الشمس على الثمار

)Sun Scald( لفحة أولسعة الشمس
تؤثـر حـرارة الشـمس علـى الثمـار، فتسـبب لهـا مـا يسـمى 
»لسـعة الشـمس« ظهـور بقـع بنيـة جافـة جلديـة امللمس خشـنة 
علـى سـطح الثمـرة املواجـه ألشـعة الشـمس وهـي عبـارة عـن 
الثمـار  حجـم  علـى  تؤثـر  األنسـجة  مـن  ميتـة  جافـة  مناطـق 
أوطعمهـا، أمـا حلـم الثمـرة الـذي يوجـد حتـت هـذه البقع فإنه 
الثمـار  وينتـج عـن هـذه اإلصابـة سـقوط  قـامت،  بلـون  يتلـون 
الثمـار  أن  للتسـويق.  غيـر صاحلـة  وتصبـح  أوتشـوه شـكلها، 
الثمـار  عـن  اإلصابـة  فيهـا  تكثـر  الشـمس  ألشـعة  املعرضـة 
املظللـة، وملعاجلـة هـذه احلالـة يفضـل إجـراء عمليـة التحديـر 
)التقويـس( بشـكل مبكـر وعـدم تدليـة العراجـن بعيـدا عـن 
السـعف خاصـة يف األصنـاف ذات العراجـن الطويلـة، وإجراء 
دقيقـة  بيضـاء  بأكيـاس  العـذوق  بتغطيـة  التكميـم  عمليـة 

الفتحـات وتتـرك مفتوحـه مـن األسـفل.

)Photo tropism( االنتحاء الضوئي
إن زراعـة نخلـة التمـر يف الظـل قـد ال يجعـل منوهـا طبيعيـاً حتـى يف أشـد الصحـاري حـرارة، إن 
تعرضهـا للظـل بسـبب كونهـا حتـت أشـجار عاليـة أو جـدار يجعـل منـو النخلة غير طبيعيا والسـبب 
يف ذلـك أن سـعفها األخضـر ليـس لـه املقـدرة علـى امتصـاص الضوء املنتشـر وإمنا أشـعة الشـمس 
املباشـرة ولذلـك ال يقـوم بوظيفتـه )بعمليـة التركيـب الضوئـي(. واملناطـق التـي تكثـر فيهـا الغيوم ال 
تصلـح لزراعـة أشـجار النخيـل. وأن أشـجار النخيـل التـي تتعـرض للظـل بسـبب كثافـة الزراعـة أو 
 )Photo tropism( حتـت أشـجار عاليـة فإنهـا متيـل باجتـاه الضـوء بفعـل ظاهرة االنتحـاء الضوئـي

ولذلـك نالحـظ انحنـاء وميـالن النخلـة يف األماكـن املظلة.
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)High light intensity( الكثافة الضوئية العالية
تتميـز نخلـة التمـر بقدرتهـا علـى حتمـل الكثافـة الضوئيـة العاليـة مقارنـة باألشـجار والنباتـات 
األخـرى لذلـك هـي تعمـل علـى توفيـر الظـل للزراعـات البينيـة ولكـن هـذه تعمـل علـى رفـع درجـة 

حـرارة األوراق والثمـار ممـا يـؤدي إلـى زيـادة معـدل التنفـس والنتـح.

)Low light intensity( الكثافة الضوئية المنخفضة
نخلـة التمـر محبـة للضـوء ويقـل إثمارهـا أو ال تثمـر يف املناطـق كثيـرة الغيـوم ويالحـظ أن بسـاتن 
النخيـل القدميـة ذات الزراعـات غيـر املنتظمـة والكثيفـة يكـون منـو النخيـل فيهـا غيـر طبيعـي ومتيـل 

األشـجار إلـى االسـتطالة واالنحنـاء بحثـاً عـن الضـوء ويكـون إنتاجـه منخفضـاً.

تأثير الضوء )Light( على عملية البناء الضوئي
التركيـب الضوئـي عمليـة تتحـول فيهـا املـواد غيـر العضويـة إلـى مـواد عضويـة مبسـاعدة ضـوء 
الشـمس تُسـتغل الطاقـة الضوئيـة يف هـذه العمليـة مـن أجـل بنـاء مـواد عضويـة )كربوهيـدرات( 
مـن مـواد غيـر عضويـة )مـاء وثانـي أكسـيد كربـون( والضـوء هـو األسـاس يف عمليـة البنـاء الضوئـي 
)Photosynthesis( حيث أن جميع األجزاء اخلضراء يف النباتات سـواء السـيقان أواألوراق، والثمار 
غيـر الناضجـة حتتـوي علـى البالسـتيدات اخلضـراء، وتقـوم بعمليـة البنـاء الضوئـي. إال أن األوراق 
اخلضـراء هـي املواقـع األساسـية أوالرئيسـة لهـذه العمليـة، وهنـاك نصـف مليـون بالسـتيدة خضـراء 
يف كل 1 مم مـن الورقـة، واللـون األخضـر لـأوراق هـو نتيجـة لوجـود صبغـة الكلوروفيل اخلضراء يف 
 )Mesophyll cells( البالسـتيدات اخلضـراء املوجـودة بصـورة رئيسـة يف خاليـا النسـيج الوسـطي
 ،)Stomata( عن طريق الثغور )O2( ويخرج األوكسـجن )CO2( حيث ينتشـر ثنائي أوكسـيد الكربون
أمـا املـاء فيمتـص عـن طريـق اجلـذور املاصـة ويصل إلـى الورقة عن طريق اخلشـب )Xylem(، بينما 

يقـوم اللحـاء بنقـل منتجـات التمثيـل الضوئـي لأجـزاء النباتيـة التـي حتتاجهـا.
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العناصر األساسية لعملية التركيب الضوئي

المـاء 
 الكميـة الالزمـة مـن املـاء السـتمرار عمليـة البنـاء الضوئـي تقـدر بحوالـي 1 % فقـط مـن جملـة 
املـاء املمتـص بواسـطة النبـات، وقـد لوحـظ أن معـدل البنـاء الضوئـي يرتفـع إذا مـا حـدث جفـاف 
بسـيط بـاألوراق )15 % فقـد مـاء( ولكـن هـذا املعـدل ينخفـض متامـا إذا مـا وجـد جفـاف شـديد 
بهـذه األوراق )45 % فقـد مـاء( حيـث أن فقـد املـاء يـؤدي إلـى االنكمـاش يف اخلاليـا وبالتالـي قفـل 

الثغـور فيقـل معـدل التمثيـل تبعـاً لذلـك.

تركيز ثاني أوكسيد الكربون 
زيـادة تركيـز ثانـي أوكسـيد الكربـون يـؤدي إلى زيادة سـرعة عملية البنـاء الضوئي وإذا زاد تركيز 
ثانـي أكسـد الكربـون يف البيئـة اخلارجيـة بدرجـة عاليـة انخفضـت سـرعة عمليـة البنـاء الضوئـي 
ويعـزى ذلـك ألثـره السـام علـى النبـات وإغالقه لثغوره حماية لنفسـه من هـذا التأثير، وعند إغالق 
الثغـور ينخفـض تركيـز ثانـي أوكسـيد الكربـون حـول اخلاليـا اخلاصـة بالبنـاء الضوئـي ومـن ثـم 

تتناقـص سـرعة العملية.

شدة اإلضاءة
 عندمـا تكـون شـدة اإلضـاءة منخفضـة فـإن سـرعة عمليـة البنـاء الضوئـي تنخفـض أي أنهـا 
تتناسـب طرديـاً معهـا حيـث يـزداد معـدل البنـاء الضوئـي مـع ارتفـاع شـدة الضـوء. ولكـن إذا زادت 
شـدة اإلضـاءة بدرجـة كبيـرة، واسـتمر تعـرض النبـات للضـوء العـادي مـدة طويلـة، فـإن ذلـك يـؤدي 

إلـى انخفـاض نشـاط البنـاء الضوئـي

 )Light reaction( 1- التفاعالت الضوئية
كيميائيـة  طاقـة  إلـى   )Solar energy( الشمسـية  الطاقـة  حتويـل  يتـم  التفاعـالت  هـذه  يف 
الكلوروفيـل،  علـى صبغـات  احلاويـة   )Thylakiod( الثايلكـود  أغشـية  )Chemical energy( يف 
وهـذه التفاعـالت ال حتـدث إال بوجـود الضـوء، وناجت التفاعالت الضوئية هو انشـطار املاء وتكون 
 (Adenosine triphosphate ATP)و )Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate NADPH(
مـن خـالل نظـام النقـل اإللكترونـي (Electron Transport System ETS(، والطاقـة الشمسـية 
 ،)Photo system I( األول  الضوئـي  النظـام  عليهمـا  يطلـق  نظامـن ضوئيـن  تتطلـب مسـاهمة 
والنظـام الضوئـي الثانـي )Photo system II(، وكل منهمـا يحتـوي على جزيئات من الصبغات التي 
تكـون اجلسـيمات اجلامعـة للضـوء. وهـي عبـارة عـن جزيئـات الكلوروفيـل وأشـباه الكروتـن وتعـد 

صبغـة كلوروفيـل )أ( مهمـة ألنهـا مركـز تفاعـالت الضـوء. 
تبـدأ هـذه العمليـة حينمـا متتـص اجلسـيمات يف كل نظـام ضوئـي فوتونـات الضـوء املرئـي والتي 
توجـه الطاقـة الضوئيـة إلـى مركـز التفاعـل )Light reaction( وأن جلـزيء كلوروفيـل )أ( كمركـز 
تفاعـل للنظـام الضوئـي األول امتصـاص طيفـي أقصـى عنـد 700 نانومتـر، وبالتالـي يطلـق عليهـا 
مركـز ضوئـي P700( 700( كمـا أن جلزيئيـة كلوروفيـل أ، كمركـز تفاعـل للنظـام الضوئـي الثانـي، 
امتصـاص طيفـي أقصـى عنـد طـول موجـي أقصـر مـن األول عنـد 680 نانومتـر، وبالتالـي يطلـق 
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عليهـا مركـز ضوئـي P680( 680(. إن امتصـاص مراكـز التفاعـل لأطيـاف الضوئيـة احملـددة مـن 
شـأنها إثـارة اإللكترونـات والتعجيـل يف انطالقهـا مـن جزيئـات الكلوروفيـل حيـث تصبـح جزيئـات 
الكلوروفيـل مؤكسـدة، وتقـوم جزيئـات مسـتقبلة باجتـذاب تلـك اإللكترونـات املنشـطة بطاقـة عالية 
 )Electron Transport System ETS) والتـي بدورهـا تقـوم بتمريرهـا إلـى نظـام النقـل اإللكترونـي
املرتبـط بالغشـاء البالزمـي، وهنـاك مسـارين لإللكترونـات خالل تفاعالت الضـوء يف عملية البناء 

الضوئـي هما: 

 )The No cyclic Electron System( النظام اإللكتروني غير الدائري -
 )P680( وذلك نتيجة المتصاص النظام الضوئي الثاني )NADPHو ATP( يف هذا املسـار ينتج
الكلوروفيـل  تغـادر جـزيء  التـي  تهيـج وتنشـيط اإللكترونـات  إلـى  يـؤدي  الطاقـة الشمسـية ممـا 
املرتبـط بالثايلكويـد، وميكـن تعويـض اإللكترونـات املفقـودة مـن هـذا النظـام مـن التحلـل الضوئـي 

للمـاء )Photolysis( حيـث ينتـج األوكسـجن والبروتونـات كمـا يف املعادلـة التاليـة: 
H2O g 2H+ + 2e-+ 1 / 2 O2 

إلى مسـتقبل اإللكترونات ومنه إلى نظام النقل اإللكتروني )ETS( املكون من سلسـلة من مركبات 
حاملـة مرتبطـة بالثايلكويـد وبعـض جزيئـات السـايتوكروم، ثم تنتقل اإللكترونات إلى البالسـتوكينون 
)Pq( ومنهـا إلـى السـايتوكروم املعقـد، وأخيـراً إلـى بالستوسـيانن  [Plastocyanin (PC)]، وبذلـك 
تغـادر اإللكترونـات هـذا النظـام بطاقـة منخفضـة وخـالل مـرور اإللكترونـات يف نظـام السـايتوكروم 

تتـم عمليـة تكويـن ATP بالفسـفرة الضوئيـة )Photophosphorylation( كمـا يف املعادلـة التاليـة:
ADP + Pi + ENERGY g ATP

واجلدول رقم )6( يلخص التفاعالت الضوئية غير الدائرية
جدول رقم )6( املسار اإللكتروني غير الدائري للتفاعالت الضوئية

املركب الداخل يف التفاعل 
Participants

Function الوظيفة Results النتائج

Water املاء
حتلل املاء ضوئياً إلنتاج 

O2 األوكسجن
H+ الهيدروجن +

)Electrons( اإللكترونات +

األوكسجن يتحرر
للجو اخلارجي

يستقر يف فراغ الثايلكود
تنتقل إلى

II النظام الضوئي
 )Photo system II( 

 II النظام الضوئي
Photo system IIيجهز اإللكترونات املنشطة امتصاص الطاقة الشمسية

أواملهيجة.
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نظام النقل اإللكتروني
 Electron Transport System

 ETS
H+ عمل تدرج كيميائي يجمع الـ

إلكتروني

CF1 Particles باالنسياب إلى جزيئات H+ السماح للـ
األسفل حسب التدرج.

الفسفرة الضوئية 
)Phosphorylation( إلنتاج 

ATP

NADP+املستقبل األخير لإللكتروناتNADPH يتحول إلى

)The Cyclic Electron Pathway( النظام اإللكتروني الدائري -
يوجـد النظـام اإللكترونـي الثانـي يف جرانـا البالسـتيدات اخلضـراء ويسـتلم النظـام اإللكترونات 
تنشـط  حيـث  مغلقـة  دورة  بعـد  إليـه  ثانيـة  تعـود  والتـي   )P700( األول  الضوئـي  النظـام  مـن 
اإللكترونـات وترفـع طاقتهـا إلـى مسـتوى عـال تلتقـط بعدهـا مـن املسـتقبل األولـي )PA( والـذي 
ينقلهـا إلـى الفيريدوكسـن ثـم للسـايتوكروم ومنـه إلـى البالستوسـيانن )PC(، وخـالل هـذا النظام 
تنتـج جزيئـة ATP بعدهـا تعـود اإللكترونـات ثانيـة إلـى مركـز التفاعـل الضوئـي األول لتختـزل 
جزيئـات الكلوروفيـل التـي تأكسـدت أول األمـر، وتعـرف عمليـة إنتـاج ATP يف الفسـفرة الضوئيـة 
الدائريـة )Cyclic photophosphorylation(. وفيمـا يلـي ملخصـاً للنظـام املذكـور كمـا يف اجلـدول 

رقـم )7(:
جدول رقم )7( املسار اإللكتروني الدائري للتفاعالت الضوئية

املركب الداخل يف 
 )Participants( التفاعل

الوظيفة
 )Function(

النتائج
 )Results(

I النظام الضوئي 
 ) Photo system I( يجهز باإللكترونات املنشطة امتصاص الطاقة الشمسية

أواملهيجة.

 نظام النقل اإللكتروني 
 )ETS( H+ عمل تدرج كيميائي إلكترونيجتمع الـ

 جزيئات 
 )CF1 particles(

السماح للـ +H باالنسياب إلى 
الفسفرة الضوئية إلنتاج ATPاألسفل حسب التدرج.

 )Dark Reaction( أوتفاعالت الظالم CO2 2- تفاعالت
تفاعـالت CO2 ال حتتـاج إلـى الضـوء املباشـر وإمنـا تسـتعمل الــ NADPH والــ ATP الناجتة من 
التفاعـالت الضوئيـة يف عمليـة اختـزال CO2 لتكويـن الكربوهيـدرات يف الـدورة الثالثيـة الكربـون 

)دورة كلفـن، Calvin cycle(. والتـي تقسـم إلـى ثـالث مراحل:
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.)CO2 Fixation( املرحلة األولى تثبيت ثاني أوكسيد الكربون -
تبدأ الدورة عند تفاعل املركب اخلماسي )Ribulose biphosphate RUBP( بثاني أوكسيد الكربون 
بوجـود أنـزمي )RuBP- Carboxlase( مكـون جزيئـة مـن مركـب سداسـي الكربـون غيـر ثابـت ال يلبث أن 

.)Phosphoglycerate PGA( ينشـطر إلى جزئيتن من ثالثي الكربون هما الفوسفوكاليسـيرت
RuBP + CO2 g [C6] g 2 [3PGA]

 )Reduction of CO2( املرحلة الثانية اختزال ثاني أوكسيد الكربون -
 ATP والــ NADPH وذلـك باسـتعمال )Glyceralde 3 - phosphate G3P( إلـى PGA اختـزال

كمـا يف املعادلـة التاليـة:
NADPH

PGA gg G3P
ATP

 )Regeneration of RuBP( املرحلة الثالثة إعادة تكوين أوتخليق رابيليز ثنائي الفوسفات -
يف سلسـلة معقـدة مـن التفاعـالت يف دورة كلفـن تسـتعمل 5 جزيئـات مـن )G3P( و3 جزيئـات 

مـن الــ ATP إلنتـاج 3 جزيئـات مـن )RuBP( كمـا يف املعادلـة التاليـة:
5G3P g 3RuBP

3ATP g 3ADP + P
الــ RuBP اآلن جاهـز للتفاعـل مـع CO2 مـن جديـد السـتمرار دورة كلفـن. ومن خـالل دورة كلفن 
تتكـون مركبـات عديـدة مـن سـكروز ونشـا وسـليللوز وملخـص التفاعـالت غـي الضوئيـة مبـن يف 

اجلـدول رقـم )8(.
)Non light reaction( ملخص التفاعالت غير الضوئية )جدول رقم )8

املركب الداخل يف التفاعل
)Participants(

)Function( الوظيفة)Results( النتائج

رايبيولوز - ثنائي الفوسفات 
)RuBP(CO2 امتصاصCO2 تثبيت

CO2 جتهيز ذرات الكربونثاني أكسيد الكربونCH2O االختزال إلى

 ATP توفير الطاقة الالزمة األدينوسن 3 - الفوسفات
الختزال وتخليق الـ 

)RuBP(
ADP + P

NADPH )توفير اإللكترونات )القوة االختزالية
+ NADPلعملية االختزال
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)G3P( الناجت النهائي للبناء كاليسر الديهايد فوسفات
الضوئي

يستعمل قسم إلنتاج 
مركبات عضوية والقسم 

 RuBP اآلخر إلنتاج
الستمرار الدورة.

أهمية التركيب الضوئي
- إنتـاج األوكسـجن الـالزم لعمليـة التنفـس )فـكل جـزيء مـن CO2 تدخـل يف املعادلـة يقابلهـا 
جـزيء مـن األكسـجن O2 ناجتـة مـن التفاعـل( وأن مصـدر )O2( هـو املـاء وليـس ثانـي أكسـيد 
الكربـون )CO2( يف عمليـة البنـاء الضوئـي وذلـك مـن خـالل التفاعـالت الكيموضوئيـة، حيـث مت 
عـزل الكلوروبالسـت وتعريضهـا للضـوء واملـاء وأثبـت مـن خـالل هـذه العمليـة انبعـاث األكسـجن 

)مصـدره املـاء( يف غيـاب ثانـي أكسـيد الكربـون. 
- احلفاظ على ثبات O2 ،CO2 يف اجلو.

- إنتـاج مـواد عضويـة معقـدة مـن مـواد غيـر عضويـة أوليـة بسـيطة وهي مركبات سـكرية حاوية 
علـى طاقـة عاليـة وبشـكل خـاص الكلوكـوز: أو الغلوكـوز )Glucose أوDextrose ( وهـو املصـدر 
الرئيسـي لطاقـة معظـم الكائنـات احليـة، مبـا فيهـا اإلنسـان وان عسـل النحـل وبعـض الفواكـه 
مثـل العنـب والتـن حتتـوي علـى نسـبة كبيـرة مـن الكلوكـوز، والكلوكـوز الصـايف لـه هيئـة بلوريـة 
بيضـاء، وهـو يكافـئ يف درجـة حالوتـه ثالثـة أربـاع السـكروز )السـكر العـادي(، وهو يتسـم بتركيبه 

الكيميائـي البسـيط، ولذلـك ميتصـه الـدم مباشـرة مـن األمعـاء.

طرق تثبيت CO2 في النباتات 
 CO2 قسمت النباتات إلى ثالث مجاميع حسب طريقة تثبيت

 )C3( مجموعة نباتات ثالثية الكاربون -
 )PGA( هو مركب ثالثي الكاربون CO2 سميت بهذا االسم ألن أول مركب يتكون بعد تثبيت غاز
وهـو حامـض الكلسـيريك املفسـفر وهـو مختصـر )Phosphoglyceric acid( ويتكـون مـن احتاد غاز 
CO2 مع املركب خماسي الكاربون )Ribulose diphosphate(، وتسمى هذه التفاعالت دورة كالفن 

نسـبة إلـى مكتشـفيها كالفـن وبنسـن مـن جامعـة كاليفورنيـا وتتكـون فيهـا مركبـات كربوهيدراتيـة 
ثالثية ورباعية وخماسـية وسداسـية الكاربون الدورة مهمة لتثبيت CO2 واحملافظة على نسـبته يف 
اجلـو. يحتـاج لتثبيـت مـول واحـد مـن CO2 إلـى 3 مـوالت مـن ATP ومولـن مـن NADPH2. الـدورة 
مهمـة لتكويـن املركبـات الكربوهيدراتيـة املختلفـة التـي تدخـل يف بنـاء العديد مـن املركبات العضوية 

التـي حتتاجهـا اخلليـة مثـل الدهـون والبروتينـات والفيتامينات وغيرها. 

 )C4( مجموعة نباتات رباعية الكاربون -
 سـميت بهـذا االسـم ألن أول مركـب يتكـون بعـد تثبيـت CO2 هـو مركـب رباعـي الكربـون وهـو 
حامـض االوكزالواسـتيك )Oxalo Acetic Acid( ورمـزه هـو OAA ويتـم ذلـك وفـق اخلطـوات 

اآلتيـة: 
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 )Phspho enol Pyruvate( مـن خـالل احتـاد مركـب الفوسـفواينول بايروفـت CO2 تثبيـت غـاز -
.)OAA( املوجـود بالبالسـتيدات اخلضـراء خلاليـا النسـيج املتوسـط للورقـة ليكون

- يتحـول حامـض االوكزالواسـتيك إلـى املاليـت Malate واالخيـر يدخـل البالسـتيدات اخلضراء 
للخاليـا املطوقـة للحـزم بعدهـا يتحـول إلـى البايروفيت محرراً CO2 الـذي يتم تثبيته ثانية يف دورة 

كالفن.
والفروقـات يف الفعاليـات األنزمييـة والتفاعـالت لتثبيـت غـاز ثانـي أوكسـيد الكربـون ومسـارات 

عمليـة التركيـب الضوئـي بـن نباتـات C3 وC4 مبينـة قـي اجلـدول رقـم )9(.

C4 و C3 جدول رقم )9( أهم الفروق بن نباتات

C3C4

األنزمي املثبت لغاز CO2 هو
RUDP Carboxylase

Ribulose diphosphate carboxylase

CO2 األنزمي املثبت لغاز
PEP Carboxylase

enol pyruvate carboxylase Phospho

املستقبل األول لـ CO2 سكر خماسي ريبوزي 
ثنائي مجموعة الفوسفات

املستقبل األول لـ CO2 فوسفواينول 
بيروفات

املركب األول الناجت بعد التفاعل مركب ثالثي 
3-PGA Phosphoglycerate الكربون

املركب األول الناجت بعد التفاعل مركب 
OAA Oxaloacetate رباعي الكربون هو

حتتوي على نوع واحد من البالستيدات يف 
النسيج الوسطي.

حتتوي على نوعن من البالستيدات 
يف النسيج الوسطي )ال يتكون بها نشا( 
وبالستيدات يف غالف احلزمة الوعائية 

عددها قليل كبيرة احلجم

 CO2 ال تستطيع إجناز عملية تثبيت غاز
بكفاءة عالية يف شدة اإلضاءة العالية ومعدل 
التمثيل الضوئي يصل إلى أعلى معدل يف 

كثافه ضوئية منخفضه نسبيا

تستطيع ذلك يزداد معدل التمثيل الضوئي 
بزيادة الكثافة الضوئية حتى ضوء الشمس 

الكامل.

 CO2 ال تستطيع إجناز عملية تثبيت غاز
بكفاءة يف درجات احلرارة العالية ودرجة 
.ºاحلرارة املناسبة للتمثيل الضوئي 25 م

تستطيع ذلك ودرجة احلرارة املناسبة 
.ºللتمثيل الضوئي 30-40 م

 CO2 ال تستطيع إجناز عملية تثبيت غاز
تستطيع ذلكبكفاءة يف ظروف قلة املاء



132

معدل التمثيل الضوئي منخفض 15-35 مغ
 CO2/1 دسم2 من سطح الورقة/1 ساعة.

معدل التمثيل الضوئي عالي 40-80مغ
CO2/1 دسم2 من سطح الورقة/1 ساعة

يظل معدل التمثيل الضوئي مرتفع عند 
)% 2-0( O2املستويات املنخفضة من الـ

ال يؤثر تركيز الـ O2 على معدل
التمثيل الضوئي ويظل دون تغير

حتى تركيز )21-0 %(

CO2 لها عمليتانلها عملية واحدة لتثبيت

اغلب نباتاتها تنمويف املناطق االستوائيةاغلب نباتاتها تنمو يف املناطق املعتدلة

معدل التنفس الضوئي منخفض أوغائب.معدل التنفس الضوئي عالي.

)Crassulacean Acid Metabolism CAM( مجموعة نباتات -
 )Crassulacean( التسـمية أطلقـت علـى النـوع النباتـي التـي اكتشـفت فيـه العمليـة أوالً وهـو
يحـدث هـذا النـوع يف بعـض النباتـات العصاريـة التـي ال تفتـح ثغورهـا يف النهـار لتجنـب فقـدان 
املـاء بفعـل احلـرارة العاليـة لذالـك فـإن غـاز CO2 ينفـذ إلـى داخـل أنسـجة الورقـة ليـاًل عندمـا 
تكـون الثغـور مفتوحـة ويثبـت باحتـاده مـع مركـب )Phospho enol pyruvate( ليكـون بعـد ذلـك 
مركـب )OAA( الـذي يتحـول إلـى املاليـت ويخـزن بكميـات كبيرة يف الفجـوات ويف النهار يتحول 
 CO2 محـرراً غـاز )Phospho enol pyruvate( والـذي بـدوره يتحـول إلـى OAA املاليـت إلـى

الـذي يتـم تثبيتـه ثانيـة يف دورة كالفـن.

التركيب الضوئي في نخلة التمر
إن نخلـة التمـر مـن خـالل عمليـة البنـاء الضوئي متتص غاز ثاني أوكسـيد الكربون وتنتج السـكر 

واألوكسـجن وفق املعادلة املعروفة:
6C02 + 12H20 + photon g C6H1206 +602 +6H20  

وأشـار Sharif وآخـرون )2011( إلـى أنـه وفـق املعادلـة كميـة 1.46 طـن مـن غـاز ثانـي أوكسـد 
الكربـون +1.2 طـن مـن املـاء وبفعـل البنـاء الضوئـي ينتـج لنـا 1طـن مـن السـكر +0.53 طـن مـن 
غـاز األوكسـجن +0.62 طـن مـن املـاء وهـذا يعنـي ان كمية املاء املسـتخدمة يف التفاعل هي 0.58 

 . طـن
وبـن Samarawira (1983) إن كميـة السـكروز التـي ينتجهـا محصـول نخيـل التمـر كمتوسـط 
تصـل إلـى 7.2طـن متـري /هكتار/سـنة وهـي كميـة أعلـى ممـا ينتجـه قصـب السـكر حيـث يكـون 
املتوسـط العاملـي 6.6 طـن متـري للهكتـار ومتوسـط البنجـر السـكري 5.6 طـن متري من السـكروز 
للهكتـار يف السـنة ومت حسـاب الكميـات للتمـور علـى أسـاس أن الهكتـار ينتـج 12 طـن متـري مـن 

التمـور وأن أعلـى محتـوى للتمـور مـن السـكروز يف مرحلـة اخلـالل )البسـر(.
إن كميـة غـاز ثانـي أوكسـيد الكربـون املمتـص مـن اجلـو تعتمـد علـى حجـم ومسـاحة األجـزاء 
النباتيـة اخلضـراء وكمـا هـو معـرف فـإن نخلـة التمـر متتـاز بطـول أوراقهـا )السـعف( الـذي يتراوح 
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بـن 3-5 متـر إضافـة إلـى طـول عمرهـا احليـوي سـتة سـنوات وحتتـوي السـعفة الواحـة علـى مـا 
يقـارب 100-250 وريقـة )خوصـة( وهـي متثـل مـا بـن 60-80 % مـن الطـول الطـريف للسـعفة 
والوريقـات مرتبـة بأربعـة مسـتويات حـول احملـور، وهـذا الترتيـب يسـهل التعـرض للضـوء وعـدم 
يكـون  ذلـك  وفـق  سـم   3-2.5 وعرضهـا  سـم   75-20 بـن  مـا  الوريقـة  طـول  ويتـراوح  التظليـل، 
امتصاصهـا لثانـي أوكسـيد الكربـون كبيـر جـداً، يضـاف إلـى ذلـك فـإن غـاز ثانـي أوكسـيد الكربون 
يشـكل 50 % مـن تركيـب اخلشـب اجلـاف مقارنـة باملـاء الـذي يشـكل 75 % مـن حجـم النبات احلي 
بينمـا يف نخلـة التمـر وحسـب الدراسـات فـإن املـاء يشـكل 25 % والكربـون 60 % وهـذا يعنـي أن 
اخلشـب أثنـاء تكونـه يقـوم بعمليـة خـزن الكربـون، وملـا كانت النخلة من األشـجار الكبيـرة الضخمة 
التـي متتـاز بحجـم مجموعهـا اخلضـري وتوسـع وانتشـار مجموعهـا اجلـذري حيـث تقـدر كثافـة 
خشـب النخلـة بـن 200-900 كغ/متـر مكعـب والن عمرهـا يصـل إلـى مـا يقـارب ال100سـنة فـإن 
النخلـة أثنـاء حياتهـا متتـص كميـات كبيـرة مـن C02 مـن اجلـو يضاف إلـى ذلك كميـة الكربون الذي 
يتـم اسـتخالصه وخزنـه يف اجلـذع واجلـذور ولـو افترضنـا أن شـجرة نخيـل بطـول 15متـر وقطـر 
جذعهـا 0.5 متـر ميكـن أن تكـون كتلـة اخلشـب فيهـا 1472 كـغ ولكـون املـاء ميثـل نسـبة 25 % مـن 

النخلـة فسـتكون كميتـه فيهـا 1472×100/25=368 كـغ.
واجلـزء الصلـب يف النخلـة تكـون كميتـه = 1472-368=1104 كـغ وبذلـك تكـون كميـة الكربـون 

كـغ.  662=1104×100/60=
وخـالل فتـرة منوهـا وعمرهـا البالـغ 100سـنة افتراضـا تكـون كميـة ثانـي أوكسـيد الكربـون 
مـن  طـن   3 أن متتـص  الواحـدة ممكـن  النخلـة  أن  أي  كـغ   3492=662×100/366  = املمتصـة 
الكربـون مـن اجلـو ويضـرب هـذا الرقـم بأعـداد النخيـل ولـو فرضنـا وجـود مليـون نخلـة فهـي 
قـادرة علـى اقتنـاص 1.8مليـون طـن مـن غـاز ثانـي أوكسـيد الكربـون وهـذا ميكـن يخفـض كميته 
يف اجلـو مبقـدار 100الـف طـن حسـب معادلـة البنـاء الضوئـي يضـاف إلى ذلـك أن النخلة مخزن 

.(2008) Sharif كبيـر للكربـون لفتـرة طويلـة كونهـا شـجرة معمـرة

تأثير الضوء على النمو 
بـن Mason (1925) أوقـات النمـو الطبيعـي لنخلـة التمـر والـذي يسـتدل عليـه مـن اسـتطالة 

السـعف احلديـث وهـو سـعف القمـة الناميـة )القلبـة( وبـن:
- أن النمـو يحـدث خـالل الفتـرة الزمنيـة املمتـدة بـن غـروب الشـمس وشـروقها أي خـالل الليـل 

وأن النمـو يحصـل نهـاراً وبشـكل بطـيء إذا انحجبـت أشـعة الشـمس بالغيـوم 
- يتوقـف منـو السـعف بشـكل تـام عنـد التعـرض ألشـعة الشـمس املباشـرة ولوحـظ أن العامـل 
الذي يسبب قلة وبطء النمو هو موجات الطيف الشمسي القصيرة التي تبدأ باللون البنفسجي 

وطولهـا 0.45 نانوميتـر وتنتهـي باللـون األصفـر وطولها 0.57 نانوميتر 
- يـزداد منـو األشـجار عنـد تعرضهـا للموجـات الطويلـة األشـعة احلمـراء 355 نانومتـر والزرقاء 
440 نانومتـر ألن امتصـاص الضـوء يكـون علـى أشـده يف هاتـن املنطقتـن ممـا ينتـج عنـه زيـادة يف 
عمليـة التمثيـل الضوئـي، وبالتالـي زيـادة يف كميـة الكربوهيـدرات املسـتعملة يف العمليـات احليويـة 
مثـل انقسـام اخلاليـا وتوسـعها وامتصـاص العناصـر الغذائيـة وتكويـن البراعـم الزهريـة والزيـادة 

يف الطـول وتكويـن األوراق.
- تسـتمر النخلـة يف النمـو خـالل الليـل إذا تعرضـت لضـوء اصطناعـي بشـرط أن يكـون غنـي 
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باألشـعة احلمـراء وخالـي مـن األشـعة فـوق البنفسـجية.
- تسـتمر القمة النامية للنخلة يف االنقسـام والنمو ألنها يف ظالم دائم بسـبب إحاطتها بقواعد 
األوراق والليـف التـي متنـع وصـول الضـوء إليهـا إضافة إلى االسـتقرار النسـبي يف درجات احلرارة 

فيها.

تأثير الضوء على الثمار
لوحـظ أن الثمـار الواقعـة يف األجـزاء املظللـة يقـل حجمهـا ويخـف تلونهـا مقارنـة بالثمـار النامية 
يف اجلهـات املعرضـة لضـوء الشـمس، كمـا أن األوراق التـي يصلهـا الضوء بأقل من 30 % من شـدة 
اإلضـاءة تنخفـض فعاليتهـا يف عمليـة البنـاء الضوئـي، وتتأثـر درجـة لـون الثمـار بعوامـل عـدة منهـا 
)الـري، التسـميد، التقليـم، واخلـف واملكافحـة وكافـة عمليـات اخلدمـة( ألنهـا تؤثـر علـة املسـاحة 
اخلضـراء للنخلـة وبالتالـي علـى مسـتوى الكربوهيـدارت الـذي يؤثـر بـدوره علـى درجة تلـون الثمار 

فالثمـار الفقيـرة يف محتواهـا السـكري واألقـل تعرضـاً للضـوء يكـون لونهـا باهتـاً أوضعيفاً.

تأثير الضوء على التوازن الهرموني
للضـوء دور أساسـي يف التـوازن الهرمونـي يف األشـجار. فأشـجار النخيـل الناميـة يف الظـل ال 
تزهـر وقـد يرجـع السـبب يف ذلـك إلـى أن أوراق النخيـل ال تسـتطيع أن متتـص الضـوء املنتشـر 
وإمنا الضوء املباشـر ولذا فإن امتصاص الضوء املباشـر قد ال يحفز إفراز الهرمونات يف شـجرة 
النخيـل وخاصـة هرمـون األزهـار )Florigen( ممـا ينتـج عنـه عـدم اإلزهـار وبالتالـي عـدم اإلثمـار، 
ولذلـك نالحـظ أن األشـجار الناميـة يف الظـل أو التـي تصلهـا نسـبة بسـيطة مـن الضـوء يكـون 

إثمارهـا قليـاًل أو معدومـاً.

تأثير الضوء على فتح وغلق الثغور
:)Transpiration( النـتـح

هـو عمليـة فقـد املـاء مـن املجمـوع اخلضـري للنبـات علـى هيئـة بخـار ماء،والنتـح مـن النبـات 
يعتبـر عمليـة معقـدة مقارنـة بالتبخـر نظـراً خلـواص املجمـوع اخلضـري وسـلوكه يف الطبيعـة، 
والعملية ال تتم إال إذا توافرت الطاقة الالزمة لتحويل السـائل إلى بخار )طاقة التبخير( وتوافر 
السـائل )يف األوراق( مـع وجـود جهـد املـاء لكـى يعمـل كقـوة محركة النتشـار بخار املـاء من األوراق 
إلـى الهـواء وانفتـاح الثغـور، ومعـدل النتـح أثنـاء النهـار يكـون بـن 0.1 إلـى 2.5 غ/ديسـيمتر2/

سـاعة بينمـا أثنـاء الليـل أقـل مـن إلـى 0.1 غ/ديسيمتر2/سـاعة.
وتعمـل عمليـة النتـح علـى احملافظـة علـى ضغـط امتـالء اخلليـة املثالـي وعـدم ارتفـاع درجـة 
حـرارة أوراق النبـات عنـد تعرضهـا للشـمس وكذلـك نقـل األيونـات عبـر اخلشـب إلـى املجمـوع 
اخلضـري والنتـح )يتحكـم يف معـدل امتصـاص املـاء وصعود العصارة(، يُفـقــد املــاء بشكـــل بخــار 
مـاء عـن طريـق الثغــور )Stomata(. إضافـة إلـى النتـح عـن طريـق الثغـور يُفقـد املـاء عـن طريـق 
بالنتـح  والثانـي يسـمى   )Cuticle Tr.( األدمـي  بالنتـح  فــاألول يسـمى   )Lenticels( العديسـات 
العديسـي ).Lenticular Tr(. إن املـاء املفقـود عـن طريـق الكيوتـكل والعديسـات غيـر ذي أهميـة 

مقارنـة باملـاء املفقـود مـن خـالل الثغـور. 
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زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

النتح النسـبـي
)Relative Transpiration(

نسـبة وزن املاء املفقود بالنتح من سـطح نباتي 
إلـى وزن املـاء املتبخـر مـن سـطح مائـي مسـاو لـه 

باملساحة.

تركيب الثغر: 
اخلاليـا  احلارسـة،  اخلاليـا  الثغـر،  فتحـة 
املسـاعدة، غرفـة الثغـر وشـكل اخلاليا احلارسـة 
الفلقتـن وصوجلانـي يف  ذوات  كلـوي يف  يكـون 

الواحـدة.  الفلقـة  ذوات 
اخلاليـا احلارسـة: تتكـون مـن )بالسـتيدات خضـراء، نـواة مميـزه، نشـا يتراكـم ليـاًل ويختفـي 

نهـاراً، غيـاب صبغـة االنثوسـيانن املوجـودة يف فجـوة خاليـا البشـرة(.

تتحكم الخاليا الحارسة في فتحة الثغر ؟ 
فعـل تغيـر احملتـوى املائـي واختـالف سـمك جـدار اخلاليـا احلارسـة ونتيجـة لتغير محتـوى املواد 
املتراكمـة داخـل اخلاليـا احلارسـة. وتتحكـم يف آليـة فتـح الثغـور وإغالقهـا، كميـة املـاء املوجودة يف 

خالياها احلارسـة.
أن كميـة كبيـرة مـن املـاء املفقـود بعمليـة النتـح تتحـرر عـن طريـق فتحـات الثغـور ويختلـف عـدد 
الثغـور علـى سـطوح الورقـة باختـالف األنـواع النباتيـة أن البشـرة العليـا والسـفلى للورقـة تكـون 
مغطـاة بطبقـة شـمعية تسـمى الكيوتـكل وتتكـون مـن مـواد دهنية تعمـل حاجزاً لعمليـة نتح جزيئات 
املـاء، ولهـذا فـإن )90 %( مـن املـاء املفقـود بعمليـة النتـح ميـر مـن خـالل الثغـور وعليـه فـإن عمليـة 
فتـح وغلـق الثغـور هـي عمليـة مهمـة ليـس فقـط لتمثيـل CO2 بـل أيضـاً ملوازنة املـاء يف النبات وكان 
معروفـاً ولفتـرة طويلـة بـأن عمليـة فتـح وغلـق الثغور تعتمد على التغير يف انتفاخ اخلاليا احلارسـة 

حيـث أن االنتفـاخ العالـي يـؤدي إلـى فتـح الثغـور والواطـئ يـؤدي إلـى غلـق الثغـور.
أثنـاء النهـار تضـخ خاليـا البشـرة اخلارجيـة للورقـة أيونـات البوتاسـيوم )+K( إلـى داخـل اخلاليـا 
احلارسـة، فينتقـل املـاء إلـى داخـل اخلاليـا احلارسـة عن طريق األسـموزية. دخـول املاء هذا يجعل 
اخلاليـا احلارسـة تنتفـخ وتتقـوس، فتبتعـد الواحـدة عـن األخـرى، وينفتـح الثغـر. وأمـا يف الظـالم، 
فيتم ضخ أيونات البوتاسـيوم إلى خارج اخلاليا احلارسـة فيغادر املاء اخلاليا احلارسـة بواسـطة 
األسـموزية ويـؤدي ذلـك إلـى جعـل اخلاليـا احلارسـة تنكمـش بعـض الشـيء، فتنغلـق فتحـة الثغـر 

وكذلـك تنغلـق الثغـور إذا حـدث نقـص للمـاء يف النبـات.

الضوء ضروري لفتح الثغور 
قـد يرجـع ذلـك إلـى زيـادة تركيـز السـكريات الناجتـة مـن عمليـة التمثيـل الضوئـي يف اخلاليـا 
تقـوم  احلارسـة، حيـث وجـد أن اخلاليـا احلارسـة حتتـوي علـى كلوروبالسـت متطـور، وبـذا 
بعمليـة البنـاء الضوئـي، فعندمـا تشـرق الشـمس تقـوم اخلاليـا احلارسـة بعمليـة البنـاء الضوئي 
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ممـا يـؤدي إلـى زيـادة تركيـز السـكريات يف اخلاليـا احلارسـة مع انخفاض اجلهـد املائي مقارنة 
باخلاليـا املسـاعدة وخاليـا البشـرة األخـرى ممـا يـؤدي إلـى حتـرك املـاء نتيجـة لفـرق اجلهـد 
املائـي مـا بـن اخلاليـا املسـاعدة واخلاليـا احلراسـة فتفتـح الثغـور، أمـا عنـد حلـول الظـالم 
فينخفـض تركيـز السـكريات يف اخلاليـا املسـاعدة واخلاليـا احلارسـة وينخفـض الــ pH ممـا 
يشـجع علـى حتويـل السـكريات إلـى نشـويات، وهـذا يخلـق معـه فـرق جهـد مائـي كبيـر فيتحرك 
املـاء إلـى خـارج اخلاليـا احلارسـة فتغلـق الثغـور، كمـا وجـد أن الضـوء يحفـز التحـرك النشـط 
أليـون +K مـن اخلاليـا احمليطـة إلـى اخلاليـا احلارسـة مصحوبـًا بأنيـون -Cl وحتلـل النشـا إلـى 
مـالت وتكويـن مـالت البوتاسـيوم األحاديـة أو الثنائيـة وخـروج البروتـون مـن اخلاليـا احلارسـة 
إلـى اخلاليـا املسـاعدة ممـا ينتـج عنـه ازديـاد الذائبـات يف اخلاليـا احلارسـة وخلـق جهـد مائـي 
منخفـض مقارنـة باخلاليـا املسـاعدة، ممـا يدفـع املاء لدخول اخلاليا احلارسـة وانتفاخها وفتح 
الثغـور، ويحـدث العكـس عنـد حلـول الظالم. وميكن تلخيص تأثيـر الضوء وغلق الثغور باملعادلة 

التالية:

نهاراً )وسط قاعدي( 
نشا )غلق الثغور(               أنزمي الفوسفورليز               سكر )فتح الثغور( 

أنزمي الفوسفورليز

لياًل )وسط حامضي( 

تأثير العوامل البيئية على نمو النخلة
ميكـن اسـتخدام معـدل اسـتطالة األوراق )السـعف( وخاصـة احلديثـة منهـا كمؤشـر علـى منـو 
النخلـة حتـت ظـروف اإلجهـادات املختلفـة )حرارة/جفاف/ملوحة( فكما معروف أن األوراق يف رأس 
النخلـة تنمـو بشـكل متتابـع وبزاويـة قدرهـا 137.5 درجـة بـن ورقـة وأخـرى وتنمـو وتسـتطيل داخـل 
القمـة الناميـة حتـى تظهـر بلونهـا األصفـر يف رأس النخلـة ويسـتغرق هـذا فتـرة زمنيـة 3-4 أشـهر 
ويبلـغ معـدل االسـتطالة اليومـي 0.5-5.5 سـم وهـذا يعتمـد علـى عمـر الورقـة ودرجة حـرارة الهواء 
احمليـط ويكـون معـدل اسـتطالة األوراق سـريعاً خـالل أول 50-60 يـوم مـن ظهورهـا يف رأس النخلـة 
 )Rest Period( ثـم يقـل تدريجيـاً وكمـا هـو معـروف فـإن نخلـة التمـر ال متـر بطـور راحـة أو سـكون
ويكـون منوهـا مسـتمراً علـى مـدار السـنة طاملا توفرت املياه واحلرارة املناسـبة ولكـن النمو قد يبطئ 
أو يتوقـف يف حـاالت قليلـة جـداً بسـبب انخفـاض درجـة احلـرار إلـى 4 درجـة مئـوي وأقـل ومـا تتوفر 

درجـة احلـرارة املناسـبة يتعـود النخلـة إلـى طبيعتهـا وتسـتمر األوراق يف النمـو.
إن معـدل اسـتطالة األوراق يـزداد مبعـدل 1ملـم مـع ارتفـاع درجـة احلـرارة درجـة مئويـة واحـدة 
ويسـتمر بالزيـادة حتـى درجـة حـرارة 42 درجـة مئويـة بعدهـا ينخفـض معـدل اسـتطالة األوراق 

وهـذا يعـود إلـى:
1- قلـة كميـة الكربوهيـدات التـي تصـل إلـى مركـز النمـو بسـبب ارتفاع معدل التنفـس وانخفاض 

معـدل التركيب الضوئي 
2- قلة معدل زيادة احلجم وانخفاض احملتوى املائي للخاليا بسبب ارتفاع معدل النتح.
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مؤشرات عامة عن عوامل المناخ
1- لوحـظ أنـه رغـم توافـر املتطلبـات احلراريـة يف بعـض مناطـق زراعـة النخيـل لكـن الثمـار ال 

تنضـج بصـورة طبيعيـة، وذلـك ألسـباب أخـرى هـي:
- إن بعض األصناف حتتاج إلى متطلبات حرارية متدنية، وعند زراعتها يف املناطق احلارة ال تثمر، 

كما حدث عند زراعة دقلة نور يف مدينة العن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
- إن أصنـاف التمـور اجلافـة والشـبه اجلافـة حتتـاج إلـى وحـدات حراريـة تقـدر بضعـف مـا 

أواللينـة.  الرطبـة  األصنـاف  حتتاجـه 
2- ميكن حساب املتطلبات احلرارية ألشجار نخيل التمر من بداية مارس وحتى نهاية سبتمبر، ألن 

اإلزهار واإلثمار ومنو ونضج ثمار نخيل التمر تتم خالل هذه الشهور يف بعض الدول.
احلـرارة  وخاصـة  النخيـل  لزراعـة  مختلـف  ملناطـق  املناخيـة  املؤشـرات  بعـض  توضيـح  ميكـن 

.)10( رقـم  اجلـدول  يف  وكمـا  السـنوية  األمطـار  وكميـة  والرطوبـة 
جدول رقم )10( بعض املؤشرات املناخية يف بعض مناطق زراعة النخيل

املتوسط السنوي املنطقة
لدرجة احلرارة م°

مجموع الوحدات 
احلرارية

كمية األمطار 
السنوية مم

النسبة 
املئوية 

للرطوبة%
23.7233315052أريحا/فلسطن

القصيم/
25.8297113730السعودية

الرياض/
25.1347511227السعودية

25287615049البصرة/العراق

2326948229كربالء/العراق

22232615037بغداد/العراق

2835759059العن/اإلمارات

نزوى/سلطنة 
28.536997329عمان

27.3338800038سيئون/اليمن

20190017046دير الزور/سورية

18.615461395252تدمر/سورية

واحة سيوة/
21.61761945مصر
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25.92997026أسوان/مصر

2734152025دنقلة/السودان

22215500043سبها /ليبيا

20174515446توزر/تونس

22199513441بسكرة اجلزائر

2220216034وادي كوجال

22214519038أريزونا /فينكس
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139

الفصل الثالث
التربة والتسميد
والمياه والري

عدسة: زياد العيد
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الفصل الثالث: التربة والتسميد والمياه والري
هذا الفصل سيتضمن أهم عاملني هما التربة املناسبة لزراعة النخيل وارتباط ذلك بعملية التسميد 
والعامل اآلخر وهو املياه وطرق الري املختلفة، وتأثير اجلفاف ونقص املياه على النخيل )اإلجهاد املائي 

.)Salinity Stress (، تأثير ملوحة مياه التربة ومياه الري على النخيل )اإلجهاد امللحيWater stress

أواًل- التربة والتسميد
التربة

التربة باختالف التخصص، فاملهندسون يسمون األرض املفتتة غير املتماسكة  يختلف تعريف 
بالتربة أما اجليولوجيون فهذا التعبير يعني الطبقة التي أصابتها التجوية )Wathering(، فجعلتها 
الوصف  إلى  األقرب  هو  األخير  والتعريف  الصخرية،  الطبقة  على  ترتكز  متماسكة  غير  مادة 
القرآني يف قوله تعالى يف ]سورة البقرة - اآلية 264[ ﴿فمثله كمثل َصْفوان عليِه تَُراٌب فأصابه 
وابل فتركه صلدا﴾ وهي التربة املنقولة التي لم تأت من مصدر محلي، ولكن أتت مادتها من مصدر 

بعيد عن منطقة وجودها حيث انتقلت مادة التربة بفعل املياه اجلارية والرياح وزحف اجلليد.
الصفوان: طبقة الصخر )Bed Rock( التي ترتكز عليها التربة.

أما التربة املتبقية )Residual Soil( تنتج بفعل جتوية الصخور التي توجد حتتها مباشرة مثل 
التي تتكون يف مناطق املناخ الرطب، ومتثل تلك التربة احلالة املثالية، وقد عبر القرآن عن تلك 
التــــــربة يف قوله تعالى: ﴿ َكَمثَِل َجنٍَّة ِبَربَْوٍة أََصابََها َواِبٌل َفآتَْت أُُكلََها ِضْعَفنْيِ فإن لَْم يُِصبَْها َواِبٌل 

﴾ ]سورة البقرة - اآلية 265[.  َفَطلٌّ
األرض غير  مادة  تتكون من  التي  املجواة  الطبقات  التعريف يف  التربة فيحصرون  أما علماء 

املتماسكة التي حتتوي على املادة العضوية والقابلة ألن تنبت، وتقسم إلى ثالث طبقات:
1- التربة القمة )Topsoil( متثل اجلزء العلوي من التربة األكثر خصوبة مقارنة مبا حتته والتربة 

القمة هي أقرب يف الوصف إلى املسمى القرآني ﴿ َجنٍَّة ِبَربَْوٍة ﴾ ]سورة البقرة - اآلية 265[.
.)Subsoil( 2- التربة حتت القمة

.)Hard pan( 3- التربة الصلدة

مصطلحات قرآنية
األرض الجرز )أرض ال تنبت(

إذا كان علماء التربة قد وصفوا ما يعرف باألرض الصلدة )Hardpan( فإن القرآن وصف األرض 
ُرِز َفنُْخِرُج ِبِه َزْرًعا تَْأُكُل ِمنُْه أنَعاُمُهْم  اجلرز يف قوله تعالى: ﴿أولَْم يََرْوا أنا نَُسوُق امْلَاَء إلى األرض اجْلُ
وأنُفُسُهْم أََفاَل يُبِْصُروَن﴾ ]سورة السجدة - اآلية 27[، أو كاجلرز الذي ال ينبت شيئاً، كما قال ابن 

عباس )رض(، واألرض اجلرز هي التي ال نبات فيها وال نفع فيها أي: أرض خراب.

الصعيد الزلق )التراب األملس(
َماِء َفتُْصِبَح  يف قوله تعالى: ﴿َفَعَسى َرِبّي أن يُْؤِتنَيِ َخيًْرا ِمْن َجنَِّتَك َويُْرِسَل عليَها ُحْسبَانا ِمَن الَسّ

َصِعيًدا َزلًَقا﴾ ]سورة الكهف - اآلية 40[. 
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الثرى )التراب أو التراب الندي تحت التراب الظاهر(
قال تعالى )له ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى( )سورة طه -اآلية – 5( 
والثرى غني باملادة العضوية )الدبال وهو املادة السمراء الناجتة عن حتلل املواد العضوية النباتية 

واحليوانية( ووفق هذا املفهوم تقسم التربة إلى ثالث نطاقات:
- نطاق الثرى )الطبقة العليا(.

- نطاق ما حتت الثرى )الطبقة الوسطى(
- النطاق الصخري )طبقة الصخور(

ماذا يوجد تحت الثرى توجد الماليين ؟
1- البكتيريا )Bacteria( التي تقوم بإمتام دورات احلياة املرتبطة بالتربة، وهي بكتيريا هوائي.

 )Aerobic bacteria( ومتثل نسبة )69.8 %( من الكائنات احلية الدقيقة يف التربة.
2- الفطريات )Fungi( املفتتة للصخور واحملللة للبقايا احليوانية والنباتية، ومتثل )13 %(.

3- االكتينوميسيتات )Actinomycetes( املخصبة للتربة واملنظمة حملتواها امليكروبي وبنسبة 13 %. 
4- عشرات الطحالب )Algae( املخصبة للتربة.

5- الفيروسات املنظمة ألعداد الكائنات احلية األخرى يف التربة.
.)Protozoa( 6- احليوانات األولية

7- الديدان النيماتودية املقلبة واملهوية للتربة.
8- احلبوب والبذور والسيقان األرضية واجلذور الدرنية.

9- غير ذلك من سكان األرض احلية والقاحلة والغدقة واجلافة.
متثل الطحالب، والطالئعيات )Protesta( والفيروسات )0.2 %(.

ماذا سوف يحدث لو غاب ما تحت الثرى؟! 
حتت  من  النباتية  واجلذور  والطحالب،  والفطريات،  واالكتينوميسيات،  البكتيريا،  غابت  لو 
الثرى توقفت دورات النتروجني، والكربون، والفوسفور، والكبريت وماتت األرض وتصحرت ومات 

النبات، واختفت احلياة متاماً من على األرض، فال حياة بدون ما حتت الثرى.

تعريف التربة
التربة وسط منو اجلذور ومصدر العناصر الغذائية، وخزان حفظ املاء، والعناصر األساسية 
للتربة تشمل {دقائق التربة املعدنية، واملادة العضوية، ومحلول التربة، وهواء التربة وكذلك األحياء 
املجهرية )البكتريا / الفطريات(، واخلمائر، والطحالب، والبروتوزوا، ودودة األرض، وغيرها من 
التربة الكيميائية والفيزيائية{، أن  التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر يف صفات  الكائنات 
الدقائق املعدنية للتربة هي العنصر األساس ملكوناتها وتشكل مع املادة العضوية اجلزء الصلب من 
نظام التربة )Soil matrix( وأهم خصائص هذا اجلزء الصلب هو تركيبه من الدقائق واحلبيبات، 
التربة وأحجامها املختلفة وهو ما يعرف  توزيع دقائق  الفيزيائية على  التربة  وتعتمد خصائص 
 )Silt( والغرين )Sand( وهذا يعتمد على محتواها النسبي من الرمل )Soil texture( بقوام التربة

والطني )Clay(، ووفق ذلك تصنف الترب إلى: 



 )Sand( تربة رملية
حتتوي على أقل من 15 % من دقائق الغرين والطني ويكون قطر دقائق الغرين 0.02 – 0.002مم 
وقطر دقائق الطني أقل من 0.002 مم، تتميز بالقوام الرملي الناعم واخلشن ومتتاز كونها كبيرة 
الفراغات جيدة التهوية سريعة الصرف )البزل( وقدرتها على االحتفاظ باملاء منخفضة، ويضاف 
الطمي  إضافة  وكذلك  التربة،  بناء  العناصر وحتسني  نقص  لتعويض  املتحلل  العضوي  السماد 

اخلالي من األمالح لتحسني القوام.

 )Clay( تربة طينية
حتتوي على أكثر من 40 % من دقائق الطني و 45 % من دقائق الغرين أو الرمل ويكون قطر دقائق 
الرمل الناعم 0.02-0.2 مم والرمل اخلشن 1-2 مم وهذه التربة تكون ذات مسامية دقيقة عالية 
جداً، ومحتواها من الطني مرتفع بنسبة 50–60 % وهذا يجعلها بطيئة النفاذية رديئة التهوية وهي 
صعبة الصرف ومتتاز بقدرتها على االحتفاظ باملاء، وتنمو اجلذور فيها بصعوبة وبطء شديد لسوء 
التهوية وارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون كما أن ارتفاع مستوى املاء األرضي وقربه من سطح 
التربة يؤدى إلى تكوين أراضي ملحية أو قلوية كما أن وجود طبقات صماء تعيق منو اجلذور ونفاذية 

املاء وتؤدي إلى ارتفاع مستوى املاء األرضي، وملعاجله هكذا تربة يتم إجراء اآلتي:
- إضافة رمل ناعم خالي من امللوحة أو سماد عضوي متحلل لتخفيف شدة التماسك وحتسني 

تهويتها ونفاذيتها للماء. 
التهوية  ولتحسني  األرضي  املاء  مستوى  خلفض  مكشوفة  أو  مغطاة  صرف  شبكة  إنشاء   -

والنفاذية.
- كسر الطبقة الصماء مبحراث حتت التربة.

عدسة: بندر فهد عبد العزيز اجللعود
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- إضافة اجلبس الزراعي ملدة 3-5سنوات وميتاز باحتوائه على الكبريت والكالسيوم ويعمل 
على تخليص التربة من األمالح الضارة وخاصة الصوديوم. 

- إضافة األسمدة العضوية.

 )Loam( تربة مزيجية
حتتوي على كميات من الرمل والغرين أكثر من الطني وخواصها متوسطة بني الرملية والطينية 
وهي أكثر الترب مناسبة لنمو النبات ألنها حتتفظ بكمية مناسبة من املاء أكثر من الرملية وهي 

أحسن تهوية من الطينية وأسهل يف إجراء عمليات اخلدمة الزراعية. 

التربة الملحية 
على  متزهره  بيضاء  أمالح  بوجود  تتميز 
ويكون  واألوراق  النباتات  منو  وتقزم  السطح 
غسيل  بإجراء  وتعالج  مصفر.  أخضر  لونها 
الطبقات  كانت  إذا  سطحي  بشكل  إما  للتربة 
العليا هي املسئولة عن ملوحة التربة أو غسيل 
جويف إذا كانت الطبقات السفلى عالية امللوحة.

التربة القلوية
استخدام  وميكن  الصوديوم.  هيومات  أمالح  من  متزهره  سوداء  أمالح  سطحها  على  تظهر 
اجلبس الزراعي خلفض درجة حموضة التربة )الـ pH( واجلبس يفيد يف إحالل الكالسيوم محل 

الصوديوم فيحسن البناء والنفاذية والتهوية الضرورية لألشجار املزروعة.

التربة الجيرية )الكلسية(
متتاز بزيادة الكالسيوم عن 25 % وهذا يسبب تعجن التربة عند زيادة الري أو شدة متاسكها 
معاجلتها  النخلة ضعيفة وميكن  أنتاجية  ويجعل  وضغطها على اجلذور ومتزقها عند اجلفاف 
بإضافة السماد العضوي املتحلل الذي يحسن بناء التربة ونفاذيتها والتهوية اجليدة عالوة على 

خفض درجة حموضة التربة )pH( مما يسهل امتصاص العناصر الغذائية بالنبات.

التربة الصفراء الرسوبية
أنسب أنواع الترب لزراعة أشجار النخيل بشرط خلوها من امللوحة العالية وانخفاض مستوى 

املاء األرضي فيها.

تحليل التربة
قبل البدء بعملية الزراعة البد من إجراء حتليل للتربة حيث يتم أخذ عينات من مواقع عشوائية 
املختبر  إلى  وإرسالها  سم،  و90-60(  و60-30   30-0( مختلفة  أعماق  وعلى  املزرعة  تربة  من 
وكذلك   )Ph( التربة  تفاعل  ودرجة  امللوحة  نسبة  ومعرفة  العضوية  املادة  من  محتواها  لتحليل 
خلوها من النيماتودا والكائنات الدقيقة الضارة ومحتوى التربة من النيتروجني املعدني ويكون 
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معظمه بصورة نترات، وكذلك الفوسفور القابل لإلفادة، والبوتاسيوم املتاح، ومحتواها من الكلس 
وكربونات الكالسيوم، ويتضمن التقييم اخلصوبي للتربة حتديد نوعها أو وصفها حسب محتواها 
وكما يف  والكربونات  الفعال  والكلس  وامللوحة  التفاعل  ودرجة  األساسية  الغذائية  العناصر  من 

اجلدول رقم )1(. 
جدول رقم )1( درجات التقييم اخلصوبي للتربة حسب التحاليل املخبرية

نوع 
التحليل

وحدة 
التقدير

املستوي اخلصوبي

زائدةعالية جداًعاليةمتوسطةقليلة

كربونات 
أكثر من  25-50  10-25 % 5-10  0-5 %الكالسيوم

 50

أكثر من 15 12-15 6-12 3-6 0-2%كلس فعال

مادة 
-أكثر من 23-13-01.99-0.99%عضوية

نيتروجني 
0.1-00.15-0.1 %كلي

-0.15
0.20

 أكثر من 
0.20

-

جزء فسفور
- أكثر من 1015-615-09-5باملليون

بوتاسيوم 
متبادل

جزء 
- 320-400  240-320  160-240  80-160باملليون

مغنيسيوم 
متبادل

جزء 
181-121220-0180-120باملليون

أكثر من 
220

-

كالسيوم 
متبادل

جزء 
801-01200-800باملليون

-1201
3000

أكثر من 
3000

-

صوديوم 
متبادل

جزء 
5.1-1.510-15-01.4-0.9باملليون

أكثر من 
10

سعة 
تبادلية

ميلي 
مكافئ/ 
100 تربة

8-012-8.120-12.1
أكثر من 

20
-
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أما مستويات درجة تفاعل التربة )pH( ونوع التربة حسب الدرجة وتراكيز امللوحة ونوع التربة 
حسب التركيز فمبينة باجلدول رقم )2(. 

جدول رقم )2( يبني درجة تفاعل التربة pH وامللوحة 

امللوحةدرجة تفاعل التربة

امللوحة ملي موزنوع التربةدرجة pHنوع التربة

اقل من 2غير ماحلة7متعادلة

2-4قليلة امللوحة7.1-7.5قاعدية خفيفة

4-8متوسطة امللوحة7.5-8قاعدية قليلة

8-16تربة ماحلةأكثر من 8قاعدية

أكثر من 16شديدة امللوحة

ترب بساتين النخيل
نخلة التمر ميكن زراعتها يف مختلف أنواع الترب، وتشير الدراسات إلى أنها تنمو يف مديات 
واسعة من الترب يف مناطق زراعتها وانتشارها املختلفة ولكنها جتود وتعطي حاصاًل جيداً يف 
التربة اخلفيفة العميقة أكثر من التربة الطينية الثقيلة مع مراعاة عمليات الري والتسميد. ذكر 
Fairchild (1903)، إن تربة البصرة طينية شبيهة بترب وادي النيل الرسوبية، وهي ذات مطاطية 
عالية، وال ميكن اعتبارها مالئمة للنخيل كالترب اخلفيفة احملتوية على نسبة عالية من الرمل، 
النخيل  جذور  أن  البصرة  ترب  تقييم  خالل  من  بينا   ،(1965) Downson and Pansiot بينما 
البساتني الطينية الشديدة الصالبة  الغور فيها، ومن الصعوبة االعتقاد بأن ترب  ضحلة قليلة 
يف البصرة هي التربة املثالية، حيث أن غمر هذه الترب باملياه بسبب الفيضان ثم أنحسار املياه 
عنها وتعرضها للحرارة الشديدة يف الصيف يحولها إلى كتل صلدة وصلبة يصعب على اجلذور 
اختراقها، أما عن ترب بساتني النخيل يف مصر كانت أحسن األراضي إلنتاج التمر هي الرملية، 
ولكن هذا ال يعني تفوقها من حيث اإلنتاج على األراضي الرسوبية اخلصبة، ولم يالحظ وجود 

.(1924) Brown اختالف بني األصناف من حيث متطلبات التربة
وأفضل بساتني وادي ريغ يف اجلزائر فهي الكائنة على ترب رملية ناعمة )60-100 سم( من 
سطح التربة، تليها تربة طينية مخلوطة، وهذه الترب حتتوي على نسبة عالية من اجلبس مما 
النخيل يف  زراعة  مناطق  ترب  أما   ،(1951) Nixon ذكر  ما  للماء، حسب  نفاذة  مفككة  يجعلها 
الواليات املتحدة فهي متفاوتة الصفات، إال أن الترب املناسبة هي ذات القابلية العالية لالحتفاظ 
باملاء وذات الصرف اجليد، وأن أفضل بساتني النخيل يف جنوبي كاليفورنيا حيث التربة الرملية 

.(1959) Nixon املزيجية العميقة
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مواصفات التربة المناسبة 
1- أن تكون عميقة ال تتخللها طبقة صلبة تعيق امتداد اجلذور، ومبا يؤمن تثبيت النخلة.

2- أن يكون قوام التربة )Soil texture( مالئماً النتشار اجلذور وذو تهوية جيدة.
3- أن حتتوي على الرطوبة الكافية لتمكني اجلذور من امتصاص غذائها من احمللول املخفف.
الغروية  احلبيبات  توفير  مع  النخلة  لنمو  الضرورية  الغذائية  العناصر  على  حتتوي  أن   -4

)Colloids( واملادة العضوية املناسبة.
5- إن أحسن الترب املالئمة لزراعة فسائل النخيل هي التربة املزيجية اجليدة الصرف.

الطينية  األراضي  هي  عالية  إنتاجية  مع  النخيل  لزراعة  املناسبة  التربة  مواصفات   -6
اخلفيفة التي بها نسبة الطني تتراوح ما بني 25 – 45 % وامللوحة الكلية 1500 جزء باملليون 
ونسبة كربونات الكالسيوم ال تزيد عن 15 % وجيدة الصرف وعمق املاء األرضي فيها أكثر 

من 3 متر.

العناصر الغذائية
حتوى قشرة األرض جميع العناصر الطبيعية، غير املصنعة وتتفاوت نسبة وجود هذه العناصر 
فمنها األكثر شيوعا والتي تشكل أكثر من 99 % من مكونات صخور قشرة األرض هي )األوكسجني 
الترتيب،  على  واملغنيسيوم(  والبوتاسيوم  والصوديوم  والكالسيوم  واحلديد  واألملنيوم  والسيلكون 
أما العناصر الرئيسية يف النظام البيئي احليوي فهي ستة )األوكسجني والكربون والنيتروجني 
الكائنات  التي حتتاجها  العناصر  آخر من  والهيدروجني والفسفور والكبريت( يضاف لها عدداً 

احلية بكميات قليلة.
العناصر الضرورية الستمرار منو وإنتاج النبات هي 16 عنصر، تدخل يف تركيب النبات وضرورية 
للتفاعالت الفسيولوجية املختلفة، والعنصر الغذائي الضروري لنمو وإنتاج النبات يعرف بأنه ذلك 
العنصر الذي إذا تعرض النبات إلى نقصه بشكل كامل يف الوسط الذي ينمو فيه ال يكمل دورة 
حياته ويتضرر بقدر نقص هذا العنصر وتظهر عليه أعراض وآثار ذلك النقص، وحتتاجه النباتات 
يف دورة حياتها ووظيفته ال ميكن أن تعوض مبركب كيميائي آخر ويدخل مباشرة يف تغذية الكائن 
احلي، وتتم التغذية املعدنية للنباتات عن طريق اجلذور التي متتص املاء محماًل بالعناصر املعدنية 
أما التغذية الكربونية فتتم عن طريق األوراق )السعف( وهي معمل التصنيع الذي ميتص ثاني 
أوكسيد الكربون ويحوله إلى كربوهيدرات بوجود املاء ويتحرر األوكسجني، والعناصر الضرورية 

للنبات هي كما يلي:

الرمزالعنصرالرمزالعنصر

FeاحلديدCالكربون

MnاملنغنيزHالهيدروجني

SالكبريتOاألوكسيجني
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CuالنحاسNالنيتروجني

ZnاخلارصنيPالفسفور

MoاملوليبدمنKالبوتاسيوم

BالبورونCaالكالسيوم

ClالكلورMgاملغنيسيوم

العناصر الغذائية توجد يف التربة بحالتني هما:
)Available( 1- احلالة امليسرة أو القابلة لالستفادة

حيث ميكن للنبات أن ميتص فيها العنصر بسهولة فالعناصر موجودة يف التربة بثالث صور 
تكون يف حالة من االتزان بني بعضها البعض وهي: 

.)Soil solution( الصورة الذائبة: املوجودة يف محلول التربة -
.)Exchangeable( الصورة املتبادلة: املدمصة على أسطح احلبيبات -

- الصورة املثبتة: املوجودة يف معادن التربة أو املادة العضوية وقابلة لالنحالل.
2- احلالة غير امليسرة أو غير قابلة لالستفادة )Unavailable( هي الصورة التي ال يستطيع 

النبات فيها االستفادة من العنصر املوجود.

مجاميع العناصر الغذائية 
)CHO( 1- مجموعة

عناصر غذائية غير معدنية وهذه يحصل عليها النبات من املاء والهواء.
هذه العناصر ضرورية للنباتات لدورها املهم واألساس يف عمليتي التمثيل الضوئي والتنفس 

وتدخل يف تركيب السكريات والبروتينات والدهون وعند نقصها ميوت النبات.
- الكربون: عنصر مهم وأساسي لعمليتي التمثيل الضوئي والتنفس وحتصل النباتات عليه من 
الهواء اجلوي عن طريق ثاني أوكسيد الكربون والذي يتكون نتيجة عمليات التنفس وأكسدة املواد 

العضوية. 
- الهيدروجني: يحصل عليه النبات من املاء أثناء التفاعالت الضوئية وهو ضروري لعملية البناء 

الضوئي.
لعملية  وهو ضروري  الضوئي  التمثيل  عملية  نواجت  كأحد  النهار  أثناء  يتحرر  األوكسجني:   -

التنفس.
وعند إضافة عنصر النيتروجني لهذه املجموعة كونه غاز تسمى مجموعة الطاقة.

2- مجموعة العناصر الرئيسة
وهي: )K, P, N(، وهذه يحتاجها النبات بشكل كبير.

توجد عادة العناصر األساسية بكثرة يف الترب الزراعية إال أن الزراعات املستمرة، والرشح، 



148148

والتعرية، وتسامي بعض العناصر تسبب استنزافها. وقد توجد بعض العناصر بكميات كبيرة بعد 
إجراء التحاليل املخبرية للتربة، ولكن جاهزيتها لالمتصاص من قبل اجلذور تكون ضعيفة جداً 

بسبب درجة حموضة التربة )pH( وحالة التضاد العناصر املعدنية.

Nitrogen )N( النيتروجين
ورمزه  غاز  شكل  على  الطبيعة  يف  يوجد   7 الذري  وعدده   N رمزه  الفلزي  كيميائي  عنصر 
الكيميائي N2، ويوجد النيتروجني يف كل شيء حي يف الكون، ومصدره الهواء اجلوي فهو يشكل 
نحو 78 % من الغالف اجلوي لألرض، يف حني ال حتتوى الصخور األصلية ومعادن التربة على 
هذا العنصر وال تستطيع النباتات النامية االستفادة من النيتروجني الغازي N2 مباشرًة إال بعد أن 
يدخل يف سلسلة من التفاعالت والتي تقوم بها كثير من األحياء الدقيقة املوجودة بالتربة والتي 
تعيش إما حرة يف التربة أو تعيش يف داخل جذور النبات، حيث تثبت النيتروجني الغازي وحتوله 
هذه  موت  وعند  وبروتينات،  أمينية  أحماض  أجسامها يف صورة  داخل  نيتروجني عضوي  إلى 
الكائنات فإن النيتروجني العضوي املوجود بها حتت ظروف معينة يتحلل وينتج نيتروجني معدني 
يف صورة NH3 ثم NO3 وهناك عالقة عكسية بني النيتروجني يف التربة ودرجة احلرارة فعند 
انخفاض درجة احلرارة مبقدار 10 درجة مئوية يزداد محتوى التربة من N مبعدل 2-3 أضعاف، 
وأيضاً فإن سقوط األمطار وارتفاع الرطوبة يسبب زيادة النيتروجني يف التربة، والنيتروجني يف 

التربة يوجد بصورتني:
 NO3

-، NO2
- معدنية: ومتثل 2 % أو أقل من النتروجني الكلى وتوجد على الصور اآلتية )،-

NH4( وكلها ذائبة يف محلول التربة.
+

املادة  يف  النيتروجني  كمية  وتتراوح  التربة  يف  النتروجني  من   %  98 إلى  وتصل  عضوية:   -
العضوية بني 6-5 %.

املخزن  تُعتبر  حيث  العضوية،  املادة  بتقدير  بالتربة  النيتروجني  كمية  معرفة  وميكن 
والرصيد األساسي الذي يحتوى على معظم النيتروجني، واملادة العضوية حتتوى على نسبة 
5 % نيتروجني، فمثاًل لو كان محتوى األرض من املادة العضوية 3 % تكون النسبة املئوية 
للنيتروجني باألرض مساوية حلاصل ضرب الـنسبة املئوية للمادة العضوية × الـنسبة املئوية 
للنيتروجني باملادة العضوية )أي أن النسبة املئوية للنيتروجني بالتربة = 3 × 5 ÷ 100 = 
0.15 %(، إن أي عامل يؤدى إلى زيادة املادة العضوية بالتربة يُزيد من محتوى النيتروجني 

بالتربة الزراعية.

)Nitrogen Fixation( تثبيت النيتروجين الجوي 
1- التثبيت غير احليوي )البيولوجية( 

- الطرق الطبيعية: نتيجة حلدوث الشرارة الكهربائية أثناء عملية البرق مما يؤدى إلى أكسدة 
غاز النيتروجني، وتصل هذه األكاسيد إلى األرض مع املطر، وتساعد األشعة فوق البنفسجية على 
احتاد النيتروجني مع الهيدروجني املوجودة يف اجلو ويتكون األمونيا، وبصفة عامة فإن الكمية 

التي تصل إلى األرض بهذه الطريقة قليلة جداً.
- الطرق الصناعية: عن طريق تفاعل النيتروجني اجلوي N2، مع الهيدروجني H2، حتت ضغط 
مرتفع ودرجة حرارة مرتفعة )500( درجة مئوية وجود عامل مساعد مثل أوكسيد احلديد النشط، 
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وهذا ما يتم يف تفاعل )Haber - Bosch reaction( وينتج األمونيا حسب املعادلة التالية:
N2 + H2  g  2NH3

ويعتبر هذا التفاعل أساس إنتاج األسمدة النيتروجينية. ويجب اإلشارة هنا أن كمية النيتروجني 
اجلوى املثبتة كيميائياً )طبيعياً وصناعياً( قليلة جداً باملقارنة بالكمية املثبتة بيولوجياً.

)Biological Nitrogen Fixation( للنيتروجني )2- التثبيت احليوي )طرق بيولوجية
حتويل النيتروجني الغازي واملوجود يف الغالف اجلوي إلى نيتروجني عضوي يدخل يف تركيب 
املتخصصة  الدقيقة  الكائنات  من  مختلفة  أنواع  بقيام  وذلك  العضوية،  النيتروجينية  املركبات 
العادية  الظروف  حتت   NH3 إلى  وحتويله  اجلوي  النيتروجني  اختزال  على  القدرة  لها  والتي 
من الضغط ودرجة احلرارة، وبالتالي يتحول إلى مركب عضوي وعلى ذلك جند أن الكائنات 
الدقيقة تقوم بدور هام يف حتديد طبيعة دورة النيتروجني يف األرض، حيث تتحكم يف حتويل 
جزيئات النيتروجني اجلوي إلى نيتروجني عضوي، وهي أهم الطرق يف زيادة محتوى األرض من 

النيتروجني.
البقولية  النباتات  جذور  مع  تكافلياً  تعيش  والتي   )Rhizobium sp( جنس  من  بكتيريا   -

)Legume(، والتي يُطلق عليها بكتيريا العقد اجلذرية للمحاصيل البقولية.
- بكتيريا خيطية مثل )Actenomycete( والتي تعيش يف جذور نباتات غير بقولية مثل الكازورينا 

.)Alder( واحلور )Casuarina(
تكافلية  عالقة  تُقيم  أن  تستطيع   )blue-green algae( املزرقة  اخلضراء  الطحالب  بعض   -
مع بعض الفطريات )Fungi( )Lichens(، حيث تقوم الطحالب اخلضراء املزرقة بإمداد الفطر 

بحاجته من النيتروجني املثبت من اجلو.
تشير الدراسات إلى أن معدل تثبيت النيتروجني من قبل احملاصيل البقولية بشكل عام يبلغ 
20 كغ/دومن بينما نبات اجلت )القت/الفصة( )Alfalfa(، يثبت 70 كغ/دومن سنوياً، وأن عملية 
التثبيت تتأثر بانخفاض االس الهيدروجيني pH عن 6 إضافة إلى أن إضافة الفوسفور والكالسيوم 

تزيد من عمليات التثبيت احليوي.

أهمية العنصر
1- أكثر العناصر تأثيراً على النمو واحملصول يف األشجار التي تستخدمه بكميات كبيرة.

2- أن تكشف البراعم ومنو األفرع اجلديدة يعتمد على النيتروجني واإلمداد الرطوبي وذلك 
ألن النتروجني عنصر أساسي يدخل يف تركيب البروتينات واألحماض األمينية التي لها دور يف 
تكشف البراعم الزهرية كما أن تبادل احلمل )املعاومة( يتأثر باحلالة الغذائية للشجرة وخاصة 

عنصر النتروجني. 
على  واحلفاظ  والنمو اخلضري  الضوئي  التمثيل  عملية  يف  هاماً  دوراً  النيتروجني  يلعب   -3

الصفات الوراثية. 
4- توفره بالكمية املثلى يزيد من نسبة العقد ووزن الثمار وحجمها ونسبة اللحم وبالتالي كمية 

احملصول. 
تقدر احتياجات األشجار السنوية من 0.5-1.5 كغ للشجرة الواحدة وأن اإلفراط يف إضافة 
النتروجني له تأثير سيء على مواصفات الثمار، حيث يسبب تأخير تكون األزهار وقلة عددها 
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مما ينتج عنه انخفاض نسبة العقد وتأخير النضج وقلة احملصول، كما أنه يفقد من التربة 
بفعل الغسيل مع ماء الصرف، يضاف النيتروجني إلى الترب الزراعية بصورة عضوية )تشمل 
نتراتية  )أسمدة  العضوية  غير  والصورة  احليوانات(  وبقايا  اخلضراء  واألسمدة  النبات  بقايا 

ونشادريه/أمونيوم(.

صور االمتصاص
يحصل النبات على النيتروجني من امتصاص اجلذور يف التربة بهيئة أمونيا )NH3( أو نترات 
يدخل  التي  وبروتينات  أمينية  أحماض  إلى  تتحول  احليوية  العمليات  من  سلسلة  وبعد   )NO3(
النيتروجني يف تركيبها وحصول النبات على كميات مناسبة من النيتروجني يعطي منواً خضرياً 

وإثماراً جيداً.

أعراض النقص 
1- خفض معدل النمو للنبات وشحوب يف األوراق السفلى واصفرارها.

2- ضعف وقلة منو اجلذور.
3- زيادة نسبة النمو اجلذري/ املجموع اخلضري.

4- قلة اإلثمار نتيجة لقلة العقد وبالتالي قلة اإلنتاج.

 Phosphorus )P( الفسفور
الُفوسفور عنصر كيميائي يف اجلدول الدوري، رمزه الكيميائي P وعدده الذري 15. يدخل يف 
تركيب كافة اخلاليا احلية، يسمى مفتاح احلياة )Key of life(، عنصر متحرك مثل النيتروجني 
حيث  من  النيتروجني  بعد  يأتي  كبيرة  بكميات  النبات  يحتاجها  التي  األساسية  العناصر  ومن 
األهمية، ويوجد الفوسفور يف القشرة األرضية كعنصر على شكل فوسفات حيث تتحد أربع ذرات 
من األوكسجني مع ذرة فوسفور مكونة أيون الفوسفات الذي يتحد بدوره مع أيون موجب مثل 
الكالسيوم مكون أشهر معادنه االبتيت )فوسفات الكالسيوم( واملوجود يف كثير من صخور القشرة 
األرضية النارية منها والرسوبية حيث تستخرج بكميات كبيرة من مناجمها لتستخدم كمخصب 
للتربة، يوجد يف التربة بكميات أقل من النيتروجني والبوتاسيوم والكالسيوم وأكثر من الكبريت 

واملغنيسيوم ويكون بصورتني:
عند  العضوية  املادة  ومصدره  لالمتصاص  القابلة  الصورة  وهي  العضوي  الفسفور   -
حتللها ويتحلل الفسفور العضوي سريعاً يف اجلو احلار وبعد سقوط األمطار وميثل أكثر من 
نصف الفسفور الكلي يف األراضي العضوية ولكن نسبته ضئيلة يف األراضي الصحراوية 

واجليرية.
التربة  للذوبان وهو ال يفقد من  التربة وغير قابل  املعدني ويكون مثبت يف  الفوسفور   -

بسهولة. 
العام وتفضل  النتروجني ويضاف مرة أو مرتني يف  الفوسفور املضافة تقدر بربع كمية  كمية 
تراكيز  إلى خفض  تؤدي  الفوسفور  زائدة من  وأن إضافة كميات  إضافته مع األسمدة األخرى 
اخلفيفة،  الرملية  األراضي  يف  بوضوح  ذلك  ويظهر  للنبات  املتاحة  والنحاس  الزنك  عنصري 
ميسرة  غير  معقده  مركبات  صورة  على  يثبت  احلامضية  أو  اجليرية  األراضي  يف  والفوسفور 
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لالمتصاص ويف الترب الرملية يستقر حول املجموع اجلذري وال يفقد مع مياه الرشح. وكميته يف 
النبات تبلغ 0.2-0.8 % من الوزن اجلاف.

أهمية العنصر
1- يشارك الفسفور يف حتليل الكربوهيدرات واملركبات الناجتة من عمليات التمثيل الضوئي 

لتحرير الطاقة الالزمة للعمليات احليوية.
 )Adenosine Triphosphate) (ATP) الطاقة  التي تعمل على نقل  املواد  يدخل يف تركيب   -2
وكذلك يف تكوين النيوكليوبروتني ويف تركيب األنزميات التي تساهم يف عمليات التمثيل الضوئي 

والتنفس وبناء األحماض األمينية والدهنية.
3- عنصر ضروري يف تكوين البروتوبالزم. 

4- يلعب الفوسفور أدوار هامة يف عمليات التنفس والنمو اخلضري والتمثيل الضوئي وانقسام 
اخللية واحملافظة على الصفات الوراثية وتركيب األحماض النووية ومنو اجلذور وعملية اإلزهار

5- يدخل يف تركيب الغشاء البالزمي للخاليا ويزيد من حيوية الثمار ويؤثر على النمو اخلضري 
والثمري وعلى قدرة حفظ الثمار بعد اجلني.

6- عنصر متحرك مثل النيتروجني لذا تظهر أعراض النقص على األوراق القدمية لقدرته على 
االنتقال إلى األوراق احلديثة النمو.

صور االمتصاص
التكافؤ  أحادية  وهي   )pH( درجة  على  تعتمد  بثالث صور  التربة  يف  يوجد  الفوسفات  أيون 

 )PO4(3 وثالثي التكافؤ )HPO4(2 وثنائي التكافؤ H2PO4

أعراض النقص 
- بطء وضعف منو النبات وتقزمه. 

- قلة اإلنتاج وإنتاج ثمار رديئة النوعية.

Potassium )K( البوتاسيوم
 عنصر كيميائي يف اجلدول الدوري، يرمز له بالرمز k وعدده الذري 19، وهو فلز لني 
أبيض المع ويتفاعل بسهولة مع كل من األوكسجني واملاء، ويشّكل مع األوكسجني أحادي 
يوجد  اخلاصية،  هذه  وبسبب   K2O2 البوتاسيوم  أكسيد  وثاني   K2O البوتاسيوم  أكسيد 
البوتاسيوم دائماً متحداً مع عناصر أخرى يف شكل معادن، والبوتاسيوم من أكبر العناصر 
شيوعاً بالقشرة األرضية، حيث مُيثل 0.3-2.5 % من املكونات املعدنية للقشرة األرضية، 
ويدخل البوتاسيوم يف تركيب بعض املعادن التي تُصبح غنية يف محتواها من هذا العنصر 
مثل الَكْرنَلِيّت والسلفيت، وعندما تتركز هذه املعادن يف بعض األماكن تُعتبر هذه املناطق 
 Primary( مناجم متد العالم بكميات كبيرة من أمالحه يوجد البوتاسيوم يف املعادن األولية
minerals(، كذلك يوجد البوتاسيوم يف كثير من املعادن الثانوية )الطني( وعلى هذا تكون 
األراضي الغنية يف الطني ذات محتوى أكبر من البوتاسيوم باملقارنة باألراضي الرملية أو 
العضوية، وبالرغم من وجوده يف األراضي الطينية بكمية أكبر إال أن محلولها األرضي ال 
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يحتوى على كميات كبيرة منه بسبب إدمصاص هذا الكاتيون على أسطح حبيبات الطني 
ويتوفر يف الترب بكميات عالية مقارنة بالنيتروجني والفوسفور. يتوفر البوتاسيوم على شكل 
البوتاسيوم  وكربونات  البوتاسيوم،  وكبريتات  البوتاسيوم،  كلوريد  منها،  املركبات  من  عدد 
واملغنيسيوم، وكبريتات البوتاسيوم واملغنيسيوم، ونسبة وجود البوتاسيوم يف النباتات تتراوح 

بني 2 إلى 10 باملائة. 

أهمية العنصر
عنصر البوتاسيوم ضروري وأساسي للنمو الطبيعي للنبات إذ أنه مهم لتشكل مادة السليلوز 
التي تكسب النبات قوة ومتنع أنحناء النبات، كما يعمل البوتاسيوم على زيادة منو اجلذور الثانوية 

للنبات.
1- يدخل يف عمليات الفسفرة الضوئية )ATP( والنقل اإللكتروني، والعمل على انتقال السكريات 
املركبات  من  االستفادة  وعلى  املغذية  واملواد  للماء  اجلذور  امتصاص  عملية  يف  يساعد   -2

النيتروجينية والفوسفاتية اجلاهزة لالمتصاص من التربة. 
3- يساعد كثيراً على تغلغل اجلذور بالتربة.

4- للبوتاسيوم دور هام يف عمليات انتقال النيتروجني وتنشيط العمليات احليوية مثل التمثيل 
الضوئي والتنفس وكذلك له دور يف عملية طول األلياف.

5- مهم يف عملية فتح وغلق الثغور. 
6- له دور يف عملية مقاومة اجلفاف والبرودة واحملافظة على الضغط األسموزي.

7- حتسني نوعية وجودة وزيادة حجم الثمار.

صور االمتصاص
احمللول  يف  ذائب  )بوتاسيوم  وبعدة صور  فقط  املعدنية  باحلالة  التربة  يف  البوتاسيوم  يوجد 
متبادل /بوتاسيوم  بوتاسيوم  للتبادل(/  قابل  )غير  بوتاسيوم مثبت  املاء/  ذائب يف  أي  األرضي 

داخل يف تركيب املعادن األرضية( ميكن أن تتحول إحداها إلى األخرى.

أعراض النقص 
 عنصر متحرك وتظهر أعراض نقصه أوالً يف األوراق السفلى، وتتمثل أعراض نقصه يف ضعف 
اجلذور وموت النبات بشكل تدريجي، كما يظهر اصفرار وسواد ألطراف النبات مع وجود بقع 

بنية اللون على األطراف:
1- قلة العقد وصغر الثمار وإنتاج محصول قليل.

2- توقف منو النبات وبطئ وتوقف منو اجلذور التي تكون قصيرة وبنية اللون
3- تراكم الكربوهيدرات والنيتروجني الذائب يف النبات.

4- اصفرار على طول حافة األوراق احلديثة وظهور بقع نخرة على طول حواف األوراق.
يستخدم البوتاسيوم مبعدالت تعادل 1.25 مرة كمية النتروجني.

الطني  حبيبات  على سطح  واملتبادل  احمللول  الذائب يف  اجلزء  من  يتكون  امليسر  البوتاسيوم 
واجلزء الذائب ضئيل جداً باملقارنة باملتبادل.



153

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

3- مجموعة العناصر الثانوية
وهي: )S، Mg، Ca(، وهذه يحتاجها النبات بكميات قليلة إلى متوسطة.

Calcium )Ca( الكالسيوم
عنصر كيميائي رمزه Ca وعدده الذري 20، وهو معدن أرضي قلوي لونه أبيض فضي، وهو 
ضمن  التربة  يف  الكالسيوم  ويوجد  األرض،  قشرة  على  الوفرة  ناحية  من  اخلامس  العنصر 
املركبات الكيميائية مثل )الكربونات – الكبريتات – الفوسفات وأيضاً بنسبة ضئيلة يف النترات 
والبيكربونات( جميع هذه املركبات غير ذائبة يف املاء ما عدا النترات والبيكربونات فهي قليلة 

الذوبان.

أهمية العنصر
من العناصر الغير متحركة واملهمة للنبات، وله تأثير على امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل 
الفسفور واحلديد واملغنيسيوم. ويتحول جزء كبير من الكالسيوم املمتص من النبات إلى مركبات 

غير ذائبة.
1- له دور يف أنقسام اخلاليا.

الوسطى  الصفيحة  تركيب  يف  خاصة  اخلاليا  وجدر  اخللوية  األغشية  تركيب  يف  يدخل   -2
)Middle lamella( على صورة بكتات الكالسيوم مما يحافظ على صالبتها ويطيل مرحلة اخلالل 
والقدرة التخزينية للثمار، ويتحول جزء كبير من الكالسيوم املمتص من النبات إلى مركبات غير 

ذائبة.
3- إن نشاط اخلاليا املرستيمية يف اجلذور يرجع إلى وجود عنصر الكالسيوم.

4- له دور أساسي يف معادلة األحماض العضوية التي تنفصل عند تكوين البروتني.
5- يساهم يف منو حبوب اللقاح.

6- مينع حدوث عملية انفصال األجزاء النباتية.
7- إزالة التأثيرات الضارة للتربة احلامضية.

صورة االمتصاص
الصورة امليسرة للنبات يكون ذائب يف محلول التربة ومصدره النترات والكلوريد والبيكربونات 
كذلك املغينسيوم املدمص على أسطح احلبيبات وذلك لقابلية االستفادة منه. يضاف إلى التربة 

يف شكل جير أو جبس )الكلس( أو األسمدة العادية مثل السوبرفوسفات.

أعراض النقص 
1- اصفرار على طول حافة األوراق احلديثة.

2- اجلذور تكون قصيرة وبنية اللون
3- قلة العقد وصغر الثمار.

4- إعاقة وضعف النمو.
األراضي  عدا  فيما  لوفرته  وذلك  النبات  على  الكالسيوم  نقص  أعراض  ظهور  النادر  من 

احلامضية والقلوية.
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Magnesium )Mg( المغنيسيوم
أحد العناصر الفلزّية القلوّية الترابّية الذي يحمل الرقم الذري 12 والرمز Mg، وهو العنصر 
التاسع يف الكون والرابع يف األرض بعد احلديد واألكسجني والسيليكون حيث يشكل 13 % من 
كتلة األرض، والثالث يف مياه البحر بعد الصوديوم والكلور ويوجد يف القشرة األرضية بصورة 

كربونات أو سليكات أو كبريتات أو كلوريد. 
يتوفر املغنيسيوم يف التربة عند درجة تفاعل pH من 7 - 8.5 ويقل يف التربة القلوية عند 
زيادة pH عن 8.5، ويقل أيضا يف pH من 5.5 - 7، ويصبح النقص شديدا يف األراضي التي 
يقل فيها )pH( عن 5.5. وأفقر األراضي يف عنصر املغنيسيوم هي الرملية اخلفيفة، واألراضي 
شديدة احلموضة، وهو من العناصر املتحركة يف النبات حيث يوجد داخل النبات بثالثة صور 
)متحد مع البروتوبالزم /مرتبط مع الكلوروفيل/ أوبشكل حر أو أمالح ال عضوية يف العصير 

اخللوي(.

أهمية العنصر
1- أساسي لنمو وتطور الثمار.

2- يدخل يف تركيب جزيء الكلوروفيل الذي يعطي النبات اللون األخضر وميثل ما نسبته 
2.7 % من مكونات الكلوروفيل و10 % من مكونات البالستيدات اخلضراء وله الدور األساسي 

يف عملية البناء الضوئي
3- محفز لكثير من األنزميات، والعمليات احليوية يف الورقة مثل انتقال الطاقة.

4- له دور وتأثير كبير يف تثبيت بكتيريا العقد اجلذرية للنيتروجني اجلوي.

صورة االمتصاص
النبات  وميتص  ومتبادلة(  املاء  وذائبة يف  )مثبتة،  ثالث صور  التربة يف  املغنيسيوم يف  يوجد 
إلى  النيتروجني  أو  للبوتاسيوم  الغزير  التسميد  يؤدي   Mg++ املغنيسيوم  أيون  العنصر يف صورة 
نقص امتصاص املغنيسيوم فتظهر أعراض نقصه على النبات، و لكن إضافة اجلير لألراضي 

احلمضية تؤدي إلى زيادة املغنيسيوم امليسر للنبات.

أعراض النقص
1- تظهر أعراض نقصه على األوراق املسنة أوالً و يف احلاالت الشديدة تظهر األعراض على 

األوراق احلديثة.
2- تغير اللون بني عروق األوراق واختفاء اللون األخضر يف األوراق الكاملة أو القدمية حيث 

يتغير لونها تدريجيا إلى األخضر املصفر فاألصفر.
3- شحوب لون الثمار وعدم اكتمال لونها.

الكالسيوم والمغنيسيوم 
يجب عدم إضافتهما يف األراضي التي حتتوي على نسبة جير عالية أو يف حالة احتواء مياه 

الري على 60 جزء باملليون كالسيوم ويف هذه احلالة ميكن التوصية بالرش بكميات قليلة.
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Sulfur )S( الكبريت
الكبريت  ولون   ،)16( الذري  S وعدده  الكيميائي  رمزه  فلزي  كيميائي ال  الكبريت هو عنصر 
أصفر، ويوجد يف الطبيعة بشكل خام يشكل الكبريت نحو 0.048 % من الغالف الصخري لقشرة 

الكرة األرضية ويأتي ترتيبه يف املرتبة اخلامسة عشرة بني عناصر اجلدول الدوري. 
يوجد الكبريت حراً يف الطبيعة ويف الفحم احلجري، والزيت اخلام والغاز الطبيعي وصخر الزيت، 
 FeS2 البيريت  مثل  والكبريتات  الكبريتيدات  خامات  من  العديد  ويف  املعدنية.  املواد  من  كثير  ويف 
وكبريتيد الرصاص PbS وكبريتيد الزنك )التوتياء( ZnS والشالوكبريت CuFeS2 وكبريتات الكالسيوم 
والباريوم. ويوجد أيضاً يف الغاز الطبيعي كبريتيد الهدروجني H2S، ويف النفط بشكل حر أو بشكل 
من  قليلة  كميات  تضيف  األرضية  املياه  أن  كما  الكبريتية  الصخور  يف  يوجد  كبريتيدية.  مركبات 
الكبريت للتربة،وتبلغ كمية الكبريت التي تزال من التربة عن طريق احملاصيل )13( كغ/دومن سنوياً.

أهمية العنصر
يعتبر الكبريت من العناصر املعدنية املهمة الكبرى وهو عنصر غير متحرك، ضروري لكثير 
)السيستني  األمينية  األحماض  بعض  تركيب  يف  يدخل  فهو  النبات،  لنمو  الهامة  العمليات  من 
والسيستاين واملثيونني( ولهذا يعتبر ضرورياً لتكوين البروتني الذي يحتوى على أي من األحماض 
األمينية الثالث السابقة، وكذلك يدخل يف تركيب فيتامني B والبيوتني ومرافق األنزمي A كما 

.)Sulfhydryl( يوجد يف مجموعة

صور االمتصاص
الكبريتات هي الصورة املعدنية السائدة يف التربة خصوصاً اجلافة والصحراوية، ويوجد أحياناً 

يف صورة الكبريتيد خاصة حتت ظروف األكسدة الغير تامة.

أعراض النقص
أن  البروتني إال  إلى نقص  التشابه يرجع  النيتروجني والكبريت وسبب  تتشابه أعراض نقص 
الفرق بينهما هو أن نقص النيتروجني يظهر بشكل اصفرار يكون أكثر وضوحاً على األوراق املسنة 

منه على األوراق الفتية بينما يظهر نقص الكبريت على األوراق احلديثة.
- تراكم البروتني الذائب نتيجة النخفاض معدل بناء البروتني.

- انخفاض عملية البناء الضوئي وبذلك ينخفض تركيز الكربوهيدرات باألنسجة النباتية.
يعالج نقص الكبريت وذلك بإضافة السوبر فوسفات، أو كبريتات األمونيوم.

4- مجموعة العناصر الغذائية الصغرى
وهي: )Mo، B، Fe، Mn، Cu، Zn، Cl(، وهذه يحتاجها النبات بكميات قليلة نسبياً مقارنة مع 

العناصر الغذائية الرئيسة والثانوية.
يف  خاصة  الظهور  نادرة  نقصها  وأعراض  جداً  قليلة  بكميات  العناصر  لهذه  األشجار  حتتاج 
األراضي احلامضية ألن هذه األراضي حتتوي على كميات كافية من )احلديد، املنجنيز، النحاس، 
البورون، الكوبلت، املولبيدنيوم والكبريت( بينما األراضي الرملية والقلوية تفتقر كثيراً لهذه العناصر 

لذا يجب إضافتها لألشجار مرتني بالسنة وتكون كافية إلعطاء منو جيد حتت معظم الظروف. 
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Iron )Fe( الحديد
عنصر كيميائي فلزي، وهو أحد أقدم املعادن اكتشافاً، ورمزه Fe )من الالتينية ferrum( وعدده 
الذري )26( هو رابع العناصر تواجداً يف القشرة األرضية، غالباً ما يتواجد يف الطبيعة يف صورة 

أكاسيد، ورد ذكر احلديد يف كتاب اهلل تعالى يف ست آيات متفرقات كما يف اجلدول رقم )3(.
جدول رقم )3( السور واآليات القرآنية التي ذكر فيها احلديد

النصرقم اآليةالسورة

قال تعالى: ﴿ُقل ُكونُواْ ِحَجاَرًة أو َحِديدا(اآلية - 50اإلسراء

ِديِد﴾اآلية - 96الكهف قال تعالى: ﴿آتُوِني ُزبََر احْلَ

َقاِمُع ِمْن َحِديٍد(اآلية - 21احلج قال تعالى: ﴿َولَُهم مَّ

ِديَد(اآلية - 10سبأ قال تعالى: ﴿َوأَلَنَّا لَُه احْلَ

ْن َهَذا َفَكَشْفنَا َعنَك ِغَطاءَك اآلية - 22ق قال تعالى: ﴿َقْد ُكنَت يِف َغْفلٍَة مِّ
َفبََصُرَك اليْوَم َحِديٌد﴾

ِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمنَاِفُع ِللنَّاِس(اآلية - 25احلديد قال تعالى: ﴿وأنَزلْنَا احْلَ
 

يف  فيها  )حديد(  لفظة  جاءت  والتي  )ق(  سورة  آية  ماعدا  احلديد  عنصر  إلى  تشير  وكلها 
مقام التشبيه للبصر مبعني أنه نافذ قوي يبصر به ما كان خفياً عنه يف الدنيا، وكشف علماء 
اجليولوجيا أن 35 % من مكونات األرض هي من احلديد وهو أكثر املعادن ثباتاً، ويتميز بأعلى 
مخلفات  من  احلديد  أصل  إن  األرض.  جاذبية  على  للمحافظة  وذلك  املغناطيسية  اخلصائص 
التي تتساقط من الفضاء اخلارجي على كوكب األرض، حيث تتساقط آالف  الشهب والنيازك 
النيازك التي قد يزن البعض منها عشرات األطنان وقد مت اكتشاف بعضها يف أستراليا وأميركا، 
وهذا ما ورد يف القرآن الكرمي أن احلديد يكون قد خلق يف السماء ونزل إلى األرض ألن تكوين 
مرات،  أربع  الشمسية  املجموعة  طاقة  مثل  إلى طاقة  عندما حسبت حتتاج  واحدة  ذرة حديد 
القليل من هذا  بالتربة إال أن  فاحلديد عنصر وافد على الكون. يوجد احلديد بكميات وافرة 

العنصر يوجد بصورة ميسرة وحرة للنبات، لألسباب التالية:
1- زيادة تركيز كربونات الكالسيوم احلرة يزيد من قاعدية التربة، وترسيب احلديد على صورة 

هيدروكسيد احلديد ويكون غير ميسر ومتاح للنبات.
2- ارتفاع مستوى الفسفور بالتربة يؤدى إلى ترسيب احلديد إلى فوسفات احلديد، وكذلك 
ارتفاع تركيز الكالسيوم واملغنيسيوم والبوتاسيوم يف محلول التربة يؤدى إلى انخفاض جاهزية 

احلديد.
3- التراكيز العالية من عناصر النجاح والزنك واملنغنيز تؤدى إلى إحالل هذه العناصر محل 

احلديد مما يؤدى إلى حترره وحتوله إلى حديد غير قابل وجاهز لالمتصاص.
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4- الرقم الهيدروجيني املرتفع )pH( يخفض من نشاط احلديد يف محلول التربة.

أهمية العنصر
1- من العناصر الغذائية الهامة للنبات فهو العنصر احلامل لألوكسجني يف عملية التنفس كما 

أنه يلعب دوراً يف تبادل األيونات واالمتصاص.
2- العنصر األساسي لتكوين الكلوروفيل على الرغم من أنه ال يدخل يف تركيبه.

والتمثيل  التنفس  وعمليات  الثمار  تؤثر على خواص  التي  األنزميية  التفاعالت  يدخل يف   -3
الضوئي.

صور االمتصاص
1- الصورة املتبادلة

 كمية قليلة من احلديد الكلى املوجود يف التربة تكون بصورة متبادلة فقد يكون احلديد متبادالً 
على أسطح طبقات الطني، حيث يكون مدمصا على صورة Fe+3 خاصة يف التربة جيدة التهوية 

.)COOH–( وأن غرويات التربة تلعب دورا يف إدمصاصه عن طريق جذر الكربو كسيل
2- الصورة الذائبة يف املاء

أيون  العضوية،  املركبات  بجانب  ويشمل  جداً  منخفض  األرضي  احمللول  يف  الذائب  احلديد 
احلديدوز Fe+2، احلديديك Fe+3 وهيدرأوكسيد احلديدوز Fe)OH(2 علماً بأنه يف األراضي جيدة 
 pH التهوية قد ينعدم أيون احلديدوز، وأيونات احلديد يف التربة قابلة للذوبان يف درجة تفاعل
3-5 حيث يكون جاهز لالمتصاص وتقل قابلية امتصاص النبات عند زيادة درجة التفاعل إلى 
7، فإذا حدث ارتفاع يف حموضة محلول التربة يتبعه ترسيب لهذه األكاسيد فينخفض مستوى 
ذوبان احلديد، وهذه الظاهرة تختلف من تربة إلى أخرى فدرجة ذوبانه يف التربة اجليرية تكون 
 Fe 0.9 مغ /كغ تربة ويف األراضي الرملية تكون 0.67 بينما يف األراضي الطميه تكون Fe 0.4

مغ/ كغ تربة.
3- الصورة الغير متبادلة 

إن اجلزء األكبر من احلديد يف التربة يكون غير متبادالً، ألنه يكون محجوزاً يف معادن مادة 
 ،Fe3O4 واملاجنيتيت   ،Fe2O3 )الهيماتيت  مثل  التربة  يف  للحديد  األول  املنبع  هي  التي  األصل 

.)Ferromagnesian silicates( ويف تركيب املعادن السليكاتية Fe2O3.3H2O والليمونيت

أعراض النقص 
تظهر بوضوح يف األراضي اجليرية ويكون وجوده يف التربة بصورة غير ميسرة للنبات وذلك 
بسبب ارتفاع pH التربة أو سوء تهويتها أو نتيجة التركيز العالي من الكالسيوم أو الفسفور أو 

عدم اتزان العناصر الغذائية، وأعراض نقصه على األشجار:
1- اصفرار جميع أجزاء الورقة ما عدا العرق األوسط والعروق اجلانبية، يف األوراق احلديثة 

بسبب فقدان الكلوروفيل.
2- نخر يف األوراق الصغرى واصفرار يف األوراق.

3- توقف تكوين النموات اجلديدة، ويف حالة األوراق فتكون صغيرة احلجم مائلة للون األبيض.
4- ظهور مرض موت القمة )Die Back( وبعدها متوت الشجرة.
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Zinc )Zn( )الزنك )الخارصين
نْك أو اخلاَرِصني أو التُوِتياء، الرمز الكيميائي Zn عنصر كيميائي معدني، رقمه الذري 30، يوجد  الِزّ
يف جميع الترب وبكميات قليلة، حيث يدخل يف تركيب املعادن األولية، ويرجع انتشار الزنك يف كثير من 
املعادن األرضية بسبب إحالله محل أيون املغنيسيوم أو محل أيون احلديدوز، يوجد الزنك يف قشرة 
األرض بنسبة 65 غرام لكل طن وهو العنصر رقم 24 من حيث االنتشار يف القشرة األرضية ويوجد 
/ ZnO وزينسيت ،ZnCO3 وسميثسونايت ،ZnS يف عدة خامات منها )مخلوط الزنك أو السفاليرايت
وفرانكلينيت ZnO.MnO(Fe2O( ومع حدوث التجوية لهذه املعادن يحدث حترر لكمية هذا العنصر إلى 
محلول التربة، مما يكون له تأثيره اإليجابي على تغذية النبات علماً بأن الكمية الذائبة تكون قليلة جداً 
)0.002-0.2 جزء لكل مليون جزء(، ويف الترب القاعدية تختزل كميات الزنك اجلاهزة لالمتصاص 
وتنخفض جاهزيته، كما أن زيادة تركيز عنصر الفسفور بالتربة تعمل على بطئ انتقال عنصر الزنك 
من اجلذور إلى األوراق وأن انضغاط التربة وانخفاض درجة احلرارة تخفض معدل امتصاص العنصر، 

ولوحظ أن مستويات الزنك يف التربة أعلى من النحاس قد تصل إلى 100ضعف. 

أهمية العنصر
 مهم للنمو حتتاجه النباتات بكميات قليلة، والتراكيز العالية منه تسبب سمية النبات.

1- الزنك من العناصر املعدنية املهمة لتنشيط كثير من األنزميات واخلاصة بتمثيل ثاني أكسيد 
 .CO2 الكربون

2- عامل مساعد لعمليات األكسدة يف خاليا النبات وهذه مهمة يف تنظيم استهالك السكريات.
إلى أوكسني  التربتوفان )Tryptophane( والذي يتحول  لتخليق احلمض األميني  ضروري   -3
)Auxin( وهو عبارة عن )Indole acetic acid( والذي يساعد على زيادة النمو يف النبات. حيث 
وجد أن النباتات التي تعاني من نقص الزنك يكون تركيز األكسني يف اجلذور والبراعم قليل جداً. 

4- يلعب دور يف تخليق األحماض النووية والبروتينات والكربوهيدرات.
5- مينع تقزم النبات.

صور االمتصاص
- الزنك )Zn( املدمص على معقدات التبادل بالتربة.

- الزنك املوجود يف صورة معقدات عضوية، ومنه الذائب وغير الذائب.
- الزنك الذائب يف املاء، ويشمل أيون الزنك Zn+2 واملوجود مع املادة العضوية يف صورة معقدات ذائبة.

أعراض النقص 
النقص الشديد تكون  اللون بني عروق األوراق احلديثة، وعند   ظهور أشرطة طويلة صفراء 

األوراق احلديثة صغيرة احلجم واألفرع قصيرة. 

Manganese )Mn( المنغنيز
عنصر كيميائي يعبر عنه بالرمز Mn، ورقمه الذري 25، يوجد يف الطبيعة كعنصر حر )غالباً 
مع احلديد( أو يف معادن أخرى، و إذا كان عنصراً حراً فهو ذو أهمية كبيرة يف ميدان الصناعة 

وخاصة يف صناعة الفوالذ.
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أهمية العنصر
إلى  تؤدي  منه  العالية  والتراكيز  قليلة  بكميات  النبات  يحتاجه  متحرك  غير  املنغنيز  عنصر 

انخفاض مستوى األوكسينات يف األنسجة النباتية.
1- يلعب دوراً هاماً كعامل مساعد يف عمليات النقل اإللكتروني يف عمليات البناء الضوئي.

2- منشط لألنزميات وبناء األحماض العضوية.
3- مهم لعملية التنفس وتخليق البروتني والكلوروفيل.

4- يتداخل مع امتصاص احلديد ويقلل سميته.
5- يلعب دوراً يف اختزال النترات.

6- ضروري لتكوين الفيتامينات مثل الكاروتني والريبوفالفني.

صور االمتصاص
يتوافر للنبات بكميات منخفضة عندما تكون التربة مشبعة باملاء يتزايد املنغنيز املتوافر بالنبات 
مع تزايد تركيز أيون الهيدروجني بانخفاض pH التربة، ويف التربة القلوية يقل فيها امتصاص 

النبات للمنجنيز.
أعراض النقص: تشبه أعراض نقص عنصر الزنك وتظهر على األوراق احلديثة.

Copper )Cu( النحاس
القشرة  ومعادن  الصخور  يف  النحاس  يوجد   )29( الذري  عدده   )Cu(بـ له  يرمز   )Copper(
اخلارجية لألرض بصورة كبريتات وأكاسيد النحاس أو النحاس اخلام يعتبر النحاس من أقدم 
النحاس يف  املختلفة وتختلف كمية  القدمي وطوعاً الستخداماته  اكتشفها اإلنسان  التي  املعادن 
النبات حيث تتراوح كمية النحاس يف النبات من 2-20 جزء يف املليون ويزداد تركيز النحاس يف 

البذور يكثر وجوده يف األوراق اخلضراء ويف املناطق امليرستيمية وأجنة البذور.

أهمية العنصر 
 Iron( 1- يعتبر النحاس عنصراً ضرورياً لتكوين الكلوروفيل يف النبات فهو ضروري لتكوين مادة
phorphyrin(، وهي أساس صبغة الكلوروفيل، ورمبا يكون له دور يف عملية التمثيل الضوئي حيث 

يوجد بكميات كبيرة يف الكلوروبالست.
 )Ascorbic oxidase, cytochrome oxidase( 2- يعتبر عاماًل منشطاً للفعالية التأكسدية ألنزميات

والتي تلعب دوراً هاماً يف اختزال األوكسجني.
هاماً يف تفاعالت األكسدة واالختزال،  تلعب دوراً  التي  يدخل يف تكوين بعض األنزميات   -3

ويقوم بتنظيم جهد األكسدة واالختزال يف التربة.
4- مهم لتكوين األحماض األمينية والبروتني واملواد الكربوهيدراتية.

5- يعادل النحاس بعض املواد السامة يف التربة.

صورة االمتصاص
ميتص النبات النحاس على صورته األيونية والصورة الذائبة للنحاس هي كلوريدات أو كبريتات 

أو نترات( تتأثر جاهزية عنصر النحاس يف التربة بالعوامل التالية:
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.)pH( 1- ارتفاع حموضة التربة
2- زيادة تراكيز عناصر الفسفور والنيتروجني والزنك بالتربة.

3- وجود املركبات العضوية.
أعراض النقص: موت أطراف األوراق. 

)B( عنصر البورون
عنصر كيميائي له الرمز B والعدد الذّري 5. إن عنصر البورون بشكله الفلّزي احلّر قليل الوفرة 
يف الكون وعلى سطح األرض، وغالباً ما يوجد مّتحداً مع األكسجني على شكل معادن البورات ال 
يوجد البورون بشكل حّر يف الطبيعة، كما يصعب أنتاجه بالشكل النقي صناعياً لتشكيله مواداً 

حرارّية. 
التورمإلني  مثل  لألرض  املكونة  األصلية  الصخور  لوجوده يف  نتيجة  التربة  البورون يف  يوجد 
ونسبة البورون به من 3 % إلى 4 % ويتراوح تركيزه يف األراضي بصفة عامة من 2 إلى 100 جزء 
يف املليون )مغ / كغ تربة( واألراضي الطينية غنية يف محتواها من هذا العنصر عن األراضي 

الرملية.

أهمية العنصر
تسمم  تسبب  البورون  من  العالية  والتراكيز  البورون  لعنصر  احتياجاتها  يف  النباتات  تختلف 

النبات وتقزم النمو وعدم اإلثمار.
1- يؤثر على أنقسام ومنو ومتييز اخلاليا وعملية األزهار ومنو حبوب اللقاح.

2- يزيد من حيوية البويضات ومنو األنبوبة اللقاحية.
.)DNA( 3- له دور يف بناء اجلدار اخللوي وأيض األحماض النووية

4- له دور مهم يف تكوين البراعم والقمم النامية، ويف نفاذية اجلدر اخللوية.
وحركة  والبروتني  اللجنني،  مادة  تخليق  يف  ومهم  الكربوهيدراتية  املواد  نقل  يف  يساعد   -5

السكريات داخل األنسجة مما يزيد من عقد الثمار.
6- يؤثر على خواص األوكسينات التي تنشط أنقسام اخلاليا وكبر حجمها.

صور االمتصاص
أو حامض   B)OH(4

- للنبات  امليسرة  الصورة  بورات وهي  أيونات  التربة يف صورة   يوجد يف 
بوريك H3BO3 بالتالي هو عرضة للفقد من التربة عن طريق الغسيل وهذا يجعل األراضي اجلافة 
ذات محتوي أعلى من هذا العنصر عن األراضي الرطبة، وله ثالث صور يف حالة اتزان يف التربة: 
- الصورة املثبتة: الصورة التي يوجد بها البورون يف املعادن األرضية أو املعقدات الغير ذائبة 

وال ميكن للنبات االستفادة منها. 
B)OH(4 املدمصه على أسطح الغرويات التي حتمل شحنة 

- الصورة املدمصة: أيون البورات -
موجبة.

- الصورة امليسرة: أيونات البورات الذائبة يف احمللول األرضي واملوجودة حول املجموع اجلذري. 
وتيسير البورون يتأثر كثيراً برقم الـ pH حيث يزداد كلما تقارب الوسط من التعادل ويقل بزيادة 
رقم الـ pH. بالتالي يف األراضي اجليرية والقاعدية ويكون النبات عرضة لظهور أعراض النقص. 
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كما أن امتصاصه يقل بقلة الرطوبة األرضية وخاصة يف فترات النمو وتكوين األزهار بالتالي 
يزداد ظهور أعراض النقص يف األراضي اجلافة وخاصة القاعدية.

أعراض النقص 
من العناصر بطيئة احلركة أو صعبة احلركة داخل النبات بالتالي تظهر أعراض نقصه أوالً 
على األوراق والنموات احلديثة. وبطء احلركة داخل النبات يجعل النبات يف حاجة مستمرة لهذا 
العنصر. ويزداد التأثر بنقص هذا العنصر يف فترات النمو السريع للنبات ويف أشجار الفاكهة قد 

تظهر أعراض النقص على الثمار قبل األوراق.
1- صغر حجم النبات بسبب انخفاض النمو.

2- جتعد األوراق وتكرمشها وخاصة األوراق الطرفية والوسطي بينما قد تبدوا األوراق املسنة 
بصورة طبيعية.

3- ظهور بقع سوداء غير منتظمة الشكل يتحول لونها إلى اللون البرتقالي، وتكون األوراق داكنة 
اللون ويف النقص الشديد تظهر بقع صمغية على السطح السفلى لألوراق مع تساقطها. 

4- موت اخلاليا املرستيميه يف القمم النامية للسيقان مع ضعف منو اجلذور.
5- يؤدي النقص إلى تكوين بقع فلينية على الثمار )Carking( أو تسمى )Corkiness( مع وجود 

لون بني داخل الثمار. 
الثمار  التلقيح وموت األزهار وكذلك تساقط  إلى فشل عملية  البورون غالباً  يؤدي نقص   -6

الصغيرة احلجم بالتالي قلة عدد الثمار على الشجرة.
7- مت تسجيل حاالت ملوت أشجار النخيل بسبب نقص عنصر البورون. 

امتصاص العناصر الغذائية
تنتقل العناصر الغذائية من محلول التربة إلى داخل النبات عبر األغشية اخللوية يف منطقة 

الشعيرات اجلذرية )اجلذيرات املاصة( بالنسبة للنخيل على هيئة أيونات بطريقني:

االمتصاص النشيط
ويظهر بعدة أوجه منها:

 )Accumulation( التراكم -
يعني وجود تراكيز عالية من العناصر الضرورية داخل اخللية بينما يكون تركيزها يف الوسط 

اخلارجي أقل وهذا التراكم يكون داخل الفجوة الغذائية ورمبا هو أحد عوامل تأقلم النباتات.
 )Selectivity and Competition( االختيارية والتنافس -

األيونات  ولكنها ال متيز بني  اختيارية محددة  وتكون  املختلفة  لأليونات  تكون  الظاهرة   هذه 
القليلة التركيز يف الوسط اخلارجي من األيونات السائدة واملشابهة لها كلياً.

- االحتفاظ باملواد املمتصة
حتتفظ اخلاليا بالعناصر واملركبات ما دامت تلك اخلاليا حيوية وأن عدم حدوث امتصاص 
نشيط للعنصر حتت الظروف غير العادية يعود لعدم توفر الطاقة الالزمة لذلك بسبب توقف 

.)ATP( التنفس وبالتالي عدم إنتاج الطاقة على هيئة
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االمتصاص غير النشيط
انتقال املادة عبر الغشاء نتيجة لفرق التركيز وبدون احلاجة إلى أي طاقة ويحدث بعدة طرق 
مثل االنتشار أو التبادل األيوني أو االمتزاز وظاهرة دونأن، وعند مقارنة معدل االنتشار داخل 
النبات مع معدل امتصاص العناصر بواسطة اخلاليا جند أن معدل االمتصاص أكبر بكثير من 
معدل االنتشار ويزداد معدل االنتشار طردياً مع التركيز، والعناصر تنتقل داخل النبات عبر الغشاء 
أما باالمتصاص النشيط أو غير النشيط وهذا يعتمد على فرق اجلهد على جانبي الغشاء )جهد 
اخللية( وهو مكون من اجلهد الكيميائي الناجت من فرق التركيز واجلهد الكهربائي الناجت عن فرق 
الشحنات، ويتأثر امتصاص األيونات بعدة عوامل منها )حالة النسيج، درجة احلرارة، التهوية، 
اإلجهاد املائي، مثبطات التنفس، مرحلة النمو، اإلضاءة، الهرمونات، الرقم الهيدروجيني(. هناك 

عدة نظريات لتفسير حركة األيونات عبر الغشاء منها:

 )Carrier Theory( نظرية الحامل أو الناقل -
تعني وجود مركب عبر الغشاء يتحد مع األيون ثم يدور 180 درجة باستخدام الطاقة مفرغاً 
األيون داخل اخللية، وهذه النظرية تفترض بأن األغشية احليوية حتتوي جزيئات خاصة تكون 
 )Carriers( قادرة على نقل األيونات عبر الغشاء احليوي ومثل هذه اجلزيئات سميت باحلوامل
وعملها بصورة مباشرة أو غير مباشرة يحتاج إلى ATP واقتُرح أن هذا احلامل له القدرة على 

االنتشار يف الغشاء ويف احلدود اخلارجية للغشاء.
إن احلامل يرتبط باأليون وبهذا يتكون معقد من احلامل واأليون وهذا املعقد القابل لالنتشار 
يتحرك عبر الغشاء إلى أنزمي )Phosphatase( الذي يوجد عند احلدود الداخلية للغشاء وأنزمي 
)Phosphatase( يفصل مجموعة الفسفور من احلامل يف املعقد وبهذه العملية يُعتقد بأن احلامل 

يفقد صلته باأليون الذي بدوره يتحرر إلى الوسط املجاور وهو السايتوبالزم.

- نظرية الغشاء
األيونات عبرهما  والغشاء اخللوي وحركة  الفجوة  الرئيسني وهما غشاء  أن احلاجزين  تعني 
الكهروكيميائي  اجلهد  فرق  هي  احملركة  والقوة  االنتشار  قوانني  بفعل  وتتم  نشيطة  غير  تكون 
واحلركة النشيطة تتطلب بذل الطاقة ألن احلركة ستكون ضد ممال فرق اجلهد ويكون املسئول 

عنها الغشاء أو جزء منه.

العوامل المؤثرة على تيسر وامتصاص العناصر الغذائية في التربة 
توجد العناصر الغذائية يف بيئة منو النبات بصور متعددة منها ما هو بصورة ميسرة أي ميكن 
للنبات امتصاصها واالستفادة منها واألخرى غير ميسرة أو غير صاحلة وال ميكن االستفادة منها 

والعوامل املؤثرة على تيسر العناصر وامتصاصها هي:

1- درجة الحرارة
يؤدي ارتفاع درجة احلرارة إلى زيادة سرعة امتصاص العناصر الغذائية ولكن ارتفاع احلرارة 
وعن احلد األمثل يعيق امتصاص العناصر بسبب تأثيرها املثبط وإخاللها يف عمل األنزميات كما 

أن انخفاض درجة احلرارة يسبب ضعف وتثبيط امتصاص العناصر.



163

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

2- الضوء 
للضوء دوره األساس يف عملية البناء الضوئي وتأثيره مباشر على آلية فتح وغلق الثغور وهذه 
تؤثر على عملية االمتصاص بكل مباشر ألن عملية فتح الثغور تزيد من معدل النتح وهذا يؤثر 
على عملية االمتصاص، يضاف إلى ذلك أن عملية االمتصاص حتتاج إلى طاقة توفرها عملية 

التركيب الضوئي. 

3- التأثير المتبادل للعناصر )التفاعل بين العناصر الغذائية(
أو  تعاضدية  تكون  إما  العالقة  وهذه  التربة  محلول  يف  الغذائية  العناصر  بني  عالقة  هناك 
تعاونية )Synergism(، وتعني زيادة تركيز عنصر معني يف التربة تزيد من تركيز عنصر آخر أو 
تكون تضاديه )Antagonism( أي أن زيادة تركيز عنصر معني قد تسبب زيادة أو تقليل امتصاص 

عنصر آخر وهناك أمثلة على ذلك مبينة يف اجلدول رقم )4(.
جدول رقم )4( العالقة التعاضدية و التضادية بني العناصر

العالقة التضاديةالعنصر

زيادة تركيز البوتاسيوم تقلل أو تضاد امتصاص عنصري Ca وKMg البوتاسيوم

 زيادة تركيز الفوسفور يقلل من امتصاص النيتروجني والعكس صحيحP الفوسفور 

 زيادة تركيز النيتروجني حتدث نقصا حادا يف تركيز البورون وتقلل من N النيتروجني
امتصاصه

زيادة تركيز واملغنيسيوم تقلل من امتصاص النحاس القابل للذوبان Mg املغنيسيوم

Mn املنغنيز

زيادة تركيز املنغنيز
- يضاد احلديد ويحوله إلى أيونات غير مالئمه وكما هو معروف فإن 

الصورة الفعالة للحديد هي أيون احلديدوز
- تقلل من امتصاص النيتروجني

Ca الكالسيوم
زيادة تركيز الكالسيوم 

- تقلل من امتصاص املغنيسيوم 
- وتأثر على امتصاص البوتاسيوم

4- النمو الخضري والثمري
يتأثر امتصاص العناصر الغذائية بحالة وقوة النمو اخلضري فكلما زاد النمو اخلضري زاد 
معه معدل امتصاص العناصر وهذا يرجع إلى زيادة املساحة الورقية وزيادة معدل النتح الذي 
يعني زيادة معدل سحب املاء من التربة وكذلك إلى منو الثمار ومرحلة النمو والتطور وأن الثمار 
متتص كميات أكبر من عناصر )N, P, K, Ca, Na, Mn, Zn(، بينما األوراق متتص كميات أكبر 
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من عناصر )Na, Ca, Fe, Mn( والكميات املفقودة من العناصر يجب تعويضها عن طريق إضافة 
األسمدة ويفضل إضافتها يف الوقت املناسب لعملية التسميد حتى ال يتأثر اإلنتاج بالسلب.

قدر ما تستهلكه النخلة الواحدة من العناصر إلعطاء كمية من الثمار قدرها 45 كغ من التمر 
النسبة  بتقدير   (1950) Furr and Braber وقام  البوتاسيوم،  من  غ  الفسفور225  من  غ   600 بـ 
املئوية للنتروجني يف األوراق والثمار واجلذور حيث بلغت )0.49 و0.41 و0.20(% على التوالي 
وبينا أن كمية النتروجني املمتصة من قبل األجزاء النباتية بلغت 31.4كغ، وأن الثمار استنزفت 
أعلى كمية من النتروجني تليها األوراق وأن جزء من النتروجني املستنزف يعود للتربة عن طريق 
الثمار املتساقطة واألوراق التي يتم إزالتها بالتقليم، وبلغ املعدل السنوي للنيتروجني املفقود من 
الهكتار الواحد املزروع بـ120 نخلة مثمرة من صنف دقلة نور 78 كغ وذلك من خالل حتليل عينات 
تربة البستان بينما كانت حتاليل عينات تربة مجاورة غير مزروعة تشير إلى وجود احتياطي من 
النيتروجني يف الطبقة السطحية وحتى عمق 72 سم وملساحة هكتار واحد تبلغ )0 17000-225(
الغرين  نسبة  تكون  حيث  التربة  من  سم   60-30 أول  يف  النتروجني  نسبة  ارتفاع  والحظنا  كغ 
والطني مرتفعة أكثر من 50 % بينما يف الطبقات السفلى وحيث نسبة الرمل عالية كأن احملتوى 
إلى  بحاجة  النخيل  أشجار  فيها  تكون  محددة  فترة  توجد  ال  أنه  وبينا  منخفض  النيتروجيني 
العناصر الغذائية وذلك الستمرار منوها على مدار السنة وكمية العنصر التي متتصها األشجار 
املتوفرة  الكربوهيدرات  وكمية  التربة  يف  اجلذور  وانتشار  النمو  موسم  على  تعتمد  التربة  من 
غير  النخلة  العوامل جميعا جتعل  وهذه  املغذية  العناصر  الطاقة المتصاص  باعتبارها مصدر 

قادرة على امتصاص العناصر من التربة.
بنّي Paul (1962) أن هناك حالة من التدفق العالي لعناصر النتروجني والفسفور والبوتاسيوم 
يف أوراق النخيل احلديثة خالل فترة انتشارها واكتمال منوها ويستمر بعد ذلك لفترة قليلة ثم 
تنخفض كميتها فيها لزيادة نسبة التمثيل الضوئي بينما يف األوراق الكاملة املسنة تتجه حركة 
العناصر الثالثة للتناقص، وحدد فترة ثبات نسبي حلركة هذه العناصر يف األوراق لبضعة أسابيع 
خاصة عندما تكون يف احلد األدنى من تركيزها وأشار إلى أن حتليل األوراق ميكن االعتماد عليه 

كدليل للحالة الغذائية للنبات.
يف دراسة قام بها Ibrahim and Mougheith (1974) ملعرفة محتوى األجزاء النباتية من عناصر 
النيتروجني والفوسفور والبوتاسيوم يف عدة أصناف مصرية من النخيل، الحظا أن النسبة املئوية 
للنتروجني يف خوص األوراق كانت أعلى من اجلريد وبينا أن الساق ال يخزن املركبات النيتروجينية 
بل يكون موصل لها وأن خوص األوراق احلديثة أعلى يف محتواه النتروجيني من خوص األوراق 
الكاملة وأن األصناف تختلف كذلك يف احملتوى حيث كأن التركيز يف األوراق احلديثة 2.60 % 
تركيز  الكاملة فإن أعلى  أما يف األوراق  1.86 % يف بنت عيشة  بلغ  بينما  قي صنف احلياني 
كأن 2.48 % يف صنف السمأني وأقل تركيز 1.15 % يف صنف بنت عيشة. ولم يالحظا أي 
اختالف بني محتوى اخلوص واجلريد من عنصر الفوسفور وأن تركيز العنصر يف األوراق الكاملة 
واحلديثة كأن متقارباً، بينما محتوى األوراق احلديثة من البوتاسيوم أعلى من األوراق الكاملة 
حيث بلغ 1.08 %يف صنف حلوة مدرة و0.48 % يف صنف بنت عيشة بينما يف األوراق الكاملة 
كانت النسبة 0.38 % يف صنف الزغلول و 0.30 % يف صنف بنت عيشة وخلصت الدراسة إال 
أن أفضل جزء إلجراء التحاليل لعناصر النيتروجني والفوسفور والبوتاسيوم هي األوراق احلديثة 

وأن حتليل األوراق هو الدليل الصحيح لتقدير احلالة الغذائية للنبات.
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الكاملة  األوراق  منخفضة يف  النيتروجني  لعنصر  املئوية  النسبة  أن  إلى   )1979( إبراهيم  أشار 
تذبذب  وأن  والزهدي  واخلستاوي  أصناف  يف  وأيلول  حزيران  أشهر  خالل  احلديثة  واألوراق 
النيتروجني يف األوراق الكاملة كأن أكثر من األوراق احلديثة وأن األوراق الكاملة كانت أعلى يف 
محتواها من احلديثة والحظ توافق بني زيادة تركيز الفوسفور يف األعماق السفلى من التربة وزيادة 
تركيزه يف أوراق النخيل وأن النسبة املئوية للفوسفور كانت منخفضة يف األوراق الكاملة واحلديثة 
األوراق  من  أكثر  الكاملة  األوراق  يف  واضح  االنخفاض  وهذا  وشباط  وأيلول  حزيران  أشهر  يف 
احلديثة وأن سلوك الفوسفور متماثل يف كال األوراق الكاملة واحلديثة واألوراق احلديثة أعلى يف 
محتواها من الفوسفور من األوراق الكاملة وظهر توافق واضح بني حركة البوتاسيوم يف كال األوراق 
التربة خالل فترات الدراسة وأن  البوتاسيوم يف األوراق ويف  الكاملة واحلديثة وبني زيادة تركيز 
الفترة التي كانت فيها النسبة املئوية للبوتاسيوم منخفضة يف أوراق األصناف الثالثة هي حزيران 
مت  الدراسة  هذه  ويف  البوتاسيوم.  من  محتواها  يف  أعلى  احلديثة  األوراق  وكانت  األول  وكانون 
حتديد الفترات الزمنية التي كانت فيها النسبة املئوية لعناصر النيتروجني والفوسفور والبوتاسيوم 
وأن  شباط(  األول،  كانون  أيلول،  )حزيران،  أشهر  وهي  املدروسة  األصناف  أوراق  يف  منخفضة 
األوراق الكاملة أعلى يف محتواها من النيتروجني من األوراق احلديثة بينما األوراق احلديثة أعلى 
يف محتواها من الفوسفور والبوتاسيوم والحظ وجود ارتباط معنوي بني تراكيز العناصر يف األوراق 
الكاملة والثمار واألوراق احلديثة والثمار ويف األوراق الكاملة واحلديثة وكأن معامل االرتباط موجب 
بعض  معنوي سالب يف  وارتباط  والفوسفور  النتروجني  من  النباتية  األجزاء  إلى محتوى  بالنسبة 
الفترات وموجب يف فترات أخرى بالنسبة لعنصر البوتاسيوم. وأن االرتباط معنوي سالب بني تركيز 
عنصر النيتروجني يف األوراق الكاملة وأعماق التربة املختلفة ولم يظهر ارتباط معنوي بني األوراق 
الكاملة واحلديثة وأعماق التربة بالنسبة لعنصر الفوسفور ويوجد ارتباط معنوي بني تركيز عنصر 
البوتاسيوم يف األوراق الكاملة واحلديثة واألعماق األولى من التربة 0-60 سم لصنفي اخلضراوي 

واخلستاوي يف حني لم تظهر أي قيمة معنوية ملعامل االرتباط بالنسبة لصنف الزهدي

5- درجة حموضة التربة pH وعالقته بصالحية العناصر الغذائية للنبات 
درجة تفاعل التربة أو الـ pH )اللوغاريتم السالب لتركيز أيون الهيدروجني يف الوسط ُمعبراً 
عنه باملول / لتر pH = -(log[h]) ( يعتبر تفاعل التربة من العوامل املهمة التي جتعل األرض 
وسط مالئم لنمو النباتات والكائنات الدقيقة املوجودة بها، واملقصود بتفاعل التربة هو أن التربة 
 pH حامضية - متعادلة - أو قاعدية( ودرجـة احلـمـوضـة أو القاعـديـة تـقـاس بـما يُـعـرف بـرقـم(
ويتم تقدير درجة حموضة التربة يف معلق تربة حمللول إلكتروليتي مخفف )غالباً 0.01 موالر من 
كلوريد الكالسيوم أو بواسطة املاء، علماً بأن يف احلالة األولى تكون القيمة املتحصل عليها أقل 
منها يف احلالة الثانية مبقدار يتراوح بني 0.3-1.0 وحدة أي مبتوسط 0.6 وحدة، ويرجع ذلك 
إلحالل الكالسيوم محل الهيدروجني املتبادل على أسطح الغرويات األرضية وينطلق األيدروجني 
أكثر  مشاكل  ذات  احلامضية  األراضي  تكون  عموماً  نشطة(.  ويف صورة  األرضي  احمللول  إلى 
رقم  يتراوح  حيث  أوروبا  وسط  يف  احلامضية  األراضي  وتتركز  القاعدية،  باألراضي  باملقارنة 
القاعدية تتركز يف املناطق  5-6.5. يف حني جند أن األراضي  3-8 مبتوسط  pH فيها من  الـ 
اجلافة وتكمن مشاكلها يف زيادة نسبة األمالح أو الصوديوم بها. عادًة يكون كل من الهيدروجني 
أو األلومنيوم املتبادل على أسطح الغرويات األرضية هو املسبب خلفض درجة حموضة التربة 
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pH حيث يؤدى انطالق الهيدروجني من على سطح الغروى إلى احمللول األرضي إلى زيادة كمية 
ينتج من  السبب أيضا  إلى خفض درجة احلموضة، ونفس  يؤدى  به وهذا  النشط  الهيدروجني 
خروج أيون األلومنيوم من على أسطح التبادل نتيجة عملية التبادل األيوني ومع حدوث التحلل 

املائي لأللومنيوم ينتج أيونات األيدروجني كما توضحها املعادلة التالية: 
Al+3 + 3H2O g  Al)OH(3 + 3H+

تؤثر درجة حموضة التربة على نشاط الكائنات احلية الدقيقة وعلى انطالق العناصر الغذائية 
أو العكس. وهناك عالقة مهمة بني  إلى الصورة األكثر تيسراً  وحتولها من الصورة األقل تيسراً 
درجة تفاعل التربة ومدى جاهزية أو تيسر العناصر الغذائية لالمتصاص من قبل النبات وكما يلي: 

درجة تفاعل التربة pH املؤثرة على جاهزيتهالعنصر

N8-5.8

P7.5-6.5

K7.5-6.0

Ca, Mg8.5-7.0

Fe6-4

B7-5

6- ملوحة التربة )دورة األمالح(
جتمع األمالح يف منطقة انتشار اجلذور يسبب نقص شديد يف امتصاص العناصر الغذائية 
الالزمة للنبات خاصة البوتاسيوم واملغنسيوم والكالسيوم مما يؤدي إلى ضعف النمو وانخفاض 
إنتاجية النبات كماً ونوعاً، وتنتقل األمالح املتراكمة يف أوعية اجلذور إلى الساق واألوراق وأن 
األمالح املتراكمة يف األوراق ميكن أن تسحب منها إلى اجلذع وأكثر العناصر بقاء يف األوراق هي 

Ca وB وMn والسليكون.

7- نسبة )الجير( 
األراضي  تكون عالية يف  الكالسيوم  كربونات  األراضي على نسب مختلفة من  حتتوي معظم 
الثقيلة القوام ونسبة أقل من 10 % يف األراضي اخلفيفة القوام وزيادة نسبة كربونات الكالسيوم 

يف التربة تؤدي إلى رفع pH درجة احلموضة مما يقلل من تيسر معظم العناصر الغذائية.

8- قوام التربة
يقصد به درجة خشونة أو نعومة حبيبات التربة )الرمل،السلت،الطني، احلصى( وحتدد عن 
طريق التحليل امليكانيكي للتربة، وتتأثر حالة تيسر العناصر الغذائية بقوام التربة ومدى احتوائها 
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على معادن الطني ونوعية هذه املعادن إذ أن زيادة نسبة الطني يف التربة يزيد من قدرتها على 
االحتفاظ باملياه والعناصر الغذائية

9- الكائنات الحية الدقيقة
من  هائلة  أعداد  توجد  فيها،  الغذائية  العناصر  وتيسر  التربة  أحياء  بني  كبير  ارتباط  هناك 
الكائنات احلية الدقيقة تعيش يف التربة، ومعظمها سواء كانت نباتية أو حيوانية توضع مجموعات 
امليكروبات ومنها البكتريا والفطريات واالكتوميستات والطحالب والبر وتوزوا والفيروسات حتت 
امليكروفيونا  اسم  حتت  توضع  األرضية  واحلشرات  والديدان   ،)Microflora( امليكروفلورا  اسم 
)Microfauna(، وكثافة كل نوع من هذه الكائنات يف التربة يتوقف على الظروف السائدة يف التربة.
هذه الكائنات لها تأثيرات نافعة يف التربة وبعضها يسبب أمراض أو أضرار للنباتات تقوم أحياء 
التربة بتفكيك املواد العضوية الطبيعية، وحتسني خصوبة التربة عن طريق حتلل أنسجة النباتات 
واحليوانات فيها، ودمج النواجت واملعادن احملررة مع التربة. حتوِّل أحياء التربة بشقيها الفلورا 
 )humus( النباتية والفونا احليوانية املواد املتحللة إلى معقد عضوي مهم يف التربة يسمى الدبال
يتركب من نحو 60 % كربون ونحو 6 % من النيتروجني إضافة إلى مركبات فينولية وفوسفاتية 
عضوية وسكريات معقدة وغيرها، ومتزج أحياء التربة بحركتها الدبال مع التربة، مما يساعد 
على حتسني خواص التربة بتفتيت حبيباتها وتهويتها وحركة املاء فيها وجتعل الدبال املتكون يف 
متناول األحياء الدقيقة. تقوم األحياء املجهرية بهدم الدبال وحتللّه، بصورة بطيئة محررة منه 

املغذيات النباتية بعد موت هذه األحياء.
10- عمق وتوزيع املجموع اجلذري 

11- رطوبة التربة 
12- التهوية

13- درجة حرارة التربة 
14- مقدرة الكاتيونات على التبادل

التبادل األيوني والسعة التبادلية الكاتيونية
)Ion Exchange and Cation Exchange Capacity(

عملية  بعد  أهمية  الطبيعة  يف  املوجودة  التفاعالت  أكثر  من  األيوني  التبادل  تفاعالت  تعتبر 
التمثيل الضوئي ملا لها من أهمية يف تغذية النبات. وكما هو معروف بأن غذاء النبات عبارة عن 
مجموعة من العناصر الكيميائية يف صورة أيونية، وتؤثر كمية ونوعية هذه األيونات املوجودة يف 
التربة على إمداد النباتات بحاجتها من الغذاء. ولتوضيح أهمية التبادل األيوني فإنه من األهمية 
معرفة أن غذاء النبات يكون يف الصورة األيونية للعناصر، وهذه األيونات ال توجد يف احمللول 
األرض فقط بل توجد أيضا مدمصة على أسطح الغرويات األرضية وخاصية االدمصاص هي 
التي حتفظ أيونات العناصر، فلو أن غذاء النبات كأن ذائبا يف احمللول األرضي، فإنه سرعان 
ما يفقد بالغسيل، وبالتالي يحرم النبات من االستفادة منه. والتبادل األيوني ببساطة عبارة عن 
عملية عكسية )Reversible process( للتبادل بني األيونات املوجودة يف احمللول األرضي وتلك 
املوجودة على أسطح معقدات التبادل، ويف حالة تالمس أسطح معقدات التبادل فمن املمكن أن 
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يحدث التبادل بني األيونات دون مرور األيون باحمللول األرضي، وهذا ما يعرف بالتبادل بالتماس 
بني الغرويات األرضية. ويشمل التبادل األيوني تبادل كل من الكاتيونات واألنيونات، ويعتبر تبادل 

الكاتيونات أكثر أهمية ووضوحاً من تبادل األنيونات بالنسبة لتغذية النبات.

طرق معرفة نقص العناصر وتحديد الحاجة لألسمدة 
1- عالمات نقص العناصر

املظاهر العينية والتي تشمل املالحظة احلقلية للنبات حيث تظهر على النبات وبشكل خاص 
على األوراق عالمات معينة تشير إلى نقص العناصر الغذائية وهذه العالمات متيز نقص عنصر 
معني عن اآلخر وهي معروفة للمختصني وتوجد هناك أدلة توضح ذلك )بطئ النمو عن املعدل 
الطبيعي أو تقزم النبات أو تورد يف التفريع أو تغير يف لون األوراق أو يف شكلها أو جفاف أطرافها 

أو سقوطها بنسبة كبيرة(.

 )Soil analysis( 2- تحليل التربة
أكثر الطرق فعالية يف معرفة محتوى التربة من العناصر وهي األساس لتقدير االحتياجات الفعلية 
للمحصول من األسمدة وتوضح لنا درجة الكفاية أو النقص من العناصر، وتتم بأخذ عينات من تربة 

احلقل أو املزرعة ومن أعماق مختلفة وحتليلها ملعرفة نسبة العناصر الغذائية واملادة العضوية. 

 )Plant analysis( 3- تحليل أنسجة النبات
الورقة هي النسيج النباتي الذي يعكس حالة النبات الغذائية، لذا يفضل أخذ عينات من األوراق 
النبات وحتليلها ملعرفة نسب العناصر الغذائية ومستواها  يف عمر معني ومن مكان محدد من 
وحتديد النقص فيها، ويشير أبو عيانه والثنيان )2008( إلى أن نخلة التمر تستهلك سنوياً من 
خالل السعف والثمار كميات كبيرة من العناصر الغذائية تبلغ حوالي 2 كغ وميكن حتويل هذه 
الكمية إلى الدومن أو الفدان أو الهكتار وحسب عدد األشجار املزروعة اعتماداً على مسافات 

الزراعة املتبعة وكما مبني يف اجلدول رقم )5(.
جدول رقم )5( كميات العناصر املستهلكة من األوراق والثمار

املجموع )غ(الكمية املستهلكة )غ( بالثمارالكمية املستهلكة )غ( بالسعفالعنصر

472.4272744.4نيتروجني

47.730.878.5فوسفور

422.6310.8733.4بوتاسيوم

218.980.2299.1كالسيوم

36.46.742.1صوديوم
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5.81.87.6حديد

1.20.351.37منغنيز

1.30.982.28زنك

1206.3703.631909.93املجموع

ويالحظ من اجلدول أعاله أن كمية العناصر املستهلكة يف األوراق تعادل ضعف ما تستهلكه 
الثمار وأكثر العناصر استهالكاً هي النيتروجني يليه البوتاسيوم فالكالسيوم ثم الفوسفور، ويجب 
الثمار  طريق  عن  ثانية  التربة  إلى  يعود  املفقودة  العناصر  هذه  من  كبير  جزء  أن  إلى  اإلشارة 
املتساقطة على األرض والسعف الذي يترك على أرض البستان لفترة طويلة ويتحلل يف التربة. 
وحددت العديد من الدراسات االحتياجات السمادية لنخلة التمر، وذلك اعتماداً على طبيعة التربة 
العديد من احملاصيل وأشجار  إن  الزراعة. فكما هو معروف،  فيها األشجار، وطريقة  املزروعة 

الفاكهة تزرع بني أشجار نخيل التمر، ويف هذه احلالة تكون االحتياجات السمادية مختلفة.
من  محتواها  ومعرفة  الثمار  جني  بعد  النخيل  إلى ضرورة حتليل سعف  الدراسات  وأشارت 
العناصر الغذائية مقارنة بالكمية القياسية الواجب توفرها واالستفادة من ذلك عند وضع برامج 
الثمار يف  التسميد وكما يف اجلدول رقم )6( الذي يبني نتائج حتليل السعف بعد موسم جني 

مشروع الباطن عام 2005.
جدول رقم )6( محتوى السعف من العناصر الغذائية والكميات الواجب توفرها بعد اجلني

محتوى السعف من العناصر بعد العنصر
اجلني مباشرة

الكمية أو النسبة الواجب توفرها
يف السعف

2.8-3 %1.25 %نيتروجني

0.19-0.21 %0.59 %فسفور

1.5-1.8 %0.65 %بوتاسيوم

0.30-0.35 %0.084 %مغنيسيوم

150-200 مغ/كغ29 مغ/كغمنغنيز

15-20 مغ/كغ5.05 مغ/كغزنك

 ومن اجلدول أعاله يتضح نقص العناصر الغذائية بالسعف عن الكمية الواجب توفرها عدا 
عنصر الفسفور وهذا ما يجب مراعاته عند وضع برنامج التسميد )أبو عيانه والثنيان، 2008(، 
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أن نخلة التمر تستمد احتياجاتها من العناصر الغذائية الذائبة يف املاء أو احملمولة بوساطته وال 
بد من معرفة أعماق التربة التي حتصل فيها النخلة على احتياجاتها املائية خاصة وأن 80 % من 
جذور النخيل متتد حتى عمق 120 سم داخل التربة، وتعّمق اجلذور يف التربة يعتمد على مستوى 
املاء األرضي فيها، لذا يجب العناية باحلالة الغذائية لألشجار والري حتى بعد جني الثمار خاصة 
يف األصناف املتوسطة النضج كما أن نقص العناصر الغذائية عن احلد األمثل يعرض األشجار 

إلى إجهاد نقص العناصر.

التسميد
االرتباط وثيق ومباشر بني نوع التربة التي تنمو فيها أشجار نخيل التمر واحتياجات األشجار 
املائية والتسميدية، وأشار بيتر دي فيت )2005( أن متطلبات أشجار النخيل من العناصر الغذائية 
تختلف حسب نوعية التربة والعوامل املناخية السائدة والصنف فالنخلة تنتج 15-30 سعفة سنوياً 
و10-20 طلعة وهذه العملية تؤدي إلى ففدان أو استنزاف كمية من العناصر الغذائية )472 غ من 
النيتروجني و47 غ من الفوسفور و422 غ من البوتاسيوم( يضاف إلى ذلك ففدان العناصر الغذائية 
ألسباب أخرى مثل الترشيح والتطاير، وأشار Al-Rawi (1996) إلى أن فاعلية أو كفاءة استخدام 
األسمدة من قبل األشجار تكون بنسبة 30 % ووفق هذه املعادلة ميكن حتديد كمية السماد التي 
حتتاجها النخلة الواحدة سنوياً 1480 كغ من النيتروجني و0.14 كغ من الفوسفور و1.250 كغ من 

البوتاسيوم.

االحتياجات السمادية 
تستنزف نخلة التمر سنوياً كميات كبيرة من العناصر الغذائية وذلك يف عمليات النمو اخلضري 
وإنتاج السعف اجلديد واحلاصل الثمري إضافة إلى أن كميات أخرى من العناصر تفقد بعملية 
التقليم التي تشمل إزالة األوراق اجلافة وبعض األوراق اخلضراء وقواعد األوراق وبقايا الطلع 
القدمي والعراجني. وتفقد كميات أخرى عن طريق الثمار املتساقطة. وتشير الدراسات السابقة 
يفقد  نخلة،   120 التمر وعددها  نخيل  بأشجار  املزروع  الواحد  الهكتار  أن  إلى  كاليفورنيا  يف 
سنوياً كميات كبيرة من العناصر الغذائية الرئيسة عن طريق استنزاف األشجار لهذه العناصر 
يف النمو وتكوين األوراق اجلديدة والثمار، إضافة إلى أن عملية تقليم أشجار التمر التي جتري 
بإزالة السعف اليابس واألخضر وبقايا العذوق القدمية )العراجني( تسبب ففدان كميات كبيرة 
من هذه العناصر. وقدر ما تستهلكه النخلة الواحدة إلعطاء حاصل مقداره 45 كغ من التمر بـ 
600 غ من الفسفور225 غ من البوتاسيوم، وقدر ما يفقده الهكتار الواحد سنوياً من العناصر 

54 كغ N، و7 كغ P، و144 كغ K. وكما مبني يف أدناه:

الكمية املستنزفة من قبل العنصر
األشجار )كغ(

الكمية املفقودة بعملية التقليم 
املجموع)كغ(

N292554

P527
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K7074144

)Haas and Bliss ،)1935(Embleton and cook ،)1947املصدر

وما جتدر اإلشارة إليه، هو أن جزءاً كبيراً من هذه العناصر املفقودة يعود إلى التربة ثانية عن طريق 
الثمار املتساقطة على األرض والسعف الذي يترك على أرض البستان لفترة طويلة ويتحلل يف التربة.

)بقايا  الثمرية  والسيقان  املتساقطة  والثمار  املقلمة  النخيل  أوراق  أخرى، جمعت  دراسة  ويف 
العناصر  من  محتواها  ملعرفة  كيميائي  حتليل  عملية  لها  وأجريت  وفرمت  وقطعت  العذوق(، 

الغذائية الرئيسة، فكانت النتائج:

N% P% K %اجلزء النباتــــي

0.33 – 0.0250.66 – 0.400.062 – 0.66األوراق

3.46 – 0.0174.49 – 0.280.040 – 0.42السيقان الثمرية

ووجد يف ليبيا أن النخلة الواحدة تفقد 82 كغ من املادة اجلافة سنوياً عن طريق جني الثمار 
وتقليم األوراق. ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة يعتقد كثير من املزار عني بأن تسميد أشجار 
بدون إضافة األسمدة وهذا  جيداً  تعطي محصوالً  أن  للنخلة  وأنه ميكن  النخيل غير ضروري 
االعتقاد ينطوي على خطأ كبير حيث أن النخلة حتتاج سنوياً كميات من العناصر الغذائية وكما 

يف اجلدول رقم )7(.
جدول رقم )7( كميات العناصر التي حتتاجها النخلة سنوياً

الكمية )غ(العنصر

472النيتروجني

47الفوسفور

422البوتاسيوم

218الكالسيوم

5.8احلديد

1.2املنجنيز

1.3الزنك
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يكون  بالتربة حتى  للنخلة  املجموع اجلذري  توفيرها حول  كبيرة ويجب  الكميات  وتعتبر هذه 
واسع االنتشار  كبيراً  وإنتاجها وفيراً هذا على الرغم من أن للنخلة نظاماً جذرياً  منوها جيداً 
يتغلغل يف حيز كبير من التربة يصل حجمه إلى 200 م3. فقد تصل اجلذور إلى عمق حوالي 9-7 
الدراسات على  العديد من  املاء والغذاء. ومبقارنة  باحثة عن  10-11 متراً  أمتار وتنتشر أفقياً 
تسميد النخيل فقد أوصت منظمة األغذية والزراعة على إضافة الكميات التالية من العناصر 
السمادية للحصول على محصول 50 كغ من التمر، يجب إضافة 650 غ من النيتروجني و650 غ من 
الفوسفور، 870 غ من البوتاسيوم للنخلة يف العام. إن نخلة التمر تستمد احتياجاتها من العناصر 
الغذائية الذائبة يف املاء أو احملمولة بوساطته وال بد من معرفة أعماق التربة التي حتصل فيها 
النخلة على احتياجاتها املائية خاصة وأن 80 % من جذور النخيل متتد حتى عمق 120 سم داخل 
التربة، وتعّمق اجلذور يف التربة يعتمد على مستوى املاء األرضي فيها، كما أن إضافة األسمدة 
وخاصة النيتروجينية يجب أن يعقبها سيطرة على الري لالحتفاظ باألسمدة يف مجال اجلذور 
والتقليل من فقدها بعملية الغسيل والتطاير، وأن كمية العنصر التي متتصها األشجار من التربة 
تعتمد على: موسم النمو، وتوزيع اجلذور يف التربة، وكمية الكربوهيدرات املتوافرة كونها مصدر 

الطاقة الضروري المتصاص املغذيات. 
إن إضافة عناصر سمادية إلى التربة خالل فترة االحتياجات املائية العالية يؤدي إلى فقدان 
كميات من األسمدة وخاصة النيتروجينية، ألنها سرعان ما تتحول إلى نترات سهلة احلركة يف 
قطاع التربة وسريعة الفقد منه، لذا يفضل تسميد النخيل يف شهور اخلريف وأوائل الربيع، أي 

خالل فترة االحتياجات املائية القليلة، ويتبعه إضافة رية خفيفة لتثبيته يف التربة.

كيفية حساب األسمدة 
من معرفة البرنامج التسميدي املوصى به ألشجار نخيل التمر يف الدولة واملنطقة )التوصية 
يتم طرح  حيث  نوع سمادي  كل  من  إضافتها  الواجب  الكميات  يتم حتديد  املعتمدة(  السمادية 
وإنقاص كميات العناصر الغذائية املتوفرة بالتربة حسب التقييم اخلصوبي من الكميات الكلية 

الواجب إضافتها للتسميد ويحسب ذلك كما يلي:

1- في حالة توفر التوصية السمادية
- حتليل التربة ومعرفة محتواها من العناصر الرئيسية N.P.K ويتم تقديرها )مغ/كغ ويعادل 

.)ppm
- من التحليل إذا كان تركيز النتروجني يف عينة التربة بني )5-10( مغ/كغ تتم إضافة 80 كغ 

من النتروجني الصايف/هكتار 
- أما إذا كان تركيز النتروجني يف عينة التربة احملللة مختبرياً بني )10-15( مغ/كغ فيتم إضافة 

60كغ نتروجني صايف/هكتار ويضاف النتروجني حسب السماد املتوفر يف املنطقة.
النتروجني  كغ من   46 )أي   % 46 فيه  النتروجني  ونسبة  املتوفر  اليوريا هو  كان سماد  إذا   -

الصايف يف كل 100 كغ يوريا(. ويف حال استخدام النسبة األولى 5-10 تكون الكمية كما يلي:
80 × 100 / 46 = 174 كغ يوريا/هكتار.

ويف حالة النسبة الثانية 10-15 تكون الكمية كما يلي: 60 × 100 / 46 = 267 كغ يوريا/هكتار.
 ويطبق املبدأ نفسه على الفسفور والبوتاسيوم.
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2- في حالة عدم توفر التوصية السمادية 
- حتلل عينة التربة مختبرياً فنحصل على X من العنصر )مغ/كغ(/هكتار.

- يحدد االحتياج السمادي للنبات )كغ/هكتار(.
- كمية السماد املطلوبة= احتياج النبات –الكمية املتوفرة يف التربة حسب التحليل.

- للتحويل ما بني مغ/كغ إلى كغ/هكتار يستخدم معامل التحويل وهو )4.8(.
- معامل التحويل يحسب من املعادلة التالية:

10000م2 )هكتار( × 0.4م )عمق التربة( × الكثافة الظاهرية للتربة للعمق وهي )1.2(غ/سم2 
وتعادل طن/كغ = 10000×0.4×1.2= 4800 وللتحويل إلى طن تتم القسمة على 1000=4.8

- نضرب 4.8 × قيمة العنصر من التحليل = كمية العنصر كغ/هكتار.

عدسة: محد الغانبوسي
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مثال:
إذا كان االحتياج السمادي حملصول معني 150كغ نتروجني صايف وكمية العنصر حسب حتليل 

التربة 8 كغ/هكتار فما هي الكمية الواجب إضافتها 8×4.8= 38.4 كغ نتروجني/هكتار
الكمية  وحتسب  نتروجني/هكتار،  كغ   111.6  =38.4-150  = إضافتها  الواجب  الكمية 
حسب األسمدة املتوفرة ونسبة النتروجني فيها إذا كان سماد اليوريا متوفر حتسب الكمية 

= 111.6× 100/46=242.6 كغ يوريا/هكتار.
نترات  كغ   372=100/30×111.6  =  )N نسبة   % 30( متوفر  األمونيوم  نترات  كان سماد  إذا 

األمونيوم/هكتار.
وحسب عدد النخيل يف الهكتار يقسم على العدد = الكمية للنخلة الواحدة.

وتطبق هذه احلسابات على الفسفور والبوتاسيوم.
وبعدها حتسب الكميات املتوفرة على شكل عناصر نقية )صافية( وتعدل على أساس األسمدة 
املتاحة واملتوفرة باملنطقة ونسبة كل عنصر نقي فيها حيث أن العناصر الغذائية تضاف بعدة صور 

وتراكيب كيميائية وكما يف اجلدول رقم )8(.
جدول رقم )8( التركيب الكيميائي لألسمدة ونسب العناصر الغذائية فيها

نسبة العنصر الغذائيالتركيب الكيميائي السماد

CO)NH2(2N % 46يوريا

NH4NO3N % 33نترات األمونيوم

NH4ClN % 25كلوريد األمونيوم

N % 21 وNH4(2SO4S % 24(كبريتات األمونيوم

K2SO4K2O % 50كبريتات البوتاسيوم

N %14 وKNO3K2O % 44نترات البوتاسيوم

Ca)NO3(2N % 15نترات الكالسيوم

KClK2O % 60كلوريد البوتاسيوم

Ca)H2PO4(2 + CaSO4 P2O5 % 20-18سوبر فوسفات الكالسيوم

 Ca)H2PO4(2 P2O5 % 46سوبر فوسفات ثالثي

NH4H2PO4P2O5 % 50-48فوسفات أحادية األمونيوم 
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أنواع األسمدة 
األسمدة العضوية 

تعرف بأنها األسمدة احملتوية بشكٍل كلي أو جزئي على املواد املغذية للتربة على صورة ارتباطات 
عضوية من مصدر نباتي أو حيواني. واألسمدة العضوية توجد بصور مختلفة منها:

- سماد حيواني اعتيادي أو سماد حي متميع سماد دواجن )طيور( وكمبوست )سماد ناضج 
متحلل ميكروبياً بعد تخمره ومعاجلته حرارياً(.

- أسمدة خضراء.
- املخلفات الصلبة.

- مخلفات عمليات خدمة املشاتل واحلدائق.
- نواجت مخلفات املدن.

أهمية األسمدة العضوية
1- تفكك التربة الثقيلة ومتاسك التربة الرملية ومنع اجنرافها.

2- تعديل حموضة وقلوية التربة.
3- زيادة السعة التبادلية الكاتيونية أي زيادة إدمصاص األمونيا والبوتاسيوم والكالسيوم.

4- عند حتللها تنتج غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يكون حامض الكربونيك عند ذوبانه باملاء 
وهذا يقوم بإذابة العناصر الغذائية قليلة الذوبان وحتويلها إلى صورة ذائبة.

5- حتول مركبات البوتاسيوم إلى صورة ذائبة على هيئة نترات أو كربونات.
6- حتول الفوسفات إلى صورة ذائبة أي فوسفات الكالسيوم أو احلديد.
7- زيادة قدرة التربة على االحتفاظ باملاء وزيادة مقاومة النبات للعطش.

8- زيادة النشاط احليوي لكائنات التربة الدقيقة حيث يعمل السماد العضوي كمخزن دائم 
للمغذيات ومينع فقدها ويعمل على  رفع خصوبة التربة وذلك بزيادة النشاط امليكروبي بها. 

إن إضافة األسمدة العضوية مبعدل 5-10 كجم/ سنة من عمر النخلة تعتبر جيدة وتساعدها 
على االستفادة من األسمدة الكيماوية التي تضاف على طول موسم النمو.
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األسمدة الكيميائية 
مركبات كيميائية صناعية معظمها سهلة الذوبان يف املاء، وتوجد أسمدة كيميائية بطيئة الذوبان 
تصلح لتسميد األشجار بشكل عام ومنها أشجار نخيل التمر وحتتوي على عناصر غذائية للنبات وهي:
الفوسفاتية،  )النتروجينية،  مثل  واحد  التي حتتوي على عنصر سمادي  األسمدة  أ( بسـيطة: 

البوتاسية، املغنسيوم، الكالسيوم، وأسمدة العناصر الصغرى(.
ب( مركبـة: األسمدة التي حتتوي على أكثر من عنصر سمادي واحد.

وفيما يلي توضيح لبعض املصطلحات التي تستخدم يف هذه األسمدة:
 رتبة السماد: 

 N/ P2O5 / )K2O( يقصد به النسبة املئوية ملا يحتويه السماد من عناصر غذائية مقدره يف صورة
النتروجني  نسبة  فإن  السماد  عبوه  على  موجود  يكون  الرقم  )هذا   40-10-15 رتبته  الذي  فالسماد 
15 ونسبة الفوسفور 10 ونسبة البوتاسيوم 40( وقد تضاف عناصر أخرى إلى األسمدة املركبة مثل 
الكالسيوم واملغنيسيوم والعناصر الصغرى وأن ترتيب عناصر السماد يف رتبة السماد ثابت ال يتغير 
مبعني )أول رقم دائماً يكون نسبة النتروجني والثاني يكون نسبة الفوسفور والثالث يكون نسبة البوتاسيوم 
والرابع أن وجد يكون الكالسيوم واخلامس أن وجد يكون املغنسيوم ويف حالة عدم وجود عناصر من 
العناصر السابقة يف السماد يكتب مكانه )0( أي سماد رتبته 10-0-40 تكون نسبة الفوسفور فيه )0(.

النسبة السمادية:
النسبة  تكون   15-15-30 لو أن سماد رتبته  إلى بعضها يف السماد يعني  العناصر  هي نسبة 

السمادية 1-1-2.
تراكيب سمادية:

التركيبنوع السماد

NPKسماد مركب

NPK 20:20:20سماد مركب متوازن

NPK 20:10:10سماد مركب عالي النيتروجني

NPK 10:20:10سماد مركب عالي الفوسفور

NPK 10:10:20سماد مركب عالي البوتاسيوم

NPK 20:20:20+TEسماد مركب متوازن مع عناصر صغرى

NPK 20:10:10+TEسماد مركب عالي النيتروجني مع عناصر صغرى

NPK 10:20:10+TEسماد مركب عالي الفوسفور مع عناصر صغرى

NPK 10:10:20+TEسماد مركب عالي البوتاسيوم مع عناصر صغرى

)Cu,Mn, B, Mo, Fe, Zn( تعني العناصر الصغرى : TE
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 )Fertigation or Nutrigation( )التسميد مع مياه الري )الري التسميدي
1- التسميد مع مياه الري يعني إضافة األسمدة )العناصر الغذائية( مع املياه ضمن شبكة الري 
وهذه العملية حتقق وصول األسمدة إلى منطقة اجلذور املاصة وتقلل اجلهد والعمالة مقارنة 

بالتسميد التقليدي ومن أهم فوائدها:
.)Nutrient availability( 1- زيادة العناصر الغذائية املتيسرة

2- زيادة كفاءة امتصاص )Uptake efficiency( العناصر الغذائية
3- اختزال معدالت إضافة األسمدة مع انخفاض االحتياجات املائية.

 .)losses by leaching( 4- تقليل فقد العناصر الغذائية بالغسيل
5- تقليل مخاطر ضرر املجموع اجلذري واملجموع اخلضري من مالمسة األمالح.

6- تقليل عمليات ضغط وكبس التربة )Soil compaction( التي تتم بفعل إجراء عمليات إزالة 
احلشائش واألدغال.

7- انخفاض فرصة تلوث التربة واملياه اجلوفية بامللوثات الزراعية.

ولضمان جناح العملية يراعى اآلتي:
1- توافق األسمدة فيما بينها وعدم حصول حالة التداخل وكذلك مع طبيعة التربة وتركيبها 

الكيمياوي.
2- جدولة الري مبا يتناسب مع االحتياجات املائية والسمادية.

الصيانة  إجراء  مع  األسمدة  وخلط  إلذابة  وخزان  السماد  حاقنة  الري  نظام  يتضمن  أن   -3
الدورية ملنظومة الري.

1 ملي موز/سم يجب عدم استخدام أسمدة حتوي  أكبر من  الري مبياه ماحله  يف حالة   -4
على أنيونات الكبريت والكلوريد مثل كبريتات األمونيوم NH4(2SO4(بل تستخدم أسمدة نترات 
األمونيوم وكذلك يجب عدم استخدام أسمدة كبريتات البوتاسيوم وكلوريد البوتاسيوم بل تستخدم 

K2HPO4 وفوسفات ثنائي البوتاسيوم KNO3 نترات البوتاسيوم
الكالسيوم  كربونات  رواسب  تكوين  إلى  يؤدي   7.5 عن  فزيادتها   pH احلموضة  مراعاة   -5
واملغنيسيوم وفوسفات الكالسيوم واملغنيسيوم مما يسبب انسداد أنابيب الري واملنقطات ويفضل 
استخدام أسمدة لها القدرة على خفض احلموضة pH مع مياه الري، وأن الري مبياه حامضية 
يؤدي إلى خفض مؤقت يف درجة حموضة محلول التربة مما يؤدي إلى زيادة درجة تيسر العناصر 

الغذائية يف بيئة النبات.
يعمل على خفض  النيتروجيني حيث  للتسميد  HNO3 كمصدر  النتريك  يستخدم حامض   -6
درجة حموضة مياه الري pH مما يساعد على تقليل فرصة ترسيب األمالح يف شبكة الري ومنع 
انسداد فتحات الري سواء يف نظام الري بالتنقيط أو الرش أو “الببلر” كما تعتبر أسمدة اليوريا 
ونترات األمونيوم من أكثر مصادر التسميد النيتروجيني استخداماً لإلضافة من خالل مياه الري 
ملا تتميز به هذه املركبات من درجة ذوبان عالية. وسلفات األمونيوم النقية ميكن إضافتها من 

خالل مياه الري 
7- يستخدم حامض الفوسفوريك H3PO4 لإلضافة مع مياه الري كمصدر للتسميد الفوسفاتي 

الالزم حيث يتميز بصورته السائلة وتأثيره اإليجابي على خفض حموضة محلول الري.
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8- نترات البوتاسيوم من أفضل مصادر التسميد البوتاسي والتي ميكن إضافتها من خالل مياه 
الري نظراً لسهولة ذوبانها يف املاء. 

تتميز  الري وهذه  مياه  الصغرى مع  الغذائية  للعناصر  املخلبية كمصدر  الصور  استخدام   -9
بقدرتها العالية على الذوبان يف املاء وصعوبة تثبيتها يف التربة وبالتالي سهولة تيسرها وامتصاصها 
الغذائية  العناصر  إن كفاءة امتصاص  بالغسيل.  الفقد  النبات ولها قدرة على مقاومة  بواسطة 
الصغرى يف صورة مخلبية أعلى 3 5 مرة من كفاءة امتصاص العناصر الغذائية الصغرى املمثلة 
يف صورة سلفات ويجب أن تؤخذ هذه اخلاصية يف االعتبار عند تقدير تكاليف استخدام أي من 

صور العناصر الغذائية الصغرى.
10- استخدام الصور املخلبية FeeEDDHA ذات اللون األحمر الطوبى عن الصورة املخلبية 
يف  تثبيته  يسهل  ال  حيث  الري  مياه  من خالل  لإلضافة  احلديد  لعنصر  كمصدر   )FeEDAT(
األراضي القلوية، وميكن استخدام أي من صور احلديد لإلضافة مثل احلديد املخلوب للتربة يف 

الصورة FeeDHA يف األراضي اجليرية مبعدل 70 غ/ للشجرة. 
الصورة  يف  أو  ماء  غ/لتر   3 مبعدل  سلفات  صورة  يف  ومنغنيز(  )زنك،  عناصر  تضاف   -11
املخلبية مبعدل 1غ/لتر ماء أو اإلضافة للتربة ولتقليل ظهور أعراض نقص عنصر الزنك يجب 
خفض درجة حموضة التربة )pH( بإضافة الكبريت واألسمدة ذات التأثير احلامضي مثل سلفات 

األمونيوم وسلفات البوتاسيوم.
 100 رطل/   0.25 العام مبعدل  واحدة يف  مرة  البوراكس  مادة  استخدام  للبورون ميكن   -12

غالون ماء. 
13- زيادة تركيز عناصر احلديد والزنك واملنغنيز يف احمللول املغذي )مياه الري + العناصر الغذائية( 
حوالي 50 % عند وجود كربونات الكالسيوم )اجلير( يف التربة بنسبة 10.5 % أما إذا زادت نسبة 
اجلير عن 10 % فإنه يفضل إضافة العناصر الغذائية رشاً على األوراق، وهذا صعب يف حالة النخيل.

األسمدة التي ال تصلح للري التسميدي
1- ال يتم استخدام سلفات االمونيا أو نترات اجلير أو نترات األمونيوم اجليري لإلضافة خالل 
مياه الري لبطء أو صعوبة ذوبانها يف املاء نتيجة احتواء هذه األسمدة على قدر غير قليل من 

الشوائب صعبة الذوبان يف املاء مثل اجلير واألتربة.
2- ال تصلح أسمدة سوبر الفوسفات العادي وثالثي الفوسفات لإلضافة مع مياه الري الحتوائها 
على نسبة عالية من املواد صعبة الذوبان يف املاء مثل اجلبس )كبريتات الكالسيوم( وفوسفات 

ثالثي الكالسيوم.
3- ال يفضل استخدام سلفات البوتاسيوم لإلضافة مع مياه الري الحتوائها على شوائب غير 
ذائبة من األتربة واجلير ولكن ميكن استخدام رائق هذا السماد بعد نقعه للتخلص من الشوائب 

واملواد غير الذائبة.
العناصر   + الري  )مياه  املغذي  واملنغنيز يف احمللول  والزنك  تركيز عناصر احلديد  زيادة   -4
الغذائية( حوالي 50 % عند وجود كربونات الكالسيوم )اجلير( يف التربة بنسبة 10.5 % أما إذا 
زادت نسبة اجلير عن 10 % فإنه يفضل إضافة العناصر الغذائية رشا على األوراق، وهذا صعب 

يف حالة النخيل.
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األسمدة التي تضاف إلى التربة
1- يفضل استخدام سماد سلفات األمونيوم لإلضافة إلى التربة مع األسمدة العضوية خالل 
من  اإلسراع  على  تساعد  اجلديدة حيث  للزراعات  األرض  إعداد  أو  الشتوية  اخلدمة  عمليات 

حتلل.
2- يفضل استخدام سماد سوبر الفوسفات العادي لإلضافة إلى التربة مباشرة خالل عملية 
التجهيز للزراعات اجلديدة أو خالل عمليات اخلدمة الشتوية وإمكانية االستفادة من محتوي هذا 

السماد من اجلبس يف حتسني اخلواص الطبيعية. 
3- يفضل استخدام سوبر الفوسفات املركز وثالثي الفوسفات يف األراضي الصحراوية حديثه 
لوحدة  النقل  تكاليف  توفير  وبالتالي  منهما  بكل  الفوسفات  نسبة  الرتفاع  وذلك  االستصالح 

الفوسفات ويف جميع احلاالت
التربة مباشرة يف  إلى  البوتاسية  النباتات من األسمدة  احتياجات  50-75 % من  إضافة   -4

صورة سلفات البوتاسيوم خالل عملية اإلعداد للزراعات اجلديدة أو خالل عمليات اخلدمة

 )salt index( الدليل الملحي لألسمدة
جميع األسمدة تتميز بأن لها دليل ملحي )salt index( وهي تساعد يف حتسني االتزان األيوني 

يف التربة، واجلدول رقم )9( يبني الدليل امللحي لبعض األسمدة الشائعة االستخدام.
جدول رقم )9( الدليل امللحي لبعض األسمدة الشائعة 

الدليل امللحينوع السماد

100نترات الصوديوم

105نترات األمونيوم

75اليوريا

34فوسفات ثنائي األمنيوم

10سوبر فوسفات ثالثي

114كلوريد البوتاسيوم

74نترات البوتاسيوم

45كبريتات البوتاسيوم

 
يتضح من اجلدول أعاله أن سماد السوبر فوسفات الثالثي أقل األسمدة الفوسفاتية تأثيراً 
على متلح التربة، وكبريتات البوتاسيوم هي أقل األسمدة البوتاسية أثر على متلح التربة مقارنة 

باألسمدة البوتاسية األخرى.
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مواعيد إضافة األسمدة
تضاف األسمدة حسب البرنامج الزمني املناسب فعلى سبيل املثال تضاف األسمدة البوتاسية 
والفوسفاتية يف أشهر اخلريف والشتاء. بينما تضاف األسمدة النيتروجينية يف الربيع وأثناء النمو 

اخلضري للنبات.

مواعيد اإلضافةنوع السماد

خالل شهري نوفمبر وديسمبراألسمدة العضوية

بعد اجلني، أول خروج الطلع وحتى عقد الثمار، أكتوبر/يناير/األسمدة النيتروجينية
مارس

من أكتوبر حتى فبرايراألسمدة الفوسفاتية

من عقد الثمار حتى مرحلة التلون، مارس/يونيواألسمدة البوتاسية

إبريل - مايوالعناصر الصغرى

قبل موعد التزهير بشهرالبورون

العوامل المؤثرة على التسميد 
1- عمر البستان أو أشجار النخيل.

2- الظروف املناخية السائدة.
3- مسافات الزراعة والزراعات البينية

4- قوام وتركيب التربة وبشكل خاص نسبة الطني إلى الرمل، ودرجة ملوحتها، يف الترب الرملية 
والكلسية، ارتفاع مستوى الـ pH مع زيادة مياه الري تؤدي إلى عدم االستفادة من عنصر الفسفور.

5- انخفاض درجة احلرارة يؤثر على قدرة اجلذور يف امتصاص العناصر الغذائية.
العناصر  من  الكاملة  االستفادة  عدم  إلى  يؤدى  بالتربة  الصوديوم  كربونات  أمالح  وجود   -6

الغذائية املضافة لذا يجب عالجها بإضافة اجلبس الزراعي واملادة العضوية. 
برنامج  اتباع  يجب  لذا  األسمدة،  من  االستفادة  على  تؤثر  واحلشرية  املرضية  اإلصابات   -7

مكافحة يتالئم مع اإلصابات، ومتوافق مع برنامج التسميد.
8- ارتفاع مستوى املاء األرضي أو الطبقة الكلسية، إن ارتفاع مستوى املاء األرضي وسوء نظام 

الصرف )البزل( يؤثر على امتصاص العناصر، إذا البد من توفر نظام صرف جيد.
9- نوعية مياه الري وطريقة الري ونظام الصرف )البزل(.

10- وضع األسمدة يف مواقع بعيدة عن انتشار اجلذور املاصة. يقلل من استفادة األشجار منه.
امتصاص  من  اجلذور  يعيق  الغدق  أو  اجلفاف  درجة  إلى  التربة  رطوبة  زيادة  أو  نقص   -11

العناصر الغذائية التي توفرها األسمدة املضافة. 
املذيب  الوسط  هو  املاء  النخيل، ألن  تعطيش  وعدم  مباشرة  األسمدة  إضافة  بعد  الري   -12
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إلى  التربة  من  لعناصرها  والناقل  لألسمدة 
النخلة وكذلك عدم زيادة مياه الري ألنها تقلل 
من عنصر النتروجني يف الترب الرملية بشكل 

خاص.

مالحظات خاصة بالتسميد 
النخلة  حول  نثراً  املركب  السماد  إضافة   -1

وتغطى بالتربة أو تذاب مع مياه الري.
2- تضاف األسمدة العضوية لكافة األعمار يف 
شهر نوفمبر مع مراعاة تغطية السماد املضاف 

ملنع تطاير األمونيا وأن يكون السماد العضوي معروف املصدر متخمر جيداً ومعقم للقضاء على 
األحياء والكائنات غير املرغوبة ومنع منو احلشائش واألدغال. ويجب العلم أن السماد العضوي 

يحوي %1 نتروجني أي أن إضافة 50 كغ تعني 500 غ صايف من النتروجني.
السماد  متضمنة  للزراعة  جيدة  خلطة  إعداد  يجب  الفسائل  احلديثة  الزراعة  حالة  يف   -3
العضوي أو البيت موس ويف هذه احلالة ال يضاف السماد العضوي يف السنة األولى من الزراعة.
4- تضاف تلك األسمدة حسب البرنامج الزمني املناسب. فعلى سبيل املثال تضاف األسمدة 
البوتاسية والفوسفاتية يف أشهر اخلريف والشتاء. بينما تضاف األسمدة النيتروجينية يف الربيع 

والصيف أثناء النمو اخلضري للنبات.
5- األفحل )األشجار املذكرة( تسمد يف أشهر سبتمبر/أكتوبر/نوفمبر وهي فترة منو األغاريض 
التي ستظهر يف شهر فبراير أما األشجار املؤنثة فتسمد يف أشهر مارس/أبريل/ مايو وهي فترة 

منو وتطور الثمار.

برامج تسميدية مقترحة
نقترح اتباع برنامج للتسميد العضوي والكيمياوي وكما يلي: 

أواًل: للفسائل الخضرية
يوريا)غ(NPK )غ(السماد العضوي )كغ(موعد اإلضافةالسنة بعد الزراعة

1-5 سنة

250يناير

250مارس

250إبريل

250أكتوبر

25نوفمبر
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ثانيًا: للغراس النسيجية

سماد عضويالسنة بعد الزراعة
 )كغ /غرسة(

سماد كيمياوي مركب
NPK)غ/ غرسة(

5100األولى

10200الثانية 

15250الثالثة

20250 الرابعة

25250اخلامسة

ثالثًا: لألشجار الخضرية والنسيجية المثمرة بعمر 2 سنوات فأكثر

موعد 
اإلضافة

السماد 
العضوي

)كغ(

السماد 
النيتروجيني

)غ(

السماد 
الفوسفاتي

)غ(

السماد 
البوتاسي

)غ(

العنصر 
الصغرى

)غ(

13001250مارس

 ***ابريل

1250مايو

*****1300أكتوبر

50نوفمبر

2000ديسمبر

1300يناير

مالحظة:
- الكميات أعاله لنخلة مثمرة كاملة. 

- يف حالة النخيل يف عمر 5-10 سنة فتكون ثلثي الكمية.
- للفسائل بعمر 1-5 سنة فتكون ثلث الكمية.

- *** إضافة )حديد: نحاس: زنك: منغنيز بواقع 100غ،100غ،50غ،50غ على التوالي(.
- ***** إضافة )حديد: نحاس: زنك: منغنيز بواقع 200غ،200غ،100غ،100غ على التوالي(.

يضاف البورون بواقع 70 غ نخلة قبل اإلزهار يف شهر يناير أو فبراير.



عدسة: صاحل عوض التميمي
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ثانيًا: المياه والري
مصادر المياه

ورد يف القرآن الكـريـم ذكر 23 نوعاً من املياه لكل نوع منها طبيعته اخلاصة وسنشير فقط إلى 
أنواع املياه املتعلقة بالزراعة والري وكما يلي:

اآلية والسورةاملعنىاسم املاء

مـاء األرض
املاء الذي خلق مع خلق األرض، 
ويظل يف دوره ثابتة حتى قيام 

الساعة.
)وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف 

األرض( سورة املؤمنون - اآلية 18

املاء الطهور 
املاء العذب، والنظيف الطاهر.وماء الشرب

سورة  طهوراً(  ماًء  السماِء  من  )وأنزلنا 
الفرقان - اآلية 48 

)هو الذي أنزل من السماِء ماًء لكم منه 
شراب( سورة النحل - اآلية 10

املاء الذي يحيي األرض وينبت املاء املبـارك
الزرع وينشـر اخليــر.

)ونزلنا من السماِء ماًء مباركا فأنبتنا به 
جناٍت وحب احلصيد( سورة ق - اآلية 9

مـاء األنهار 
والينابيع

املاء الذي يسقط من السحاب 
فيجرى يف مسالك معروف[.

)ألم تر أن اهلل أنزل من السماء ماء فسلكه 
ينابيع يف األرض( سورة الزمر - اآلية 21

املـــاء املنهـمر
املتدفـق بغـزاره ولفتـرات طويلة 
الـزرع  فيهلـك  السـماء  مـن 

واحلـرث.
)ففتحنا أبواب السماء مباٍء منهمر( سورة 

القمر - اآلية 11

غير املاء األجــاج  وهو  امللوحة  شديد 
مستساغ للشراب.

)مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج( سورة الفرقان – اآلية - 53 

)هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج( سورة فاطر- اآلية 12 

تشكرون(  فلوال  أجاجا  جعلناه  نشاء  )لو 
سورة الواقعة - اآلية 70 

املاء اجلاري املتجدد اخلالي من املاء غير اآلسن
امللوثات هو ماء أنهار اجلنة.

سورة  آسن(  غير  ماء  من  أنهار  )فيها 
محمد - اآلية 15.

الذي يذهب يف األرض ويغيب املاء الغـور
فيها فال يُنتفع ِمنه.

لَُه  تَْستَِطيَع  َفلَن  َغْوًرا  َماُؤَها  يُْصِبَح  )أو 
َطلًَبا( سورة الكهف - اآلية 41
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املاء الذي نزل يف األرض وغاب املاء املغيض
فيها وغاض املاء )قل ونقص(.

)وغيض املاء وقضى األمر( سورة هود - 
اآلية 44

احلصول املاء املعني ويسهل  يسيل  الذي 
عليه واالنتفاع به.

امللك -  يأتيكم مباٍء معني( سورة   )فمن 
اآلية 30

)و أّلــو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم الــوفــــــيــــر.املاء الغــدق
ماًء غـــدقــاً( سورة اجلن - اآلية 16

املرسالت الشديـد العــذوبة.املاء الفـــرات فراتا( سورة  ماًء  كم  )واسقينا 
- اآلية 27

 )وأنزلنا من املعصراِت ماًء ثّجاجا( سورة ماء السـيـل.املاء الثّجاج
النبأ - اآلية 14 

الموارد المائية
الموارد المائية السطحية 

يتكون جزء هام من هذه املوارد من مياه األنهار التي تنبع من خارج حدود الوطن العربي وهي 
أنهار دجلة والفرات والنيل والسنغال، أي أنها مياه مشتركة أما باقي األنهار وهي مياه أنهار تعبر 
صغيرة مقارنة باألنهار السابقة فهي مياه داخلية غير أن جزءاً أيضاً منها مشترك بني عدة دول 
عربية ويبني اجلدول رقم )10( مختلف هذه األنهار وتوزعها على الدول العربية أو مع دول اجلوار 

غير العربية.
جدول رقم )10( بعض املصادر املائية السطحية املشتركة يف الوطن العربي

االســـم
الدول املشتركة يف النهر

غير العربيةالعربية

أثيوبيا- أوغندا- راوندا- مصر – السودان- أريتيرياالنيل
بوروندي- كينيا- تنزانيا- زائير

تركياسورية – العراقالفرات

تركياسوريةالساجور

تركياسورية – العراقدجلة

إيرانالعراقالزاب الصغير
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إيرانالعراقديالي

لواء اسكندرونسورية – لبنانالعاصي

سورية – لبنانالكبير اجلنوبي

سورية- األردن- فلسطنياليرموك

لبنان- فلسطنياحلاصباني والوزاني

األردن – فلسطنياألردن

أثيوبياالصومالشيبللي

أثيوبياالصومالجوبا

تونس – اجلزائرمجردة

املغرب – اجلزائروادي كير

السينيغال- غينيا- ماليموريتانياالسينيغال

عدسة: علي بن عبداهلل العبد اللطيف
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تختلف التقديرات حول حجم املوارد املائية السطحية املشتركة )وهي األنهار الدولية الرئيسة 
وهي الفرات ودجلة والنيل والسنغال( تشير إحدى الدراسات إلى أن حجمها يف حدود 161 
مليار م3/سنة، ويف دراسة أخرى تدل البيانات أنها يف حدود 174 مليارم3/سنة منها 139 مليار 
ذات منشأ خارجي و35 مليار ذات منشأ داخلي، اجلدول رقم )11(. ويف دراسة أخرى 175 
مليار م3/سنة منها 131.6مليار م3/سنة تنشأ خارجه و43 مليار م3 من الداخل ويف دراسة أخرى 
Abuzeid and Hamdy (2004) فإن هذا احلجم قدر بحوالي 169.7 مليار م3/سنة كمياه ذات 

منشأ خارجي. 
إن االختالف يف األرقام يعود بصورة يف بعض األحيان إلى عدم اعتماد كامل الوارد املائي لنهر 
الفرات البالغ حوالي 32 مليار م3/ سنة واعتمدت فقط حصة سوريا والعراق مجتمعة والبالغة 
16 مليار م3/سنة وهناك أيضاً اختالف بالنسبة لنهر السنغال حيث مت إدخال حصة موريتانيا 

وليس الوارد اإلجمالي للنهر.
مما سبق ميكن القول أن حجم املوارد املائية السطحية املشتركة مع دول غير عربية يتراوح 
170مليار م3/سنة. فإذا ما قارّنا هذه القيمة مع القيمة اإلجمالية للموارد املائية السطحية البالغة 
224 مليار م3/ سنة يتبني لنا أن املوارد املائية السطحية املشتركة تشكل حوالي 76 % من مجمل 

املوارد املائية السطحية.
جدول رقم )11( املوارد املائية السطحية لألنهار الدولية يف الوطن العربي ذات املنشأ اخلارجي والداخلي

منشأ داخليالدولة
مليار م3

منشأ خارجي
مليار م3

مجموع املوارد املائية
يف األنهار املشتركة

2.81618.8سورية 

21.803960.80العراق

0.100.160.26األردن

55.556*0.50مصر

18.525**6.5السودان

3.64.58.1الصومال

0.45.45.8موريتانيا

املجموع )دول املورد 
35.7139.06174.76املشترك(

* هذا الرقم ال يشمل التبخر من بحيرة ناصر والذي يقدر بـ10 مليار م3.
** هذا الرقم ال يشمل التبخر من بحري الزراف واجلبل ومن النيل األزرق ويقدر بـ40 مليار م3
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الموارد المائية الجوفية 
45 مليار م3، ويف دراسة أحدث يف  املوارد املتجددة والقابلة لالستثمار حيث قدرت بحدود  تلك 
حدود 36 مليار م3/ سنة. إال أن Abuzeid and Hamdy (2004) يشيران إلى أنها يف حدود 20 مليار 
م3. يضاف إلى هذه املوارد تلك املتوفرة يف اخلزانات اجلوفية الضخمة التي حتتوي على مخزون 
كبير من املياه اجلوفية غير املتجددة )مثل احلجر الرملي النوبي واخلزانات الكبرى يف شمال أفريقيا 
واجلزيرة العربية والتي يصعب إلى حد ما تقدير حجم مواردها القابلة لالستثمار بصورة فعلية إذ أن 
استثمارها يخضع ملبدأ االستنزاف أو االستخراج املنجمي. وهنا أيضا فإنه تكاد ال تخلو دولة عربية 

من موارد مائية جوفية مشتركة مع دول أخرى عربية أو غير عربية، واجلدول رقم )12( يبني ذلك.
جدول رقم )12( بعض املصادر املائية اجلوفية املشتركة يف الوطن العربي

مالحظاتالدول املشتركةاالسم

السعودية، قطر، البحرين، الكويت، تكوين الدمام
اإلمارات، سلطنة عمان

السعودية، قطر، البحرين، الكويت، تكوين أم الرضمة
اإلمارات، سلطنة عمان، اليمن

تكوينات الوجيد 
السعودية، اليمنوالوسيع والبياض

السعودية، األردنطبقة الديسة

سورية، األردن، السعوديةالطبقة البازلتية

الطبقة املائية يف 
احلجر الكلسي 

األيوسيني
سورية، تركيا

تغذي هذه الطبقة نهري 
اخلابور )نبع رأس العني( 
والبليخ )نبع عني العروس(

طبقة احلجر الرملي 
مصر، السودان، ليبيا، تشادالنوبي

طبقة احلجر الرملي 
حوض مرزقليبيا، النيجريف الباليوزويك

تشكيالت القاري 
حوض العرق الكبيرتونس، اجلزائر، ليبيااألوسط )أو املتداخل(

تشكيالت املركب 
النهائي

تونس، اجلزائر، موريتانيا، مالي، 
املغرب

حوض العرق الكبير- حوض 
تاودني - حوض تيندوف
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مما سبق يتبني لنا أن املوارد املائية السطحية تشكل حوالي 80 % من موارد املياه اجلوفية 
املتجددة يف الوطن العربي على الرغم من االمتداد الواسع للوطن العربي )طبعاً باستثناء موارد 
املياه اجلوفية يف اخلزانات املائية الكبرى ذات املياه اجلوفية غير املتجددة( وهذا يعكس بطبيعة 

احلال الظروف املناخية اجلافة يف املنطقة. 

الموارد المائية غير التقليدية 
يف  املائية  االحتياجات  لتأمني  هاماً  مصدراً  تشكل  التقليدية  غير  املائية  املوارد  أصبحت 
عدد من الدول العربية وخاصة دول اخلليج العربي التي تفتقر إلى موارد مائية عذبة كافية 
أن مت  بعد  البحر  املياه وخاصة مياه  كبيراً يف مجال حتلية  العربي تطوراً  الوطن  وقد شهد 
مياه  لتلبية متطلبات  التحلية كوسيلة  اعتماد  التعاون  وعلى مستوى دول مجلس  استراتيجياً 
الشرب والصناعة وغداً حجم املياه احملالة يف دول املجلس ميثل حوالي 60 % من إنتاج املياه 

احملالة على مستوى العالم. 
يتم  حيث  األولى  بالدرجة  الصحي  الصرف  مياه  فتشمل  التقليدية  غير  األخرى  املوارد  أما 
التركيز على معاجلتها إلعادة االستفادة منها يف الزراعة أو ري بعض أنواع احملاصيل )كالري 
زال  فما  حال  كل  وعلى  الصناعة  يف  أو  وتونس(  املغرب  يف  احلال  هو  كما  للحبوب  التكميلي 
استخدامها محدوداً حيث متثل اآلثار البيئية أهم مشاكل استخدامها إذا لم تؤخذ االحتياطات 
بصورة كافية، على الرغم من أن العديد من الدول العربية أصبحت تصل إلى الدرجة الثالثة من 
مراحل املعاجلة. وبالنسبة ملياه الصرف الزراعي فتأتي مصر على قائمة الدول العربية يف إعادة 
م3/سنة  مليار   5.9 املستخدمة يف حدود  الكميات  تقدر  الزراعي حيث  الصرف  مياه  استعمال 

 .(2004) Abuzeid and Hamdy

الري
من العمليات الزراعية الضرورية لنمو أشجار نخيل التمر خالل مراحل منوها املختلفة، وهي 
عملية مؤثرة على النمو اخلضري واإلثمار، كما أن هناك ارتباطاً مهماً بني جذور النخيل وعملية 
الري، خاصة وأنها جذور ليفية تتصل باحلزم الوعائية بشكل مباشر، وأنها تتعمق داخل التربة 
إلى مسافة تصل ما بني 3-7 أمتار عمودياً، وأفقياً متتد إلى أكثر من 10 أمتار بحثاً عن الرطوبة. 
ومتتاز جذور نخلة التمر بأنها خالية من الشعيرات اجلذرية، وأنها تستطيع حتمل االنغمار باملاء 
لفترات طويلة بسبب وجود الفراغات الهوائية، وهذا ما يجعلها مشابهة جلذور نباتات الرز التي 

تنمو داخل املاء.
الصفات  بعض  إلى  يعود  وهذا  طويلة،  لفترات  واجلفاف  العطش  تتحمل  التمر  نخلة  إن   -1

املورفولوجية فيها، ومنها:
2- انتشار مجموعها اجلذري أفقياً وعمودياً يف التربة حتى وصولها إلى املناطق الرطبة.

3- األوراق )السعف( مركبة ريشية والوريقات )اخلوص( مغطاة بطبقة شمعية لتقليل فقد املاء.
تكون الثغور موزعة على الوريقات بشكل يقلل فقد الرطوبة.

إن عدم توافر مياه الري الكافية للنخلة يؤدي إلى:
4- بطء عملية النمو، وضعف األشجار، وجفاف نسبة عالية من األوراق )السعف(.

2- تأخر عملية التزهير، وتساعد على ظهور املعاومة )تبادل احلمل(.
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3- تساقط الثمار وتدني نوعيتها.
السماء  يف  ورأسها  املاء  يف  دائماً  قدمها  الشجر  سيدة  التمر  »نخلة  املأثور  العربي  القول 
احلارقة«. ميتاز املجموع اجلذري لنخلة التمر بقوته، وتعمقه داخل التربة، وبخلوه من الشعيرات 
اجلذرية، حيث يتم امتصاص املاء والعناصر الغذائية من التربة عن طريق اجلذيرات املاصة، 
ومتتد جذور النخيل أفقياً حتى مسافة 10.5 م، وتتعمق داخل التربة حتى مسافة 4.5 م، وأن 
نسبة ما متتصه جذور النخيل من املياه حسب أعماق التربة املختلفة مبينة يف اجلدول رقم 

 .)13(
جدول رقم )13( نسب امتصاص جذور النخيل من املاء وفق تعمقها داخل التربة

نسبة ما متتصه اجلذور من املاءالعمق

%050 – 60 سم

%6030 – 120 سم

%12015 – 180 سم

%1805 – 240 سم

إن 80 % من جذور النخيل متتد حتى عمق 120 سم داخل التربة، وأن تعمق اجلذور يعتمد 
على مستوى املاء األرضي والطبقة الكلسية. وتختلف كميات املياه التي حتتاجها نخلة التمر من 

منطقة إلى أخرى. 
والعوامل التي يتوقف عليها حتديد االحتياج املائي للنخيل هي:

1- العوامل البيئية )احلرارة/الرطوبة واألمطار/الرياح/أشعة الشمس(
2- نوع التربة، ونقصد به كونها خفيفة )رملية( أو ثقيلة )طينية( املسامية / عمق التربة

3- مصادر ونوعية املياه و نظم الري )الري السطحي أو الغمر/ التنقيط/ الرش/ الفقاعات/ 
الري حتت السطحي(.

4- الصنف، وعمر النخلة وقوة منوها وطريقة زراعتها.
5- قوام وتركيب التربة )رملية، طينية( واملسامية وعمق التربة، وجود طبقة كلسية أو صماء 

وارتفاع مستوى املاء األرضي
احملاصيل  نوعية   / املختلطة  أو  البينية  الزراعات   / الزراعة  )مسافات  الزراعة  كثافة   -6

املزروعة(.
7- وجود طبقة كلسية أو صماء وارتفاع مستوى املاء األرضي.

إن كمية املياه التي حتتاجها الشجرة تختلف حسب الشهر واملوسم ونوع التربة، حيث لوحظ أن 
النخلة حتتاج إلى )9.5( سم/ماء يف شهر كانون الثاني/ يناير، بينما تكون الكمية )33.75( سم/
ماء يف شهر حزيران/ يونيو، ويفضل أن تروى األشجار مرة كل أسبوعني صيفاً يف الترب الرملية، 

 .)1937, Pillsbury( بينما يجب إطالة الفترة والكمية يف الترب الثقيلة
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طرائق الري السطحي
حتتاج طرائق الري السطحي بشكل عام إلى كميات كبيرة من مياه الري، حيث تغمر التربة 

باملاء، وهناك عدة طرائق للري السطحي.

1- طريقة الري بالبواكي )األحواض(
وهذه تتبع يف ري أشجار النخيل احلديثة الزراعة، حيث يتم وضع كل صنف من أصناف النخيل 
يف البستان يف حوض عرضه 1.5 متر وتكون الفسائل يف وسط احلوض أو الباكي متاماً، ويجري 
املاء بني خطني، وطول احلوض يعتمد على نوع التربة، حيث يكون أقصر يف التربة الرملية عنه 
يف التربة الطينية الثقيلة، وكذلك يعتمد على مسافات الزراعة بني األشجار ويجب مراعاة زيادة 
الري هذه  تستبدل طريقة  أربع سنوات  وبعد  كل سنة،  متر  بحوالي  الباكيه  أو  عرض احلوض 

بالطرائق األخرى )األحواض الفردية أو اخلطوط(. 

2- طريقة الري باألحواض الفردية 
مستديرة  أحواض  إلى  البستان  أرض  تقسم 
أو مستطيلة أو مربعة الشكل، ويحيط احلوض 
بنخلة واحدة، ويتم تصميم هذه الطريقة بإنشاء 
قناة ري رئيسة على طول البستان تتفرع منها 
قنوات ري فرعية صغيرة متعامدة عليها، بحيث 
الفرعية  القناة  هذه  ومن  حوضني،  بني  متر 
كل  إلى  املاء  إليصال  فتحات  أو  قنوات  تتفرع 
حوض. وحتتاج هذه الطريقة إلى تسوية التربة 
الري  مياه  توزيع  انتظام  كل حوض لضمان  يف 
يف التربة، ويفضل إجراؤها يف الترب اخلفيفة.

3- طريقة الري بالمصاطب أو الخطوط
حيث تقام خطوط أو مصاطب بني صفوف النخيل، وتطلق مياه الري يف املساحة املتروكة بني 
املصاطب أو اخلطوط، ويفضل اتباع هذه الطريقة يف الترب الثقيلة، حيث ميكن إشباع التربة 

باملياه إلى عمق كاف ويفضل أن ال يزيد طول املصطبة أو اخلط عن 100 متر.

)Tide Irrigation( 4- الري بالمد والجزر
وهذه الطريقة هي املميزة لبساتني نخيل التمر يف مدينة البصرة ويف البساتني على امتداد شط 
العرب الذي تتميز حركة املياه فيه باملد واجلزر، حيث تروى البساتني عند حدوث املد وينسحب 
املاء بعملية اجلزر. وتكون طريقة الري بإقامة أكثر من قناة ري رئيسة وحسب مساحة البستان، 
وتتفرع منها عامودياً فروع ثانوية )جداول(، وهذه تتفرع إلى فروع ثالثية تسمى األصابع )الداير(، 
لذا يطلق على هذه العملية بالري باألصابع )Fingers Irrigation(، ويتراوح عمق الداير الواحد 
ما بني 100-200 سم، وعرضه من 100-300 سم، وعلى هذا األساس يقسم البستان إلى قطع 
ويتراوح طول  8 نخالت،  أو   ،6 أو   ،4 وكل قطعة تضم  )البشتكة(،  منها محلياً  الواحدة  تسمى 
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القطعة )البشتكة( 10-20 متراً، وعرضها من 10-12 متراً، والنخيل يروى مرتني بهذه الطريقة 
مع املد واجلزر. 

5- الري باألفالج مفردها )فلج( 
قناة ري مبنية على سطح األرض أو محفورة يف باطنه 
يف  الواقعة  العيون  أو  اآلبار  من  املياه  لنقل  وتستخدم 
اجلانب العلوي من مستوطنة ما إلى جانب املنحدر الذي 
واملنازل، ويوجد يف سلطنة عمان ما  املزارع  تتواجد فيه 
يقارب سبعة آالف فلج مختلفة األطوال يبلغ معدل طول 
أصغرها 3 كم بينما يصل طول بعضها إلى 10 كم ويوجد 
أقدم األفالج يف منطقة اجلوف وقسمت األفالج إلى ثالثة 

أنواع حسب مصادر تغذيتها.
األول )الداودية(: وهي نسبة إلى سليمان بن داود عليه 
األفالج  ببناء  اجلن  من  جنوده  أمر  أنه  ويعتقد  السالم 
من  املياه  وتأتيه  تدفقه  مستوى  بثبات  النوع  هذا  ويتميز 

سفوح اجلبال.
هطول  تذبذب  مع  متذبذباً  سريانه  يجعل  مما  األمطار  رسوب  من  ويتغذى  )الغيل(:  الثاني 
األمطار وغزارتها والغيل عبارة عن نهير صغير يتبقى بعد هطول األمطار وهو القناة التي تشق 

يف الوادي ليجري فيها ماء النبع ورسوبات األودية من املياه. 
الثالث: يشبه الغيل إال أن مصدر مياهه الينابيع وعيون املياه.

عدسة: الكسندر جون
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طرائق الري الحديثة
)Drip Irrigation( 1- الري بالتنقيط

توزع  حيث  متكاملة،  شبكة  باستعمال  وتتم 
على صورة  أو  متوازيني  على خطني  املنقطات 
رشاش  يستعمل  أو  النخلة،  حول  دائرية  حلقة 
تتراوح كمية تصريفه   )Minisprinkler( صغير 
طريقة  وتتميز  ساعة،  لتر/   120-40 بني  ما 
استعمال الرشاش الصغير بتوزيع املياه بانتظام 
أن  إلى  الدراسات  وأشارت  النخلة.  حول جذع 
الري بالتنقيط يحقق وفرة يف كمية املياه الالزمة 

لري أشجار النخيل مقارنة بطرائق الري السطحي املختلفة. إن أهم مميزات الري بالتنقيط هي:
- تقنني استعمال املياه بشكل كبير، وهي طريقة مناسبة الستعمال املياه املاحلة.

- متنع منو وانتشار األدغال يف البستان، وتقلل من انتشار اآلفات واألمراض الفطرية.
- تكون مالئمة لألشجار احلساسة لطرائق الري السطحي.

- ال تعيق إجراء العمليات احلقلية املختلفة، حيث ميكن إجراؤها يف أي وقت.
- ميكن استعمال األسمدة مع مياه الري بكفاءة ومرونة عاليتني.

- ال تتأثر طريقة الري هذه بهبوب الرياح أو استواء أرض البستان.
- تقلل من استعمال األيدي العاملة ومن حجم املنشآت يف احلقل.

- يتطلب الري بالتنقيط ضغط منخفض يقدر بـ )1-2( ضغط جوي.

تصميم شبكة ري بالتنقيط
أن  افترضنا  إذا 
نخيل  مزرعة  لدينا 
فدان،   5 مساحتها 
فإن االحتياج املائي 
لها يكون 23.5 ×5 
يومياً.  117.5م3   =
لدينا  كان  وإذا 
بئر  من  ري  مصدر 

وإلعطاء  لتر/ساعة،   140 لها  يخصص  النخلة  أن  يعني  فهذا  م3/ساعة،   30 تصريفه  ارتوازي 
النخلة احتياجها اليومي 560 ÷ 140 = 4 ساعة /يومياً.

63 مم،  الواحد منهما  90 مم وخطني فرعيني قطر  وهذه املزرعة حتتاج خلط رئيس قطره 
م/  1.5 عن  املياه  سريان  سرعة  تزيد  ال  أن  على  خاصة،  مبعادالت  األنابيب حتسب  وأقطار 
ثانية، وتركب خراطيم الري وأقطارها 16، 18، 20 مم. وتركب على اخلراطيم املنقطات، وتوزع 
املنقطات حول النخلة إما على خطني متوازيني، أو على شكل حلقة حول النخلة، أو يركب رشاش 

صغير )Minisprinkler( ويكون التصريف ما بني 40-120 لتر/ ساعة.
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2- الري بالفقاعات )النافورات(
 )Bubblar Irrigation(    

وهي طريقة محسنة لنظام الري باألحواض، 
يف  ويتوزع  فقاعة  شكل  على  املاء  ينزل  حيث 
أفضل  من  حديثة  طريقة  وهي  النخلة،  حوض 
وتصل  النخيل  أشجار  لري  املستعملة  الطرائق 
من   %  85-80 بني  ما  إلى  اإلروائية  كفاءتها 

حيث توفير مياه الري، وأهم مميزاتها:
- ميكن ري مجموعة كبيرة من األشجار ملرة واحدة ولفترة زمنية قصيرة.

- ميكن استعمال مياه ذات ملوحة متوسطة لري األشجار.
- تعمل هذه الطريقة على غسل األمالح بعيداً عن منطقة اجلذور.

- تساعد على انتشار اجلذور يف كل مساحة احلوض وإلى أعماق جيدة يف التربة.

3- الري تحت سطح التربة )الخازفات( أو القوارير
بالنسبة  التجربة  يزل يف طور  ملا  وهو  احلديثة،  الطرائق  من  التربة  الري حتت سطح  يعتبر 
ألشجار نخيل التمر، حيث تصل املياه إلى الفسائل أو األشجار البالغة بوساطة أنابيب بالستيكية، 
ويتم توصيل فروع من هذه األنابيب بالقوارير الراشحة املصنوعة من اخلزف املدفونة حتت سطح 
التربة على أعماق مناسبة حسب امتداد اجلذور ويضخ املاء بشكل مباشر إلى التربة، وهو ما يقلل 

من نسبة التبخر الذي يحدث بالري السطحي.
شبكة  على  تعتمد  السطحي  للري حتت  طريقة  هي  بالقوارير  الري  أن   )2006( بدران  وبنّي 
)القارورة(، وهذا  تركب  املنقطات  تركيب  من  بدالً  ولكن  بالتنقيط  للري  التي تستعمل  األنابيب 

النظام مؤلف من:
- مدخل للمياه مع منظم للتدفق يعلوه غطاء شفاف.

- رقبات تركب فوق بعضها حسب احلاجة.
- احلوجلة السفلية التي تستقبل املياه وتنقلها للتربة.

يستقبل منظم التدفق املياه من املدخل املوصول مع الشبكة بخرطوم مرن قطره 8 ملم ويكون 
ظاهراً فوق سطح التربة، بينما تدفن باقي أجزاء القارورة حتت سطح التربة لتوصل املياه بالرشح 

مع املواد املنحلة بداخلها إلى منطقة اجلذور النشطة. وميزات هذا النظام:
- التوفير باملياه بسبب خفض التبخر وما تستهلكه األعشاب من املياه.

- تقليل وجود األعشاب بنسبة 95 %.
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- تقليل عدد العمال الالزمني للري والتعشيب.
- االستفادة الكاملة من األسمدة التي توضع مع مياه الري.

الهضاب  بأراضي  األشجار  غرس  ميكن  حيث  التربة،  وتعديل  تسوية  إلى  احلاجة  عدم   -
واألراضي املرتفعة والوعرة.

طريقة تركيب القوارير 
1- إنشاء حفر حول األشجار بقطر يكون ضعف قطر القارورة، وتوضع القارورة باحلفرة مع 

ترك مدخل اخلرطوم أعلى من مستوى سطح التربة.
2- طمر احلفرة حول القارورة.

3- تعيير منظم التدفق على الكمية املطلوبة لري الشجرة، مع مالحظة أن كمية املياه املتدفقة 
تكون أقل بثلث من كمية املياه الالزمة لري الشجرة حسب املقنن املائي.

أنظمة الري
تعتمد فاعلية نظام الري على مبدأ أساسي يقوم على إيصال املاء بسهولة ويسر إلى منطقة 
امتداد وانتشار اجلذور، ومن خالل التوزيع الطبيعي جلذور، لذا فإن نظام الري الفعال والكفء 
هو من يوصل املاء إلى مواقع االمتصاص النشيطة للجذور، تختلف نظم الري التقليدي واحلديثة 

يف كفاءتها والتي تتراوح بني 40 % و 90 %، ويبني اجلدول التالي كفاءة نظم الري املختلفة:

الكفاءة )%(طريقة الري

40 - 50الري التقليدي

40 – 85الري بالرش

BUBBLER )90الري بالنافورة )الفوار

95الري بالتنقيط
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ال تتم املفاضلة بني نظم الري املختلفة وفقا ملعيار الكفاءة فقط، بل تتم يف ضوء املعايير الفنية 
بالدرجة األولى، وبخاصة مالئمة نظام الري للمحصول. وتؤكد التطبيقات العملية للدول املتقدمة 
يف مجال الزراعة احلديثة للنخيل أن أنسب نظم الري للنخيل ولألشجار املعمرة عامة هو نظام 
الري بالنافورة، نظراً لكفاءتها العالية وسهولة استخدامها وصيانتها بالنسبة لهذه األشجار. أن 
كفاءة الري تتأثر بالصيانة والتشغيل، فمن املتعارف عليه فنياً أن املنشآت وأجهزة الري حتتاج 

إلى صيانة دورية منتظمة.

الشروط الواجب توفرها في شبكة الري
1- أن تتناسب مع طريقة الري املعتمدة وتكون قابلة للتوسع حسب مساحة املزرعة الكلية.

2- ضرورة وجود بركة أو خزان لتجميع املياه من املصدر لتأمني حفظ املياه والري عند احلاالت 
الطارئة ويناسب حجم اخلزان أو البركة مع عدد الفسائل أو األشجار املزروعة ومبا يؤمن املياه 

للري ملدة ثالثة أيام على األقل.
النمو  وموسم  العمرية  واملرحلة  النخلة  وحاجة  يتناسب  املياه ومبا  الكفاءة يف ضخ  عالية   -3

والظروف املناخية ويكون تدفق املياه قوي وسريع.
4- املواد املستعملة جيدة املواصفات ومقاومة للظروف البيئية سهلة الصيانة ومنخفضة الكلفة.
5- وضع أنابيب املياه الرئيسة والفرعية على عمق مناسب وأن تكون احملابس يف مناطق محددة 

ومعروفة تالفياً حلدوث أية إضرار بفعل حركة السيارات واملعدات داخل املزرعة.
يكون نظام الري يحتوي على نقاط للتصفية والتنقية لعزل الشوائب واألجسام الغريبة لتقليا 

انسداد مخارج املياه وضمان تدفق املياه بشكل منتظم

المقنن المائي لنخلة التمر
إن الهدف األساسي من ري أشجار النخيل هو التغلب على العطش أو نقص املياه أو احلد من 
اجلفاف، واملاء يتحرك لألسفل بفعل اجلاذبية األرضية ويتحرك إلى أجزاء النخلة بفعل اخلاصية 
الشعرية، ونوعية التربة تتحكم بحركة املاء وقابلية االحتفاظ به فكما هو معروف بعد فترة من 
التربة  رطوبة  تكون  احلالة  الشعري ويف هذه  املاء  ويتبقى  التربة  من  احلر  املاء  ينصرف  الري 
عند السعة احلقلية )Field capacity( ويستهلك النبات حاجته من هذه الرطوبة حتى يقل املاء 
إلى احلد الذي ال يكفي لنموه ويبدأ بالذبول وتسمى رطوبة التربة عندها بنقطة الذبول الدائم 
)Welting point( والفرق بني النسبة احلجمية لرطوبة التربة عند السعة احلقلية والنسبة عند 
نقطة الذبول الدائم تسمى املاء املتاح للنبات أو املاء امليسر ويقصد بها كمية املاء التي يحصل 
عليها النبات بدون جهد أو طاقة تؤثر على إنتاجه وهذه النسبة تختلف من نبات إلى آخر ومت 

تقديرها للنخيل 0.5 من املاء املتاح. 
والتربة  العالية  واحلرارة  الرطوبي  لإلجهاد  النباتات حتماًل  أكثر  من  النخيل  أشجار  تعتبر 
كماً  اإلنتاج  على  تؤثر سلباً  الظروف  أن هذه  إال  املاء األرضي،  ارتفاع مستوى  نتيجة  الغدقة 

.(Anon, 2002)  ،ًونوعا
 (1993) Barreveld تشير معظم الدراسات إلى ارتفاع االستهالك املائي ألشجار النخيل وبنّي
أن إنتاج كيلو غرام واحد من الثمار يستهلك حولي 2 م 3 من مياه الري، وتختلف قيم االستهالك 
يف  الواحدة  للشجرة  م3   250-200 بني  كاليفورنيا  والية  يف  قدر  فقد  املوقع  باختالف  املائي 
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السنة، Lutrick (2002)، بينما تراوحت االحتياجات املائية للنخيل يف اململكة العربية السعودية 
 ،(Abdurrahman and Al-Nablulsi, 1996( ما بني 2700-3800 ملم باستخدام الري السطحي
وبنّي Liebenbag and Zaid (2002) اختالف قيم االحتياجات املائية للنخيل وفقاً للموقع واملناخ 
املزروعة فيه، ففي اجلزائر تتراوح بني 1500-3500 ملم ويف مصر حوالي 2230 ملم ويف الواليات 
املتحدة األمريكية تتراوح ما بني 2700-3600 ملم ويف العراق ما بني 1500-2000 ملم ويف الضفة 
2500-3200، أما  الغربية لوادي األردن تتراوح قيم االحتياجات املائية للنخيل السنوية ما بني 
يف املغرب بني 1300-2000 ملم ويف جنوب أفريقيا تصل إلى 2500 ملم، ويف تونس يرتفع معدل 
االستهالك الشهري ليصل إلى 241.5 ملم خالل شهر آب وتنخفض إلى 133.9 ملم خالل شهر 
كانون الثاني ويف اليمن قدر االستهالك املائي املوسمي للنخيل بحوالي 1648 ملم ويف الكويت قدر 
Abdu Salamand AL Mazroeei (2008) االستهالك املائي الكامن السنوي بحوالي 2883 ملم 
وقيمة االستهالك املائي الفعلي للنخيل يف نفس السنة بحوالي 2685 ملم، بينما تراوح االستهالك 

املائي الشهري ما بني 74 ملم خالل شهر كانون ثاني و 392 ملم خالل شهر حزيران.
والتربة  العالية  واحلرارة  الرطوبي  لإلجهاد  النباتات حتماًل  أكثر  من  النخيل  أشجار  تعتبر 
كماً  اإلنتاج  على  تؤثر سلباً  الظروف  أن هذه  إال  املاء األرضي،  ارتفاع مستوى  نتيجة  الغدقة 

.(2002) Anon ،ًونوعا

المقنن المائي
النخلة  الفعلية الالزمة لري  الكمية  النخيل ومتثل  يلزم إضافتها لري  املياه  هو أقل كمية من 
للوفاء باحتياجات غسيل  النمو وكذلك  النتح وعلى اختالف مراحل   – التبخر  ولتعويض الفقد 
األمالح املتوقع تراكمها يف التربة ولتعويض انخفاض كفاءة طريقة الري عن 100 % وميكن القول 
بأنه حتديد احتياجات النبات من املياه وتنظيمها من خالل جدولة الري وهناك عوامل أساسية 

تؤثر على تقنني الري: اجلو وطاقته والنبات وطبيعته، واملياه وملوحتها والتربة وقوامها.
إلى  ينتح بنسب مختلفة باإلضافة  نبات طبيعة فسيولوجية جتعله  أن لكل  وما يجب معرفته 
أن املساحة الناحتة تزداد مع منو النبات وهذه تسمى معامل احملصول ومت تقديرها للنخلة بني 

0.8-1 ويعتمد تقدير االحتياجات املائية على عدة عوامل أهمها:
1- السعة احلقلية.
2- رطوبة التربة.

3- عمق الري وهذا يتوقف على نوع النبات وعلى عمر النبات وعادة يكون لألشجار بني 
0-80 سم.

 Q = (qv ƒ.c - qv) x D :وتطبق معادلة خاصة للحساب هي
حيث أن:

الهكتار  للري متر مكعب/هكتار. وتقسم على عدد األشجار يف  الالزمة  املياه  تعني كمية   :Q
وتكون هي كمية املياه الالزمة لري النخلة الواحدة وتختلف حسب طبيعة التربة وعمر الشجرة 

والفصل من السنة. 
qv ƒ.c: تعني رطوبة التربة عند السعة احلقلية % وتقدر أول مرة قبل الزراعة وحسب طبيعة التربة.

qv: تعني احملتوى الرطوبي للتربة وتقاس قبل الري بعدة طرق.

D: العمق ويحدد حسب نوع احملصول وعمره )سم(. وألشجار النخيل يكون العمق 40 سم.
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يعتمد تقدير االحتياج املائي للنخلة الواحدة على الظروف املناخية السائدة يف املنطقة املزروعة 
بالنخيل أوعلى مستوى الدولة وفق األسس التالية:

1- حساب كمية التبخر – النتح )Evapotranspiration(، وهذه تختلف من منطقة ألخرى حسب 
طبيعة املنطقة وطريقة الزراعة، ويؤخذ معدل أشهر الذروة وارتفاع درجة احلرارة وهي حزيران/
يونيو، متوز/يوليو، آب/ أغطس. وميكن أن يكون على سبيل املثال 8 مم/يوم كمتوسط لألشهر 

احلارة.
2- طريقة الزراعة: ويقصد بها مسافة الزراعة بني نخلة وأخرى كأن تكون 8×8 م، أو 10×10م، 

وإذا اعتمدنا 10×10م فتكون املساحة التي تشغلها النخلة 100 متر مربع.
بني  ما  النمو  الكاملة  الفاكهة  أشجار  ألغلب  احملصول  معامل  يقدر  احملصول:  معامل   -3

0.7–0.9 وللنخيل يتراوح ما بني 1-0.8.
4- نسبة التغطية اخلضرية: تتراوح نسبة التغطية اخلضرية ملساحة النخلة الواحدة ما بني 

0.25-1، وحسب عمر النخلة. ومن املعلومات أعاله يكون: 
االحتياج املائي للنخلة الواحدة = كمية التبخر – النتح × املساحة التي تشغلها النخلة × معامل 
احملصول. = 8 × 100 × 0.7 = 560 لتر/يوم، وهذه الكمية تختلف حسب نوع التربة وعمر النخلة 
ومسافات الزراعة وحيث أن الفدان )4200 م2( يحتوي على 42 نخلة، فيكون احتياجه اليومي 

23.5 م3/فدان/يومياً.
أجريت العديد من الدراسات لتحديد املقنن املائي لنخلة التمر، حسب طور النمو وطريقة الري 
املتبعة، وكمية مياه الري التي حتتاجها، والشهور احلرجة للري يف مناطق زراعة وإنتاج التمور 
املختلفة، حيث اختلفت هذه الدراسات يف حتديد كمية املياه الالزمة لري أشجار النخيل وسنشير 

إلى أهمها وكما يلي.
أشـار Hussien and Hussien (1982)، إال أن النخيـل املقـاوم للجفـاف يف منطقـة أسـوان 
يحتـاج إلـى 12 ريـة سـنوياً، علـى أن تبلـغ الفتـرة الفاصلـة بـني ريـة وأخـرى 4 أسـابيع وبواقـع 
300 م3/فـدان يف كل ريـة، وأن حتمـل النخيـل للجفـاف وامللوحـة يعـود إلـى تعمـق جـذوره يف 
التربـة وكفاءتهـا يف عمليـة امتصـاص املـاء والغـذاء مـن أعمـاق التربـة املختلفـة، بينمـا ذكـر 
Abou- khaled etal (1982)، إلى أن نخلة التمر يف املنطقة الوسـطى من العراق حتتاج إلى 
10 ريـات سـنوياً، موزعـة علـى شـهور السـنة، فهـي حتتـاج إلـى )ريـة واحـدة( يف شـهور: أيـار/ 
مايو، وأيلول/ سـبتمبر، وتشـرين األول/ أكتوبر. و)ريتان( يف شـهور: حزيران/ يونيو، ومتوز/ 
يوليـو، وآب/ أغسـطس. و)ريـة واحـدة( تـوزع علـى شـهور: تشـرين الثانـي/ نوفمبـر، وكانـون 
األول/ ديسـمبر، وكانـون الثانـي/ ينايـر، وشـباط/ فبرايـر، وآذار/ مـارس، ونيسـان/ أبريـل. 

والكميـة الكليـة هـي 18000 متـر مكعـب سـنوياً.
ويف دراسة على النخيل البالغ صنف دقلة نور، استعملت طرائق ري مختلفة بالتنقيط وبالرش، 
وكانت النتائج تشير إلى أن استعمال الري بالتنقيط أفضل من الري بالرش، وأن االحتياجات 
السنوية للنخلة الواحدة يتراوح ما بني 150-200 م3 باستعمال 12 منقطاً، وتراوح حاصل النخلة 
الواحدة من 135-145 كغ مقارنة بالري بالرش حيث بلغ احلاصل 109 كغ، وأمكن بهذه الطريقة 

استعمال مياه ري حتتوي على ppm 2000-1000 من األمالح. 
ولقد أوضحت نتائج البحوث يف كاليفورنيا أن نخلة التمر حتتاج إلى 115-135 م3 من املاء يف 

التربة الطينية الثقيلة، و306-459 م3 من املاء يف التربة اخلفيفة سنوياً.
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وقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، بإجراء جتربة ملدة 7 
سنوات يف محطة البحوث الزراعية يف احلمرانية، وذلك لتحديد املقننات املائية )الكميات املثلى 
من املياه( لري أشجار النخيل يف مراحل منوها املختلفة، وقد مت الوصول إلى أنسب كميات مياه 
الري )باملتر املكعب( خالل شهور السنة ملراحل منو شجرة النخيل ابتداء من زراعتها وحتى بداية 
اإلنتاج االقتصادي. وتقدر الكميات اإلجمالية السنوية ملياه الري الالزمة ألشجار النخيل خالل 
 –  26.4 يلي:  العربية املتحدة مبا  1-7 سنوات حتت ظروف دولة اإلمارات  مراحل منوها من 
33.0 – 41.3 – 51.8 – 65.1 – 81.6 – 102.0 م3 / للشجرة للسنوات األولى حتى السابعة 

على التوالي كما يف اجلدول رقم )14(.
جدول رقم )14( كميات مياه الري باملتر املكعب الالزمة ألشجار النخيل خالل مراحل منوها )1-7( سنوات حتت 

ظروف دولة اإلمارات العربية املتحدة )عن شبانة والشريقي 2000(

الشهر
السنة

السابعةالسادسةاخلامسةالرابعةالثالثةالثانيةاألولى

0.530.660.821.021.281.62.00كانون الثاني/ يناير

0.780.981.231.541.922.403.00شباط / فبراير

1.311.642.052.563.204.005.00آذار / مارس

1.832.292.863.584.485.607.00نيسان / أبريل

2.543.183.974.966.208.0010.00أيار / مايو

2.743.434.295.364.048.8011.00حزيران / يونيو

3.934.916.147.689.6012.0015.00متوز / يوليو

4.465.576.968.7010.8813.6017.00آب / أغسطس

3.414.265.236.668.3210.4013.00أيلول / سبتمبر

2.543.183.975.126.408.0010.00تشرين األول/أكتوبر

1.832.292.863.584.485.607.00تشرين الثاني/نوفمبر

0.530.660.821.021.281.602.00كانون األول/ديسمبر

26.4333.0541.3051.7865.0881.60102.00اإلجمالي

199
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مزارع الراحجي
 مت حتديد عدد الريات الالزمة ألشجار النخيل املثمرة سنويا وحسب مرحلة منو الثمار وأشهر 

السنة املختلفة وكما مبني يف اجلدول رقم )15(.
جدول رقم )15( برنامج ري النخيل يف مزارع أوقاف الراجحي

عدد الريات الفترة الزمنيةمرحلة النمو
املالحظاتيف األسبوع

نوفمبر/تشرين 2ما بعد اجلني
4-5ديسمبر/كانون 1

حتتاج النخلة للري الغزير ألن الطلع 
اجلديد يحتاج إلى تنشيط وهذه فترة تكونه 

لذا يجب أن تكون النخلة نشطة وقوية

يناير/كانون 2فصل الشتاء
1-2فبراير/شباط

تقليل الري يف هذه الفترة وبشكل 
خاص عند سقوط األمطار الشتوية

مارس/آذارموسم التلقيح
3-4ابريل/نيسان

الري ضروري لتنشيط منو الطلع 
واالزهار واملساعدة يف عقد الثمار 
ويجب تقليل الري بعد االنتهاء من 
التلقيح ملنع تساقط الثمار العاقدة

منو وتطور 
الثمار

مايو /أيار
4-5يوليو/متوز

زيادة الري لضمان منو الثمار وزيادة 
حجمها وحتسني مواصفاتها وتعويض 
الفقد الكبير للماء بالتبخر –النتح 

بفعل احلرارة العالية.

أغسطس/آبنضج الثمار
1-2أكتوبر/تشرين أول

تقليل الري إلعطاء الثمار الفرصة 
للنضج وحتسن نوعيتها ألن زيادة الري 

تؤخر النضج وتخفض جودة الثمار 
وترفع رطوبتها.

املصدر: أبو عيانة والثنيان )2008( يف مزارع أوقاف الراجحي يف اململكة العربية السعودية
ومت حساب عدد الريات خالل السنة لتكون 124 رية وحدد متوسط كمية املياه بالرية الواحدة 
500 لتر وبذلك يكون معدل االستهالك السنوي للنخل 62 متر مكعب يف حني يبلغ معدل االستهالك 

السنوي يف بعض مناطق اململكة م69.57 متر مكعب.
للنخلة يختلف حسب مناطق زراعتها  السنوي  الفعلي  املائي  أن االحتياج  العذبة )2009( بني 
والظروف املناخية السائدة يف املنطقة وطريقة الري املستخدمة وعدد أشجار النخيل يف الهكتار 
اململكة  درسها يف  التي  املناطق  النخيل يف  السنوي ألشجار  الفعلي  االستهالك  وحدد  الواحد. 

العربية السعودية وحسب طريقة الري بالغمر والتنقيط وكما يف اجلدول رقم )16(.
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جدول رقم )16( يبني االستهالك الفعلي السنوي للنخيل )م3/نخلة( يف بعض مناطق اململكة العربية السعودية

عدد أشجار طريقة الري
النخيل )هـ(

املنطقة

القطيفالقصيمبيشةجنراناملدينةالرياض اخلرج

بالغمر
نسبة الغمر

% 100

100196194192180167151137 نخلة

15013112912812011210192 نخلة

20014014013913012110999 نخلة

الري بالتنقيط 
78787772676055نسبة الغمر 40 %

وميكن اإلشارة إلى أن االستهالك الفعلي للنخيل من املاء هو 50-80 م3 / نخلة سنوياً عند 
استخدام الري بالتنقيط أما يف حالة الري بالغمر فإن متوسط االستهالك هو 100-150 م3/

نخلة سنوياً.
ولكن العديد من املزارعني يضيفون كميات من مياه الري خمسة أضعاف االستهالك الفعلي. أن 
كمية املياه املضافة يف الرية الواحدة تعتمد على السعة التخزينية للتربة والتي تساوي 150 مم/ 
متر عمق، ومبا أن النخيل يحصل على نسبة كبيرة من املاء من خالل تعمق جذوره وباخلصوص 
 X على عمق 1.5 متر. فإن عمق املاء الكلي الذي ميكن إضافته يف الرية الواحدة يكون )150 مم

1.5 م( = 225 مم.
اإلمارات  بدولة  العني  مدينة  ظروف  حتت  التمر  لنخلة  املائي  االحتياج  قدر   )2010( جعفر 
العربية املتحدة وباستخدام نظام الري بالفقاعات للنخلة بعمر 7سنوات، ومت حساب االحتياجات 
املائية ألشجار منفردة ثم حتسب للعدد الكلي يف املزرعة حسب مسافات الزراعة واعتمد على 

ذلك على عدة عوامل هي:
- حساب التبخر –النتح من خالل بيانات محطة األرصاد اجلوية يف مركز األبحاث الزراعية 

وملدة 18عام
- حسب معامل احملصول للنخلة 0.8.

- قوام التربة حسب التقسيم األمريكي للترب الرملية.
- تقدير مساحة السطح املكافئ الناحت حسب عمر النخلة بقياس املسافة من منتصف اجلذع 

إلى نهاية مسقط املجموع اخلضري وهو يعادل طول السعفة األفقية.
- نسبة املاء امليسر وهو املاء الذي ميتصه النبات دون أي جهد يؤثر على النمو واإلنتاج وتبلغ 

حسب تقديرات FAO حوالي 0.5.
- كمية األمطار الساقطة يف املنطقة.

سنوياً  مكعب  متر   69.8 هي  العني  منطقة  ظروف  حسب  للري  الالزمة  املياه  كميات  وكانت 
االعتدالني  الشتاء ويف  أشهر  متر مكعب يف  و11.9  الصيف  أشهر  متر مكعب يف   34.3 موزعة 
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34.8 متر مكعب ومن هذا نستدل أن الكمية التي حتتاجها النخلة يف فصل الصيف تعادل 2.9 
مرة ما حتتاجه يف فصل الشتاء وبلغت نسبة التبخر - النتح 85 % من االحتياجات املائية أي ما 
يعادل 59.3 متر مكعب سنوياً وهذا يدل على أن الظروف اجلوية تلعب دوراً أساسياً يف حتديد 

االحتياجات املائية.
امللك سعود وفق  السنة يف جامعة  الري خالل أشهر  )2012( حددا كمية مياه  عمر وسلمان 

حدين من كمية املياه وكما يف اجلدول رقم )17(.
جدول رقم )17( كمية مياه الري خالل أشهر السنة املختلفة وفترات الري الشهرية

الشهر
كمية املياه يف 
الرية الواحدة 

)لتر(
عدد الريات فترات الري

يف الشهر
كمية املياه 
)لتر( عند 
احلد األول

كمية املياه 
)لتر( عند 

احلد الثاني 

10600800مرة كل ثالثة أيام60-80يناير

10600800مرة كل ثالثة أيام60-80فبراير

1512001500مرة كل يومني80-100مارس

1512001500مرة كل يومني80-100ابريل

1512001500مرة كل يومني80-100مايو

3036003600يوميا120يونيو

3036003600يوميا120يوليو

3036003600يوميا120أغسطس

108001000مرة كل ثالثة أيام80-100سبتمبر

108001000مرة كل ثالثة أيام80-100أكتوبر

159001200مرة كل يومني60-80نوفمبر

159001200مرة كل يومني60-80ديسمبر

2051900021300املجموع

تجربة أردنية
نفذ املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي جتربة عملية عن ري النخيل منشورة بالتقرير 
الفني السنوي ملشروع تقدير االحتياجات املائية ومعامل احملصول للنخيل يف وادي األردن 
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عام 2102، حيث أجريت دراسة لتقدير االحتياجات املائية ومعامل احملصول للنخل يف محطة 
ديرعال للبحث واإلرشاد الزراعي خالل املوسم الزراعي 2011. اختبرت أربع مستويات ري 
باتباع  األسبوعية  املائية  االحتياجات  من   % و125  و100  و75   50 إضافة  وهي  مختلفة 
املجهول  النخيل  وعلى صنفني من  بأربعة مكررات  الكاملة  العشوائية  القطاعات  تصميم 
باستعمال جهاز  للتربة  الرطوبي  االستنزاف  استخدمت طريقة  11 سنة.  بعمر  والبرحي 
التبعثر النيوتروني Neutron Probe( CPN( وتعتبر طريقة تقدير االستهالك املائي الفعلي 
بطريقـة السـتنزاف الرطـوبي باسـتخدام جهـاز التبعـثر النيتـروني من أدق الطـرق املباشرة

)Mazahrih etal , 2008( لذلك فقد استخدمت هذه الطريقة لتقدير االستهالك املائي للنخيل 
 )PVC( يف وادي األردن ويتم تتبع رطوبة التربة من خالل تثبيت أنبوبني من البالستيك املقوى
بقطر 44 مم وبعمق 240 سم لكل معاملة حول الشجرة الوسطى، وقد مت أخذ عينات تربة قبل 
 )SAR( وبعد تنفيذ الدراسة من نفس املواقع ولكافة املعامالت ومت حتديد قيم امللوحة والصودية
ومحتوى التربة من العناصر الكيميائية إضافة إلى جمع البيانات املناخية والنباتية خالل فترة 

الدراسة.
لصنفي   )kc( ومعامل احملصول  املوسمية   )Etc( الفعلي  املائي  االستهالك  قيم  حددت 
النخيل وملختلف املعامالت، فبلغت هذه القيم لصنف النخيل املجهول 1327 و 1639 و1828 
املضافة  املياه  كمية  بلغت  بينما  الترتيب  على  الذكر  السالفة  الري  ملعامالت  مم  و1987 
الترتيب  على  الري  ملعامالت  م3  و67  و53  و40   27 الصنف  نفس  من  الواحدة  للشجرة 
244 ملم، وقد مت تقدير قيم االستهالك  بأن كمية األمطار احملتسبة بلغت حوالي  علماً 
 Penman-Montieth( املائي الكامن األسبوعية والشهرية باستخدام طريقة بنمان مونتيث
معامل  قيم  معدل  كان  بينما  ملم   1920 حوالي  فبلغت  الدراسة  لسنة  املعدلة   )method

احملصول للنخيل صنف املجهول 0.90.
و1683  و1537   1245 البرحي  لصنف  املوسمي  الفعلي  املائي  االستهالك  قيم  وبلغــت 
و1887 ملم ملعامالت الري على الترتيب، وبلغت كمية املياه املضافة للشجرة الواحدة 24 
و37 و49 و61.0 م3 ملعامالت الري على الترتيب، بينما بلغ معدل معامل احملصول السنوي 
الري  نهاية املوسم بأن معاملتي  التربة يف  نتائج حتليل  بينت   0.83 لهذا الصنف حوالي 
50 و75 % قد أسهمتا بشكل كبير يف متلح التربة وزيادة درجة صوديتها خاصة إذا روي 
احملصول بنوعية مياه تزيد ملوحتها عن 2-4 ديسمينز/ م وصوديتها SAR تبلغ 2-4 بينما 
إضافة 100 و125 % من قيمة االحتياجات املائية لم يكن لها تأثير سلبي على التربة. وبينت 
النتائج بأن إنتاج ومنو النخيل يتأثران بشكل معنوي بزيادة أو نقصان كمية املياه املضافة، 
املضافة،  املياه  بكمية  اإلنتاج  تربط  الثانية  الدرجة  من  خطية  عالقة  استنباط  مت  وقد 
وحددت النتائج كميات الري الفعلية التي تضاف للنخلة شهرياً وسنوياً يف مناطق الدراسة 
مزاهرة  نعيم  الدكتور  قبل  )من  اجلدول  وعدل  والنهائي،  املعدل  اجلدول  يف  مبني  وكما 
االحتياجات  برنامج  على  املياه  كميات  2017( حيث مت حساب  والدكتور محمد جيطان، 
املائية )CROPWAT( حسب ورقة الفاو FAO رقم 56 /1998 باعتماد البيانات املناخية 
املتوفرة من محطات األرصاد اجلوية لكل منطقة وكانت النتائج النهائية كما يف اجلدول 

رقم )18(.
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جدول رقم )18( ري النخيل يف مناطق مختلفة متر مكعب دومن

الشهر
 

املنطقة

ديرعال
)غور 

األوسط(

مزرعة 
اجلامعة
)الكرامة(

األزرق
العقبة
)وادي 
عربة(

شرحبيل

9.8035.168.136.8يناير/كانون الثاني

18.72.370.9107.444.1فبراير/شباط

59.148.5126171.772.7مارس/آذار

124.7109184.5228.3104.3ابريل/نيسان

176.2146.2245.5293.2141.3مايو /أيار

189158.9304346.2159.5يونيو/حزيران

200.6169.5339367.5170يوليو/متوز

184.3160.6298.7345.6160.6أغسطس/آب

151.6126.8227.3281.1119.4سبتمبر/أيلول

124.283.7140.7203.285.4أكتوبر/تشرين األول

76.131.372.2128.652.6نوفمبر/تشرين الثاني

36.20.343.693.138.4ديسمبر/كانون األول

1350.51037.12087.526341185.1املجموع م3/دومن

م3/نخلة على مسافة 
10×10 متر

135.05103.71208.75263.4118.51

م3/نخلة على مسافة 
8×8 متر

81.5964.81130.46164.6274.06

تجربة شخصية النداوي )2017(
ومن نطاق التجربة العملية وامليدانية للمرحوم املهندس عمر النداوي )2017( يف ري، مزارع نخيل 
نبتة  بومعان، خالص، برحي،  بأشجار نخيل مثمرة من األصناف )خنيزي،  العني، مزروعة  مدينة 
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سيف، جبري، فرض، شيشي، هاللي، خضراوي، نغال، سكري( ومصدر املياه )مياه آبار( ملوحتها 
تتراوح بني )ppm 5000-2000(. كانت كمية املياه الالزمة لري النخيل املثمر بعمر 10 سنوات فما 
فوق تبلغ حصة النخلة الواحدة 27360 لتر أي 27.36 متر مكعب عند التحويل من غالون إلى لتر 
حسب النظام األمريكي على أساس أن الغالون = 3.8 لتر إلى 32400 لتر أي 32.4 متر مكعب سنوياً 
حساب نظام التحويل البريطاني على أساس أن الغالون = 4.5 لتر وأن هذه الكميات من املياه قابلة 

للزيادة أو النقصان حب الظروف اجلوية، وكما مبني يف اجلدول رقم )19(.
جدول رقم )19( ري أشجار النخيل وحسب اشهر السنه ملزرعة يف مدينة العني

اشهر 
السنة

كميه 
مياه 

الري / 
غالون

فترة الري
عدد الريات يف 

الشهر

كميه املياه لكل 
نخله بالشهر

)غالون(

مجموع 
الفترة
غالون

التحويل 
إلى لتر 
حسب 
النظام 
األمريكي

التحويل 
إلى لتر 
حسب 
النظام 

البريطاني

املالحظات

أكتوبر/ 
بني يوم وآخر 50 نوفمبر

16
 التسميد العضوي 16160060807200×50 = 800

ديسمبر/ 
يناير/ 
فبراير/
مارس

 50
نسقي يوم ونترك 

ثالثة أيام 
8

 400 = 50×8160060807200

الشتاء وإجراء علمية 
التنبيت يراعي ابعاد 
أيام الري يف حالة 

وجود أمطار

ابريل/ 
مايو/ 
يونيو

 50
بني يوم وآخر

 16
 800 =50×162400912010800

إعطاء أكبر كمية من 
املياه مرحلة تكون 

ومنو الثمار وارتفاع 
درجات احلرارة

يوليو / 
50 أغسطس

نسقي يوم ونترك 
يومني

12
 600 = 50×12120045605400

تقليل املياه بشكل 
تدريجي وصول الثمار 
إلى مرحلتي الرطب 

والتمر واجلني

50 سبتمبر
نسقي يوم ونترك 

ثالثة أيام
8

موسم جني التمور840015201800×50 = 400 

املجموع
 72002736032400
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اإلدارة الرشيدة للري
تتحمل أشجار النخيل اجلفاف إال أنها إذا تعرضت للعطش لفترة طويلة يؤثر ذلك على معدل 
كبيرة،  بدرجة  وينخفض احملصول  ونوعاً  كماً  الثمار  مواصفات  وعلى  لألوراق  النمو اخلضري 
والظروف  الري  وطريقة  الري  ومياه  التربة  نوعية  حسب  تختلف  للنخيل  املائية  واالحتياجات 

اجلوية احمليطة وحالة النشاط الفسيولوجي للنخلة ومراحل منوها لذا نقترح اآلتي:
1- تقدير االستهالك املائي الفعلي للنخيل وحساب كميات اإلضافة املثلى للمياه بأعلى كفاءة 
استخدام وأفضل إنتاج حيث أن التوسع يف زراعة النخيل ازداد بشكل كبير وواسع لذا يجب أن 
يكون هناك تناسب بني زيادة األعداد والتوسع يف املزارع وكميات املياه املتاحة وجدولة الري مبا 

يضمن استدامة املياه وجناح الزراعة.
وموزع حسب  )النافورات/الفقاعات(  بالببلر  الري  باستخدام طريقة  للري  برنامج  نقترح   -2
مراحل وأطوار منو النخلة وبشكل متزامن مع منو وتطور الثمار وحسب أشهر السنة املختلفة 

والبد أوالً من معرفة أطوار منو النخلة.
التي تعطى  الكمية  ثلث  النخلة  Vegetative stage( تعطى  الطور األول )املرحلة اخلضرية   -

للنخلة يف مرحلة االثمار الكامل وبعد عمر أكثر من عشر سنوات.
- الطور الثاني )املرحلة الوسطية Intermediate stage( تعطى النخلة ثلثي الكمية التي تعطى 

للنخلة املثمرة. 
- الطور الثالث )املرحلة الثمرية Fruiting stage( تعطى الكمية الكاملة املقررة.

المالحظات المرتبطة بتنظيم الري

 الريمر حلة النمو

 ما بعد جمع الثمار 
 )جني احملصول(

 االهتمام بالري يف هذه الفترة ألنها حساسة حيث يتكون وينمو 
الطلع اجلديد وتكون كمية املياه بنسبة 100 %، ويف فترة الشتاء 

يكون الري على فترات متباعدة وبنسبة 30 %.

 النمو اخلضري ومنو 
الطلع قبل التلقيح

 الري على فترات متقاربة وأن قلة الري واجلفاف يقلل من نشاط 
النمو اخلضري والزهري ويؤثر على احملصول وصفات الثمار فيما 

بعد.

مرحلة التلقيح 
)التنبيت( 

إجراء  فترة  الري طيلة  يوقف  لم  أن   % 25 الربع  إلى  الكمية  تقلل 
العملية.

 التزهير والعقد
انخفاض  أن  حيث  اإلسراف  أو  اجلفاف  جتنب  مع  خفيف  الري   
الفترة يسبب تساقط جزء كبير من األزهار  أو زيادة الري يف هذه 

والثمار العاقدة الصغيرة،وتكون كمية املياه بنسبة 50 %.
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 منو وتطو الثمار 

- يكون الري على فترات متقاربة حتى فترة اكتمال منو الثمار ألن 
قلة املاء بعد عقد الثمار تؤدي إلى انخفاض سرعة منوها وتساقط 

الكثير منها وصغر حجمها.
الثمار يف مرحلتي الكمري واخلالل أعلى كمية مياه حتى  - تعطى 

تصل إلى 100 %.
- يف األصناف احلساسة للرطوبة تؤدى إلى حدوث ظاهرة التشطيب 
يف الثمار )تكوين خطوط غير منتظمة الشكل طولية وعرضية على 

جلد الثمرة(.
- يجب تقليل كميات مياه الري يف املراحل األخيرة من منو الثمار 

وقبل تلوينها.
- عدم زراعة محاصيل بينية بني أشجار النخيل حتى ال تسمح بزيادة 

الرطوبة اجلوية حول الثمار يف تلك املرحلة. 
- ولصنف البرحى يعتبر تقليل كمية املياه والتحكم يف الري خالل 

هذه الفترة أهمية بالغة لتفادى التأثير السيئ للرطوبة على الثمار.

تقلل كمية املياه بشكل تدريجي عند دخول الثمار مرحلة الرطب إلى مرحلة الرطب 
النصف 50 % على األقل. 

فترة نضج الثمار
يكون الري على فترات متباعدة وخفيف لزيادة سرعة نضج الثمار 
واحملافظة على صالبتها فتكون أكثر حتماًل للنقل والتسويق. والري 
الغزير خالل هذه الفترة يؤدى إلى تأخر نضج الثمار وزيادة رطوبتها 

وقلة صالبتها مما يؤدى إلى سرعة تلفها.

 تقلل كمية املياه إلى ما نسبته 30 % حتى أن يتم أيقاف الري عند مرحلة التمر واجلني 
جني الثمار.

3- إجراء دراسات على استخدام املياه املعاجلة ثالثياً على أن يتم البدء باستخدامها من خالل 
خلطها مع املياه املتاحة يف املزارع بنسب معينة لالستفادة منها يف توفير كميات من املياه وهذا 

يتم بعد دراسة التأثيرات على األشجار والثمار والتربة وحتديد نسبة اخللط املناسبة.

عدسة: أمحد الصعيب
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برامج ري مقترحة
برنامج ري مقترح أشجار نخيل مثمرة بعمرة 10سنوات فأكثر باستخدام طريق الببلر ومبعدل 

تصريف 7.5 لتر يف الدقيقة لعدد 2 ببلر تكون فترة الري 30 دقيقه × 7.5= 225 لتر

الشهراملرحلة
عدد 

الريات يف 
األسبوع

عدد 
الريات 
يف الشهر

كمية املياه 
لتر / نخلة 

/ رية

كمية املياه 
شهرياً 
)لتر(

كمية املياه 
شهرياً 

)متر مكعب(

1.8 1800 28225سبتمبراجلني

ما بعد اجلني
 27002.7 312225أكتوبر

 36003.6 416225نوفمبر

الشتاء وظهور 
الطلع

والتنبيت

 18001.8 28225ديسمبر

 18001.8 28225يناير

 9000.90 14225فبراير

 27002.7 312225مارس

منو وتطور 
الثمار والتحدير 

والتركيس
 واخلف

 36003.6 416225ابريل

 36003.6 416225مايو

 36003.6 416225يونيو

مرحلتي 
الرطب والتمر

 27002.7 312225يوليو

 31222527002.7أغسطس

31.7 3714831700املجموع

برنامج ري مقترح أشجار نخيل مثمرة بعمرة 10سنوات فأكثر باستخدام طريق الببلر ومبعدل 
تصريف 7.5 لتر يف الدقيقة لعدد 2 ببلر تكون فترة الري 40 دقيقه × 7.5= 300 لتر

الشهراملرحلة
عدد 

الريات يف 
األسبوع

عدد 
الريات 
يف الشهر

كمية املياه 
لتر / نخلة 

/ رية

كمية املياه 
شهرياً 
)لتر(

كمية املياه 
شهرياً 

)متر مكعب(

2830024002.4سبتمبراجلني
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ما بعد اجلني
36003.6 312300أكتوبر

41630048004.8نوفمبر

الشتاء وظهور 
الطلع

والتنبيت

24002.4 28300ديسمبر

2830024002.4يناير

1430012001.2فبراير

31230036003.6مارس

منو وتطور 
الثمار والتحدير 

والتركيس
 واخلف

48004.8 416300ابريل

48004.8 416300مايو

41630048004.8يونيو

مرحلتي 
الرطب والتمر

30036003.6 312يوليو

36003.6 312300أغسطس

371484200042.0املجموع

برنامج ري مقترح أشجار نخيل مثمرة بعمرة 10سنوات فأكثر باستخدام طريق الببلر ومبعدل 
تصريف 7.5 لتر يف الدقيقة لعدد 2 ببلر تكون فترة الري 42.6 دقيقه × 7.5=320 لتر.

الشهراملرحلة
عدد 

الريات يف 
األسبوع

عدد 
الريات 
يف الشهر

كمية املياه 
لتر / نخلة 

/ رية

كمية املياه 
شهرياً 
)لتر(

كمية املياه 
شهرياً 

)متر مكعب(

283202560سبتمبراجلني

ما بعد اجلني
 3840 312320أكتوبر

 4163205120نوفمبر

الشتاء وظهور 
الطلع

والتنبيت

 2560 28320ديسمبر

 283202560يناير

143201280فبراير

 3123203840مارس
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منو وتطور 
الثمار والتحدير 

والتركيس
 واخلف

 5120 416320ابريل

 5120 416320مايو

5120 320 416يونيو

مرحلتي 
الرطب والتمر

3840 320 312يوليو

3840  312320أغسطس

 3714844800املجموع

ثالثًا: تأثير الجفاف ونقص المياه على النخيل
)Water stress اإلجهاد المائي(       

املاء أحد العوامل البيئية املهمة احملددة إلنتاجية األنواع النباتية يف املناطق التي تناسب درجات 
احلرارة السائدة فيها منو النبات واثماره، وتتناسب معدالت منو النباتات مع كمية املياه املتاحة خالل 
موسم النمو وموسم منو الثمار وتطورها، وأي تراجع يف كمية املاء املتاحة سيؤثر بشكٍل مباشر يف منو 
النبات، وعلى العمليات احليوية، ابتداًء من عملية التمثيل الضوئي )Photosynthesis(، وانتهاًء بعملية 
 )Evapotranspiration( نقل نواجت التمثيل الضوئي. يسبب املاء املفقود بفعل عملية التبخر - النتح
معظم  أن  إلى  اإلشارة  وميكن  الرطبة،  املناطق  يف  النامية  النباتات  يف  حتى  مؤقتاً  مائياً  إجهاداً 
النباتات تعاني من نقٍص يف املاء بشكٍل منتظم ويومي خالل ساعات الظهيرة، عندما يفوق معدل فقد 
املاء بالتبخر - النتح كمية املاء املمتصة بواسطة جذور النباتات. يف األراضي اجلافة تكون جزيئات 
املاء مرتبطة بشدة إلى حبيبات التربة، فتصبح كمية املاء املمتصة أقل من كمية املاء املفقودة بالنتح، 
والتراجع  اجلفاف  بفعل  النبات  وموت   ،)Permanent wilting( الدائم  الذبول  حالة  يسبب  وهذا 
احلاد يف احملتوى املائي للخاليا النباتية، وحتى تتمكن النباتات من ضمان احلياة واستمرار البقاء 
)Survival(، البد أن تطور آلية/آليات مظهرية أو فيزيولوجية متكنها من التعايش مع نقص املياه، 
عن طريق جتنب اإلجهاد أو حتمله. وتسمح مثل هذه االستجابات سواًء كانت بيئية أو فيزيولوجية 

أن تبقى النباتات مستمرة يف احلياة، وحتافظ على منوها ضمن الشروط البيئية القاسية.

كفاءة النخيل في استخدام المياه
املاء عنصر ضروري لعملية التركيب الضوئي وإنتاج الغذاء ومصدر الطاقة عن طريق األوراق 
النخلة،  النامية يف قمة  البراعم  الصغيرة،  )األوراق  النخلة األخرى  توزيعه على أجزاء  ثم  ومن 
األزهار والثمار( لذا فإن كفاءة استخدام املياه تعد من املؤشرات احليوية املهمة ملعرفة فعالية 
التركيب الضوئي ويف أحد الدراسات الفسيولوجية التي مت إجراؤها على صنفني من نخيل التمر 
)سكري، عسيلة( قام بها الوهيبي )2008( أشار إلى حدوث تغيرات نسبية يف كفاءة استخدام 
املياه حسب الصنف وعمر الورقة حيث مت حساب كمية ثاني أوكسيد الكربون املثبت مغ/غ ماء 
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مفقود من الورقة وكانت النتائج كما يلي:

صنف عسيلةصنف السكريعمر الورقة

0.690.92مسنة )قدمية(

1.100.96متوسطة العمر

0.961.09فتية )حديثة(

ويظهر من اجلدول أعاله أن صنف العسيلة أكثر كفاءة استخدام املياه من صنف السكري، 
الساعة  السكري ويف  لصنف  الثانية ظهراً  الساعة  كان يف  للماء  أقل جهد  وعند حساب 
الرابعة بعد الظهر لصنف عسيلة وكان ارتفاع اجلهد يف كال الصنفني يف الساعة الثالثة بعد 
الظهر ويعتقد أن ذلك مرتبط بفتحة الثغر وأظهرت الدراسة وجود فروقات بني الصنفني 
يف معدل النتح وذلك حسب عمر الورقة والزمن وسطح الورقة وتبني أن صنف العسيلة ذو 
توصيلة ثغرية )stomata conductance( أكبر من صنف السكري وتراوحت القيم بني )207 
و254 وما بني 157 و186( مع ماء ثانية لكال الصنفني على التوالي. ومتيز صنف عسيلة 
بزيادة معدل البناء الضوئي بنسبة 13 % عن صنف السكري يف قمة تثبيت ثاني أوكسيد 

الكربون.
إن عدم توافر مياه الري الكافية للنخلة يؤدي إلى:

1- بطء عملية النمو، وضعف األشجار، وجفاف نسبة عالية من األوراق )السعف(.
2- تأخر عملية التزهير، وتساعد على ظهور املعاومة )تبادل احلمل(.

3- تساقط الثمار وتدني نوعيتها وصغر حجمها.
4- تعرض النخيل لإلجهاد املائي لفترات طويلة وملواسم عديدة يؤدي إلى موت النخلة.

5- اجلفاف وقلة املياه تؤثر على نشاط النخلة وهذا ينعكس على معدل منو السعف وبشكل 
خاص منو األوراق الصغيرة ومنو الثمار.

كيف تتحمل نخلة التمر اإلجهاد المائي
الصفات  بعض  إلى  يعود  وهذا  طويلة،  لفترات  واجلفاف  العطش  تتحمل  التمر  نخلة  إن 

املورفولوجية فيها، ومنها:
1- انتشار مجموعها اجلذري أفقياً وعمودياً يف التربة حتى وصولها إلى املناطق الرطبة، وجذور 
النخلة متيل إلى أن تتعمق يف التربة وصوالً إلى مستوى املاء األرضي )Water table( وكلما انخفض 
مستوى املاء األرضي امتدت اجلذور إلى داخل التربة ويف حالة ارتفاع مستوى املاء األرضي تغمر 

باملاء وتبقى هكذا دون أن تتأثر.
2- األوراق )السعف( مركبة ريشية، والوريقات )اخلوص( مغطاة بطبقة شمعية لتقليل فقد املاء.

3- تكون الثغور موزعة على الوريقات بشكل يقلل فقد الرطوبة.
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رابعًا: تأثير ملوحة مياه التربة ومياه الري على النخيل
 )Salinity Stress اإلجهاد الملحي(        

امللوحة هي زيادة تراكيز   )Salinity Stress( النخيل اإلجهاد امللحي التربة على  تأثير ملوحة 
األمالح يف منطقة جذور النبات وتصل هذه التراكيز إلى احلد الذي يؤثر على منو النبات والتأثير 
على اإلنتاجية وحصول نقص يف احملصول وتكون األعراض على األوراق مشابهة ألعراض اجلفاف 
وقلة الري مثل جفاف األوراق أو ظهور اللون الداكن أو األخضر املزرق عليها ويزداد تركيز األمالح 
يف العمق نتيجة امتصاص النبات للمياه وتركز األمالح يف الكمية القليلة املتبقية من املياه حول 
اجلذور وتغسل عملية الري املتعاقبة األمالح إلى أماكن أعمق من اجلذور وتظل تتجمع األمالح ما 
لم يحدث الغسيل لها وللحصول على محصول جيد يجب احلفاظ على وجود املياه املتاحة للنبات 
بدرجة كافية وكذلك الغسيل لألمالح املتجمعة يف منطقة منو اجلذور قبل أن يزيد تركيزها عن 
قدرة النبات على حتملها ويؤدي ارتفاع منسوب املاء األرضي الذي يعتبر مصدراً إضافياً لألمالح 
نتيجة حلركته لألعلى ووصوله ملنطقة منو اجلذور وذلك لزيادة محتواه من األمالح الذائبة فيه 
إلى زيادة ملوحة التربة واجلفاف يف نقص املاء املتاح للنبات وبالتالي نقص احملصول وحتدث 
أعراض كثيرة على النبات نتيجة لزيادة امللوحة يف األرض مثل احتراق األوراق وتبقعها وتقزم 
النبات وزيادة الضرر مع زيادة مدة تعرضه للملوحة وتتفاوت النباتات فيما بينها يف درجة حتملها 
لألمالح وذلك ألسباب فسيولوجية خاصة بالنبات أن ملوحة التربة هي إحدى مشكالت األراضي 
منتجة  غير  أراضي  إلى  األراضي حتولت  من  كثيرة  فمساحات  والقاحلة،  والصحراوية  املروية 
بسبب تراكم األمالح فيها وامللوحة بشكٍل عام هي توافر عد د كبير من املركبات الكيميائية يف 
التربة لبعض األمالح املعدنية مثل أو كلوريدات كبريتات الكالسيوم، أو املغنيسيوم، أو الصوديوم 

وبالتالي تسمى تربة ملحية. هناك تأثيران لتراكم األمالح يف التربة على النخيل، هما:

 )Salinity( تأثير األمالح
ارتفاع امللوحة إلى تركيز يعادل ضغط اسموزي )Osmotic pressure( مقداره 4 بار يؤدي إلى:

1- انخفاض قوة نفاذية املاء يف التربة وبالتالي نقص كمية املياه فيها.
.)permanent wilting( 2- دخول النبات مرحلة الذبول الدائم

والبنجر  والقطن  كالبرسيم  للملوحة  العالي  بتحملها  املعروفة  النباتات  توقف منو  أو  قلة   -3
السكري ونخيل التمر.

تظهر التربة املاحلة يف فصل الصيف بقشرة بيضاء تغطي سطحها مكونة من أمالح كلوريد 
للتبادل  القابل  أيون الصوديوم  الصوديوم والكالسيوم وكبريتات الصوديوم بنسب عالية، ونسبة 

فيها أقل من 15 إلى 15 %، ودرجة حموضتها )pH( = أقل إلى 8.5.

)Alkali( تأثير القلويات
التربة القلوية، )السبخة( فتظهر عليها بقع سمراء داكن وعجينية القوام ومعظم أمالحها من 
كلوريد الكالسيوم واملغنيسيوم وتكثر فيها أمالح كربونات الصوديوم ونسبة أيون الصوديوم القابل 

للتبادل أكثر من %15، ودرجة حموضتها )pH( أعلى من 8.5 
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قياس ملوحة التربة
يف حالة قياس ملوحة التربة ووجد أنها ppm 3000 ليس معنى هذا وجود مشكله ملوحة يف 
التربة ألنه يجب قراءة التحليل ومعرفة كمية أمالح الصوديوم وكمية أمالح الكالسيوم ألنها حتدد 
مشكلة امللوحة فمثال إذا كانت أمالح الصوديوم ppm 2000 و أمالح الكالسيوم ppm 1000 فهذا 
يعني عدم أنه وجود مشكلة ملوحة بالتربة ألن جزء واحد من أمالح الكالسيوم يعادل 2 جزء من 
أمالح الصوديوم أما إذا كانت أمالح الصوديوم 3000 وأمالح الكالسيوم صفر يف هذه احلالة 
يجب إضافة اجلبس الزراعي )كبريتات الكالسيوم( وتضاف الكميه على حسب أمالح الصوديوم 

يف التحليل. 

مصادر الملوحة
1- األمالح املوجودة يف التربة الناجتة عن الذوبان والتعرية املستمر للصخور )التربة األم(. 

2- ارتفاع مستوى املاء األرضي الناجت عن غياب التصريف اجليد بعد عملية الري. 
3- تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية خاصة يف األراضي احملاذية للمناطق الساحلية. 

4- األمالح الذائبة املضافة من خالل مياه الري والتسميد.
وقد قسمت التربة على أساس درجة ملوحتها معبرا عنها بالتوصيل الكهربائي )ECe( ملستخلص 

العجينة املشبعة إلى األقسام اآلتية:

املواصفاتدرجة امللوحة

ال حتدث أي ضرر للنبات عند الزراعة بهاقيمة ECe فيها = اقل من 2

يحدث فيها تأثير للنباتات احلساسة لألمالح فقطECe فيها = من 4-2

يحدث فيها تأثير على معظم النباتاتECe فيها = من 8-4

ارض ال ينمو فيها سوى النباتات املقاومة لألمالحECe فيها = من 16-8

من  أكثر  األرضي  املاء  مستوى  وارتفاع  التربة  ملوحة  النخيل  فسائل  تتحمل  أن  ميكن 
أشجار الفاكهة األخرى، ودرجة حتمل أشجار الفاكهة املختلفة مللوحة التربة كما هو مبني 

فيما يلي:

درجة حتمل أشجار الفاكهة املختلفة مللوحة التربة

حتمل ملوحة عاليةحتمل ملوحة متوسطةحتمل ملوحة قليلة

الكمثرى، التفاح، البرتقال، 
النخيلالرمان، التني، الزيتون، العنباألجاص، اللوز، املشمش، اخلوخ
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وقد أظهرت دراسات شفإليه )Chevalier, G( حملإليل التربة ألمالح الكلوريدات والكبريتات يف 
توغورت باجلزائر، أن النخل ينمو ويثمر بصورة اعتيادية يف تراكيز 1.5 % للتربة، ويصبح النخل 
بحالة هالك وميوت يف تركيز 4.8 % للتربة. وعند وجود أمالح على سطح التربة فإن ذلك ال 
يؤثر ما دامت جذور النخلة نامية يف طبقة قليلة امللوحة، إال يف حالة سقوط أمطار غزيرة ألن 
ذلك يذيب األمالح ويوصلها للجذور فيميتها، ولقد حدث يف 1843م بالقرب من مقاطعة مرزوق 
باجلزائر أن هطل مطر لسبعة أيام متتالية مما أدى لهالك 12.000 نخلة كانت تربتها مكسوة 

بقشرة ملحية كثيفة )البكر، 1972(.

قياس ملوحة مياه الري 
تأخذ عينات دورية ملياه الري وحتلل يف املختبر لقياس كمية األمالح الذائبة يف املياه ويعبر 
عنها باجلزء املليون أو ملغرام / لتر )مبعنى ملغرام من األمالح الذائبة يف لتر واحد من املاء(. 
ولنفترض أن ملوحة مياه الري بعد التحليل يف املختبر تشير إلى 10000 جزء يف املليون فإن ذلك 

يعني أن 1 % من وزن املاء مصدره األمالح الذائبة يف مياه الري. 
يف حالة رصد األمالح الذائبة يف التربة تأخذ أيضاً عينات للتربة وحتلل يف املختبر وقد أدخلت 
تقنيات حديثة لرصد حتركات األمالح يف قطاع التربة من خالل وضع أجهزة رصد يف  حالياً 
احلقل تساعد يف معرفة التغييرات يف تراكيز األمالح يف التربة وذلك من خالل نقل البيانات/
املعطيات إلى مركز حتليل البيانات أو املختبر. وتقسم املياه من حيث احتوائها على امللوحة إلى 

األنواع اآلتية:

كمية امللوحة )جزء باملليون(نوعية املياه

اقل من 1000مياه عذبة

1000-3000مياه قليلة امللوحة

3000-10000مياه متوسطة امللوحة

10000-35000مياه شديدة امللوحة

أكثر من 35000مياه البحر

العوامل المحددة لصالحية مياه الري للزراعة 
1- كمية األمالح الذائبة ونسب تراكيزها حيث تتحرك معظم األمالح الذائبة مع مياه الري 
فتسرب إلى أسفل التربة أو تبقى على السطح التربة مسبب بذلك خطرة على النبات من حيث 

النمو واإلنتاج. 
2- نسبة تراكيز العناصر الضارة يف مياه الري ومن أهمها الصوديوم والكلوريد والبورون.

بالنسبة مللوحة مياه الري ويعبر عنها ECw وتكون مدى صالحيتها كما يلي:
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املواصفاتتركيز األمالح

أقل من PPM 450 إلى 
PPM 450

فإنه ال مانع من زراعة احملاصيل احلساسة مللوحة ماء الري مثل 
البرتقال، اخلوخ، الفاصوليا، البسلة العدس، الفول السوداني، 

الفاكهة املتساقطة األوراق

تركيز األمالح مباء 
PPM 2000الري

مثل  للملوحة  التحمل  املتوسطة  النباتات  زراعة  من  مانع  ال 
اجلزر واخلس والبرسيم والبصل والسورجم والقمح والسمسم 

والطماطم والفلفل والثوم...

PPM 2000 أكثر من
فإنه ال مانع من زراعة النباتات املتحملة للملوحة مثل الشعير 
والبرسيم احلجازى والبنجر والقطن وعباد الشمس واخلرشوف 
والكرنب والهليون والبطيخ والكانوال والباذجنان والثوم ومعظم 

النباتات الطبية والعطرية

النخلة حتمل نسبة ملوحة  للملوحة، وتستطيع  الفاكهة حتماًل  النخيل أكثر أشجار  تعتبر شجرة 
3-4 %، ولكن إنتاجها يقل إذا كانت امللوحة 1 %، وينتظم اإلثمار إذا أصبحت نسبة امللوحة 0.6 %. إن 
تعمق وانتشار املجموع اجلذري للنخلة يف التربة يزيد من مقاومتها للجفاف وحتملها للعطش وللملوحة 
وأشار Arar (1975) أن نخلة التمر أكثر احملاصيل حتماًل للملوحة وأنها ميكن تعيش يف تربة حتوي على 
أمالح ذائبة بنسبة 3 % ولكن عندما تصل النسبة إلى 6 % فإن النخلة ال تستطيع النمو وأن نخيل التمر 
ميكن أن يروى مبياه تصل ملوحتها إلى3.5 مليموز/سم أي 2240 جزء باملليون دون أن يتأثر احملصول 

واجلدول رقم )20( يوضح تأثير ملوحة التربة ومياه الري على محصول نخلة التمر.
جدول رقم )20( تأثير ملوحة مياه الري والتربة على احملصول

ds/m ملوحة التربةds/m للمحصولملوحة ماء الري %

4.02.7100

6.84.590

11.07.375

18.012.050

32.021.00.0

ويتضح من اجلدول أعاله أن كمية احملصول تنخفض إلى 50 % عندما تكون ملوحة التربة 
ds/m 18 وملوحة ماء الري ds/m 12 وفيما يلي تأثير هذه العناصر الضارة على النبات:
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الصوديوم 
تتأثر النباتات احلساسة وتظهر فيها حرق واألوراق وعندما تصل نسبة الصوديوم بني 0.25 - 

0.50 % )على أساس الوزن(. 

الكلوريد 
يتحرك هذا العنصر بسهول مع محلول التربة ويستهلكه النبات من خالل النتح حيث يتجمع 
الكلوريد يف األوراق. وتتحمل معظم أشجار الفاكهة نسب التراكيز التي تتراوح بني 6-10 )ملغ / 

لتر( إال أن الضرر يظهر على األوراق عند التراكيز التي تتراوح بني 1.0-0.6 %. 

البورون 
يصل تركيز إلى حوالي 15 )ملغ / لتر( يف املياه العالية امللوحة. احلد األعلى لتركيز البورون 
املسموح به لنمو النبات يتراوح بني 2-4 )ملغ/لتر(. وأكدت التجربة قدرة جذور النخيل على 
امتصاص املاء من التربة املاحلة واستبعاد معظم األمالح منه، وتناقصت سرعة منو األوراق 
الفتية تبعاً لزيادة تركيز األمالح، وأن نخلة التمر مقاومة لضرر التراكيز العالية من كلوريد 
 ppm 6000 الصوديوم لفترة طويلة، ولكنها ال تنمو بشكل جيد حتت تركيز ملحي يزيد عن

.(1966، Furr and Ballard)
ومن العديد من األبحاث والدراسات يف الواليات املتحدة األمريكية اتضح أن نخلة التمر تتحمل 
امللوحة العالية بني 10-18 ملي موز، وأن النخيل النامي يف ترب عالية امللوحة يكون قليل السعف 
النامي  النخيل  النامي يف ترب عادية. ويصاب  العذوق مقارنة بالنخيل  قلياًل من  ويحمل عدداً 
يف األراضي امللحية مبرض يسمى املجنون يف اجلزائر، ويكون السعف صغير ومنحني غير كامل 
االنتشار ويف صحراء تونس سمي النخل النامي يف الترب امللحية )أبو سعفة(. أن نخيل التمر 
يتحمل ارتفاع امللوحة يف مياه الري، فهو ينتج محصوالً كاماًل إذا كانت كمية األمالح يف مياه الري 
2000 جزء باملليون، وإذا كانت امللوحة 3000 جزء باملليون فإن احملصول ينخفض بنسبة 10 %، 
وينخفض احملصول بنسبة 25 % إذا بلغت امللوحة 5000 جزء باملليون، أما إذا وصلت نسبة امللوحة 

إلى 8000 جزء باملليون فإن احملصول ينخفض بنسبة 50 %.
وأجريت جتربة ملعرفة تأثير ملوحة املياه والتربة على إنتاج النخيل، وكانت النتائج كما يلي:

ds/m ملوحة التربةds/m نسبة نقص اإلنتاج %ملوحة ماء الري

3.55.30

5.3810

101750

واستنتج من هذا الدراسة أنه كلما زادت امللوحة إلى ds m/ 10 انخفض املردود إلى 50 % 
وتردت نوعية الثمار، وأن املستويات العالية من األمالح تؤثر على شبكة الري مما يقلل من فترة 

استعمالها ويجعلها بحاجة إلى صيانة مستمرة.
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وأشار )Mass and Hoffman ، 1977( إلى تأثر جودة الثمار وانخفاض إنتاجية احملصول إلى 
النصف إذا أصبح تركيز األمالح يف التربة 6400 جزء باملليون ويتوقف اإلثمار إذا وصلت اجلذور 
املاصة لتربة تزيد فيها نسبة امللوحة عن 1 % أي 10000 جزء باملليون واجلدول رقم )21( يوضح 

تأثير ملوحة التربة وماًء لري يف منطقة اجلذور على محصول نخلة التمر
جدول رقم )21( تأثير ملوحة التربة وماء الري على اإلنتاج

نسبة االنخفاض يف اإلنتاج املتوقع

أعلى تركيز50 %10 %صفر %

ECeECwLRECeECwLRECeECwLRECDw

5.33.5% 2185.3% 111610% 2148

حيث أن:
ECe: تعني التوصيل الكهربائي ملستخلص التربة املشبع ملي موز/سم.

ECw: درجة التوصيل الكهربائي للماء ملي موز/سم.
.)leaching( متطلبات الغسيل :LR

ECDw: أعلى تركيز لألمالح يف مياه الصرف حتت احملصول بسبب التبخر- النتح
.X 640 وللتحويل إلى األمالح الذائبة الكلية كأجزاء يف املليون نضرب ملي موز/سم

كيف تتحمل نخلة التمر اإلجهاد الملحي
1- متتاز جذور نخلة التمر بقابليتها على استثناء امتصاص الكلوريد والصوديوم من محلول 

التربة املشبعة وماء الري.
2- وجود املمرات الهوائية يف منطقة القشرة وهذا يساعدها على العيش يف التربة الرطبة 
واملتغدقة وكذلك يف األهوار واملستنقعات، حيث ترتبط هذه املمرات مع مثيالتها يف اجلذع 

ومتتد إلى األوراق لترتبط بالثغور حيث ميكن أن تتم عملية التنفس من خالل الثغور.

اآلثار السلبية لإلجهادات البيئية على نخلة التمر 
1- انخفاض معدل النمو السنوي للنخلة وانخفاض كمية احملصول وتوقف االثمار إذا كانت 
اجلذور املاصة للنخلة متتد يف تربة ملوحتها 10000 جزء باملليون وميكن القول أن أشجار 
امللوحة  كانت  إذا  اثمارها  وتتأثر  باملليون  جزء   4000-3000 ملوحتها  تربة  تنمو يف  النخيل 

6000 جزء باملليون.
2- زيادة الرطوبة اجلوية حول األشجار والثمار يف موسم منو الثمار وخاصة التحول من 
املرحلة امللونة )اخلالل/البسر( إلى الرطب تسبب أضرار فسيولوجية منها التشطيب والذنب 
األسود وزيادة تساقط الثمار بينما اجلفاف وهبوب الرياح اجلافة يسبب اإلصابة بالذنب 

األبيض )أبو خشيم( واحلشف.



218

3- ارتفـــاع درجـــة احلـــرارة إلـــى 50 درجـــة مئويـــة أو أكثـــر وتعـــرض الثمـــار ألشـــعة الشـــمس 
املباشـــرة يـــؤدي إلـــى إصابتهـــا بلفحـــة الشـــمس )Sun Scald( ممـــا يقلـــل قيمتهـــا التســـويقية.

4- نقـــص العناصـــر الغذائيـــة عـــن املســـتوى األمثـــل يـــؤدي إلـــى اإلجهـــاد الغذائـــي كمـــا أن 
ـــرى  ـــة الصغ ـــض العناصـــر الغذائي ـــى تيســـر وامتصـــاص بع ـــر عل ـــر كبي ـــا تأثي ـــة له ـــة الترب قلوي

مثـــل احلديـــد والزنـــك واملنغنيـــز.
5- انخفـــاض درجـــة احلـــرارة إلـــى أقـــل مـــن 18 درجـــة مئويـــة يف بدايـــة فصـــل الربيـــع يـــؤدي 
إلـــى تأخـــر اإلزهـــار وإذا كان معـــدل درجـــة احلـــرارة الصغـــرى خـــالل شـــهر كانـــون الثانـــي/
ينايـــر بـــني 12-15 درجـــة مئويـــة فـــإن ذلـــك يســـبب خلـــل يف عمليـــة التزهيـــر وعـــدم حمـــل 

األشـــجار.
6- فســـائل النخيـــل املزروعـــة حديثـــاً تذبـــل وجتـــف أو متـــوت إذا تعرضـــت لتـــوازن مائـــي 
ـــاح الســـاخنة  ـــل الري ـــاء املمتصـــة بفع ـــات امل ـــا عـــن كمي ـــودة منه ـــات املفق ـــادة كمي ســـالب أي زي
اجلافـــة وعـــدم توفـــر احلمايـــة الكافيـــة لهـــا يضـــاف إلـــى ذلـــك تعرضهـــا لإلجهـــاد االســـموزي 

وامللوحـــة. العطـــش  بســـبب   )Osmotic Stress(

وسائل معالجة اإلجهادات البيئية
هنـــاك العديـــد مـــن املمارســـات والعمليـــات الزراعيـــة التـــي تعمـــل علـــى تقليـــل أو احلـــد مـــن 
آثـــار اإلجهـــادات البيئيـــة وأن آليـــة مقاومـــة اإلجهـــاد البيئـــي تســـير يف اجتاهـــني األول جتنـــب 
حـــدوث اإلجهـــاد البيئـــي )Stress Avoidance( والثانـــي حتمـــل أو التكيـــف مـــع اإلجهـــاد 
ــل  ــة للتعامـ ــات الزراعيـ ــات واملمارسـ ــي بعـــض العمليـ ــا يلـ ــي )Stress Tolerance( وفيمـ البيئـ

ـــة. ـــادات البيئي ـــع اإلجه م
1- تشـــجيع املجمـــوع اجلـــذري علـــى النمـــو والتعمـــق داخـــل التربـــة وذلـــك باســـتخدام الـــري 
بالنافـــورة الببلـــر )Bubbler( ونظـــام الـــري هـــذا يســـهل تعمـــق اجلـــذور وعـــدم بقائهـــا ســـطحية 

ممـــا يؤمـــن وصولهـــا إلـــى الرطوبـــة املطلوبـــة ويثبـــت األشـــجار يف التربـــة.
ــطح  ــن سـ ــة عـ ــيلة منخفضـ ــون الفسـ ــعة وتكـ ــر واسـ ــدة يف حفـ ــائل اجلديـ ــة الفسـ 2- زراعـ

التربـــة بحوالـــي 25-30 ســـم حلمياتهـــا مـــن الريـــاح الشـــديدة وتقليـــل فقـــد امليـــاه.
ــاء )Caliche( إن وجـــدت  ــية الصمـ ــة الكلسـ ــائل يجـــب كســـر الطبقـ ــة الفسـ 3- قبـــل زراعـ
ـــاق  ـــى أعم ـــول امللحـــي إل ـــاه واحملل ـــة املي ـــع نفاذي ـــا متن ـــة ألنه وخاصـــة يف األراضـــي الصحراوي

التربـــة ممـــا يعـــرض الفســـائل لإلجهـــاد امللحـــي.
4- اتبـــاع مســـافات وأبعـــاد الغـــرس املناســـبة والتـــي ال جتعـــل الســـعف متشـــابكاً عندمـــا تكبـــر 
ـــد  ـــك يزي ـــة وكذل ـــات احلشـــرية واملرضي األشـــجار ألن تشـــابك الســـعف يســـهل انتقـــال اإلصاب
ـــل التشـــطيب  ـــد مـــن األضـــرار الفســـيولوجية مث ـــاح ممـــا يزي ـــة الري ـــل حرك ـــة ويقل ـــن الرطوب م

واســـوداد الذنـــب.
5- لـــف الفســـيلة املزروعـــة حديثـــا بالســـعف أو اخليـــش أو تغطيتهـــا بالشـــباك البالســـتيكية 
لتظليلهـــا وحمايتهـــا مـــن التغيـــرات يف درجـــة احلـــرارة مـــع مراعـــاة تـــويف التهويـــة الكافيـــة لهـــا 

لتقليـــل درجـــة حـــرارة الهـــواء احمليـــط بهـــا.
6- زراعـــة محاصيـــل التغطيـــة يف املســـافات البينيـــة بـــني أشـــجار النخيـــل لتقليـــل فقـــد املـــاء 

بالتبخـــر وخفـــض حـــرارة التربـــة مثـــل زراعـــة محصـــول الشـــعير واجلـــت )القـــت( والبرســـيم.
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7- جتميـــع الســـعف بعـــد تقليمـــه جزئيـــا ولفـــه بالقمـــاش أو اخليـــش للمحافظـــة علـــى 
رطوبـــة القمـــة الناميـــة مـــن أثـــر احلـــرارة املرتفعـــة وحمايـــة القمـــة الناميـــة وهـــذه حتمـــي مـــن 
ـــة أو فقـــد املـــاء أو تعـــرض القمـــة  ـــة للقمـــة النامي عـــدة إجهـــادات تنشـــأ مـــن أضـــرار ميكانيكي

للجفـــاف قبـــل منـــو املجمـــوع اجلـــذري وانتشـــاره يف احلفـــرة اجلديـــدة.
8- جتنـــب التســـميد أثنـــاء ارتفـــاع درجـــات احلـــرارة يف شـــهري يوليـــو وأغســـطس ألن 
النخلـــة املجهـــدة مـــن تغذيـــة الثمـــار تتعـــرض إلجهـــاد احلـــرارة وامللوحـــة ال تتحمـــل اإلجهـــاد 

الغذائـــي النـــاجت عـــن التســـميد يف املوعـــد غيـــر املناســـب.
9- إجـــراء عمليـــة التكييـــس لألغاريـــض املؤنثـــة بعـــد التلقيـــح للمحافظـــة علـــى الرطوبـــة 

وزيـــادة نســـبة العقـــد.
10- إجراء عملية تكميم العذوق.
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الفصل الرابع
نـمـو وتـطـــور
وفسيولوجي الثمار

عدسة: ظافر مشبب الشهري
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الفصل الرابع: نـمو وتـطور وفسيولوجي الثمار
الثمار،  فسيولوجي  النخيل،  لثمرة  النباتي  الوصف  الثمرة،  تطور  مراحل  يشمل  الفصل  هذا 

االنتفاخ والتقشر يف ثمار بعض أصناف نخيل التمر.

مراحل تطور الثمرة
متر الثمرة بعدة مراحل أثناء النمو والتطور تبدأ بالعقد وحتى النضج، وحتدث يف كل مرحلة 
اكتمال  الثمار حتى  الثمرة من عقد  بها  تنمو  التي  الفترة  وكيميائية، وتختلف  تغيرات فيزيائية 
منوها )البلوغ( من نبات إلى آخر ويف النخيل من صنف إلى آخر، ففي نبات الشليك تبلغ )25(
يوم، أما يف النخيل فتبلغ الفترة حتى مرحلة النضج التام بني )120-200( يوم، وحسب األصناف، 
متر فيها بخمسة مراحل أساسية للنمو والتطور حتدث خاللها سلسلة من التغيرات يف حجم 
ووزن الثمرة ولونها وقوامها وشكلها وطعمها، هذه املراحل معروفة ولكن بعض تسمياتها تختلف 

من دولة إلى أخرى، هي:

 )Hababouk stage( مرحلة الحبابوك
الثمرة  تتكون  مباشرة، حيث  الثمار  بعد عقد  وتبدأ  الثمرة،  تطور  األولى من مراحل  املرحلة 
حساب  على  امللقحة  الكربلة  وتنمو  اإلخصاب،  فيها  وحصل  لقحت  التي  الزهرة  من  الصغيرة 
التي  الزهرة  وتبقى فقط  التساقط،  يكون مصيرهما  امللقحتني، حيث  األخريني غير  الكربلتني 

ُخصبت وحدث فيها العقد فتتكون الثمرة الصغيرة.
سماها العرب )حصلة، جدالة( واجلمع )حصل أو جدال(، ويف البصرة )حبابوك(، واإلحساء 
)حبمبو(، ويف احلجاز )سدي( ويف سلطنة عمان )حبابو، عنكزيز، هبامبوك، حبابي، درار( ويف 
البحرين )حبمبو أو حبابو أو دورا( ويف مصر )عقد(، ويف حضرموت )دبدب(. ويف اجلزائر يسمى 

حبوبك أو )لولو(.
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مميزات الثمار
1- الثمار كروية الشكل لونها أصفر مخضر أو أخضر كرميي. 

2- معدل منو الثمار فيها بطيئاً، ومتتاز بسرعة انقسام اخلاليا ويف نهاية هذه املرحلة يتضاعف 
معدل منو الثمرة متمثاًل يف تضاعف الوزن واحلجم وتتفاوت األصناف يف سرعة منو الثمرة.

3- تتميز اخلاليا احلجرية والتانينية وخاصة يف اجلدار اخلارجي.
4- تتميز احلزم الوعائية يف جدار الثمرة.

5- املرحلة قصيرة متتد ما بني 4-5 أسابيع.

 )Kimri stage( )الجمري )الكمري/ الخالل
يصل  حتى  الثمرة  حجم  يزداد  وفيها  السريع،  النمو  مرحلة  تسمى  والتي  اخلضراء  املرحلة 
يف نهاية هذه املرحلة إلى احلجم النهائي، ويظهر اللون األسمر على الثمار املتساقطة أو التي 
تتعرض إلى اجلروح واخلدوش يف هذه املرحلة حيث يتحول لونها من األخضر إلى األسمر وتسمى 

)مخنن( وتصلح لألكل ألن الطعم القابض زال منها.
تسمى )بلحة، وسيابه، وبغوه( واجلمع )بلح، وسياب، وبغو(، ويف شط العرب كمري )جمري( 
)بلح(، ويف  واإلحساء )خالل(، ويف احلجاز  والبحرين  الطوش(، ويف عمان  بغداد )خالل  ويف 
وعندما  )دفيق(،  السودان  )اغمك(، ويف  تونس  )غمق، غمك(، ويف  ليبيا  )نقيض(، ويف  اليمن 
يصير بعضه طرياً لّيناً وال يصلح ألن يكون بسراً يسمى )الداموك(، وعندما يكون يابساً يسمى 

)اخلشاش(.

مميزات الثمار 
1- اللون: األخضر.

2- نسبة السكريات فيها قليلة جداً بينما تكون نسبة الرطوبة واأللياف عالية. 
3- سرعة منو الثمار وزيادة حجم اخلاليا وكذلك زيادة محتواها املائي لذا يجب االهتمام بالري 
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وتوفير كمية املياه املناسبة وعدم تعطيش األشجار وتعريضها للجفاف.
4- تظهر النواة بلونها األبيض وتزداد يف احلجم بهذه املرحلة بشكل موازي لنمو الثمرة.

5- أطول فترة من مراحل منو الثمرة وتستمر 6-8 أسابيع.
القابض ويجعلها غير  الطعم  القابضة عالية، وهذا ما يعطيها  املرة  التانينية  املواد  نسبة   -6
وتؤكل يف  القابضة  العفصية  املادة  من  تخلو  ولكن هناك أصناف  البشري  صاحلة لالستهالك 
هذه املرحلة ومنها )حلوة املدينة، شيراني البصرة، دويكي يف مصر، طاليس يف فزان، ارشتي يف 
اجلزائر( وأن تراكم املركبات التانينية يبدأ بالزيادة مع دخول الثمار يف هذه املرحلة وأن احتاد 
املركبات الفينولية داخل الثمرة يكون التانينات )Tannins(، وهي مركبات ذات وزن جزيئي عالي 

وتكون يف مجموعتني رئيسيتني:

المجموعة األولى
تانينات قابلة للتحلل وتتكون من عدد من جزئيات حامض الكاليك )Galli acid( املرتبطة مع 

بعضها لتكوين تانينات حرة تتصل فيها مجموعات كربوكسيلية وتقسم إلى قسمني:
- الكالوتانني: مواد تنتج لدى معاملتها بحامض الكاليك وسكر الكلوكوز.

- االلكاتانني: مواد اذا عوملت باألحماض القلوية الالعضوية أعطت حامض الكاليك وحامض 
الالجيك )Allagic acid( الذي يتكون من حامض الكاليك والكلوكوز.

المجموعة الثانية
التانينات املكثفة وتتميز عن املجموعة األولى بخلو تركيبها الكيمياوي من املجاميع الكربوكسيلية 

.)Flavins( وتشمل بعض أنواع الفالوفينات

انضاج البلح )الكمري(
البلح  أكل  على  مكران  منطقة  سكان  يعتمد 
األخضر كغذاء لهم بعد وضعه يف كيس ويضرب 
ثم  خدوش  أو  جروح  إحداث  لغرض  بالعصا 
يوضع يف جرة فخارية وتغطى ببطانية ملدة ليلة 
كاملة ويف الصباح يتغير لونه إلى اللون األسمر 
الطيني وزالت من طعمه املادة القابضة والسبب 
يعمل  والذي  املهشمة  األنزمي يف اخلاليا  حترر 
على ترسيب املادة القابضة إلى صورة غير ذائبة 

فيختفي الطعم القابض ويصلح لألكل.

قالئد الخالل
أول ثمار النخلة )احلبمبوه( وبعد فترة من الزمن ينبت )اخلالل( أو ما يسمى )باملخنن( وهذا 
الطيبة  الرائحة  إلى  الرطب وقد يكون إطالق اسم )املخنن( نسبة  إعالن بداية ظهور موسم 
العطرة التي تفوح من هذا النبات )املخنن باملعنى الدارج يعني املضمخ بالطيب والعطر(، إن 
بهذه املناسبة بصنع القالئد من اخلالل وعادة ما  أهالي مملكة البحرين يقومون واستبشاراً 
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يكون مزيجاً من اللونني األخضر والبني وتشك يف خيوط من خوص النخلة ويحلى هذا العقد 
برأس الرمان األحمر ويتقلد األطفال والفتيات الصغيرات يف السن هذه القالئد ويردد )البقال( 
البائع املتجول دائماً عبارات شائعة لترويج بضاعته من )اخلالل( فيقول )خاللو يا خاللو يا 

مفرح اجلهالو(.

تخليل الكمري )الجمري(
تعتبر صناعة املخلالت من الصناعات الغذائية املهمة، ومرحلة الكمري من مراحل نضج الثمار 
التي تتميز باللون األخضر والطعم القابض، وتكون الثمرة فيها صلبة ملساء قليلة السكريات، 
بها  قام  دراسة  أجريت  حيث  ملحي،  محلول  باستعمال  التخليل  عملية  وتتم  الرطوبة.  وعالية 
العكيدي وآخرون )1982(، باستعمال ثمار الكمري لصنف الزهدي، حيث استعملت ثمار كاملة، 

وثمار مثقبة باإلبرة، وثمار قطعت نصفني، وكانت املعامالت: 
- التخليل يف محلول 15 % كلوريد الصوديوم.

- التخليل يف محلول 15 % كلوريد الصوديوم + 2 % حامض اخلليك.
- التخليل يف محلول 15 % كلوريد الصوديوم + 20 – 25 غ فلفل أخضر.

- وضعت الثمار يف عبوات زجاجية محكمة وخزنت على درجة حرارة 20-25 م°. وكانت أفضل 
املعامالت هي استعمال احمللول امللحي وحامض اخلليك.

)Khalal stage( )الخالل )البسر
أو  األصناف  ملعظم  واملميز  الشائع  األصفر  اللون  الثمار  تكتسب  حيث  امللونة،  املرحلة  هي 
ألوان أخرى حسب الصنف مثل )الوردي / األحمر / األرجواني / الكهرماني( الذي مييز بعض 
األصناف حيث يزداد تركيز الصبغات امللونة كالكروتني والزانثوفيل واالنثوسيانني التي تظهر يف 
وتدخل  الفسيولوجي،  والنضج   )  Maturity Stage( البلوغ  الثمار مرحلة  وتصل  البشرة،  خاليا 
الثمار مرحلة البلوغ أو اكتمال النمو واحلجم )Maturation( يف مرحلة اخلالل التي تعتبر هي 
مرحلة اكتمال النمو، أن مرحلة البلوغ يستدل عليها من تغير لون الثمار من اللون األخضر إلى 
الطعم  كاختفاء  الثمار  يف  كيميائية  تغيرات  وحدوث  الصنف  حسب  األحمر  أو  األصفر  اللون 
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مثل  البسر  أو  اخلالل  مرحلة  ثمارها يف  تستهلك  التي  األصناف  من  العديد  وهناك  القابض، 
البرمي والبرحي.

تسمى بالعربية )بُسر، زهون، لون(، ويف شط العرب )خالل(، ويف جند واإلحساء )بُسر(، ويف 
ليبيا  ويف  )صفوري(،  السودان  ويف  بسر(،  )بلح  ويف مصر  )فضا(،  اليمن  ويف  )زهو(،  احلجاز 
)صفر(، ويف تونس واملغرب واجلزائر )بلح أو بسر(، ويف سلطنة عمان والبحرين )بسر، صافوره( 
وإذا تكامل اللون لألصفر أو األحمر فهو الزهو، والقيرين: جمع قيرينه وهو اكتمال البسر وبدء 

عالمة الرطب عليها من أسفلها.

مميزات الثمار
1- تغير اللون األخضر بشكل تدريجي وظهور اللون اخلاص بالصنف يصاحبه انتقال سريع 

للسكروز )Sucrose( املخزن يف اجلذع إلى الثمار.
2- زيادة وزن الثمرة دون احلجم حتى يصل الوزن إلى احلد األقصى.

3- يكون منو اخلاليا بطيئاً وتتسع املسافات البينية بني اخلاليا وتصبح جدرانها رقيقة نتيجة 
لزيادة نسبة املادة اجلافة وصالبة الثمار.

الثمرة، ويزداد وزنها، وتبدأ األنزميات بشكل عام وأنزميات  يف نهاية املرحلة يكتمل لون   -4
النضج بشكل خاص نشاطها، حيث تعمل على تطرية أنسجة الثمرة وترطيبها.

5- تبدأ النواة بالتصلب ويتغير لونها إلى اللون البني.
6- انخفاض نسبة املادة التانينية القابضة وظهور الطعم احللو للثمرة، حيث تصبح حلوة املذاق. 
ويف نهاية املرحلة يكتمل لون الثمرة، ويزداد وزنها، وتبدأ األنزميات بشكل عام وأنزميات النضج 

خاصة بالنشاط، حيث تعمل على تطرية أنسجة الثمرة وترطيبها.
الداكتليفريك  حامض  منها  والسائد  الفينولية  املركبات  من  عدد  على  الثمار  حتتوي   -7

.)Dactyliferic acid(
8- تستمر 4-5 أسابيع حيث تؤخذ فيها الثمار حجمها الطبيعي وشكلها املميز للصنف.

)Pigments( الصبغات في الثمار
للصبغات النباتية دور فسيولوجي، وهي متيز نبات عن آخر، ومن أهم الصبغات النباتية 
املعروفة كلوروفيل A وB، والكاروتينات، واالنثوسيانني، ومن هذه الصبغات ما هو ذائب يف 
املاء وهي صبغة االنثوسيانني، أما باقي الصبغات فهي ذائبة يف الكحول واأليثر واالسيتون، 
والفرسي،  والساير،  الزهدي،  أصناف  ثمار  يف  النباتية  الصبغات  لتحليل  دراسة  وأجريت 
والبرحي، واحلالوي، واخلضراوي، والباذجناني، وسعادة، وأهم الصبغات التي مت تقديرها 

يف الثمار هي:

الصبغات الخضراء
بنسبة  تنخفض  ثم  اجلمري،  مرحلة  خالل  الثمار  يف  جداً  عالية  الكلوروفيل  نسبة  أن  وجد 
يف  وخاصة  )التمر(،  النضج  مرحلة  يف  لها  حد  أدنى  إلى  وتصل  اخلالل،  مرحلة  يف  ملحوظة 

األصناف اجلافة وذلك كما يلي:
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الصنف
كمية الكلوروفيل مغ / 100 غ وزن جاف

التمراخلاللاجلمري

8.92.40.23الزهدي

188.90.29الساير

9.382.081.0احلالوي

إن هذا التغير يدل على حتول الكلوروفيل من صورة إلى أخرى، أو أنه حتدث عمليات هدم 
له بفعل أنزمي بيروكسيديز، ومن التحوالت الواضحة يف الكلوروفيل هو تغيره إلى كلورفيليد أو 

فيوفيتني، ولوحظ أن تكون الفيوفيتني يكون مصاحباً الختفاء اللون األخضر.

الصبغات الصفراء )الكاروتينات(
يكون  حيث  اخلالل  مرحلة  يف  النخيل  ثمار  يف  املوجودة  الصفراء  للصبغة  األساس  املصدر 
تركيزها عالياً مقارنة بباقي الصبغات، وتشير الدراسات إلى أن محتوى الثمار من الكاروتينات 
كان عالياً يف مرحلة اجلمري، ولكن الصبغة السائدة هي الكلوروفيل مما يؤدي إلى ظهور اللون 

األخضر. واجلدول رقم )1( يوضح كمية الكاروتينات يف بعض أصناف النخيل.
جدول رقم )1( محتوى ثمار بعض أصناف النخيل من الكاروتينات

الصنف
كمية الكاروتينات مغ / 100 غ / وزن جاف

اخلاللالكمري

2011الزهدي

218الساير

15.97البرحي

219اخلضراوي

12.911البرمي

وبالرغم من انخفاض كمية الكاروتينات يف مرحلة اخلالل عن مرحلة اجلمري، إال أن لونها 
يكون سائداً وتركيزها عالياً، وهذا يعود إلى انخفاض الصبغة اخلضراء يف مرحلة اخلالل حيث 
يكون اللون األصفر اخلاص بالكاروتينات هو السائد. ويتضح من الدراسات أن األصناف التي 
انخفض بها محتوى الكاروتني تزداد بها صبغة االنثوسيانني يف مرحلة اخلالل كما يف أصناف 
الساير، والبرمي، والبرحي، حيث بلغت 725، و355، و291 مغ لكل 100 غ وزن جاف على التوالي.
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الصبغات الحمراء
تراكيزها  أن  ولوحظ  وانثوسيانيدين،  انثوسيانني  تكون موجودة على شكل  الصبغات  إن هذه 
عالية يف مرحلة اجلمري، وتنخفض يف مرحلة اخلالل، ولكون لونها يكون هو السائد يف األصناف 

التي تكون ثمارها حمراء اللون يف مرحلة اخلالل، وكما يلي:

الصنف
مغ / 100 غ وزن جاف

اخلاللالكمري

19701700فرسي

29002700سعادة

16501400باذجناني

الخالل المطبوخ )السلوق/البسال(
اخلالل املطبوخ )السلوق/ البسور/ البسال/ تشوهاره/ Khajoors Dried(* يقال بسل البسر 
)اخلالل( أي غليه وجتفيفه، وهي طريقة حلفظ اخلالل ألمد طويل وذلك بغليه يف املاء وجتفيفه 
بالشمس حتى يصبح جافاً صلباً، واخلالل املطبوخ هو الثمار الناجتة من عملية طبخ بعض أنواع 
الثمار باملاء وهي التزال يف مرحلة اخلالل، وتتم عملية الطبخ بغمر اخلالل )البسر( يف ماء مغلي 
ملدة 20-40 دقيقة تفصل بعدها عن املاء وتنشر على أرض صلبة جافة يف مكان مشمس ويفضل 
تغطيتها بالسعف،أن تاريخ البدء بصناعة اخلالل املطبوخ غير املعروف ولكن من املعتقد أن هذه 
الصناعة قدمية قدم النخل نفسة أي أنها تعود الى 4000 سنة قبل امليالد، ومن مميزات اخلالل 
املطبوخ نكهته اجليدة وإمكانية نقلة وخزنة دون حدوث تغير يف خواصه كما ميتاز اخلالل املطبوخ 
بسهولة طحنة واحلصول منة على مسحوق ميكن حفظة مدة طويلة وميكن إدخاله يف العديد 
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السعودية،  العربية  واململكة  العراق،  يف  الطريقة  هذه  استعمال  وينتشر  األغذية،  من صناعات 
والبحرين وسلطنة عمان، وإيران، وباكستان، ولكنها غير معروفة يف شمال افريقيا وناجتها يسمى 
خالل مطبوخ أو بسور، وتستعمل أصناف معينة لهذا الغرض حسب الدول، وكذلك التسميات 

تختلف من دولة ألخرى وكما يف اجلدول رقم )2(.
جدول رقم )2( تسميات وأصناف اخلالل املطبوخ

األصنافالتسميةالدولة

البرمي، الكبكابخالل مطبوخالعراق

خنيزي، رزيزسلوقمملكة البحرين

اململكة العربية السعودية
اإلحساء
احلجاز

سلوق
قالئد

خنيزي، رزيز

مبسلي ومدلوكي وبو نارجنةبسالسلطنة عمان – مسقط

مزتي، هليني، اصيلهراك، جهو هارة )تشوهاره(باكستان

حلة وشاهانيخراكايران
*تشوهاره )Khajoors Dried( ثمار بلح مكتملة النمو والتلوين يف مرحلة اخلالل مجففة بلغة األردو. 

السلوق 
االستخدام األول للسلوق كان يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية حيث أن طبخ 
الرطب معروفاً منذ القدم قبل احلضارة اإلسالمية، وال يستبعد أن يكونوا قد صنعوا السلوق 
يف ذلك الزمن، واشتهرت صناعة السلوق يف واحة القطيف منذ عصور قدمية، واملتاجرة املوثقة 

التاسع عشر  القرنني  واضحة يف  كانت  للسلوق  واملدونة 
والعشرين امليالديني، وكان جتار السلوق يتسلمون بضاعة 
والزجاج  واخلشب  كالتوابل  السلوق  سعر  مقابل  أخرى 
موانئ  يف  يحدث  وهذا  )األقمشة(،  والنسيج  والقمح 
العربي  واجلنوب  وزجنبار  باكستان  يف  أما  فقط،  الهند 
فيتسلمون نقداً؛ ألن جتار القطيف يتاجرون مباشرة مع 
السفن  فإن  املوانئ  تلك  يف  السلوق  بيع  ما  وإذا  الهند، 
تذهب إلى الهند محملة بالبضائع األخرى، ويتسلم قيمة 
إيجار الشحن البحري بحسب االتفاق املسبق، فيضاعف 
ليتزودوا  االقتصادي  مدخولهم  البحر  ربابنة  أو  التجار 
بالبضائع الهندية التي تلقى رواجاً جيداً يف مدن اخلليج 
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الساحلية. من املعروف أن األهالي يف واحتي القطيف واإلحساء وكذلك مملكة البحرين كانت لهم 
الريادة يف املتاجرة بالسلوق مع دول الشرق، وال يستبعد أنهم هم الذين ابتكروا هذه التجارة ألن 

نخلة التمر عالمة مسجلة لهذه املنطقة.
يصنع السلوق يف اململكة العربية السعودية من بسر صنف اخلنيزي، فثمار هذا الصنف حمراء 
اللون وتطبخ حتى الغليان بعض الوقت بعدها حتت أشعة ضوء الشمس احلارقة ما يجعله قاسيا 
بعض الشيء، إال أنه حني يؤكل يتفتت يف الفم مبذاق حلو، أما )اخلمال( يطبخ ويؤكل لينا دون 
بعض  ويف  اخلنيزي،  هو  البسر  من  واحد  نوع  من  يصنع  عادة  والسلوق  الشمس،  يف  جتفيفه 
احلاالت يصنع من )اخلصبة أو خصبة العصفور أو احلجوب( لون ثمارها أحمر أيضاً، يف حني 
أن بقية األصناف كاخلالص والغري وغيرها ال تطبخ لصنع السلوق. تتم العملية أعداد السلوق 

وفق اخلطوات التالية:
1- قطف الثمار ذات اللون األحمر القاني وتنظيفها وجتريدها من الشماريخ. 

2- وضع الثمار يف قدور املاء املغلي ملدة 20 دقيقة، وبعدها يتم إخراجها. 
ِميْم(، معرضة ألشعة الشمس  3- توضع على فرش كبيرة مصنوعة من خوص النخيل تدعى )السَّ
وملدة أسبوعني حتى جتف بشكل تدريجي ويتحول لونها األحمر القاني إلى اللون البني، وتكون 

جاهزة لألكل.
4- إن السلوق بعد جتهيزه يتم وضعه يف أكياس )اجلوال( التي تعرف شعبياً )باخليشة( مصنوعة 
من ليف جوز الهند حتى يدخل الهواء بني املسامات فال يتعرض للتلف، خاصة أنه ال يوضع يف 
سالل مصنوعة من اخلوص كما هو احلال بالنسبة للتمر. وحجم املباع من السلوق محلياً قليل 
جداً لوجود عرف اجتماعي بعدم بيعه يف األسواق، إذ يوزع مجاناً كهدايا على اجليران واألقرباء 

الذين ال ميلكون بساتني نخيل.

 التبسيل
البسر يف سلطنة عمان وهي عادة متوارثة عبر  وتعني عملية طبخ وجتفيف  مفردة عمانية، 
األجيال وجترى عملية الطبخ على أصناف معينة معروفة بإنتاجها اجليد مثل )املبسلي، املدلوكي، 
بونارجنة( ويسمى البسر املطبوخ بالعامية العمانية )فاغور( وهو لذيذ الطعم وبعد جتفيف الفاغور 
يتم جمعه وتنقيته يدوياً وفرز غير الصالح منه كعلف للحيوانات. أما اجليد منه فيتم جمعه ووزنه 

وتستخدم وحدة وزن خاصه تسمى )بهار( وهي تعادل 800 )كغ( ومراحل العملية هي:

1- الجداد
 وهي عملية جني )حصاد( الثمار وهي أول مراحل عملية التبسيل وتتم يف شهر متوز/يوليو 
وتعد عملية اجلداد مناسبة اجتماعية يشترك فيها أبناء األسرة أو القرية ومتثل صورة للتعاون 
بالثمار واحملافظة عليها  العناية  العملية مع مراعاة  تتم  االجتماعي والعمل املشترك ويجب أن 
من الرياح والعواصف واألمطار واالنتباه إلى مرحلة نضج الثمار )البسر/اخلالل( أي أن تكون 

جميعها يف هذه املرحلة وال تصل إلى االرطاب.

2- الفاغور )البسر المطبوخ(
بعد احلصاد يتم جمع ثمار البسر وحتمل إلى مكان خاص للطبخ يسمى التركبه أو )تركيبه( وهو 
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أحداهما  متقابلتان  فتحتان  له  الشكل  مكعب  بناء طيني 
الدخان  والثانية خلروج  والنار  تستخدم إلدخال اخلشب 
اليسار  يف  والثانية  اليمني  يف  أحداها  متقابلتان  وهما 
واملسافة بينهما تزيد على ستة أمتار. توضع يف التركبة 
املاء  بها  يغلى  كبيرة  نحاسية  قدور  وهي  الطبخ  مراجل 
ثم  دقيقة   45-30 ملدة  يطبخ  حيث  البسر  إليه  ويضاف 

يخرج البسر املطبوخ )الفاغور( وهو لذيذ الطعم.

3- التجفيف
على  وينثر  خاصة  أماكن  إلى  ويحمل  الفاغور  يجمع   
مفروشة  أو  النظيف  باحلصى  مغطاة  مفتوحة  أرض 
أيام   4-3 ملدة  الشمس  ألشعة  معرض  ويترك  بالدعون 

حتى يجف جيداً. 

4- التنقية والجمع 
عملية جماعية يساهم بها اجلميع حيث يتم جمع الفاغور اجلاف وتنقيته وذلك بفرز الثمار غير 

الصاحلة منه واملتضررة وتستبعد الثمار غير اجليدة وهذه تستخدم كعلف حيواني.

5- التعبئة
 تتم تعبئة الفاغور اجلاف املنقى يف أكياس )جواني( متهيداً لعملية البيع حيث يتم البيع بوحدة 
وزنية خاصة تسمى البهار والواحد منه يساوي 800 كغ وسعر البهار يختلف من والية إلى أخرى 

ويصدر إلى دول شرق آسيا والهند.

األصناف التي تؤكل في مرحلة البسر
1- البرحي: الشكل بيضوي مائل لالستدارة ويف طرف ذنب الثمرة تبرز ندبة امليسم بوضع مائل، 

والثمار صفراء فاقعة متيل إلى اللون املشمشي، الطعم حلو خال من املذاق العفصي القابض.
2- برمي: الشكل بيضوي مسطح القاعدة مخروطي الذنب، والثمار صفراء أو مشمشية اللون، 
بتشطيب أو لفح حمراء أكثر وضوحاً قرب القمع، والطعم حلو خال من املادة العفصية القابضة.

3- حالوي: الثمار ذا لون أصفر شاحب، وطعمها عفصي مشوب بحالوة ظاهرة.
4- مكتوم : يف العراق ودول اخلليج يسمى مكتومي، والطعم لذيذ غير حاد يؤكل يف دور البسر.
5- قنطار: البسر أصفر برتقالي ذو شكل بيضوي معكوس والذنب مخروطي قصير مستدير 

الطرف، والطعم عفصي بحالوة.
العربي ويف سلطنة عمان يسمى شيش، سمي  شيشي: تسمية الصنف يف أقطار اخلليج   -6
أصفر  الثمرة  ولون  طويلة،  بإبرة  تنتهي  سيف  هيئة  على  تكون  التي  االشواك  شكل  إلى  نسبة 
مخضر وشكلها بيضاوي متطاول، وطعم الثمرة يف مرحلة البسر حلو مشوب بطعم دباغي وألياف 

متوسطة.
7- جبري أو يبري: لون الثمرة أصفر مبيض وشكلها كروي مسطح القاعدتني، ومذاق الثمرة 
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يف مرحلة البسر حلو واملادة الدباغية قليلة.
8- ليلوي: البسر، أصفر بلفحة خضراء وخطوط داكن يف الوسط، والشكل بيضوي معكوس 

قصير قريب من الدائري، والطعم قابض بحالوة ظاهرة، حلم الثمرة هش.
9- أبومعان: الثمار يف مرحلة اخلالل )البسر( كبيرة احلجم بيضوية الشكل، ولون البسر ذهبي 

حلو املذاق وقليل األلياف واملادة الدباغية.
الصنف  أو  األصناف  أي جوهرة  األصناف  إلى خالصة  نسبة  الصنف  تسمية  خالص:   -10
املمتاز. توجد منه عدة سالالت منه، خالص، خالص عمان، خالص جبرين، خالص االحساء. 
ويف البصرة )شط العرب( خالصة. واالختالفات بينهما بسيطة أهمها حجم الثمرة حيث يتسم 
أفخر  من  ويعتبر  لويفة،  أبو  خالص  يسمى  الظاهرة  وخالص  حجمه  بتفوق  اإلحساء  خالص 
الثمرة بيضاوي مستطيل  البسر أصفر فاحت، شكل  لون  اإلثمار  وتتميز بسرعة  التمور  أصناف 

مدبب الطرف، والبسر هش القوام مقبول الطعم ومذاق الثمرة يف مرحلة البسر حلو.
11- أصابع العروس: شكل الثمرة اسطواني طويل ذو قمة مستديرة وقاعده محدبة، ومذاق 

الثمرة حلو يف مرحلة اخلالل، ولون الثمار يف مرحلة البسر أصفر كركمي.

 )Rutab( الرطب
 هي مرحلة نضج الثمار )Ripening stage(، وحتولها من اخلالل إلى اإلرطاب الذي يظهر على 
شكل نقط طرية يف طرف الثمرة، ويف هذه املرحلة يبدأ ترطيب أنسجة الثمرة، كما تبدأ رخاوتها 
بشكل تدريجي بدءاً من طرف الثمرة ويستمر حتى قاعدتها عند منطقة اتصالها بالقمع، والرطب 
جمع رطبه وهو استواء البسر إلى نصفه أو كله رطب طري لني تعتبر مرحلة الرطب، هي مرحلة 
اكتمال النضج وتسمى الثمار يف أغلب مناطق زراعته رطب، ويف اليمن )وسم( للرطب املناصف، 
التي حتولت  الثمار  وتسمى  )املزقون(  إرطابه  بداية  البسر يف  ويسمى  الكامل.  للرطب  و)قرة( 

للرطب الكامل )هامد( وعندما يكون الرطب طرياً كاماًل ال بسر فيه يسمى )الهماد(.
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مميزات الثمار
1- استمرار انتقال السكروز إلى الثمرة ولكن 

بنسبة وسرعة أقل.
الثمرة،  يف  األنزميية  التحوالت  حتدث   -2
إلى  الصلب  احلي  الثمرة  نسيج  يتحول  ومعها 
لني،  الثمرة  قوام  ويصبح  ميت،  طري  نسيج 
وتكون خالية من املواد التانينية القابضة. وتعود 
ليونة الثمرة إلى التغيرات التي تطرأ على املواد 
غروية  مواد  عن  عبارة  تكون  التي  البكتينية 
ذات وزن جزيئي مرتفع وتتكون من وحدات من 

الزايلوز  مثل  أخرى  مركبات  تركيبها  يف  ويدخل   )Galacturonic acid( اجلالكتورنيك  حامض 
واالرابينوز والكاالكتوز وغيرها ومن اهم املركبات البكتينية يف اخلاليا:

- حامض البكتيك )pectic acid( ويوجد يف الصفيحة الوسطى ويذوب يف املاء ولكن بعض 
أمالحه تكون غير قابلة للذوبان منها بكتات الكالسيوم واملغنيسيوم وعند النضج ينفصل عنصري 
الكالسيوم واملغنيسيوم عن حامض البكتيك فيصبح قاباًل للذوبان وتتفكك جدران اخلاليا عن 

بعضها فتقل صالبة الثمرة.
البكتيك مع وجود مجموعات  البكتنيك )pectinic acid( مياثل يف تركيبه حامض  - حامض 
املثيل بدالً من الهيدروجني يف مجموعة الكاربوكسيل ووحدات بنائه هي حامض اجلالكترونيك 

ويتميز بقابليته للذوبان يف املاء احلار.
- البكتينات )pectins( وهي تشبه يف تكوينها حامض البكتنيك ووحدات بنائها حامض البكتيك 
وتوجد يف جدران اخلاليا وتذوب يف املاء احلار وتتميز بقابليتها على االحتاد مع الكالسيوم مكونة 

بكتات الكالسيوم غير الذائبة يف املاء.
بنائه حامض  ووحدات  تقيدا  البكتينية  املواد  أكثر صور  وهو   )propectin( األولي  البكتني   -
كيمياوية  أواصر  إلى  إضافة  للهيدروكسيل  مجاميع  بني  هيدروجني  بأواصر  املرتبط  البكتنيك 
بواسطة الكالسيوم واملغنيسيوم لتكوين مركب معقد له وزن جزيئي عالي يوجد يف اجلدار األولي 
وكلما زاد طول سلسلة البكتني األولي كانت قوام الثمرة أكثر صالبة. وهو ال يذوب يف املاء ولكنه 

يذوب يف األحماض املخففة.
أو أسوداً  أو رمادياً  بنياً  داكناً  3- تفقد الثمرة اللون اخلارجي مبرحلة اخلالل وتكتسب لوناً 

حسب الصنف.
4- تفقد الثمرة جزءاً من رطوبتها، ويبدأ حجمها بالتقلص وتنكمش وتزداد كثافة النسيج اللحمي.
5- يف األصناف اجلافة )Dry( ال يحدث تغيير يف التركيب البنائي ويكون مشابها لتركيبها يف 

مرحلة اجلمري حيث تكون اخلاليا صلبة ومتماسكة وسليمة.
6- تتميز الثمار بالنكهة اجليدة واحلالوة العالية، وإذا لم تقطف الثمار يف هذه املرحلة، وهي 
صاحلة بشكل تام لألكل، وتركت ليكتمل إرطابها فإنها تدخل املرحلة األخيرة )مرحلة التمر(، 

وتعتبر مرحلة الرطب هي مرحلة اكتمال النضج وتسمى الثمار يف أغلب مناطق زراعته رطب.
7- تستمر 3-4 أسابيع.
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 )Tamr stage( التمر
ويف   ،)Zulumma( ما  زولوم  السومرية  ويف   ،)Suluppu( سولبو  البابلية  يف  عليها  يطلق 
 BNRT( ويف الهيروغليفية بنراوبنرت ،)Tamrat( ويف احلبشية مترة ،)Tamar( العبرية تامار
وBNR(، ويف الهندية والفارسية )خرما(، ويسمى )متر( يف معظم املناطق العربية، ويف مصر 
الثمرة  )بلح(، ويف عمان )سح(، ويف املغرب )أبلوح(، هي املرحلة األخيرة من مراحل نضج 
 Full( الكامل  اإلزهار  من  باأليام  وحتسب   )Full Ripening( التام  النضج  مرحلة  وتسمى 
bloom(، إلى اجلني أو احلصاد مع عدد الوحدات احلرارية املتجمعة خالل الفترة وتصبح 
الثمار ناضجة يف مرحلة التمر وفيها يالحظ انفصال نسيج القشرة عن اجلزء اللحمي مكونة 
غالف منفصل واألصناف تختلف فيما بينها يف هذه الصفة التي تعد من الصفات الرديئة 

والتي يرجع سببها إلى عدة عوامل:
1- عامل وراثي/يعود لعوامل تتحكم بسمك القشرة وقوة صالبتها ودرجة جتعدها وعليه توجد 

أصناف سهلة التقشر وأخرى مقاومة. 
الليل والنهار وتأثيرها على كثافة  عوامل احلرارة/ متعلق بدرجة احلرارة واختالفها بني   -2
غالف الثمرة وكثافة اجلزء اللحمي حيث أن اختالف احلرارة يؤثر على متدد وتقلص النسيجني 

وبالتالي انسالخ القشرة عن الثمرة.
3- احملتوى الرطوبي يف الغالف واجلزء اللحمي دور يف حدوث التقشر. 

4- العمليات الزراعية املختلفة نفس الدور يف حدوث هذه الظاهرة.

مميزات الثمار 
1- حتول اللون الزاهي للرطب إلى اللون الغامق أو القامت.

2- يقل وزن الثمرة، ويتقلص حجمها، وينكمش نتيجة لفقدان املاء وتوقف انتقال السكر، وتوقف 
النشاطات األنزميية.

3- ثبات نسبة السكر، واملادة اجلافة، والرطوبة، وحجم ووزن الثمرة.
4- تصبح الثمار صاحلة للجني والنقل واخلزن، أو التعبئة والكبس.

الثمار  تعفن  تسبب  التي  الدقيقة  بالكائنات  اإلصابة  ذاتية ضد  ذات حماية  الثمار  تكون   -5
وتخمرها وحتمضها، وهذا يعود إلى النسبة العالية من السكريات مقارنة بنسبة الرطوبة.

األصناف  يف  )طريا(  ولينا  اجلافة  األصناف  يف  وجافاً  صلباً  )اللحم(  الثمرة  قوام  يكون   -6
الرطبة.
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7- جلد الثمرة )Skin( يلتصق باللحم عدا يف بعض األصناف وبعض احلاالت يكون منفصاًل 
عنها.

8- تصل البذرة إلى حجمه ووزنها النهائي ومتثل ما نسبته 4-20 % من اجمالي وزن الثمرة 
وحسب األصناف.

والتسمية  تكون هي )حبابوك /جمري /خالل / رطب /متر(  الثمرة  ومراحل منو وتطور 
املفضلة ملراحل تطور الثمرة )حصل، وبلح، وبسر، ورطب، ومتر(، ويف سلطنة عمان ويف وألية 
بسرة،  صفران،  دامك،  دوم،  هي:)زوزو،  الثمرة  وتطور  منو  مراحل  تسمية  تكون  خالد  بني 
قيرينة، محقبة، رطبة، مترة( بينما تكون املراحل يف تونس )بربي، بزر، بلح، بسر، رطب، متر(، 
وهناك تسميات اخرى ملراحل ثمار النخيل يف سلطنة عمان )“الطلع” ثم “النّبا” ثم “الدوام” 
ثم  “القيرين”،  ثم  “البسر”،  ثم  و”احلامور”،  “الصافور”  ثم  “اخلالل”  ثم  “احلبابوك”  أو 
“الرطب” ثم “الفلخ”، ثم “السح”(. أما التسميات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فإن أول 
– فإذا تساقط اخلالل ولم  الالم  بتفخيم   – “خالل”  إلى  “حبابو” ثم يتحول  الّطلع يسمى 
يلتقط لفترة زمنّية معينة ثم التقط وكان ليناً سمي “داموك” وكان األطفال يف املاضي يعمدون 
إلى إسقاط اخلالل ودفنه ليصبح داموكاً فهو لذيذ الطعم ويصلح لكي يكون عقوداً تعلّق يف 
رقاب الفتيات أما إذا لم يسقط اخلالل وهو يف البدء لم يلقح جيداً فإنه يكون “شيص” ومن 

أمثالهم يف ذلك )الشيص يف الغّبه حلو(.

عدسة: سامل الصوايف
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الوصف النباتي لثمرة النخيل
تعرف ثمرة النخيل الناضجة نباتياً بأنها عنبة )لبية( )Berry( وهي ثمرة بسيطة أحادية البذرة 
يختلف شكلها حسب األصناف، وهي من الثمار البسيطة، أحادية البذرة وهي بشكل عام تكون 
بيضوية الشكل طولها يتراوح بني 20-110 ملم وعرضها بني 8-30 ملم وتتكون من األجزاء التالية:

1- اللحم:
وهو اجلزء الذي يؤكل ويطلق عليه )اللب( ويتكون من ثالث طبقات:

:)Pericarp( جدار الثمرة 
وهو مكون من ثالث طبقات هي:

:)Exocarp or Epi carp( 1- الجدار الخارجي
 Epiderm( وهو جدار جلدي رقيق يتكون من اخلارج إلى الداخل من صف واحد من خاليا البشرة
cells( ومن 4-6 صفوف من اخلاليا متثل البشرة الداخلية )Hypoderm( وصف واحد من خاليا 
حجرية مستطيلة متراصة )Stone cells(، وهو ميثل القشرة اخلارجية للثمرة والتقشر )انفصال 
القشرة( عبارة عن حدوث حالة من االنتفاخ البسيط يف الثمرة، وانفصال نسيج القشرة عن اجلزء 

اللحمي مكونة غالف منفصل وتالحظ هذه احلالة يف مرحلة التمر بشكل واضح.

:)Mesocarp( 2- الجدار الوسطي
هو حلم الثمرة )اللب(، ويتكون من اجلدار الوسطي اخلارجي )Outer mesocarp( الذي ميثل 
أخرى من خاليا  صفوفاً من اخلاليا البارنكيمية يتراوح عمقها ما بني 15-20 خلية، وصفوفاً 
تانينية يتراوح عمقها ما بني 3-4 خلية، واجلدار الوسطي الداخلي )Inner mesocarp( وميثل 

اجلزء الرئيس من حلم الثمرة.

:)Endocarp( 3- الجدار الداخلي
وهو جدار غشائي رقيق أبيض اللون يحيط بالبذرة )النواة(.

يف دراسته للتركيب التشريحي لثمار صنف البرحي بني خلف )2002( مكونات الثمرة، وأجزائها 
وصفوف اخلاليا وطبقاتها حيث كانت اجزاء ثمرة النخيل صنف البرحي كما يلي:

)Excocarp( القشرة -
وتتكون من:

.)Epidermal cells( 1- البشرة العليا، وتضم صفاً واحداً من اخلاليا
2- البشرة السفلى، وتضم 6-7 صفوف من اخلاليا عند نهاية مرحلة النمو السريع و8 صفوف عند 
نهاية مرحلة اكتمال النمو، وتسمى هذه اخلاليا )Hypodermal cells(، وهذا مشابه ملا وجده السعداوي 
)1975( بالنسبة لثمار صنف الزهدي، بينما اختلفت عدد صفوف اخلاليا يف صنف احلالوي حيث كانت 

4-5 صفوف يف مرحلة النمو السريع و6 صفوف يف مرحلة اكتمال النمو كما ذكرت )محمد، 1977(.
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3- البشرة احلشوية )Skin parenchyma( وتتكون من 3-4 صفوف من اخلاليا البارنكيمية.
4- القشرة احلجرية وهي عبارة عن 1-3 صفوف من اخلاليا املتراصة التي تأخذ شكاًل دائرياً 

.)Mesocarp( ومتثل احلد النهائي للطبقة اللحمية ،)Macroccherides( وتسمى

)Mesocarp( الطبقة اللحمية -
وتشمل معظم حجم الثمرة وتتميز مبا يلي:

اخلاليا  من  صفاً   25-15 عن  عبارة  وهي   ،)Outer mesocarp( اخلارجية  اللحم  طبقة   -1
.)Chloren chyma( الكلورنكيمية

2- الطبقة التانينية، وهي تلي طبقة اللحم اخلارجية، وتتكون من ثالثة صفوف من اخلاليا 
الكبيرة التي حتتوي على التانني عند مرحلة النمو السريع، ويختزل عددها إلى صفني وصف 

واحد عند مرحلتي اكتمال النمو والنضج على التوالي.
3- طبقة اللحم الداخلية )Endo mesocarp(، وهي عبارة عن عدد كبير من صفوف اخلاليا 
البارنكيمية املنتظمة الشكل واملتراصة حتى مرحلة اكتمال النمو، تصبح بعدها مفككة مهشمة 
البينية  املسافات  وجود  فيها  ويالحظ  اللب،  من  جزء  أهم  متثل  وهي  النضج،  عند  اجلدران 

.)Intercellular spaces(
- النسيج الوعائي ويتكون من عدد كبير من احلزم الوعائية )Vascular bundles( املنتشرة يف 

طبقة اللحم، والتي تعمل على جتهيز الثمرة والبذرة باملواد الغذائية.
- غالف الثمرة الداخلي )Endocarp(، ويلي الطبقة اللحمية )Mesocarp(، ويتكون من صف 
واحد من اخلاليا التي تغلف البويضة يف الثمار الفتية، ومتوت هذه الطبقة مع بضعة خاليا من 
الطبقة الداخلية مكونة الغالف الورقي للبذرة )القطمير( ويف مرحلة النضج تنتزع هذه الطبقة 

كغشاء رقيق مع البذرة.

:)Stone( 2- النواة
اجلمع )نوى( وتسمى البذرة، العجمة، واجلمع )بذور، عجم(، وتسمى يف البصرة وجند )فصمة 
)عجمة(  واليمن  عمان  ويف  نواة(،  واجلمع  )نواية  وليبيا  واإلحساء  بغداد  ويف  فصم(،  واجلمع 
ويف املغرب )علفة، عظم(، ويف مصر )نواة، وشرى(، وتعرف بأنها هي اجلسم الصلب، وشكلها 
مستطيل، ومدببة عند طرفيها، وحتتل وسط الثمرة، ويتراوح وزنها ما بني 0.5-4 غ، وطولها 
12-20 مم، وعرضها 6-15 مم، وعادة ما يكون طول البذرة مساوي ثالثة أمثال عرضها، وهي 
متثل 10-20 % من وزن الثمرة الكاملة، حيث متثل 11.5 % يف احلالوي، و14 % يف اخلضراوي، 
والزهدي 10.5 %، ولون البذرة بني داكن، اجلانب الظهري )Dorsal side( محدب يحتوي على 
األصناف،  موقعها حسب  يختلف   )Micro Pyle( النقير  هي  مستديرة  منخفضة صغيرة  نقرة 
ُمْؤِمٌن  َوُهَو  أُنْثَى  أَْو  َذَكٍر  ِمْن  اِت  احِلَ الَصّ ِمَن  يَْعَمْل  )َوَمْن  تعالى:  قوله  نقيرا يف  القرآن  وسماها 

نََّة َوال يُْظلَُموَن نَِقيًرا( )سورة النساء - اآلية 124(. َفأُولَِئَك يَْدُخلُوَن اجْلَ
اجلانب البطني )Ventral side( فيه شق )حز( )Furrow( أو أخدود )Groove( ميتد على طول 
النهايتني  أو قد ينفرج عند إحدى  أو ضيقاً  البطني )األخدود( قد يكون واسعاً  البذرة، واحلز 
ويضيق يف الوسط أو يكون غائراً ويف خارج النواة يوجد غشاء خفيف جداً وهي اللفافة التي على 
نوى التمر، وقد ذكره القرآن مرة واحدة باسم القطمير يف قوله تعالى: )يُوِلُج اللَّيَْل يِف النََّهاِر َويُوِلُج 
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َربُُّكْم لَُه امْلُلُْك َوالَِّذيَن   ُ ى َذِلُكُم اللَّ َسّمً ْمَس َوالَْقَمَر ُكلٌّ يَْجِري أِلََجٍل مُّ َر الشَّ النََّهاَر يِف اللَّيِْل َوَسخَّ
تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َما مَيِْلُكوَن ِمن ِقْطِميٍر( )سورة فاطر - اآلية 13(. وهناك خيط رفيع بني فلقتي 
نْيَا َقِليٌل  النواة موجود على شق النواة وقد ذكره القرآن باسم فتيل يف قوله تعالى )ُقل َمتَاُع الُدّ

َواآلِخَرةُ َخيٌْر مِلَِن اتََّقى َوال تُْظلَُموَن َفِتيال( )سورة النساء - اآلية 77(.

 )Perianth( )Fruit cap( 3- قمع الثمرة
)الكأس  أي  الزهرة  غالف  بقايا  عن  عبارة 
الثمرة  يربط  الذي  وهو  املتصلب،  والتويج( 
الناحية  من  يعتبر  وال  الثمري.  العذق  بشمراخ 
املورفولوجية جزءاً من الثمرة، ويتخذ يف مرحلة 
وبوساطته  للصنف  مميزاً  ولوناً  شكاًل  اخلالل 
ميكن التمييز بني األصناف. وحافة القمع تكون 
عريضة مستديرة أو مقرنصة الشكل أو رفيعة، 
وألوانه أصفر أو أحمر أو قرنفلي، وقمع الثمرة 
القمع  اتصال  قوة  وتختلف  بالشمراخ،  يتصل 
العراق  يف  ويسمى  األصناف،  حسب  بالثمرة 

ليبيا  )ثفراق(، ويف  اإلحساء   / السعودية  العربية  اململكة  )قمع(، ويف  وقطر  )عنق(، ويف مصر 
)منقار، وسدادة، ونفلة(، ويف تونس )قونت(، املغرب )نباتة(، ويف اليمن/ حضرموت )قعنوب(، 
ويف عمان/ مسقط )ثفروقه، أو قماعة وتعفروق(، ويقاس حسب مستوى سطحه مع كتف الثمرة 

يف مرحلة اخلالل، وكما يلي:

الصنفاملسافةالصفة

خضراويأقل من 1 مممنخفض االرتفاع

حالوي1 – 2 مممتوسط االرتفاع

زهدي2 مم فأكثربارز االرتفاع
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فسيولوجية الثمار
مراحل نمو تطور ونضج ثمار 

يف دراسة ملراحل منو تطور ونضج ثمار الصنف دقلة نور من بدء التلقيح وبشكل خاص من عقد 
الثمار حتى نضج الثمار حدد Rugg (1975) سبعة فترات زمنية لنمو وتطور الثمرة هي:

- الفترة األولى: ومتتد بني 18 آذار/ مارس - 30 نيسان/ أبريل ومدتها 43 يوماً، وتدعى الثمرة 
باحلبابوك، وتكون الثمار صغيرة احلجم بقدر حبة البازالء ولونها أخضر فاحت أو أخضر مصفر، 

.)Cell division( وتتوسع الثمرة ببطء نتيجة النقسام اخلاليا
- الفترة الثانية: ومتتد من 1-23 أيار/مايو ومدتها 22 يوماً، ومتتاز بانقسام اخلاليا وبشكل 
خاص يف املنطقة القريبة من القمع )Perianth( بينما يتوقف االنقسام يف النصف الطريف من 

حلم الثمرة.
- الفترة الثالثة: ومتتد من 24 أيار/ مايو - 15 حزيران/ يونيو ومدتها 21 يوماً، وفيها يتسارع 
النمو بانقسام اخلاليا وتوسعها )Cell enlargement)، ويستمر انقسام اخلاليا يف منطقة قاعدة 

الثمرة.
- الفترة الرابعة: ومتتد من 15 حزيران/ يونيو - 13 متوز/ يوليو ومدتها 27 يوماً، وفيها يزداد 
الوزن الطري للثمرة ويتوقف انقسام اخلاليا عند منطقة القاعدة، ومتثل مرحلة اجلمرى الفترات 

.)4 ،3 ،2(
- الفترة اخلامسة: ومتتد من 14 متوز/ يوليو - 22 آب / أغسطس ومدتها 39 يوماً، وفيها يبدأ 

حتول اللون األخضر يف الثمار إلى اللون األحمر، ويف نهايتها تصبح الثمرة كاملة.
- الفترة السادسة: ومتتد من 23 آب/ أغسطس - 21 أيلول/ سبتمبر ومدتها 29 يوماً، وفيها 
إلى  وينتقل  السكروز من اجلذع  يتحرك  للثمرة حيث  الكيميائي،  التركيب  التغيرات يف  حتصل 
الثمار، وهي متثل املرحلة امللونة، حيث يكون اللون فيها مكتماًل، ومتثل الفترتني 5، و6 مرحلة 

.)Pre ripestage( اخلالل، وهي مرحلة ما قبل النضج
- الفترة السابعة: ومتتد من 22 أيلول/ سبتمبر - 30 تشرين أول/ أكتوبر ومدتها 38 يوماً، 
وفيها تفقد الثمرة جزءاً من رطوبتها ويصبح قوامها طرياً، ويتحول السكروز إلى كلوكوز وفركتوز، 
وتدخل الثمار مرحلة الرطب، ويتغير لونها إلى البني أو البندقي، وتنخفض سرعة تنفس الثمار 

بشدة حتى تصل إلى حدها األدنى. 

 ويف دراسة عن صنف البرحي أجريت كأطروحة دكتوراه يف جامعة البصرة أشار خلف )2002(، 
الى وجود سبعة أدوار للتطور التشريحي للثمرة، هي:

الدور األول:
يبدأ مع بدء تلقيح األزهار وينتهي يف األسبوع الثالث بعد التلقيح، ويالحظ أن عمليتي النمو 
)Growth( والتميز )Differentiation( يف أنسجة الثمرة تبدأ يف األسبوع األول بعد التلقيح، حيث 
يتحفز منو املبيض املخصب من املبايض الثالثة يف الزهرة ويزداد حجمه بعد اإلخصاب، وتتضح 
الفروقات بني الكربلة املخصبة والكرابل املجهضة، حيث يزداد حجم البويضة املخصبة، وتنقسم 
نواة األندوسبرم مكونة بذلك نسيج األندوسبرم، بينما تنحل البويضات يف الكرابل املجهضة عند 
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األسبوع األول بعد التلقيح، وحتدث يف هذا الدور انقسامات خلوية يف الطبقة اللحمية الوسطية 
أغلفة  تنحل  الدور  هذا  نهاية  ويف  التانينية،  الطبقة  يف  التمايز  بعض  ويحدث   ،)Mesocarp(

الكرابل املجهضة.

الدور الثاني:
يبدأ من األسبوع الرابع بعد التلقيح، ويتميز بظهور الطبقة املولدة املرستيمية حتت اخلاليا 
خاليا  وانقسام  املخصبة  والبيضة  اجلنيني  الكيس  منو  ويستمر  اللب،  طبقة  وتكون  احلجرية 

األندوسبرم، وينتهي هذا الدور عند األسبوع السادس بعد التلقيح.

الدور الثالث:
ويبدأ من األسبوع السابع ويستمر حتى التاسع بعد التلقيح، وتزداد فيه سرعة النمو بسبب اتساع 

اخلاليا واستمرار انقسامها عند قاعدة الثمرة، ويتوقف انقسام اخلاليا عند النصف الطريف.

الدور الرابع:
ويبدأ من األسبوع العاشر حتى األسبوع الثاني عشر بعد التلقيح، وفيه حتصل أكبر زيادة يف 

معدل اتساع اخلاليا، وتكبر البذرة بسرعة، ويستمر تطور األندوسبرم.

الدور الخامس: 
بالطول،  اخلاليا  فيه  وتزداد  عشر،  اخلامس  األسبوع  حتى  عشر  الثالث  األسبوع  من  ويبدأ 

ويستمر منو البذرة وتصلب جدران خاليا األندوسبرم.

الدور السادس: 
ويبدأ من األسبوع السادس عشر وينتهي عند األسبوع التاسع عشر بعد التلقيح، وفيه يستمر 
اتساع اخلاليا ويستقر معدل منوها، وتصل الثمرة إلى أقصى حجم لها، وتصبح كاملة االستطالة، 
واالنحالل،  بالتهشم   )Mesocarp( الوسطي  النسيج  خاليا  جدران  وتبدأ  البذرة،  منو  ويتوقف 

وميثل هذا الدور مرحلة اكتمال منو الثمار ويتغير لونها من األخضر إلى اللون املميز للصنف.

الدور السابع: 
ويبدأ من األسبوع العشرين وينتهي عند األسبوع الثالث والعشرين بعد التلقيح، وميثل مرحلة 
نضج الثمار )مرحلة الرطب(، وفيه يتناقص حجم الثمرة بسبب فقد املاء وانكماشها بسبب حتلل 
جدران اخلاليا بفعل األنزميات، ويبدأ نضج الثمار عند النصف الطريف ثم يشمل جميع أجزائها. 
ويف نهاية هذا الدور تبدأ مرحلة الشيخوخة )التمر( حيث تتحول الثمرة إلى مادة غذائية سكرية 

خالية من اخلاليا احلية.

منحنى نمو الثمرة
بعد عملية اإلخصاب تتكون أجنة البذور التي تقوم بدورها بتنظيم منو الثمار الصغيرة، وإن 
عدم حدوث اإلخصاب يسبب التساقط الذي قد يكون نتيجة ملوت اجلنني وعدم تكون البذور، 
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الثمرة  العالقة بني منو  وأن  الثمرة،  املسيطرة على منو  العوامل  البذرة من  أن  وهذا يدل على 
وعمرها تكون على شكل خط بياني ميثل منحنى منو الثمرة وتقسم الثمار إلى مجموعتني حسب 

شكل منحنى منو الثمرة:

المجموعة األولى
 )Single sigmoid curve( ويسمى S يكون منحنى النمو فيها ذو دورة واحدة وعلى شكل حرف
أو) S- shaped curve(، وهذه املجموعة تشمل الثمار التفاحية، واحلمضيات، والتمر، واألناناس، 

ومعظم ثمار اخلضراوات. ويتميز منحنى النمو يف هذه املجموعة بوجود ثالث مراحل هي :
املرحلة األولى: مرحلة انقسام اخلاليا )Cell division(، ويكون النمو فيها ناجت عن زيادة عدد 

اخلاليا ويكون بطيئاً نسبياً، وتستمر بني 3-4 أسابيع ويف بعض الثمار تكون 6-8 اسابيع.
املرحلة الثانية: مرحلة الزيادة يف حجم اخلاليا )Cell enlargement(، وتسمى مرحلة النمو 
السريع ويكون النمو ناجتاً عن الزيادة يف حجم اخلاليا، وتستمر هذه املرحلة حلني اكتمال حجم 

الثمرة.
الفسلجي  والنضج  النمو  اكتمال  مرحلة  وهي   ،)Maturation( البلوغ  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 
حيث يكتمل حجم الثمرة وتصل إلى احلجم النهائي املميز للصنف أو النوع، ويكون النمو بطيئاً يف 
بداية هذه املرحلة مما يؤدي إلى تغير اجتاه منحنى النمو، ثم يتوقف النمو بعد اكتمال احلجم مع 
استمرار التحوالت الكيمياوية والفسلجية داخل الثمرة، وتتكون طبقة شمعية أو فلينية على بشرة 

الثمرة حسب انواع الثمار.

المجموعة الثانية
واخلوخ،  )املشمش،  اللوزية  الثمار  وتشمل  دورتني،  ذو  املجموعة  لهذه  النمو  منحنى  يكون 
أربع مراحل،  النمو من  الزيتون والعنب والتني، ويتكون منحنى  واألجاص، والكرز(، كذلك ثمار 
النمو، بسبب منو اجلنني  أوعدم  البطء،  أو  بفترة من اخلمول  فترتني مفصولتني  للنمو  وتكون 
والسويداء، ويكون منحنى منوها )Double sigmoid curve, double- S(، ودرس منط النمو لثمار 
النخيل من خالل دراسة التغير يف طول وقطر ووزن الطبقة اللحمية ووزن البذرة، واستنتج من 
هذه الدراسات أن منحنى منو ثمار أصناف الزغلول، والسماني، واحلياني، وبنت عيشة، ودقلة 
والبرمي،  واحلالوي،  واخلستاوي،  واملكتوم،  واخلضراوي،  والشاهاني،  والساير،  والزهدي،  نور، 

والديري، واجلوزي، والبلوري. هو من النوع املفرد(.
 (2001) Ibrahim et al(1976)، ا Mougheith (1976)،ا AL-Jebori ،)1979( إبراهيم

النشاط األنزيمي في الثمرة
األنزميات مواد عضوية وهي تعّد مجموعة من البروتينات املعقدة التركيب ذات وزن جزيئي 
مرتفع، تنتجها اخلاليا وتتوافر بكميات ضئيلة فيها، وتعمل األنزميات كعوامل مساعدة، تتحكم 
يف سرعة حدوث التفاعالت احليوية املختلفة، وتتميز بتخصصها إذ أن لكل أنزمي مادة معينة 
أو مجموعة مواد متشابهة كيمياوياً ميكن أن يؤثر فيها من دون غيرها، كما أنه يؤثر يف سرعة 

.)s1992 ،Rossو Salisbury( التفاعالت العكسية
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)Invertase( نشاط أنزيم األنفرتيز
يبدأ نشاط هذا األنزمي يف الثمرة مع بدء تغير اللون من األخضر إلى اللون اخلاص بالصنف، 
أي يف مرحلة اخلالل، ويزداد نشاطه يف نهاية املرحلة مع اكتمال اللون، وهذا النشاط يكون أكبر 
الطرية،  ويكون متوسطاً يف األصناف شبه  األصناف اجلافة،  مع  مقارنة  الطرية  يف األصناف 
وعندما يكتمل ترطيب الثمرة ودخولها مرحلة الرطب ينخفض نشاط األنزمي ويتوقف يف مرحلة 

التمر.
ومن أهم األنزميات املتوافرة يف ثمار نخيل التمر والتي تؤثر تأثيراً كبيراً يف عامل اجلودة والقوام 
أنزمي االنفرتيز )Invertase( والتسمية النظامية له )E.C.3.2.1.26( والذي يوجد يف الكائنات 
 .)s1978  ، Whitakerو AL-Bakir( احلية الراقية ويحفز حتلل السكروز مائياً إلى كلوكوز وفركتوز
قدر وجوده يف ثمار النخيل صنف دقلة نور بنحو 12.5 وحدة يف الثمرة الواحدة كحد أقصى، ففي 
الثمار اخلضراء غير الناضجة يكون األنزمي يف حالة غير ذائبة ويصل نشاطه إلى 5 وحدات يف 
الثمرة الواحدة، أما االنفرتيز الذائب فهو غير متوافر يف الثمار اخلضراء، وتزداد فعاليته كلما 
تقدمت الثمار يف عمرها من مرحلة اجلمري إلى مرحلة اخلالل، ويزداد نشاطه يف مرحلة التحول 
اللوني إذ يصل إلى نحو 10 وحدات يف الثمرة الواحدة يف نهاية مرحلة اكتمال النمو، ثم ينخفض 

قلياًل يف مرحلة النضج )Hasegawa وزمالؤه، 1972(.
يف دراسة قام بها )Sakri( وزمالؤه عام 1975 حول العالقة بني نشاط أنزمي االنفرتيز، وحتلل 
أنزميات  من  أنواع  ثالثة  هناك  أن  تبني  وساير،  زهدي  لصنفي  التمر  نخيل  ثمار  السكروز يف 
لالستخالص  قابل  غير  والثالث  املنظمة  باحملاليل  لالستخالص  قابلة  منها  أثنان  االنفرتيز، 
باحملاليل املنظمة أو العضوية أو امللحية، وقد سمي هذا األنزمي باألنزمي امللتصق لوجوده ملتصقاً 
بجدران اخلاليا، وأن نشاط األنزمي يبدأ من األسبوع السادس وحتى األسبوع التاسع عشر بعد 
التلقيح وأن أقصى فعاليته كانت يف األسبوع الثالث عشر بعد التلقيح يف صنف الساير، يف حني 
تبدأ فعاليته يف صنف الزهدي بدءاً من األسبوع السابع وحتى األسبوع العشرين بعد التلقيح وبلغ 

أقصى فعاليته يف األسبوع اخلامس عشر بعد التلقيح.
أما محمد، فقد وجد يف عام )1977( أن التغير يف فعالية أنزمي االنفرتيز يف أثناء مراحل النمو 
والتطور والنضج تتبع سرعة تراكم السكروز يف ثمار صنف احلالوي، وأن أعلى فعالية بلغها كانت 

يف مرحلة النضج، أعقبها انخفاض بلغ حده األدنى يف مرحلة الشيخوخة.
وبنّي )Kanner( وزمالؤه عام )1978(، أن نشاط أنزمي االنفرتيز يف ثمار نخيل التمر لصنفي 
العالقة  النمو وأن  اكتمال  أثناء مرحلة  الثمار  املائي يف  نور يرتبط باحملتوى  اخلضراوي ودقلة 
املختزلة.  السكريات  بتراكم  األنزمي  نشاط  عالقة  على  نفسه  الباحث  أكد  كما  طردية،  بينهما 
وأشار إبراهيم واجلابري، عام )2002( إلى أن تكييس الثمار بالورق األسمر بعد التلقيح يف شهر 
نيسان وحتى موعد جني الثمار يف أيلول أدى إلى رفع فعالية هذا األنزمي يف الثمار املكيسة عنها 

يف غير املكيسة يف أصناف الزهدي واحلالوي واخلضراوي والساير.
إن أهم التحوالت األنزميية التي حتدث يف الثمرة خالل مرحلتي اخلالل والرطب هو انحالل 
السكروز )Sucrose( السكر الثنائي التركيب وحتوله إلى سكريات مختزلة أحادية التركيب وهما 
الكلوكوز )glucose( والفركتوز )Fructose)، وهذا يتم بفعل أنزمي اإلنفرتيز )Invertase( ونشاط 

وفعالية هذا األنزمي هي األساس الذي قسمت على أساسه التمور إلى ثالثة أقسام هي:
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 )Soft dates( 1- التمور الطرية
 ،%  35-25 بني  ما  يتراوح  حيث  فيها،  الرطوبي  احملتوى  بارتفاع  املجموعة  هذه  متتاز   
والنسبة العليا للسكريات فيها هي السكريات األحادية )املختزلة( [الكلوكوز والفركتوز] حيث 
املختزلة(  الثنائية )غير  السكريات  قليلة من  الكلية، ونسبة  السكريات  % من   98-95 متثل 
)السكروز( ومتتاز بطراوة الثمار، وتستهلك يف مرحلتي اخلالل والرطب، وتنتشر أصناف هذه 
املجموعة يف العراق، وإيران، ودول اخلليج العربي واملناطق الساحلية لشمال إفريقيا. ومثال 
عليها اخلضراوي، والبرحي، واحلالوي، والساير، والزغلول، والسماني، وخنيزي. واألمهات 

واحلياني ومتوسط احلرارة اليوميه التي تناسبها 25 درجة مئوية.

 )Semidry dates( 2- التمور شبه الطرية أو شبه الجافة
تتراوح نسبة الرطوبة يف متور هذه املجموعة ما بني 15-25 % يف مرحلة التمر، وتتميز بارتفاع 
املجموعة  أعلى من  )السكروز( فيها  الثنائية  السكريات  ولكن نسبة  السكريات األحادية،  نسبة 
األولى، ومن أصناف هذه املجموعة الزهدي، واملجهول، واألشرسي، والديري، والسكري، واملكتوم. 
والسيوي والصعيدي والعجالني ومتوسط احلرارة اليومية التي تناسبها 25 درجة مئوية احلرارة 

اليومية التي تناسبها 30 درجة مئوية

 )Dry dates( 3- التمور الجافة
تكون نسبة الرطوبة فيها أقل من 15 %، ومتتاز بصالبة الثمار عند النضج حيث تكون سهلة 
النقل واخلزن، وتكون نسبة السكريات الثنائية فيها عالية مقارنة بالسكريات األحادية، وثمارها 
تصل إلى مرحلة التمر دون املرور مبرحلة الرطب. تنتشر أصنافها يف جنوبي مصر، ويف السودان، 
واملغرب، واجلزائر، وليبيا، والعراق، والسعودية، ومنها دقلة نور، وبرمتودا، وبركاوي، والسكوتي 

والديري، واألشرسي، وكسب. ومتوسط احلرارة اليومية التي تناسبها 32 درجة مئوية.
بنسبة  وثيقة  لها صلة  التمور  )Fruit texture( يف أصناف  الثمار  أو طراوة  إن درجة صالبة 
السكريات املختزلة إلى نسبة السكروز يف الثمرة. فالثمار الطرية تخلو من السكروز أو نسبته 
فيها قليلة جداً، والنسبة العالية فيها هي للسكريات األحادية املختزلة )كلوكوز - فركتوز(، أما 

األصناف اجلافة القوام فاحلالة فيها معكوسة مما يكسبها القوام الصلب.

عدسة: رقية عبد اهلل البادي
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وقد يكون للمحتوى الرطوبي ونسبة األلياف يف الثمار دوراً يف طراوة الثمار. واألصناف ذات 
التمور اجلافة تنخفض نسبة اإلصابة فيها بآفات )احلميرة وعثة التني ودودة ثمار الرمان( بينما 
تكون اإلصابة عالية يف األصناف نصف اجلافة ويف التمور الطرية فتكون االصابة بدودة ثمار 
الرمان وعثة التني منخفضة ولكن اإلصابة تكون شديدة بحشرة احلميرة، ولوحظ ان حشرة عثة 
التني تفضل وضع بيوضها على التمور نصف اجلافة، واجلدول رقم )3( يبني محتوى الرطوبة 
ونسبة السكريات يف التمور الطرية والنصف جافة واجلافة محسوبة على أساس الوزن اجلاف.

جدول رقم )3( محتوى الرطوبة ونسبة السكريات يف التمور الطرية والنصف جافة واجلافة

وزن طازجالصنف
)% رطوبة(

)وزن جاف(
سكروز
)%( سكريات

كلية )%(
سكريات 

مختزلة )%(

طري
ــ27.384.884.8برحي

ــ24.482.282.2خضراوي

نصف 
جاف

24.177.138.638.5دقلة نور

22.275.770.45.3ديري

12.678.270.77.5زهدي

15.58340.932.1ثوريجاف

إن السكريات األحادية )املختزلة( )الكلوكوز والفركتوز( متثل 70 % من وزن الثمرة و7 % من 
وزن البذرة، بينما تكون نسبة السكريات الثنائية )غير املختزلة( }السكروز{ قليلة، حيث بلغت يف 

بعض أصناف التمور العراقية، كما يلي:

السكروز %الصنف

4.8حالوي

3.5الساير

5.4خضراوي

12.7الزهدي
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الفركتوز  أما   100 السكروز  التمور تختلف فدرجة حالوة  السكريات األساسية يف  إن حالوة 
فدرجة حالوته 173 أما الكلوكوز فتبلغ درجة حالوته 74.3 والسكريات املختزلة األخرى فدرجة 

حالوتها تبلغ 50.
التركيز املنخفض للسكريات املختزلة يف التمور اجلافه يكون بسبب جفاف الثمار وهي على 
النخلة وقبل أن يقوم انزمي االنفرتيز بعمله لتحويل السكروز إلى سكر مختزل خالل مرحلة 
يكون  لذا  الثمرة  انسجة  الرطوبة يف  نقص  إلى  راجع  األنزمي  تثبيط عمل  يكون  وقد  النضج 
تركيز السكروز يف التمور اجلافه مماثل لتركيزه يف مرحلة البسر )اخلالل( وأن أنسجة الثمار 
طور  يف  الثمار  بأنسجة  التشريحية  الناحية  من  شبيهة  الثمرة  من  اجلاف  والنصف  اجلافة 
البسر )اخلالل(، وللعوامل البيئية دور كبير يف تداخل اطوار منو الثمار، ففي صنفي الزهدي 
واألشرسي وهما من األصناف نصف اجلافه يف وسط العراق يكتمل منوها يف مرحلة الرطب 
وتصبح قاعدة الثمرة أو املنطقة القريبة من القمع جافة بينما قمة الثمرة تكون لينة ومجعدة 
وداكنة اللون يف حني عند زراعة الصنف يف وادي الكوجال يف كاليفورنيا لم تالحظ هذه احلالة 

وكانت الثمار طرية.
لقد أشارت الدراسات إلى أن نسبة السكروز تكون عالية يف مرحلة اخلالل ويف بعض األصناف 

مقارنة مبرحلة التمر وكما مبني يف اجلدول رقم )4(. 
جدول رقم )4( نسبة السكروز يف مرحلتي اخلالل والتمر يف بعض األصناف

السكروز/ التمر %السكروز/ اخلالل %الصنف

33.20احلالوي

27.60الساير

24.59.6الزهدي

24.20اخلضراوي

ولوحظت التغيرات يف ثمار صنف الزهدي خالل املراحل املختلفة، حيث تراكمت السكريات 
الثمار،  العاشر من عقد  الكلية يف األسبوع األخير من مرحلة احلبابوك حتى األسبوع األخير 
يليها انخفاض مفاجئ يف مرحلة اخلالل بعدها حصل تراكم سريع يف منتصف مرحلة الرطب 
حيث وصلت إلى 80 % بعدها لوحظ هبوط يف معدل تراكم السكريات. وهذه النسب تنخفض 
يف مرحلة التمر، وأن أعلى نسبة للسكروز يف صنف الزهدي كانت يف مرحلة الرطب )40.2 %(، 
 )Sugar cane( وهذه متثل أعلى نسبة من سكر املائدة يحتويها محصول نباتي، فقصب السكر
يحتوي على 15 % سكروز، والبنجر السكري )Sugar beet( يحتوي على 17.5 % سكروز، وكذلك 
فإن نسبة السكروز عالية يف مرحلة اخلالل يف معظم األصناف، ولكن من الصعوبة استخالص 
يبني   )5( رقم  واجلدول  وفركتوز،  كلوكوز  إلى  لسرعة حتوله  الثمار صناعياً  السكروز من هذه 

التركيب الكيماوي للثمار يف مرحلة التمر.



246

جدول رقم )5( التركيب الكيماوي الثمار يف مرحلة التمر

الكمية او النسبةاملكون

22.5-24.5 %الرطوبة

44-88 %السكريات

2.3-5.6 %البروتينات

6.4-11.5االلياف اخلام

1.9 غالرماد

32-59 غكالسيوم

11غصوديوم

40-63 غفوسفور

1.58-3 غحديد

0.9 %بوتاسيوم

0.2-0.5 %دهون

A 50 وحدة دوليةفيتامني

0.9 ملغثيامني

0.10 ملغريبو فالفني

2.2 ملغنياسني

 )Moisture( الرطوبة
ميثل املاء 80 % من وزن معظم ثمار أشجار الفاكهة وهو املكون الثاني الرئيس يف ثمار التمر 
بعد السكريات، وإن نسبة املاء )الرطوبة( يف الثمار تنخفض مع تقدم الثمرة نحو النضج وحتى 
مرحلة التمر، حيث يالحظ نقص الرطوبة مع مراحل منو الثمار املختلفة، ويبلغ احملتوى املائي 
النمو السريع ويتناقص عند نهاية املرحلة امللونة ودخول  الثمار يف مرحلة  اقصاه عندما تكون 
الثمار مرحلة الرطب وكلما تقدم عمر الثمرة الفسيولوجي باجتاه النضج انخفض احملتوى املائي 

وكما يف اجلدول رقم )6(. 
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جدول رقم )6( احملتوى الرطوبي للثمار حسب مراحل التطور والنضج

النسبة املئوية للرطوبة %املرحلة

90حبابوك )حبمبو/سدي(

85-90اجلمري )الكمري /اخلالل(

85بدء دور اخلالل )البسر(

50-55آخر دور اخلالل )البسر(

45بدء اإلرطاب

40-45نصف اإلرطاب

35آخر مرحلة اإلرطاب

30مرحلة الرطب التام )الهامد(

20-25مرحلة التمر

هذه النسب تختلف حسب األصناف ولكنها تكون بهذه احلدود ولوحظ أن االنخفاض السريع 
يف النسبة املئوية للرطوبة يتوافق مع تراكم املواد الصلبة الذائبة الكلية، وأن الفترة التي يكون فيها 
أعلى محتوى مائي للثمرة هي نفسها الفترة التي يتغير فيها لون الثمرة من األخضر إلى األصفر 
أو األحمر أي إلى اللون املميز للصنف، كما أن سرعة تلف الثمار تتأثر إلى حد بعيد مبحتواها 
الرطوبي، حيث لوحظ أن الثمار املخزنة على درجة 75 م° بقيت سليمة ملدة شهر عندما كانت 
نسبة الرطوبة فيها 24 %، وملدة شهرين عندما كانت نسبة رطوبتها 22 %، وملدة 6 شهور عندما 
كانت نسبة الرطوبة 18 %. وقدرت نسبة الرطوبة يف ثالث أصناف من التمور يف مرحلتي اخلالل 

والتمر وكما يلي:

نوع الثمارالصنف
النسبة املئوية للرطوبة %

مرحلة التمرمرحة اخلالل

5834طريةمجهول

5525نصف جافهدقلة نور

6722نصف جافهزهدي
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)Polygalacturonase( نشاط أنزيم
لهذا األنزمي عالقة بطراوة الثمار ونضجها، فهو ينشط مع تقدم الثمار بالنضج وبشكل خاص 
يف مرحلة النضج امللونة )اخلالل(، ويصل نشاطه إلى حده األقصى يف مرحلة الرطب، ويكون 
أعلى نشاط له يف الثمار الطرية القوام وأقل يف الثمار اجلافة القوام، ويقوم هذا األنزمي بحل 
الروابط الكاليكوسيدية )Glycoside linkage( يف املواد البكتينية )Pectic substances(، وهذه 
املواد وظيفتها مسك جدران اخلاليا املتجاورة مع بعضها، وبذلك فإن كسر أو إذابة هذه املواد 
يؤدي إلى تهشم وتخلخل النسيج وحتوله من صلب إلى طري كما يحدث عند حتول اخلالل إلى 

رطب، وميكن استعمال هذا األنزمي يف اإلنضاج الصناعي للثمار غير الناضجة.

)Cellulase( نشاط أنزيم
لهذا األنزمي دور يف نضج ثمار النخيل حيث يبدأ نشاطه يف مرحلة اخلالل ويعمل على إذابة 
املواد السليلوزية جلدران اخلاليا وحتويل اخلاليا احلية إلى مجرد بروتوبالست ال يلبث أن 
يكون غير حي، ويعمل هذا األنزمي بالتعاضد مع األنزميات األخرى يف رخاوة أنسجة الثمرة 
وترطيبها، وأنزمي السليوليز )Cellulase( املعروف بنشاطه يف إذابة اجلدار السليلوزي للخاليا 
وحتويلها إلى مواد غذائية غير حية، فهو بهذا الفعل يساعد يف طراوة الثمار ونضجها، وقد 
أشار )Hasegawa وs1972 ، Smolensky(، إلى أن نشاط أنزمي السليوليز ينعدم يف أثناء املراحل 
كلما  بالزيادة  يأخذ  األنزمي  لكن نشاط  نور،  التمر لصنف دقلة  لثمار نخيل  النمو  األولى من 
تقدمت الثمار يف عمرها نحو النضج، إلى أن تصل فعالية األنزمي إلى أعلى مستوى لها يف 
يبدأ  النضج  أنزميات  نشاط  أن  إلى   ،)s1999 ، Thompsonو  Curry( وأشار  النضج.  مرحلة 
مع زيادة سرعة إنتاج االثلني، وأن االثلني يعّد مفتاح النشاط األنزميي يف الثمار الكالميكترية 
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بنشاط أنزميي األنفرتيز والسليوليز أثناء منو الثمار البذرية 

والبكرية لنخيل التمر صنف البرحي ونضجها.

)Pectinesterase( نشاط أنزيم
يعمل هذا األنزمي على حتفيز عملية انحالل األواصر األستربة )Esterbonds( يف املواد البكتينية 
وحتويلها إلى حوامض بكتينية وكحول، ومتت متابعة نشاط هذا األنزمي يف ثمار أصناف الزهدي 

واخلضراوي واخلستاوي والبربن، حيث لوحظ نشاطه يف مرحلة حتول اخلالل إلى رطب.

)Pectinase( نشاط أنزيم
هذا األنزمي عمل على إذابة األواصر الكيمياوية لبكتات الكالسيوم )Ca- Pectate( التي هي 
عبارة عن جسور يف جدران الصفيحة الوسطى )Midllelamella( التي متسك خاليا األنسجة 
املفردة  احلالة  إلى  اخلاليا  بانفراط  يكون  النسيج  انحالل  وإن  البعض،  بعضها  مع  املتجاورة 

)Singlecells( وحتوله من قوام صلب إلى نسيج طري.
درجة  وهما  النضج  أثناء  املؤثرين  بالعاملني  نشاطها  يتأثر  ذكرت  التي  األنزميات  جميع  إن 
بسبب  ليس  القوام  تكون صلبة  اجلافة  التمور  أصناف  إن  الثمرة.  الرطوبة يف  ونسبة  احلرارة 
فقدانها املاء بسرعة قبل النضج، بل إن انخفاض الرطوبة يسبب خمول نشاط األنزميات وبقاء 
السكروز واملواد البكتينية والسليلوزية دون حتلل، أي بقاء أنسجة الثمار على وضعها، وبالتالي 
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الدراسات  من  العديد  يف  وتأثيراتها  األنزميات  عمل  من  االستفادة  وأمكن  صلبة.  الثمرة  بقاء 
كمعاجلة الضرر الفسلجي أبو خشيم )الذنب األبيض( يف ثمار احلالوي، ومعاجلة التبقع األخضر 

.)Sugarwall( والبقع السكرية )Mixed green( للثمار

)Polyphenol oxidase, PPO( أنزيم
إن اللون األسمر يف ثمار التمر يعود إلى )السكريات/ أكسدة املواد التانينية/ اسمرار اللون 
األنزميي حيث تتم أكسدة املركبات املتعددة الفينوالت وهذا ما يعطي اللون الغامق املميز للثمار 
الناضجة(، إن املركبات املتعددة الفينوالت تتكون من مادة الاليكوسياندين )Leucoyandin( وهذه 
املادة تكون ذائبة يف مرحلة التمر. إن نشاط أنزمي PPO يكون منخفضاً يف مرحلة احلبابوك ثم 
يزداد نشاطه ويكون عالياً يف مرحلة اجلمري، وهو املسؤول عن اللون األسمر الذي يظهر على 

الثمار يف مرحلة اجلمري.
وقام إبراهيم وخلف )2008( بدراسة الفعالية األنزميية يف ثمار صنف البرحي البذرية والبكرية 

خالل مراحل تطور الثمار ونضجها والجراء الدراسة وقياس الفعالية حضرت احملاليل اآلتية: 

1- تحضير محاليل االستخالص:
محلول رقم )1( 0.06 مولر حامض االسكوربيك )pH = 7.5( حضر بإذابة 10.5678 غ، من 
حامض االسكوربيك يف حجم معني من املاء املقطر وأكمل احلجم إلى لتر بعد تعديل قيمة درجة 

احلموضة )pH( إلى )7.5(.
حامض  مولر   0.06+ البوتاسيوم  فوسفات  مولر   0.25 الفوسفات:  منظم   )2( رقم  محلول 

.)pH = 7.5( االسكوربيك
حضر احمللول بإذابة 34.0225 غ من فوسفات البوتاسيوم )KH2PO4( مع 10.5678 غ، من 
حامض االسكوربيك يف حجم معني من املاء وبعد تعديل درجة احلموضة إلى 7.5 أكمل احلجم 

إلى لتر واحد باملاء املقطر.

2- تحضير محاليل اختبار الفعالية األنزيمية:
محلول رقم )1( محلول )2( مولر منظم الفوسفات )pH = 4.7( حضر بإذابة 11.66 غ، من 
فوسفات البوتاسيوم )KH2PO4( مع 2058 غ من فوسفات الصوديوم )Na2PO42H2O( يف حجم 
معني من املاء املقطر وأكمل احلجم إلى لتر باملاء املقطر بعد تعديل احلموضة إلى 4.7 باستخدام 

 .HCl 0.01 عياري
.)0.1 M Sucrose( محلول السكروز )محلول رقم )2

 حضر احمللول بإذابة 34.2 غ من السكروز يف لتر من محلول منظم الفوسفات )محلول رقم 
1( واستخدم هذا احمللول يف قياس فعالية أنزمي االنفرتيز بعد تعديل درجة احلموضة إلى 4.0.

.(3,5- dinitrosilicylic acid) DNSA محلول رقم )3( محلول
- حضر 150 مل من هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( بتركيز 4.5 %، وذلك بإذابة 6.75 غ من 

هيدروكسيد الصوديوم يف 150 مل ماء مقطر.
- حضر 400 مل من DNSA بتركيز 1 % بإذابة 4 غرام من DNSA يف 400 مل ماء مقطر، 

وبعد اإلذابة اجليدة أضيف له محلول هيدروكسيد الصوديوم.
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 )Potassium sodium tartarate) )Rochelle Salt( أضيف للخليط أعاله 10.275 ملغ ملح روشل -
استخدم محلول )DNSA( ككاشف )Reagent( يف تقدير السكريات املختزلة من حتلل السكروز بفعل 

أنزمي االنفرتيز والسكريات املختزلة من حتلل السليوليز بفعل انزمي السليوليز.
.(1% Corboxymethyl cellulose) CMC )4( محلول رقم

منظم  محلول  من  مل   100 سليلوز يف  مثيل  الكاربوكسي  من  غ   1 بإذابة  احمللول  هذا  حضر 
الفوسفات )محلول رقم 1(، متت إضافة الـ CMC إلى احمللول املنظم بنسبة 1 % تدريجياً مع 
التحريك املستمر إلذابته جيداً واستخدم هذا احمللول يف قياس فعالية أنزمي السليوليز بعد تعديل 

درجة احلموضة إلى 5.0.

3- طريقة االستخالص:
مت وزن 10 غ عشوائياً من 25 ثمرة مجمدة منزوعة النوى وقطعت إلى قطع صغيرة ثم سحقت 
يف هاون خزيف مبرد على درجة 4 م° موضوع داخل حوض ثلجي بعد أن أضيف لها 50 مل من 
محلول االستخالص رقم )1( )محلول 0.06 موالري حامض االسكوربيك يف درجة حموضة 7.5( 
أي بنسبة 1: 5 ولغاية التجانس. رشح اخلليط بورق ترشيح وامتان رقم )1( حتت التفريغ وغسل 
الراسب املتبقي مع 100 مل من محلول حامض االسكوربيك، مزج الراسب املتبقي مع 100 مل 
من محلول حامض االسكوربيك، ومزج الرأسب املغسول مع محلول االستخالص رقم )2( )محلول 
0.25 موالري فوسفات البوتاسيوم +0.06 مولر حامض االسكوربيك( بنسبة االستخالص ذاتها. 
رشح املزيج بالطريقة نفسها أعاله واستخدم الراشح يف تقدير فعالية أنزميي االنفرتيز والسليوليز. 

.)s1978  ، Whitakerو AL-Bakir( أجريت عملية االستخالص حسب الطريقة املذكورة يف

4- تقدير فعالية أنزيم االنفرتيز 
مت اختبار فعالية أنزمي االنفرتيز بأخذ 5 مل من محلول االختبار رقم 2 )السكروز( وهي املادة 
اخلاضعة لألنزمي يف أنبوبة اختبار وحضنت مدة 5 دقائق يف درجة حرارة 35 م°، أضيف بعد ذلك 
إلى كل أنبوبة 0.5 مل من احمللول األنزميي، )هذا ميثل بداية التفاعل( وبعد رج األنابيب جيداً 

وضعت يف حمام مائي يف درجة حرارة 35 م°، وتركت مدة 20 دقيقة.
بعدها أضيف يف كل أنبوبة 0.5 مل من محلول االختبار رقم 3، بردت األنابيب باملاء البارد ثم 
حسب امتصاص الطيف لكل عينة يف جهاز املطياف )Spectrophotometer( عند طول موجي 
إذ   )Blank( الصفري  احمللول  أو  الضبط  محلول  نفسها مت حتضير  بالطريقة  نانوميتر.   540

أضيف 0.5 مل من محلول االختبار رقم 1 )محلول منظم الفوسفات( بدل احمللول األنزميي.

5- تقدير فعالية أنزيم السليوليز 
 4 رقم  االختبار  محلول  وباستخدام  أعاله  نفسها  بالطريقة  السليوليز  أنزمي  فعالية  قدرت 
)كربوكسي مثيل سليلوز( كمادة تفاعل بدالً عن السكروز. وبالرجوع إلى املنحني القياسي الذي 
الشكل رقم )1(  3/1 ملي مول كما يف  تراوح بني  الكلوكوز  تراكيز معلومة من  رسم باستخدام 
حسبت السكريات املختزلة يف العينات. وتعرف وحدة الفعالية األنزميية بأنها مقدار األنزمي الذي 
يتسبب يف حترير مايكرومول واحد من السكريات املختزلة )معبراً عنها بصورة D- كلوكوز( يف 

الدقيقة الواحدة حتت ظروف التقدير يف درجة حرارة 35 م°.
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اســـــتخــدم يف تصمـيـــــم التجـــربـــــة تصمــيــــم القطــــاعات العشــــوائية الكــــاملـــة
 )Factorial Experiments( والتجارب العاملية )Randomized complete Block Design( )RCBD(
بعاملني األول ميثل نوع الثمرة )بذرية، بكرية( والثاني املدة الزمنية )عدد األسابيع بعد التلقيح(. مت 
حتليل النتائج باستخدام حتليل التباين وقورنت الفروق بني املتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي 

معدل )Revised-LSD( على مستوى احتمال 0.01 اعتماداً على )الراوي وخلف الل، 1980(.

1- أنزيم االنفرتيز
يوضح الشكل رقم )2( التغيرات يف فعالية أنزمي االنفرتيز يف أثناء منو ثمار نخيل التمر صنف 
النمو )مرحلة  األولى من  املرحلة  فعالية لألنزمي يف  أية  البرحي ونضجها، يالحظ عدم وجود 
النمو البطيء( واملرحلة الثانية من النمو )مرحلة النمو السريع( حتى األسبوع اخلامس عشر بعد 

الشكل رقم )2( التغيرات يف فعالية أنزمي األنفرتيز أثناء منو ثمار نخيل التمر صنف البرحي ونضجها

DNS طريقة D الشكل رقم )1( اخلط البياني لتقدير سكر غلوكوز باستخدام
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التلقيح بالنسبة للثمار البذرية، بعد ذلك وحني دخول الثمار مرحلة التغير اللوني )مرحلة اكتمال 
النمو( بدأت فعالية األنزمي بالظهور إذ بلغت 54.68 وحدة لكل كيلو غرام وزن طازج من الثمار، 
يف حني بدأت فعالية األنزمي بالظهور يف الثمار البكرية يف األسبوع السابع عشر بعد التلقيح إذ 
بلغت 45.95 وحدة لكل كيلو غرام وزن طازج من الثمار، وقد يعود ذلك إلى أن اجلزء األكبر من 
األنزمي يف الثمار يف مرحلتي النمو البطيء والسريع يكون غير ذائب حسب )Hasegawa( وزمالؤه 
)1972(، بعد ذلك يبدأ األنزمي بالتحول يصير ذائباً كلما تقدمت الثمار يف النضج، إذ حدثت زيادة 
كبيرة يف فعالية األنزمي يف أثناء مرحلة اكتمال النمو حتى وصلت إلى أقصى قيمة لها 1314.12 
وحدة /كيلو غرام وزن طازج من الثمار البذرية، 1148.86 وحدة / كيلو غرام من الثمار البكرية 
يف نهاية مرحلة اكتمال النمو، ومن تلك النتائج يتضح أن الفعالية الكمية ألنزمي االنفرتيز تتبع 

سرعة تراكم السكروز، وهذا ما بينه محمد، )1977( يف ثمار نخيل التمر صنف احلالوي.
 1272.44 إلى  باالنخفاض، ووصلت  األنزمي  فعالية  النضج أخذت  الثمار مرحلة  حني دخول 
وحدة لكل كيلو غرام وزن طازج من الثمار البذرية و961.28 وحدة / كيلو غرام وزن طازج من 
الثمار البكرية يف مرحلة الشيخوخة إن النمط العام للتغيرات يف فعالية أنزمي االنفرتيز يف أثناء 
منو ثمار نخيل التمر صنف البرحي ونضجها مشابه ملا وجده )Kanner( وزمالؤه )1978( يف ثمار 

نخيل التمر صنفي اخلضراوي ودقلة نور.

2- أنزيم السليوليز 
تشير النتائج املوضحة يف الشكل رقم )3( إلى التغيرات يف فعالية أنزمي السيلوليز يف أثناء منو ثمار 
نخيل التمر صنف البرحي ونضجها، إذ يالحظ أنه لم تسجل أية فعالية لألنزمي يف أثناء مرحلتي 
النمو البطيء والسريع حتى األسبوع الثالث عشر بعد التلقيح، إذ بدأت عنده فعالية األنزمي بـ 20.31 
وحدة/ كيلو غرام/ دقيقة وزن طازج من الثمار البذرية ونحو 20.05 وحدة / كيلو غرام/ دقيقة وزن 
طازج من ثمار بكرية، إن عدم وجود أي فعالية ألنزمي السليوليز يف الثمار يف مرحلتي النمو البطيء 
أو أن املستويات  الفعالية األنزميية،  التي تؤثر يف  الفينولية  والسريع قد يعود إلى وجود املركبات 
العالية لألوكسينات تؤثر يف ظهور الفعالية األنزميية، إذ ال ميكن أن تبدأ الفعالية األنزميية إال بعد 

الشكل رقم )3( التغيرات يف فعالية أنزمي السليوليز أثناء منو ثمار نخيل التمر صنف البرحي ونضجها
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أن تنخفض مستويات االوكسينات يف الثمار إلى تركيز غير مؤثر )McGlasson، 1978)، بعد ذلك 
حدثت زيادة تدريجية بطيئة يف فعالية األنزمي واستمرت تلك الزيادة حتى األسبوع السابع عشر بعد 
التلقيح بالنسبة للثمار البذرية، وصلت حينئذ فعالية األنزمي نحو 54.55 وحدة / كيلو غرام/ دقيقة 
وزن طازج من الثمار البذرية، أما يف الثمار البكرية فقد بلغتها فعالية األنزمي 57.17 وحدة / كيلو 
غرام/ دقيقة وذلك عند األسبوع التاسع عشر بعد التلقيح، بعد ذلك حدثت زيادة كبيرة يف فعالية 
األنزمي يف أثناء مرحلة اكتمال النمو، وبلغت أقصى قيمة لها نحو 118.29 وحدة / كيلو غرام وزن 
طازج من الثمار البذرية يف نهاية مرحلة اكتمال النمو )األسبوع التاسع عشر بعد التلقيح(، يف حني 
بلغت فعالية األنزمي أقصى قيمة لها نحو 118.78 وحدة / كيلو غرام وزن طازج ثمار بكرية يف نهاية 
مرحلة اكتمال النمو )األسبوع احلادي والعشرين بعد التلقيح(، وحني دخول الثمار مرحلة النضج 
النهائي أخذت فعالية أنزمي السليوليز باالنخفاض فبلغت نحو 95.82 وحدة / كيلو غرام من الثمار 
البذرية ونحو 96.72 وحدة/ كيلو غرام من الثمار البكرية يف مرحلة الشيخوخة، كما تؤكد النتائج 
على دور أنزمي السليوليز يف حتلل جدران اخلاليا يف أثناء مرحلتي اكتمال النمو والنضج والتغيرات 

يف صالبة أو قوام الثمرة مع نشاط أنزمي السليوليز يف أثناء مرحلتي اكتمال النمو والنضج.
إن النمط العام للتغيرات يف فعالية أنزمي السليوليز يف أثناء منو ثمار نخيل التمر صنف البرحي 
ونضجها مماثل إلى حد كبير ملا وجده )Hasegawa( وزمالؤه )1972(، يف ثمار نخيل التمر صنف 

دقلة نور
نستنتج من هذه الدراسة 

عدم وجود أية فعالية ألنزمي األنفرتيز يف املراحل األولى لنمو الثمار وأن فعالية األنزمي تبدأ 
يف مرحلة اكتمال النمو )اخلالل( وتزداد مع تقدم الثمار نحّو النضج حتى دخول الثمار مرحلة 
مرحلة  الثمار  دخول  حني  الفعالية  تنخفض  بعدها  لألنزمي  فعالية  أعلى  تكون  وفيها  )الرطب( 
منها  معنوية  وبفروق  أعلى  كانت  البذرية  الثمار  يف  األنزمي  فعالية  وان  )التمر(  النهائي  النضج 
يف الثمار البكرية. ويالحظ التغير نفسه ملستويات أنزمي السليوليز ولكنه يبدأ بوقت متأخر عن 
األنفرتيز وأن فعالية األنزمي يف الثمار البذرية تسبق الثمار البكرية بأسبوعني على األقل وهذا 
مؤشر يفسر تأخر نضج الثمار البكرية عن البذرية. واجلدول رقم )7( يلخص الفعاليات يف الثمار 

والعامل املسبب لها ووصف التغيرات التي حتدث خالل مراحل النضج.

عدسة: ناصر السوديري
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جدول رقم )7( ملخص الفعاليات احليوية خالل مراحل نضج وتطور الثمرة

وصف احلالةاملسبب الفعالية 

حتلل السكريات 
نشاط انزمييالثنائية

تتحلل كمية من السكروز إلى السكريات االحادية 
كلوكوز وفركتوز وتختلف نسبة السكروز املتبقية يف 
الثمار حسب الصنف ومرحلة النضج واالستهالك

فقدان املاء 
تغير قوام الثمرة ويقل وزنها ويحدث ذبول وكرمشة التبخروانخفاض الرطوبة

للثمار وفقدان اللمعان وزيادة احلالوة

حتلل وهدم تغير لون الثمار
الصبغات

اختفاء الوان الثمار املميزة للصنف وظهور الوان 
الرطب والتمر البنية الفاحتة والداكنة والسوداء 

بدرجاتها املختلفة.

حتلل البكتني 
تنخفض نسبها يف الثمار وتتناقص مع تقدم النضج نشاط انزمييوالبروبكتني

حتى مرحلة التمر

نشاط انزمييالصالبة
حتلل العديد من املركبات املسؤولة عن صالبة الثمار 

بفعل النشاط األنزميي الذي يحدث يف مرحلة 
الرطب مما يكسبها الطراوة والليونة

نشاط انزميي ليونة وطراوة الثمار
وتبخر املاء

ليونة وطراوة الثمار تختلف حسب األصناف وذوق 
املستهلك ولكن زيادتها تؤدي إلى أضرار كثيرة

نشاط انزمييتغيرات الطعم
تتحلل كمية من السكروز إلى السكريات االحادية 
كلوكوز وفركتوز فتتغير درجة حالوة الثمار اضافة 

إلى حتلل التانينات والفينوالت

نشاط انزميياحلموضة
تنخفض الرطوبة جدا يف مرحلتي الرطب والتمر 
ورمبا تختفي يف بعض األصناف وان زيادة نسبة 

احلموضة تقلل من جودة الثمار.

التانينات 
نشاط انزمييوالفينوالت

تنخفض تراكيزها وتختفي يف مرحلتي الرطب والتمر 
ويختفي الطعم القابض وتصبح الثمار حلوة مقبولة 

الطعم

الفساد والتلف
عوامل بيئية 
أو مسببات 

مرضية
ارتفاع الرطوبة وبعض االعفان تسبب تشقق الثمار 

والتشطيب والذنب األسود والتخمر والتعفن
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التغيرات في مستوى الهرمونات النباتية
 قام إبراهيم )1995( بدراسة التغير يف املواد الشبيهة باألوكسينات واجلبرلينات خالل مراحل 
مختلفة من منو ثمار صنف احلالوي يف مدينة البصرة حيث مت اختيار 15 نخلة متجانسة يف 
الطول والعمر وحجم النمو اخلضري قدر االمكان، لقحت األشجار يدويا باستخدام حبوب لقاح 
املعتاد وترك على كل نخلة ستة عذوق لغرض  التلقيح  الغنامي األخضر ويف موسم  من صنف 
جتانس الوحدات التجريبية، أخذت عينات من األزهار غير امللقحة وبعد التلقيح وعلى فترات 
زمنية متتالية تتناسب ومرحلة منو الثمرة ومت استخالص املواد الشبيهة باألوكسينات واجلبرلينات 
حسب الطريقة املبينة من قبل Abbas (1978) وكانت نتائج الدراسة كما موضح يف اجلدول رقم 
)8( الذي يبني التغير يف محتوى األزهار والثمار من املواد الشبيهة باألوكسينات واجلبر لينات 
بدًء من 20/ 3/ 1994، من األزهار املتفتحة غير امللقحة حتى مرحلة جني الثمار يف 9/5/ 1994. 
حيث نالحظ ارتفاع محتوى األزهار غير امللقحة من املواد الشبيهة باألوكسينات واجلبر لينات 
وهذا يدل على أن مبايض أزهار النخيل غنية يف محتواها من املواد الشبيهة باألوكسينات واجلبر 
لينات كما هو احلال يف بعض النباتات وخاصة مبايض ازهار الفاكهة التي تعقد بكريا مثل بعض 
أصناف البرتقال والعنب leopold and kriedines (1975) وهذا ما يفسر العقد البكري ألزهار 
النخيل عند عدم تلقيحها حيث تستمر يف منو وال تسقط مكونة ثماراً يطلق عليها )الشيص( وهي 
تنمو إلى مراحل متقدمة ولكن ال تنضج وهذا يتفق مع ما وجده )Al-Salih( وآخرون )1975( من 

أن أزهار النخيل حتوي تراكيز عالية من األوكسينات.
ونالحظ من اجلدول رقم )8( انخفاض محتوى املواد الشبيهة باألوكسينات واجلبرلينات بعد 
اسبوعني من التلقيح وميكن أن يعزى هذا االنخفاض إلى استخدام األوكسينات واجلبر لينات يف 
النشاط الفعال يف األزهار امللقحة العاقدة كعمليات انقسام اخلاليا )Call division( وتوسيعها 
وزيادة حجمها )Cell enlargement( ومن قبل األجنة النامية يف هذه املرحلة، األمر الذي ينعكس 
على مستويات األوكسينات واجلبرالينات الداخلية التي تلعب دوراً يف ذلك فينخفض تركيزها 

.}(1983) Moore (1979) و Wareing and Phillips{
1994 حدث ارتفاع يف محتوى   /4/20 التلقيح بشهر واحد يف  بعد ذلك بأسبوعني أي بعد 
إلى حدوث  تعزى  ان  الزيادة ميكن  وهذه  واجلبرلينات  باألوكسينات  الشبيهة  املواد  من  الثمار 
 1969, Crane( عملية اإلخصـاب وتـكون األجنة التي تعتبر مراكز إلنتاج األوكسينات واجلبرلينات

وChacko ,1970 وNitsch ,1970 وWeaver ,1972 واملختون وآخرون 1989(.
بالنضج  تقدميها  مع  واجلبرلينات  باألوكسينات  الشبيهة  املواد  من  الثمار  محتوى  ينخفض  ثم 
وتصل إلى أقل مستوى لها يف 1994/7/6 حيث يحدث بعدها ارتفاع يف محتوى الثمار من هذه 
املواد يف 1994/8/6 أي بعد التلقيح بسـتة عشر أسـبوعاً وهذا ميكن يعزى إلى النشاط األنزميي 
الذي يحدث يف مرحلة الرطب الذي قد يشجع على بناء األوكسينات واجلبرلينات أو إلى التحوالت 
يف أنواع األوكسني من )EsterIAA( و)IAA Amid-Linked( إلى )Free( مما يسبب زيادة تركيزه 
باألوكسينات  الشبيهة  املواد  من  الثمار  محتوى  ينخفض  ثم   (1989, Guinn and Burmmelt(
املواد  ارتفاعني من محتوى ثمار صنف احلالوي من  الثمار. إن وجود  واجلبرالينات وحتى جني 
الشبيهة باألوكسينات واجلبرلينات يتفق مع ما وجده Mawlood (1980) من وجود ارتفاعني يف 
محتوى ثمار صنفي الزغلول والسماني يف )6( و)20( أسبوعاً بعد التلقيح. وكذلك مع نتائج املختون 
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وآخرون، )1989( من وجود ارتفاعني من محتوى ثمار صنف السماني من األوكسينات واجلبرلينات 
يف )3( و)18( أسبوع بعد التلقيح. إن محتوى ثمار النخيل من األوكسينات واجلبرلينات ينخفض مع 
تقدمها نحو النضج وهذا يتفق من ما وجده Archbold and Dennis (1984) يف ثمار الشليك بينما 
لوحظ يف ثمار اخلوخ ان األوكسينات واجلبرلينات منخفضة يف األيام األولى بعد التلقيح ثم نزداد 
حتى تصل إلى أعلى قيمة بعد 25 يوماً بالنسبة لألوكسينات و45 يوما للجبرلينات ثم يحدث هبوط 

.)1990, Miller and Walsh1987 و, Miller et al.( حتى اكتمال النمو
جدول رقم )8( محتوى األزهار والثمار من املواد الشبيه باألوكسينات واجلبر لينات خالل مراحل النمو املختلفة

املوعد الزمني ومرحلة النمو
تركيز االوكسينات 

)ميكروغرام/غ( وزن 
طري

تركيز اجلبرلينات 
)ميكروغرام/غ(

وزن طري

3/20110.098.8 أزهار غير ملقحة

4/631.572.2 بعد التلقيح بأسبوعني

4/2045.187.9 مرحلة احلبابوك

5/2019.877.8 بدء مرحلة الكمري )اجلمري(

6/2014.937.0 مرحلة الكمري

7/612.024.1 بدء مرحلة اخلالل )البسر(

8/618.047.0 بدء مرحلة الرطب

8/209.921.8 مرحلة الرطب

9/54.910.1 مرحلة التمر

6.0314.42أقل فرق معنوي معدل مبستوى 5 %

وأُجريت الدراسة التي قام بها يف أحد البساتني يف قضاء أبي اخلصيب - محافظة البصرة، 
إبراهيم وخلف )2010( وذلك ملعرفة التغيرات يف تركيز )األوكسينات( أثناء منو ثمار نخيل التمر 
التمر )صنف  البرحي. اختيرت ست أشجار من نخيل  والبكرية( ونضجها من صنف  )البذرية 
عمليات  كافة  لها  وأجريت  سنة(،   20( والعمر  النمو  حيث  من  اإلمكان  قدر  متماثلة  البرحي( 
طلعات  كل شجرة ستة  على  ترك  متماثلة.  بصورة  ومكافحة  وري  وتسميد  حراثة  من  اخلدمة 
لغرض جتانس الوحدات التجريبية، ثم علمت طلعتان مبعلمات معدنية )Labels( لتمييزها وتركت 

بدون تلقيح، ومت بعد ذلك تكييسها جميعاً بأكياس ورقية محكمة اإلغالق.
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ورفع يف اليوم التالي الكيس عن الطلعات املدروسة وشقت بواسطة سكني حاد، ولقحت يدوياً 
باستعمال ثالثة شماريخ زهرية من لقاح الغنامي األخضر، ثم أعيد تكييسها ثانية بعد عملية 
التقيح مباشرة بنفس الكيس الورقي نفسه. أجريت عملية التلقيح يف السادس والعشرين من آذار، 

وأزيلت بعد أسبوعني األكياس عن جميع الطلعات.

 IAA استخالص المواد الشبيهة باألوكسين
ُجمعْت العينات على فترات أسبوعية وذلك بدءاً من مرحلة تفتح األزهار وحتى النضج بالنسبة 
للثمار البذرية والبكرية، ومن األسبوع السابع بعد التلقيح وحتى النضج بالنسبة للبذور. وكان وزن 

العينة 5 غم وزن طازج. وأجريت طريقة االستخالص حسب )Abbas وزمالءه، 1995(.
متَّ استخالص العينات باستعمال مذيب امليثانول تركيز 80 % )حجم / حجم( بإضافة 50 مل 
منه إلى العينة مدة 24 ساعة على درجة حرارة 4 م° يف الظالم. كررت العملية بهدف إمتام عملية 
باستخدام  التبخير  ثُم أجريت عملية  )100 مل(،  املستخلصات  وبعد ذلك جمعت  االستخالص 
املبخر الدوار )Rotary evaporator RE-120( على درجة حرارة 35 م° وحتى الوصول إلى الطور 
إلى  املائي  إكمال اجلزء  التبخير مت  انتهاء عملية  بعد  تقريباً.  مل  )Aqueous phase(م5  املائي 

احلجم 50 مل باستخدام املاء املقطر.
 % 40 3/ مل من  الترويق )الترسيب( باستخدام  أُجريْت على املستخلصات بعد ذلك عملية 
خالت الرصاص القاعدية ومت التخلص من الراسب باستخدام جهاز الطرد املركزي ملدة 5 دقائق، 
أضيف بعدها 3 مل من 22 % أوكزاالت البوتاسيوم، ومتَّ التخلص من الراسب كما ذكر أعاله. 
أخذ الراشح )الرائق( وعدلت درجة حموضته )pH( إلى 2.5 باستخدام محلول 2 عياري حامض 

الهيدروكلوريك. 
الهرمونات  على  احملتوي  )اجلزء  العضوي  اجلزء  نقل  بهدف  الفصل  عملية  بعدها  أجريت 
أيثر  اثيل  ثاني  ومذيب  مل   250 سعة  فصل  قمع  باستعمال  احلامضية(  الطبيعة  ذات  النباتية 
)Diethylether( بحجم 50 مل كررت العملية ثالث مرات بوضع الراشح يف قمع الفصل ويضاف 
إليه يف كل مرة 50 مل من ثاني أثيل أيثر. جمع بعدها الطور العضوي )الطور األيثري( يف دورق 

مخروطي سعة 250 مل. 
مت تبخير املستخلص األيثري حتت ضغط مخلخل وعلى درجة حرارة 35 م° باستعمال املبخر 
الدوار إلى أْن وصل احلجم املتبقي إلى نحو 3 مل، ثم وضع يف أنابيب Vials سعة 10 مل، ووضعت 
يف الظالم حلني تبخر األيثر متاماً أضيف بعدها إلى كل أنبوبة 5 مل ميثانول وأحكم إغالقها، 

وحفظت يف التجميد حلني إجراء عملية التقدير.
ُقدرت تراكيز املواد الشبيهة باألوكسني IAA بطريقة تقنية الفلورة )TSpectroflurimetry(، إْذ 
أنَّ األوكسني أندول حامض اخلل IAA وكذلك املركبات االندولية القريبة له هي مواد متفلورة 
 280 املوجية  األطوال  وانبعاث على  إهاجة  أقصى  إذ متتلك   )Naturally fluorescent( طبيعياً 
و365 نانو متر على التوالي )Crozier وزمالؤه، 1980). وقد استخدمت هذه اخلاصية يف التقدير 
غم   10-12 تبلغ حساسيتها  إذ  وحساسة  جداً  متخصصة  بأنها  الفلورة  تقنية  ومتتاز  لها  الكمي 

)Crozier وزمالؤه، 1980).
استعمل يف التقدير الكمي للمواد الشبيهة باألوكسني IAA جهاز تفلور نوع )Shimadzu( موديل 
RF-540 وهو مزود مبسجل )Integrator( نوع DR-3. متت اهاجة املستخلصات بطول موجي 
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التراكيز  نانوميتر. حسبت   365 االنبعاث على طول موجه قدره  نانوميتر ثم سجلت شدة   280
 BDH( املجهز من قبل شركة IAA اعتماداً على منحنى قياسي استخدم فيه األوكسني الطبيعي

Chemical Pool England( وبتراكيز من )0.01-10( جزء باملليون.
 Randomized Complete Block( الكاملة  العشوائية  القطاعات  تصميم  التجارب حسب  نفذت 
 )Factorial Experiments( عاملية  وبتجربة  مكرر.  لكل  وبواقع شجرتني  مكررات  بثالث   )Design
بعد  األسابيع  )عدد  الزمنية  الفترة  والثاني  ميثل  وبكرية(  )بذرية  الثمرة  نوع  ميثل  األول  بعاملني، 
التلقيح(. مّت حتليل النتائج باستخدام حتليل التباين، ثم قورنت الفروق بني املتوسطات باستخدام أقل 

فرق معنوي املعدل )Revised-LSD( عند مستوى معنوية 0.01 حسب الراوي وخلف الل )1980(.

المواد الشبيهة باألوكسينات في الثمار
أثناء منو ثمار   IAA الشبيهة باألوكسني  املواد  التغيرات مبستويات  الشكل رقم )4(  يُوضح 
نخيل التمر )صنف البرحي( ونضجها، إذ ياُلحظ أنَّ تركيز املواد الشبيهة باألوكسينات كان 
عالياً يف األزهار غير امللقحة، حيث بلغ نحو 344 ميكرو غرام لكل كليو غرام وزن طازج من 
األزهار، وهذا قد يفسر ظاهرة العقد البكري ألزهار نخيل التمر عند عدم تلقيحها، إذ يحدث 
العقد يف النباتات التي لها القدرة على إنتاج ثمار بكرية دون احلاجة إلى التلقيح لوجود تراكيز 
العقد  على  القدرة  لها  ليس  التي  النباتات  أما  أزهارها،  مبايض  يف  األوكسينات  من  عالية 
البكري فإن التلقيح يحفز تصنيع األوكسينات يف مبيض الزهرة، وبذلك يصل تركيز األوكسني 
يف املبيض إلى احلد الذي يساعد الزهرة على العقد )Kim وزمالؤه، 1992)، إن وجود تراكيز 
عالية من املواد الشبيهة باألوكسينات يف مرحلة تفتح أزهار نخيل التمر )صنف البرحي( يتفق 
مع ما وجده Al-Salih وزمالؤه، (1975) يف أزهار نخيل التمر )صنف الزاهدي(، ويف أزهار 

نخيل التمر )صنف احلالوي( حسب إبراهيم )1995(. 
أما بعد التلقيح بأسبوع )األسبوع األول لعقد الثمار( فقد حدثت زيادة معنوية يف تركيز املواد 
الشبيهة باألوكسينات يف الثمار البذرية، إذ وصل التركيز إلى نحو 426 ميكرو غرام لكل كيلو 
 333 الثمار، يف حني انخفض تركيز املواد الشبيهة باألوكسينات إلى نحو  غرام وزن طازج من 
واإلخصاب يف  التلقيح  دور عمليتي  يؤكد  البكرية، مما  الثمار  وزن طازج من  لكل  ميكرو غرام 
حتفيز تخليق األوكسينات من قبل األجنة النامية )Developing Embryos( التي تعد مراكز إنتاج 
األوكسينات يف الثمار )Davies، 1995) تتفق هذه النتائج مع ما وجده كل من Al-Salih وزمالؤه، 
أصناف  يف   )1999( الوهاب،  عبد  وجده  وما  الزهدي(  )صنف  التمر  نخيل  ثمار  يف   (1975)

األشرسي والزاهدي واخلستاوي واخلضراوي وامليرحاج.
تشير الزيادة يف تركيز املواد الشبيهة باألوكسينات بعد التلقيح إلى أنَّ حبوب اللقاح إما أنها 
أدت إلى حتفيز أنسجة املبيض على إنتاج األوكسينات، أو أنَّ حبوب اللقاح حتتوي على جزء من 

.(1996 ، Kojima( هذه األوكسينات التي تسهم أيضاً بدور مهم يف معدل منو املبيض
حدث بعد ذلك انخفاض يف تركيز املواد الشبيهة باألوكسينات حتى وصلت إلى نحو 98 مايكرو 
غرام لكل كيلو غرام وزن طازج من الثمار البذرية عند األسبوع السادس بعد التلقيح، و103 ميكرو 
غرام لكل كيلو غرام وزن طازج من الثمار البكرية عند األسبوع التاسع بعد التلقيح، وقد يعزى هذا 
االنخفاض يف مستوى األوكسينات يف الثمار إلى استعمالها يف عملية انقسام اخلاليا وتطورها  

.)s1983  ، Phillipsو Wareing(
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عند دخول الثمار يف مرحلة النمو السريع بدأت مستويات املواد الشبيهة باألوكسينات يف 
الثمار بالزيادة حتى وصلت إلى أقصى قيمة لها وهي قرابة 225 و171 مايكرو غرام لكل 
كيلو غرام وزن طازج من الثمار البذرية والبكرية على التوالي عند األسبوع الرابع عشر 
بعد التلقيح، يتضح من النتائج أيضاً أنَّ الفرق بني أقصى مستوى لألوكسينات عند مرحلة 
النمو السريع وأقل مستوى لها عند مرحلة النمو البطيء هو 127 مايكرو غرام لكل كيلو 
غرام وزن طازج من الثمار البذرية، يف حني كان الفرق 68 مايكرو غرام لكل كيلو غرام 
وزن طازج من الثمار البكرية، ما يؤكد أّن البذرة تعد مصدراً رئيساً لألوكسينات يف الثمار 
البذرية، كما أن سبب تشجيع منو الثمرة أثناء مرحلة النمو السريع قد يعود إلى زيادة إنتاج 
املواد الشبيهة باألوكسينات يف البذور وانتشارها إلى لب الثمرة مسببًة الزيادة السريعة يف 
منو الثمار عن طريق تأثيرها يف عمليتي انقسام اخلاليا واستطالتها، أما بالنسبة للثمار 
البكرية فمن احملتمل أن يكون مصدر األوكسينات فيها هو البويضات الصغيرة التي تكون 
ذات قابلية على إنتاج كمياٍت كبيرة من األوكسينات تكفي لنمو أنسجة الثمرة يف املرحلة 
األولى من النمو، تعتمد بعد ذلك الثمرة يف منوها وتطورها على األوكسينات املنتجة يف 
اللب، إذ أن اخلاليا التي هي يف حالة انقسام واستطالة لها قابلية على إنتاج األوكسينات 

.(1972 ،Weaver(
تبني نتائج التحليل اإلحصائي وجود فرقاً معنوياً بني محتوى الثمار البذرية والثمار البكرية من 
.)L.S.D(املواد الشبيهة باألوكسينات عند مرحلة النمو السريع وذلك حسب التحليل اإلحصائي و
أما عند مرحلة النمو فقد حدث انخفاضاً معنوياً يف مسـتوى املواد الشـبيهة باألوكسـينات، 
الشـبيهة  املـواد  مسـتوى  عندهـا  بلـغ  التـي  الشـيخوخة،  مرحلـة  حتـى  االنخفـاض  واسـتمر 

الشكل رقم )4( التغيرات مبستويات املواد الشبيهة باألوكسني يف الثمار البذرية والبكرية
أثناء منو ثمار نخيل التمر صنف البرحي ونضجها
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مـن  كيلـو غـرام وزن طـازج  لـكل  مايكـرو غـرام   11 البذريـة قرابـة  الثمـار  باألوكسـينات يف 
الثمـار، يف حـني لـم يسـجل أي وجـود للمـواد الشـبيهة باألوكسـينات عنـد مرحلـة الشـيخوخة 
يف الثمـار البكريـة، إنَّ انخفـاض مسـتويات املـواد الشـبيهة باألوكسـينات عنـد دخـول الثمـار 
يف مرحلـة اكتمـال النمـو يتطابـق مـع دورهـا الفسـيولوجي يف كونهـا مـن مشـجعات النمو التي 
تـؤدي دوراً أساسـياً يف عمليتـي انقسـام اخلاليـا واسـتطالتها، ولذلـك تنخفـض مسـتوياتها 
مـع دخـول الثمـار مرحلـة اكتمـال النمـو واسـتعدادها للدخـول يف مرحلـة النضـج املسـيطر 
عليهـا مـن قبـل هرمونـات نباتيـة أخـرى، وميكـن أن يعـزى هـذا االنخفـاض مبسـتويات املـواد 
الشـبيهة باألوكسـينات إلـى اكتمـال منـو البـذور )املصـدر الرئيـس لألوكسـينات( يف حالـة 
الثمـار البذريـة، أو إلـى زيـادة مسـتويات األنزميـات املؤكسـدة لألوكسـينات عنـد مرحلتـي 
اكتمـال النمـو والنضـج، وخاصـة أنـزمي )IAA-Oxidase( ممـا يؤدي إلى انخفاض مسـتويات 
مـن  النمـط  إن هـذا   .(1989 )Valpuesta وزمـالؤه،  كبيـرة  الثمـار بدرجـة  األوكسـينات يف 
التغيـرات يف مسـتويات املـواد الشـبيهة باألوكسـينات يف أثنـاء منـو ثمـار نخيـل التمـر صنـف 
البرحـي ونضجهـا مشـابه تقريبـاً ملـا وجـده )Abbas وزمـالؤه، 2000( يف ثمـار نخيـل التمـر 
)صنـف احلـالوي(، وتتفـق النتائـج أيضـاً مـع مـا وجـده عبـد الواحـد )2002( يف ثمـار املـوز.

المواد الشبيهة باألوكسينات في لب الثمرة وفي البذرة
يبني الشكل رقم )5( التغيرات مبستويات املواد الشبيهة باألوكسينات يف لب الثمرة البذرية ويف 
البذرة أثناء منو ثمار نخيل التمر صنف البرحي ونضجها وجد خالل األسبوع السابع بعد التلقيح 
)بداية مرحلة النمو السريع( أن مستوى املواد الشبيهة باألوكسينات يف لب الثمرة كان 220 ميكرو 
غرام لكل كيلو غرام وزن طازج، يف حني كانت يف البذور بحدود 125 ميكرو غرام لكل كيلو غرام 

الشكل رقم )5( التغيرات مبستويات املواد الشبيهة باألوكسني IAA يف اللب والبذور أثناء منو ثمار نخيل 
التمر صنف البرحي ونضجها
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وزن طازج، وبدون فرق معنوية.
املواد الشبيهة باألوكسينات يف كٍل من لب  النمو السريع زيادة يف تركيز  أثناء مرحلة  حدثت 
الثمرة والبذرة واستمرت هذه الزيادة حتى األسبوع الرابع عشر بعد التلقيح، حيث أصبح عنده 
مستوى املواد الشبيهة باألوكسينات يف لب الثمرة نحو 270 ميكرو غرام لكل كيلو غرام وزن طازج، 
ويف البذور نحو 220 مايكرو غرام لكل كيلو غرام وزن طازج، يتضح من تلك النتائج أيضاً أن أعلى 
معدل للزيادة مبستوى املواد الشبيهة باألوكسينات يف لب الثمرة هو قرابة 20 ميكرو غرام لكل 
كليو غرام وزن طازج عند األسبوع العاشر بعد التلقيح، يف حني كان أعلى معدل للزيادة يف البذور 
قرابة 28 ميكرو غرام لكل كيلو غرام وزن طازج عند األسبوع احلادي عشر بعد التلقيح، وهذا 

يتطابق مع أعلى معدل للزيادة يف منو كٍل من لب الثمرة والبذرة. 
يتضـح مـن نتائـج التحليـل اإلحصائـي أن البذور تفوقت معنوياً مبحتواها من املواد الشـبيهة 
بعـد ذلـك حـدث  الثمـرة،  لـب  النمـو السـريع عمـا هـو عليـه يف  باألوكسـينات عنـد مرحلـة 
انخفاضـاً يف محتـوى لـب الثمـرة والبـذرة مـن املـواد الشـبيهة باألوكسـينات، وقـد يكـون لذلـك 
عالقـة بدخـول الثمـار مرحلـة اكتمـال النمـو، وعنـد اكتمـال منـو البـذور عنـد األسـبوع السـابع 
عشـر بعـد التلقيـح وحتـى األسـبوع احلادي والعشـرين بعـد التلقيح )منتصـف مرحلة النضج(، 
لوحـظ تفـوق غيـر معنـوي يف محتـوى لـب الثمـرة مـن املـواد الشـبيهة باألوكسـينات عمـا هـو 
عليـه يف البـذرة، اسـتمر االنخفـاض يف املـواد الشـبيهة باألوكسـينات يف كٍل مـن لـب الثمـرة 
والبـذرة حتـى مرحلـة الشـيخوخة، التـي أصبـح عندهـا مسـتوى املـواد الشـبيهة باألوكسـينات 
يف لـب الثمـرة قرابـة 10/ ميكـرو لـكل كيلـو غـرام وزن طـازج، ويف البـذرة قرابـة 14/ ميكـرو 

غـرام لـكل كيلـو غـرام وزن طـازج.
أجزاء  من  جزء  كل  بسرعة منو  يرتبط  باألوكسينات  الشبيهة  املواد  مستوى  أن  يظهر  وهنا 
الثمرة، ففي الوقت الذي تكون فيه سرعة منو البذرة عالية عند مرحلة النمو السريع جند أن 
مستوى املواد الشبيهة باألوكسينات يف البذرة أعلى مما هي عليه يف لب الثمرة، أما عند نهاية 
مرحلة النمو السريع ويف أثناء مرحلة اكتمال النمو جند أن مستوى املواد الشبيهة باألوكسينات 
يف اللب أعلى مما هو عليه يف البذرة، وعند نضج الثمار تفوقت البذور يف محتواها من املواد 
الشبيهة باألوكسينات مقارنًة مع لب الثمرة الذي أصبح نسيجاً ميتاً، وهذا يتفق مع ما أشار إليه 

.Weaver (1972)
يتضح مما تقدم أنَّ البويضات الصغيرة تبدأ بإنتاج األوكسينات الالزمة لنمو الثمار عند املرحلة 
األولى من النمو، تليها بذلك البذور الصغيرة النامية التي تعد مركز إنتاج األوكسنات يف الثمرة، 
وتنتشر األوكسينات من البذور إلى لب الثمرة، ما يسبب زيادًة يف سرعة النمو عند املرحلة الثانية، 

أما بعد بلوغ البذور فيكون مركز إنتاج األوكسينات هو لب الثمرة.
يستنتج من هذه الدراسة أنَّ تركيز املواد الشبيهة باألوكسينات كان مرتفعاً يف األزهار غير 
امللقحة، يرتفع التركيز يف األزهار امللقحة بعد عقد الثمار عنها يف غير امللقحة، وحتتوي 
الثمار البذرية تركيز أعلى معنوياً من املواد الشبيهة باألوكسني باملقارنة مع الثمار البكرية، 
وبفرق  السريع  النمو  البذور خالل مرحلة  باملقارنة مع  الثمار  لب  التركيز عالي يف  ويكون 

معنوي.
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العوامل المؤثرة على جدار الثمرة والبذرة في الثمار 
حسب الدراسات التشريحية التي أجريت على جدار الثمرة والبذرة أن سمك الطبقات وعدد 

صفوف اخلاليا وأبعادها يختلف من صنف ألخر ويتأثر بعوامل عدة منها:

1- طبيعة الصنف أي طبيعة ثمار الصنف )االختالفات التشريحية بين 
األصناف(

قام سويد )2012( بدراسة تشريحية لثالث أصناف زراعية من نخيل التمر نامية يف محافظة 
والوسطى  اخلارجية  الثمرة  أغلفة  مقارنة  ومتت  وليلوي  واخلضراوي  البرمي  وهي  البصرة 
)Exo and Mesocarp( يف مرحلة البسر )اخلالل( ومتيز صنف البرمي بسمك طبقة الغالف 
0.82 ثم صنف  يليه صنف اخلضراوي  (Outer mesocarp) 1.13 ملم  الوسطي اخلارجي 
ليلوي 0.61 واكدت الدراسة إلى أن اختالف ثمار النخيل الناضجة فسلجيا يف صالبة ثمارها 
يعود إلى اختالف سمك وكثافة الطبقة الصلبة لغالفها اخلارجي وهذه تختلف حسب مراحل 

منو وتطور الثمار وميكن تلخيص بعض نتائج الدراسة يف اجلدول رقم )9(.
جدول رقم )9( مقارنة أغلفة ثمار بعض األصناف يف محافظة البصرة

الصفة
األصناف

ليلوياخلضراويالبرمي

120.1125.1150.9سمك الغالف اخلارجي )ملم(

μm )4.713.052.99سمك طبقة الكيوتكل )ميكرو ميتر

μm )11.149.2412.90معدل سمك البشرة )ميكرو ميتر

3-35-34-5معدل عدد صفوف اخلاليا حتت البشرة

معدل سمك اخلاليا املتصلبة
μm )77.181.2196.63)ميكرو ميتر

μm – مايكروميتر

أما الطبقة التانينية وهي الطبقة الفاصلة بني الغالف الوسطي اخلارجي والغالف الوسطي 
الداخلي كان أعلى سمك لها 0.7 ملم يف ثمار اخلضراوي وتظهر بشكل طبقة مستمرة وهي 
مكونة من 3-5 صفوف وعدد اخلاليا يف كل صف 10-12 خلية يليه صنف البرمي 0.5 ملم ثم 
ليلوي 0.3 ملم وهذا االختالف يف سمك طبقة التانني يعود له الطعم القابض يف الثمار فكلما 

قل السمك زادت حالوة الثمار.
أن التغاير احلاصل يف الصفات التشريحية لثمار األصناف حتت الدراسة رمبا يعكس الصف 
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الوراثية للصنف وذلك لعدم االختالف يف املؤثر امليتازيني كونها ملقحة بنفس اللقاح واملؤثر البيئي 
كونها يف موقع واحد.

ويف دراسة تشريحية مقارنة على ثمانية أصناف من النخيل يف جمهورية مصر العربية )الزغلول، 
Sakr، وآخرون  بها  وبرحي، واالمهات، بنت عيشه، السماني، وحياني، وعمري، وكبوشني( قام 
)2010(، بينت نتائج الدراسة اختالف األصناف املدروسة يف صفاتها التشريحية )متوسط سمك 
الوسطي  الغالف  سمك  متوسط   ،)Tanin( التانينية  الطبقة  سمك  متوسط  والكيوتكل  البشرة 

)Mesocarp(، متوسط سمك الغالف اخلارجي )Exocarp( وكما هو مبني أدناه:

األصنافالصفة

15 ميكرون لصنف الزغلول و20 ميكرون متوسط سمك البشرة والكيوتكل
لصنف الكبوشي

1-2 طبقة جلميع األصناف عدا صنف عدد صفوف اخلاليا حتت البشرة
العمري 3-4 طبقات.

Tanin 240 ميكرون يف البرحي بينما كانت 1050 يف متوسط سمك الطبقة التانينية
صنف الزغلول

2-5 صفوف وحسب الصنف وأقلها البرحي عدد صفوف اخلاليا التانينية

Mesocarp 3570 ميكرون يف بنت عيشه و6820 ميكرون متوسط سمك الغالف الوسطي
يف البرحي

Exocarp 370 ميكرون يف بنت عيشه و1140 ميكرون متوسط سمك الغالف اخلارجي
يف االمهات

2- منطقة الزراعة وتأثير البيئة السائدة
على صفات  الزراعة  منطقة  تأثير  ملعرفة  الزغلول  على صنف   (2006) Soliman دراسة  يف 
الثمار التشريحية حيث متت املقارنة بني منطقتني هما القناطر وكوم أمبو ومن خالل الدراسة 

مت مالحظ اآلتي:
زيادة تدريجية يف طول وقطر خاليا الغالف اخلارجي والوسطي خالل الفترة من 7 أيام حتى 
170 يوم بعد التلقيح بنما امتدت الفترة للغالف الداخلي من 7 إلى 70 يوم بعد التلقيح وأن الثمار 
يف منطق القناطر كانت أعلى يف متوسط طول اخلاليا من منطقة كوم أمبو التي تفوقت فيها 

الثمار بقطر اخلاليا عن القناطر.
بالنسبة لطول وقطر اخلاليا للغالف الوسطي فكانت النتائج كما يلي:
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الصفة
املنطقة

القناطركوم امبو

8890طول خاليا الغالف الوسطي بعد التلقيح بـ 7 أيام

254260طول خاليا الغالف الوسطي بعد التلقيح بـ 170 يوم

4090قطر خاليا الغالف الوسطي بعد التلقيح بـ 7 أيام

128260قطر خاليا الغالف الوسطي بعد التلقيح بـ 170 يوم

.Phoenix dactylifera L صنف  التمر  نخيل  يف  الصفات  لبعض  بدراسة   )2011( االبريسم  قام 
اخلضراوي املزروع يف منطقتي البصرة وبغداد حيث تشير نتائج الدراسة إلى وجود فروقات معنوية يف 
عدد اخلاليا بامللم2 الواحد لنسيج طبقة اللب يف ثمار صنف خضراوي )بصرة( خالل مراحل احلبابوك، 
الكمري، اخلالل إذ يالحظ تفوق مرحلة احلبابوك معنوياً على بقية املراحل مسجلة )888 خلية/ملم2( 
بينما أعطت مرحلة اخلالل أقل عدد للخاليا )180 خلية/ملم2(. وعند املقارنة مع عدد اخلاليا بامللم2 
لنسيج طبقة اللب يف ثمار صنف خضراوي )بغداد( يالحظ تفوق مرحلة احلبابوك معنوياً على بقية 
املراحل حيث بلغت )1140 خلية/ملم2( بينما سجلت مرحلة اخلالل أقل عدد للخاليا لتبلغ )348 خلية/
ملم2(. وتوضح نتائج التحليل اإلحصائي الفروقات املعنوية يف طول اخلاليا باملايكروميتر خلاليا نسيج 
طبقة اللب لثمار صنف خضراوي )بصرة( إذ تفوقت مرحلة اخلالل معنوياً على بقية املراحل مسجلة 
)126.8 مايكروميتر(. أما ثمار صنف خضراوي )بغداد( فقد أظهرت فروقات معنوية لطول خاليا 
نسيج اللب حيث تفوقت مرحلة اخلالل معنوياً على بقية املراحل )93.4 مايكروميتر( بينما بلغ أقل 

طول خلاليا نسيج اللب عند مرحلة احلبابوك )39.1 مايكروميتر(. كما مبني يف اجلدول رقم )10(.
جدول رقم )10( عدد اخلاليا )ملم2( وطول وعرض اخللية )مايكروميتر( خالل مراحل النمو والنضج

مراحل منو الثمرة
طول اخللية عدد اخلاليا )ملم2(

)مايكروميتر(
عرض اخللية 
)مايكروميتر(

خضراوي 
)بصرة(

خضراوي 
)بغداد(

خضراوي 
)بصرة(

خضراوي 
)بغداد(

خضراوي 
)بصرة(

خضراوي 
)بغداد(

888114053.539.148.142.2احلبابوك

48070895.179.480.567.7الكمري

180348126.893.4101.184.00اخلالل

RLSD P≤0.0555.3712519.1613.818.4315.22



265

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

توضح الدراسة أن النمو يف املراحل األولى يرجع إلى انقسامات خلوية )Cell Division( يف الطبقة 
اللحمية الوسطية )Mesocarp( حيث نالحظ ارتفاع عدد اخلاليا بامللم2 لنسيج طبقة اللب يف مرحلة 
تتناقص  الكمري فيزداد عددها وتتوسع يف حجمها،  انقسام اخلاليا يف مرحلة  احلبابوك، ويستمر 
اخلاليا  اتساع  ويستمر  واستطالتها  اخلاليا  حجم  يف  الزيادة  نتيجة  اخلالل  ملرحلة  اخلاليا  أعداد 
ويستقر معدل النمو للخاليا وتصل إلى املراحل النهائية من االستطالة والزيادة يف احلجم بينما يحدث 

تهشم وانحالل خلاليا النسيج الوسطي عند مرحلة الرطب التي متثل مرحلة اكتمال منو الثمرة.

3- مرحلة نمو الثمرة
يف دراسة العثمان، )2002( ملعرفة التغيرات النسيجية التي تطرأ على الثمار خالل مراحل منوها 
وتطورها يف اربعة أصناف )األسطة عمران واملكتوم والبرحي واخلضراوي( حيث أجريت دراسة 

تشريحية لطبقات البشرة وحتت البشرة وحلقة أو طبقة التانني يف الثمار وكانت النتائج كما يلي:

األصنافالصفة

طبقة البشرة
تتكون من صف واحد من اخلاليا يف مراحل النمو األولى ويزداد عدد 
الصفوف مع تطور النمو وتتوقف الزيادة يف عدد الصفوف مرحلة الكمري 
)اخلالل( ولكن الزيادة يف حجم اخلاليا تستمر حتى مرحلة الرطب ويف 

جميع األصناف

يتراوح عدد صفوف اخلاليا من 2-3 صفوف يف مرحل الكمري ويصل حتت البشرة
عددها إلى 5-7 صفوف يف مرحلة اخلالل )البسر( وحسب الصنف.

حلقة التانني
إلى  النمو حيث وصل  الصنف ومرحلة  الطبقة حسب  يختلف سمك هذه 
3-6 صفوف يف صنف البرحي يف مرحلة الكمري و1-3 صفوف يف مرحلة 
البسر )اخلالل( بينما يف صنف اخلضراوي كان عدد الصفوف 6-8 يف مرحلة 
الكمري و5-6 يف مرحلة البسر )اخلالل( وهذا ما مييز حالوة ثمار البرحي.

عدسة: عبري عبد اهلل
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االنتفاخ والتقشر في ثمار بعض أصناف نخيل التمر
القشرة(  )انفصال  التقشر 
من  حالة  حدوث  عن  عبارة 
الثمرة،  يف  البسيط  االنتفاخ 
الثمرة  غالف  انفصال  أي 
ويسمى  اخلارجي  اجلدار  أو 
 Exocarp or( الثمرة  جلد 
Epicarp(، وهو يشمل )نسيج 
القشرة اخلارجية( عن اجلزء 
اللحمي مكونة غالف منفصل 
هذه  وتالحظ   %  50 وبنسبة 
احلالة يف مرحلة التمر بشكل 
واضح، ويجب أن التزيد نسبة 

التقشر يف الصنف الواحد عن 10 %، عدا أصناف اخلالص والبرحي واجلبري وسلطانه 
حيث تزيد النسبة عن 20 % وتختلف األصناف فيما بينها يف ظهور هذه الصفة التي تعد 
من الصفات الرديئة وغير املقبولة وتتسـبب تردي نوعيتها وضعف قيمتها التسويقية، وتتميز 
بعض األصناف بوجود فراغ بني اجلزء اللحمي للثمرة وبني البذرة وقلة سمك اجلزء اللحمي 
نور/املكتوم(،  )املجهول/اخلستاوي/دقلة  مثل  أخرى  أصناف  يف  الفراغ  هذا  يتالشى  بينما 
حتدث هذه الظاهرة يف األصناف املزروعة يف املناطق الساحلية والقريبة من السواحل حيث 
يالحظ ظاهرة انفصال القشرة عن اللحم ولهذه احلالة أسباب متعددة منها ارتفاع احلرارة 

والرطوبة اجلوية معاً.
تنتشر يف كافة مناطق زراعة النخيل ويف األصناف احلساسة وخاصة صنف اخلالص وجش 
ربيع وحامتي وأبو معان والبرحي، وسري، وصفري، وأبو العذوق وهي من الصفات غير املرغوبة 
يف الثمار والتي تقلل من قيمتها التسويقية ويجعلها عرضة للتعفن وظهور البلورات السكرية وتقلل 

من قابليتها اخلزنية.

المسببات
1- العامل الوراثي

توجد أصناف سهلة التقشر وأخرى مقاومة ويعزى ذلك إلى سمك القشرة وقوة صالبتها 
يف  واضح  بشكل  ولكن  األصناف  من  العديد  يف  الظاهرة  هذه  وتالحظ  جتعدها،  ودرجة 
صنف اخلالص حيث تكون القشرة رقيقة يف املناطق احلارة وذات الرطوبة املرتفعة وكذلك 
ذلك  يعود  ورمبا  اللحم،  منو  ويتوقف  الثمرة(  )جلد  القشرة  منو  يستمر  حيث  البرحي  يف 
للعوامل الوراثية التي تتحكم بسمك القشرة أو نحافتها وقوة صالبتها أو جتعدها ونعومتها 
ومن األصناف رفيعة أو رقيقة القشرة )احلالوي ونبتة سيف( ومتوسطة السمك يف ثمار 
اخلضراوي والغليظة أو سميكة القشرة )الزهدي وجش حبش( وملتصقه باللحم يف ثمار 
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صنف الدباس ومنفصلة عن اللحم يف ثمار أصناف خضري، سري، أبو العذوق ومن خالل 
مراجعة املعلومات حول ثمار بعض األصناف وخاصة قشرة الثمرة وسمك اللحم مت جتميعها 

يف اجلدول رقم )11(.

جدول رقم )11( مواصفات القشرة واللحم يف ثمار بعض األصناف املعروفة

نسبة األليافلون اللحمسمك حلم الثمرةقشرة الثمرةالصنف

حالوي
رفيعه أو رقيقة 
تتجعد مع اللحم 

واحيانا تنفصل عنه
قليلةأبيضمتوسط

سميكة وملتصقه ساير
قليلةأبيضمتوسطباللحم

رقيقه ملتصقه برمي
قليلةأبيضسميكباللحم

منفصله عن اللحم خضراوي
خاليأبيض مشوب بصفرةسميكومجعدة

مجعدة ومتيل خنيزي
خاليأبيض مشوب بسمرهسميكلالنفصال عن اللحم

قليلةأبيض مشوب بذهبيمتوسطمنفصله عن اللحمبومعان

قليلةأبيضمتوسطملتصقه باللحمديري

قليلةأبيضسميكملتصقه باللحمزهدي

ملتصقه باللحم مجهول
قليلةأبيضسميكومجعده ومكرمشه

تتكرمش وتنفصل سكري
قليلةأبيضسميكعن اللحم

متوسطةأبيضمتوسطمنفصلهصقعي

قليلةأبيضسميكملتصقهنبة سيف

خاليأبيض مشوب بحمرهسميكمنفصلهحنظل
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قليلةأبيضمتوسطمنفصلهشيشي

متوسطأبيضسميكمنفصلهحياني

خاليأبيضسميكرقيقه ومنفصلهخالص

2- حبوب اللقاح
النوعية  له صفاته  لقاح  أي  الثمرة ألن  أمر مهم يف حياة  الصنف  مع  وتوافقه  اللقاح  نوعية  إن 
بلونها  وكذلك   ،)phenotype( للثمرة  املظهري  بالشكل  عالقة  لها  والتي  وراثياً  واملتميزة  اخلاصة 
ونكهتها )الطعم + الرائحة(، لذا على املزارع الذي يرغب يف احلصول على ثمار جيدة ثمار جيدة أن 
يعتمد لقاح من شجرة نخيل ذكرية معروفة ومعتمدة وال يعتمد اللقاح اخلليط أو البودرة ألنها غير 
 (2011) Omer معروفة األصل وستعطى حتماً ثمار ذات صفات رديئة ومنها االنتفاخ والتقشر، وأشار
إلى أن حلبوب اللقاح املستخدمة يف عملية التلقيح تأثير على الصفات التشريحية للثمار حيث قام 
بدراسة ذلك على صنف الزغلول واستخدم كميات مختلفة من حبوب اللقاح يف تلقيح الطلع حيث 

استخدمت 4 و8 و16 شمراخ مذكر يف تلقيح كل طلعة أنثوية وكانت النتائج كما يف أدناه:

الصفةاملعاملة

8 شماريخ
أعطت اقل سمك لطبقة البشرة 370 ميكرون وللخأليا احلجرية 
63 ميكرون والغالف اخلارجي 1041 ميكرون وطبقة التانني 533 

ميكرون واعلى سمك للغالف الوسطي الداخلي 4500 ميكرون

أعطت أعلى سمك لطبقة التانني 1072 ميكرونمعاملة املقارنة

1700 4 شماريخ واخلارجي  الوسطي  الغالف  لطبقة  سمك  أعلى  أعطت 
ميكرون واخلاليا احلجرية 90 ميكرون

3- عوامل المياه والتربة
للري تأثير كبير على إنتاجية النخلة عموماً وذلك اعتماداً على )طريقة الري/ نوعية املياه/ 
العوامل  االحتياجات/  لتحديد  النخيل سنوياً  مع  تعامله  من حيث  املزارع  خبرة  التربة/  نوعية 
االنتفاخات  وتتزايد هذه  والتقشر  االنتفاخ  كبير يف حدوث ظاهرة  دور  التربة  ولنوع  املناخية(، 
والتقشر يف الترب الكلسية والتي يتفاعل فيها الكلس مع سكري الكلوكوز والفركتوز مكونا بلورات 
سكرية بها عنصر ++ca على شكل كالسيوم كلوكوزيت وكالسيوم فركتوزيت. وتظهر هذه احلبات 
السكرية حتت قشرة الثمرة مما يسبب انفصال قشرة الثمرة عن لب الثمرة محدثا بعض اجلفاف 

وبالتالي ظهور االنتفاخات أو التقشر.
Ca+++ glucose ----- ca- glucosate
Ca+++ fructose ---- ca- fructosate
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للترب الرملية فهي األخرى لها دور يف حدوث هذه الظاهرة بسبب أن الترب الرملية تفقد املياه 
بسرعة مسببة جفاف الثمار وبالتالي انفصال قشرة الثمرة عن لب الثمرة.

العناصر  من  يزيد  التسميد  الن  الثمرة  تكامل  يف  اختالل  يؤدي  التسميد  عملية  يف  اختالل 
الصلبة الذائبة يف الثمرة ويحسن من مواصفاتها ويعطيها متاسك وملعان نتيجة امتالئها بفعل 
تراكم السكريات واملواد السليلوزية والعناصر املعدنية داخل الثمرة وبالتالي عدم ظهور )االنتفاخ 

والتقشر(.

4- العوامل البيئية 
درجة الحرارة

هناك اختالف بني كثافة غالف الثمرة )القشرة( وبني كثافة اللحم ونتيجة لذلك تختلف سرعة 
اكتساب وفقدان احلرارة بينهما حيث أن هناك اختالف يف درجة احلرارة بني الليل والنهار وهذا 
يؤثر على متدد وتقلص غالف الثمرة، واجلزء اللحمي وتأثيرها على كثافة النسيجني وبالتالي 
مهم يف ظهور  دور  النمو  موسم  أثناء  احلرارة  درجة  ولتغيرات يف  الثمرة،  عن  القشرة  انسالخ 
االنتفاخ والتشقق لغالف الثمرة اخلارجي بسبب اجلفاف أو حصول فرق بني درجة حرارة الهواء 
احمليط ودرجة حرارة الثمرة كذلك احلرارة احلقلية تؤثر وتسبب التقشر وتعرف احلرارة احلقلية 
بكمية احلرارة الالزمة خلفض درجة حرارة احملصول من درجة حرارة احلقل إلى درجة حرارة 
التخزين املطلوبة وعادة تكون درجة حرارة احلقل بني 45-50 درجة مئوية بينما حرارة املخزن 
املبرد تكون 5 درجة مئوية فال بد من العمل على تخفيض تدريجي للحرارة يف الثمار قبل وضعها 
يف املخزن وتسمى هذه العملية )Precooling( حتى ال يحصل انكماش يف حلم الثمرة وحتصل 

انتفاخات وتنفصل القشرة

الرياح
لها دور مهم يف زيادة عملية فقدان املاء احلر من الثمار وكذلك املاء االسموزي وأن تزامن شدة 
الرياح مع ارتفاع درجات احلرارة يسبب انفصال القشرة عن لب التمرة وقد تظهر بعض البلورات 

السكرية على الثمار.

الرطوبة
 للمحتوى الرطوبي دور يف ذلك وخاصة اختالف نسبة الرطوبة يف غالف الثمرة واجلزء 
صور،  ثالث  يف  ماء  عن  عبارة  هي  الثمار  يف  فالرطوبة  التقشر،  حدوث  يف  دور  اللحمي 
بشكل  القشرة  ومن  الثمرة  من سطح  بالقرب  املوجود  املاء  وهو   ،)Free water( احلر  املاء 
خاص ويتبخر من الثمرة عند تعرضها للحرارة املباشرة من خالل أشعة الشمس ويفقد من 
اخلاليا  داخل  يتحرك  الذي  املاء  وهو   ،)Osmosis water( االسموزي  واملاء  بسهولة  الثمار 
عبر األغشية اخللوية من التراكيز العالية إلى املنخفضة داخل الثمرة وميكن السيطرة عليه 
بعملية التجفيف والصورة االخيرة للماء هو املاء املتحد )Bound water (، وهذا النوع ال ميكن 
السيطرة عليه وازاحته ألنه يدخل يف تركيب الثمار ونسبته بسيطة وأي تغيير يف نسبته يعني 

تغيير يف تركيب الثمرة.
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)Plasmolysis( )البلزمة )االنكماش
لتوضيح هذا األمر البد لنا من معرفة تركيب اخللية النباتية وهي وحدة بناء االنسجة املختلفة 

أو طبقات النسيج حيث تقسم محتويات اخللية النباتية إلى مجموعتني:

 التراكيب الحية للخلية النباتية )مكونات بروتوبالزمية(.
كوندرية،  جسيمات  كوجلى،  )جهاز  توجد  السيتوبالزم  وداخل  والنواة(  )السيتوبالزم، 
عدة  ولها  اخلضراء  البالستيدات  الدقيقة،  اجلسيمات  اإلندوبالزميه،  الشبكة  ريبوسومات، 
وهي  النشاء  تخزن  التي  اللون  عدمية  البالستيدات  أو  الضوئي  التمثيل  مراكز  وهي  أشكال 
الثمار(  ويف  الزهرية  النباتات  يف  تتواجد  ملونة  بالستيدات  أو  والبذور  الدرنات  يف  تتواجد 
يسمى  البالزمي  الغشاء  أو  الغشاء اخللوي  يسمى  للماء  منفذ  بغشاء  االجسام محاطة  وهذه 
كذلك االكتوبالست )Ectoplast( هو غشاء حيوي يفصل السيتوبالزم عن الوسط احمليط وهو 
عبارة عن ليبيد ثنائي الطبقة اختيارية النفاذية مشتركة يف جميع اخلاليا احلية يحتوي هذا 
الغشاء مجمل كيان اخللية من السايتوبالزم وما فيها من عضيات خلوية يتألف بشكل خاص 
من البروتينات والدهنيات مرتبة بشكل فسيفسائي، هذه املكونات الغشائية تدخل يف مجموعة 
واسعة من العمليات اخللوية، يف نفس الوقت ميكن أن يعمل كنقطة اتصال بني الهيكل اخللوي 
واجلدار اخللوي يف حال وجوده. رمبا تكون مهمته األساسية هي تنظيم دخول وخروج اجلزيئات 

إلى اخللية وخروجها منه.

التراكيب غير الحية للخلية النباتية )مكونات غير بروتوبالزمية(
)سكريات،  الضوئي  التمثيل  نواجت  اخللوية،  والعصارة  الفجوات  اخللوي،  باجلدار  وتتمثل 

بروتينات، زيوت، دهون، أنزميات، فيتامينات، لنب، أصبغة، بلورات(.
جدار اخللية )Cell wall( جدار صلب غير حي لكنه مرن إلى حد ما، ويتكون اجلدار اخللوي 
يف النباتات الراقية من خيوط رفيعة من السليولوز تسمى االلياف الدقيقة وتكون هذه االلياف 
 plasma( موازية لسطح اخللية ومغمورة يف وسط غير سليولوزي، ويكون خارج غشاء البالزما أو
النباتية عن  النباتية، وهو مييز اخللية  للخلية  lemma(، ويعطي هذا جلدار قوة دعم وصالبة 

اخللية احليوانية ويتكون اجلدار اخللوي من:
- الصفيحة الوسطية وهي أول ما يتكون بني اخلاليا عند االنقسام ويتكون هذا اجلدار من 

بكتات الكالسيوم وبكتات املغنيسيوم.
- اجلدار االبتدائي )Primary wall( تركيب يلي الصفيحة الوسطية ويتكون من السليلوز 
 3 إلى  )Protein( ويصل سمكها  والبروتني   )Pectin( والبكتني  السليلوز  )Cellulose( وأشباه 

ميكرون.
- اجلدار الثانوي )Secondary wall( يتكون بعد تقدم اخللية يف العمر يتكون من مواد أهمها 
اللجنني )Lignin( والسوبرين )Suberin( والكيوتني )Cutin( وكربونات الكالسيوم والسليكات. 
ويقوم اجلدار اخللوي بحماية اخللية من اخلدوش واألخطار اخلارجية، واخللية النباتية ميكن 
ان تعيش يف تراكيز أسموزية ذات مدى واسع فإذا وضعت يف ماء نقي تنتفخ إلى حد معني 
ولكنها التنفجر وبفعل ارتفاع جهدها األسموزي فإن املاء يدخل لها ويدفع غشاء اخللية ضد 
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جدارها اخللوي والضغط املسؤول عن ذلك يسمى الضغط االنتفاخي )Turgor Pressure( ولكن 
اجلدار اخللوي صلب فإنه يولد ضغط معاكس يسمى الضغط اجلداري وعند نقص املاء فأول 
عالمات نقص االنتفاخ املائي للخاليا ويكون مظهرها ذاباًل وتظهر حالة غير طبيعية تسمى 
البلزمة وميكن توضيح ذلك عند وضع اخللية يف محلول مائي خارجي ستمر بثالث حاالت 

حسب فرق اجلهد:
1- يدخل املاء إلى اخللية حتى يتم التعادل وهنا يكون احمللول اخلارجي منخفض االسموزية 

)Hypotonic( وعند التعادل تكون اخللية ممتلئة ومنتفخة.
.)Isotonic( 2- ال يحدث أي تغيير يف العالقات املائية ويكون احمللول اخلارجي متعادل االسموزية
إلى الصفر وهنا  إلى احمللول اخلارجي وينخفض جهد ضغط اخللية  املاء من اخللية  يخرج 
حتصل ظاهرة البلزمة ويكون احمللول اخلارجي عالي االسموزية )Hypertonic( وتكون اخللية 
مبلزمه حيث ينحسر الغشاء اخللوي وتنكمش اجزائه بعيداً عن جدار اخللية وهنا ميكن تفسير 

التقشر.

المركبات البكتينية )Pectic materials( وصالبة الثمار 
تلعب املركبات البكتينية دوراً هاماً يف صالبة الثمار. حيث أن اجلدار األولي يحتوي على املواد 
البكتينية باالضافة إلى السليلوز والهيميسليلوز والبروتينات واللبيدات، أما اجلدار الثانوي خلاليا 
الثمار فيحوي القليل من املواد البكتينية ويكون املكون االساسي له هو السليلوز. وعند نضج الثمار 
حتدث تغيرات يف الصفيحة الوسطى واجلدار األولي بينما ال يحدث أي تغيير يف اجلدار الثانوي، 
الغروية  الكالسيوم  بكتات  إال حتلل  هو  ما  األولي  واجلدار  الوسطى  الصحيفة  يف  يحدث  وما 
الالحمة بني اخلاليا إلى مركبات تذوب يف املاء فينتهي دورها اللحم وتلني على أثره تلك الثمار 
فتصبح سهلة نزع القشرة عن الثمرة ويلعب الكالسيوم الدور األساسي يف حتديد مدى صالبة 
بواسطة  الصالبة وعند حترره  البكتينية يسبب  واالحماض  البكتني  أن احتاده مع  الثمار حيث 
أنزمي البكتينيز تفقد الثمرة صالبتها. وال يلعب أنزمي البكتينيز الدور الوحيد يف تلني الثمار، بل 
يشاركه عدة أنزميات أخرى مثل البروتوبكتينيز الذي يحلل البروتوبكتني إلى حامض بكتينيك، 

وقد وجد أن نشاط تلك االنزميات يزيد مع تقدم الثمار يف النضج.

)Fruit Thinning( 5- خف الثمار
مهمة يف التقليل من ظاهرة االنتفاخ والتقشر، ويسبب اخلف اجلائر زيادة نسبة الثمار املنتفخة 

)Puffiness(، وامللسوعة )Blister like( نتيجة النفصال القشرة عن اللحم.

6- معامالت ما بعد الجني
 )Breaking point( نقطة التصدع للثمار

تتعرض خالل  فالتمور  معينة  قوة  لتأثير  تعرضه  عند  خاصة  الغذائي  املنتج  سلوك  تؤثر يف 
عمليات الفرز والتنظيف والغسيل إلى رشاش ماء قوي يسبب تشقق قشرة الثمرة ولهذه النقطة 
أثر كبير عن كبس وتعبئة التمور حيث ال يجب أن تزيد عن احلد األقصى املسموح به لتفادي 

التلف امليكانيكي الذي يؤدي إلى متزق قشرة الثمرة. 
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غسيل التمور 
من الطرق احلديثة يف تنظيف الثمار وهي فعالة حيث متر الثمار على سير معدني متحرك 
على ارتفاع مالئم فيه ميالن قليل نحو األعلى، ومحاط بحواجز معدنية جانبية ويندفع املاء 
من أعلى وأسفل السير املعدني خالل فتحات مثبتة يف أنابيب نقل املاء التي متتد على طول 
جهاز الغسل وتسمح بانتشار املاء على التمور بشكل مباشر من عدة اجتاهات على شكل رذاذ 
خفيف يصل إلى كل أجزاء سطح الثمرة ويتوقف ضغط املاء املستعمل يف الغسل على مدى 
لزوجة ومتاسك األوساخ العالقة بالتمور وعلى درجة صالبتها ونسبة الرطوبة فيها، وكلما قلت 
فترة تعرض الثمار للغسيل باملاء، كلما كان ذلك أفضل، كما أن االهتمام بعملية جني وتعبئة 
الثمار يف احلقل وعدم مالمستها للتربة يساعد على تقليل الفترة ألن إطالة فترة الغسيل وقوة 

تيار املاء تؤدي إلى:
- تضرر قشرة الثمرة خاصة وأنها نصف نفاذة للماء تساعد على امتصاص املاء أثناء التخزين. 

وان التمور متضررة القشرة يحدث بها ذوبان للمادة السكرية يف املاء.
- إن عملية غسل التمور لها دور مهم أيضاً يف انتفاخ وتقشر التمور أن استخدام نوابذ مائية 
أو فارشات )Brushes( يف عملية تنظيف التمور تساعد يف عملية ظهور هذه الظاهرة ميكانيكياً.

تجفيف التمور 
يعتمد أكثر أصحاب بساتني النخيل التجفيف احلقلي بتعريض التمور إلى أشعة الشمس وهذه 
العملية تساعد على منو بعض اخلمائر مما يسبب ظهور هذه الظاهرة )االنتفاخ( اجليوب بسطح 

الثمرة 

تعقيم التمور بالحرارة 
 استخدام احلرارة املرتفعة 60 مئوية وملدة 10 ساعات يف تعقيم التمور يؤدي إلى قتل كافة 

أطوار احلشرات ولكنه يسبب ظاهرة االنتفاخ والتقشر.

الخزن 
18(°م ثم إخراجها   – 15 م  إن عملية خزن متور الطرية والنصف اجلافة يف املجمدات )– 
اإلذابة  نتيجة عملية  اللب  وانكماش  التمرة  انتفاخ قشرة  إلى عملية  لتوظيبها يف علب ستؤدي 
وتعرضها إلى الهواء مما يساعد على انفصال قشرة الثمرة لبعض أنواع التمور وظهور بلورات 
ثلجية ناعمة على سطح الثمار هذه البلورات عند إذابتها بسرعة وجفاف سطح الثمرة تسبب 

انتفاخات 

صنف السكري
أهم املشكالت التي تؤثر على جودة ثمار نخيل التمر صنف السكري اسوداد الثمار وتقشرها 
)انفصال قشرة الثمرة عن حلم الثمرة(. وللتخلص من تلك الصفات غير املرغوبة وإنتاج ثمار 
ذات جودة عالية ويف دراسة الواصل وآخرون )2007( لتأثير فترات الري وكمية وطريقة إضافة 
معاملة أشجار  السكري، فقد متت  النخيل صنف  واسوداد متور  تقشر  البوتاسي على  السماد 
البوتاسي يف صورة  السماد  من  مختلفة  بكميات سمادية  20 سنة  بعمر  النخيل صنف سكري 



273

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

بوتاسيوم/نخلة(  وحدة  و980  و735،  )K2O،و490، 
على  رشاً  أو  التربة  إلى  مباشرة  واملضاف 
األشجار يف ثالث دفعات بني كل دفعة واألخرى 
شهر ونصف الشهر إضافة إلى حتديد فترات 
الري احملدد بـ 420 لتر/شجرة يف كل فترة حيث 
استخدم ثالث مواعيد لري األشجار يومياً، وكل 
عقد  بدء  منذ  أسبوعياً  أيام  ثالثة  وكل  يومني، 

الثمار وحتى بدء تلوين الثمار، كانت النتائج:
كان  للتربة  مباشرة  السماد  إضافة  إن   -1

أفضل تأثيراً من طريقة الرش. 
2- ري األشجار كل ثالثة أيام بدالً من الري 
املضاف  البوتاسي  السماد  كمية  وزيادة  اليومي 
إنتاج  إلى  أدى  وحدة   980 إلى   490 من  للتربة 
ثمار بها أقل نسبة تقشر الثمار 0.6 % مقارنة 

مبعاملة القياس 72.7 %
نسبة  كانت  حيث  الثمار  لون  يف  حتسن   -3
 0.66-0.33 لها  معدل  أقل  املسودة يف  الثمار 
%عند فترة ري كل ثالثة أيام بصرف النظر عن 
كمية السماد البوتاسي املضاف للشجرة، بينما 
تراوحت نسبة الثمار املسودة يف معاملة القياس 
أو عند فترة الري يومياً بصرف النظر عن كمية 

السماد ما بني 77.5-62.2 % 
من  أيام  ثالثة  كل  الري  معاملة  زادت   -4
رطل/بوصة2(  الثمار)179.6-170.6  صالبة 
ولم يالحظ تأثير واضح للسماد البوتاسي عند 
هذه املعاملة من الري بينما ظهر تأثير السماد 

البوتاسي العالي عند فترة الري اليومي. 
املختزلة  وغير  املختزلة  والسكريات  الكلية،  السكريات  نسبة  يف  كبيرة  فروق  يالحظ  لم   -5
والسكريات الكلية الذائبة بني معامالت الري والسماد وكذلك معاملة املقارنة، ولكن كانت أعلى 

نسبة لتلك املتغيرات عند معاملة الري كل ثالثة أيام وأعلى وحدات بوتاسيوم.
صنف الخالص

يف دراسة قام بها الغامن وآخرون )2013( لدراسة أثر التعطيش وتقليل كمية مياه الري على 
التقشر يف صنف اخلالص خالل الفترة من 2008-2010 ومحاولة معرفة أسباب هذه الظاهرة 
من خالل وضع األشجار حتت االجهاد املائي حيث كانت معامالت التجربة ري كامل 100 % وري 
50 % وري 30 % وري 25 % واجلدول رقم )12( يبني كميات الري حسب معامالت التجربة على 

مدار أشهر السنة.
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جدول رقم )12( كميات الري الشهرية حسب معامالت التجربة

الشهر
 كمية مياه الري لتر/نخله مرتني يف االسبوع

ABCD

665333222166 لتريناير

840420280210فبراير

1057529352264مارس

1722861574431ابريل

20551027685514مايو

28351418945709يونيو

28701435957718يوليو

23701185790592اغسطس

1960980653490سبتمبر

1509754503377اكتوبر

1001501334250نوفمبر

665333222166ديسمبر

اتبع برنامج تسميد موحد لكافة املعامالت 3 كغ يوريا على دفعتني يف مارس ومايو والسماد 
فوسفات(  و46 %  نيتروجني   % 18( داب  بصورة  واحدة  دفعة  على  نخلة  كغ   1.5 الفوسفاتي 
وفبراير  أكتوبر  يف  دفعات  ثالث  على  كغ   1.5 البوتاسيوم  كبريتات  بصورة  البوتاسي  والسماد 

وأبريل، ولوحظ من خالل التجربة:
اللحم  عن  فيها  بسيط  انفصال  ويبدأ  الرطب  مرحلة  بالظهور يف  تبدأ  الثمرة  قشرة  أن   -1

ويتطور االنفصال مع تطور ومنو الثمرة وبشكل تدريجي حتى يكون واضح يف مرحلة التمر.
2- لم يالحظ أي فرق بني معامالت التجربة يف نسبة التقشر.

3- قد يكون الختالف احملتوى الرطوبي والنشاط املائي داخل الثمرة بني مراحل النضج املختلفة 
الدور األكبر يف حدوث التقشر.

4- لنسبة الدهن يف قشرة الثمرة تأثير على حصول هذه الظاهرة فكانت نسبة الدهن يف قشرة 
اخلالص 0.93 % بينما تراوحت يف معامالت التجربة بني 0.17 % يف املعاملة A و0.21 %. يف 
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املعامالت B و C و0.18 % يف املعاملة D بدون أية فروقات معنوية.
أجريت جتربة ولثالث مواسم متتالية لتقليل ظاهرة التقشر على صنف اخلالص يف سلطنة 
عمان،حيث يعد هذا الصنف من أجود األصناف لكن انتفاخ الثمار وانفصال القشرة عن اللحم تعد 
من الظواهر التي تالحظ على ثمار الصنف وتقلل قيمته التسويقية، وتركزت معامالت التجربة 
على استخدام مواعيد جني مختلفة للثمار وهي اجلني اليومي للثمار الناضجة ومعامالت جني 
مختلفة يف مرحلة الرطب وحتى مرحلة التمر ومعرفة تأثير تلك املعامالت على التقليل من هذه 
ظاهرة التقشر وعلى نسبة الثمار عالية اجلودة والثمار املتكرمشة والثمار املشوهة وكانت النتائج 

كما يف اجلدول رقم )13(. 
جدول رقم )13( تأثير مواعيد جني الثمار على جودة التمور ونسبة التقشر والتكرمش والتشوه

يف ثمار صنف اخلالص

متور عالية املعاملة
اجلودة %

متور 
متقشرة %

متور 
متكرمشة %

متور 
مشوهة %

-------------73-2574-26اجلني اليومي للثمار 

جني الثمار بعد اسبوعني من بدء 
-------19-4824-2556-27الرطب

جني الثمار بعد نضج 50 % من 
-------16-5718-2361-26ثمار العذق

جني الثمار كل يومني ويف مرحلة 
7.5-8.7-------34-48.545.8-57االرطاب

اجلني بعد جفاف الثمار على 
15.4------30.654 %النخلة مع إنزالها بعناية

اجلني بعد جفاف الثمار على النخلة 
13------67%20مع رمي العذوق من رأس النخلة 

من هذه التجربة استنتج االتي:
1- زيادة نسبة التمور عالية اجلودة وتقليل نسبة التقشر يف معاملة اجلني يف مرحلة االرطاب 

كل يومني ولكن هذه العملية حتتاج تعدد عملية اجلني وتزيد كلفة اجلني 
2- ظهور الثمار املتكرمشة مرتبط باجلنى املبكر للثمار حيث تكون بعض الثمار غير ناضجة 

فسيولوجياً مما يؤدي إلى تكرمشها.
3- تظهر الثمار املشوهة يف معامالت جني الثمار مكتملة النضج. )التقرير السنوي للبحوث 

الزراعية واحليوانية،2016(
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المعالجات
1- استخدام حبوب لقاح من أفحل معروفة املواصفات، وكلما كانت حيوية اللقاح عالية كلما 
أعطى ثمار جيدة بالتوافق مع األزهار األنثوية وبالتالي ثمار جيدة املظهر، وتكييس األغاريض 
فور تنبيتها مباشرة باألكياس الورقية املثقبة ملدة 2-3 أسابيع لضمان احلصول على أعلى نسبة 
عقد يف العذوق والتبكير بالنضج وانتظام نضج الثمار وتناسقه األمر الذي ينعكس ايجاباً على 

تقليل التفاوت يف نضج وجفاف الثمار. 
2- االهتمام بري النخيل يف األيام احلارة جداً وهنا البد من أن تكون كمية مياه الري املضافة 
متناسبة مع درجات احلرارة أثناء املوسم املياه. لذا يجب وضع برنامج ري متناسب مع صنف 
وعمر النخلة، ومراعاة تقليل عدد الريات عند بدء حتول الثمار ملرحلة الرطب وعدم ترك الثمار 
الثمرة  لب  وانكماش  التقشر  من حدة  يزيد  طويلة مما  لفترات  النخلة  على  العذوق  لتجف يف 
وانخفاض معدل وزنها إضافة إلى اكتساب الثمرة لوناً داكناً لدرجات غير مرغوبة، واالستفادة 

من حرارة اجلو الطبيعية لتقليل رطوبة الثمار وتسهيل عملية جتفيفها.
3- وضع برنامج تسميد متناسب مع صنف وعمر النخلة، والتسميد العضوي فور انتهاء موسم 

جني التمور.
4- إجراء عملية خف الثمار ومبا يتناسب مع طبيعة الصنف وقوة منو الشجرة.

على ظهور ظاهرة  تأثير  لها  األخرى  )اجلني( هي  القطف  عملية  على ظروف  السيطرة   -5
االنتفاخ والتقشر ألن درجة احلرارة احلقل تكون بحدود 45 درجة مئوية وظروف اخلزن 5 درجة 
مئوية فال بد من خفض هذه احلرارة من 45 إلى 5 درجة مئوية تدريجياً حتى ال يحصل انكماش 
يف لب التمرة وبالتالي ظهور هذه االنتفاخات حيث تقفع القشرة إلى األعلى يف بعض مناطق من 

.)Precooling( غالف التمرة وهذه العملية تدعى التبريد األولي
6- ال بد أن تكون عملية جتميد الثمار حتت ظروف محكمة واخلزن اجليد له دور يف تقليل من 
هذه الظاهرة لذا يجب تصميم املخازن ذات الظروف اخلاصة للتمور من حيث )درجة احلرارة / 

الرطوبة/التهوية/التعقيم(.
7- التجفيف الصناعي للتمور حيث تتم السيطرة على كمية الهواء الداخلة إلى املجفف وحركته 
التي تالمس سطوح التمر ويفضل استخدام حزام ناقل مع شافط من حتت احلزام لكي يثبت 
حبة التمر. أما درجة حرارة املجفف فيفضل أن ال تزيد عن 55 درجة مئوية وال تقل عن 40 درجة 

مئوية.
8- التحكم بكمية املاء وحركة احلزام الناقل أثناء غسيل التمور وأن يكون احلزام من االستنلس 

ستيل والذي ال يخدش الثمار وأن تكون املياه املستخدمة معقمة.
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الفصل الخامس
برامج الخدمة
والرعاية الفنية

عدسة: عبد اهلل إبراهيم الصعب
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الفصل الخامس: برامج الخدمة والرعاية الفنية 
قوة منو اشجار النخيل وزيادة إنتاجيتها وحتسني صفاتها الثمرية ترتبط ارتباطا مباشرا 
مع برامج عمليات اخلدمة والرعاية )GAP, Good Agriculture Practices( ومدى تطبيق 
ومتور  لألشجار  جيدة  إنتاجية  على  وللحصول  الصحيح.  بالشكل  وتنفيذها  البرامج  هذه 
النخلة  بخدمة  البرامج اخلاصة  وتطبيق  الزراعية  بالعمليات  االهتمام  عالية اجلودة، يجب 
وان  خاصة  النخلة  رأس  بيئة  وعمليات حتسني  وتلقيح  وتسميد  وري  متكاملة  مكافحة  من 
وذلك  نضجها  موعد  وعلى  الثمار  على جودة  كبير  تأثير  بالعذوق  احمليطة  اجلوية  للعوامل 
حتقيقا لزيادة اإلنتاجية يف وحدة املساحة أي زيادة إنتاجية النخلة الواحدة وحتسني جودة 
الفاقد من  للتسويق محليا وخارجيا مع تقليل نسبة  بإنتاج متور عالية اجلودة قابلة  الثمار 
للعمليات  احلديثة  االساليب  وتطوير  تبني  خالل  من  وذلك  وبعده  احلصاد  قبل  احملصول 

الزراعية وتطبيق البرامج التالية:

أواًل- برنــــامج المكـــافحة المتكــــاملـــة
)Integrated Pest Management(

 ،)Insects( تتعرض نخلة التمر يف مناطق زراعتها املختلفة للعديد من اآلفات احلشرية
والقواقع   ،)Diseases( واملرضية   ،)Nematodes( والنيماتودية   ،)Mites( واألكاروسية 
واألعشاب   )Rodents( والقوارض   ،)Bats( واخلفافيش   ،)Birds( والطيور   ،)Snails(
%، ومت   35 نتيجة اإلصابة بهذه اآلفات ما يقارب  التمور  )Weeds(، ويصل ما يفقد من 
تسجيل 103 آفات تصيب اشجار النخيل والتمور يف الوطن العربي، وتقسم هذه اآلفات إلى 

مجموعتني رئيستني هما:
.)Main pests( اآلفات الرئيسة -

.)Secondary pests( اآلفات الثانوية -
العربية واالنكليزية والعلمية  وميكن ان نوضح وبشكل مختصر هذه اآلفات مع ذكر اسمائها 

وكما يلي:

1- اآلفات الحشرية
 تقسم الى عدة مجاميع حسب اصابتها للجزء النباتي فمنها ما يصيب اجلذع والسعف والعذوق 

ومنها ما يصيب األزهار والثمار ومنها ما تصيب التمور يف املخازن وهكذا.

 )Insects attack Fruits( حشرات تصيب الثمار
االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

Inflorescences weevilDerelomus spسوسة طلع النخيل

دودة البلح 
.Lesser date mothBatrachedra amydraula Meyrالصغرى
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Greater date mothArenipses sabella Hampsmدودة البلح الكبرى

Almond mothCadra cautella Walkعثة التني

Indian meal mothPlodia interpunctella Hub.

Pomegranate fruit butterflyVirachola livia Klugأبو دقيق الرمان

Date seed beetleخنفساء نوى البلح
Oryzaephilus surinamensis 

Lin.

.Red waspVespa orientalis Fالدبور األحمر

خنفساء احلبوب 
Sauu-toothed grainbeetleاملنشارية

Coccotrypes dactyliperda 
Fab.

 )Insects attack leaves and stalks( حشرات تصيب السعف والعراجين

االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

Frond borerPhonapate frontalis subحفار سعف النخيل

حشرة النخيل 
القشرية 
)بارلتوريا(

Parlatoria date scaleParlatoria blanchardii Targ.

Mealy Bugsالبق الدقيقي
Maconellicoccus hirsutus 

Green

Date palm dubasدوباس النخيل
Ommatssus binotatus lybicus 

De Berg.

Desert LocustsSchistocerca gergaria Forskalاجلراد الصحراوي

حشرة النخيل 
Green scaleAsterolecanium phoenicisالقشرية اخلضراء

حفار عذوق 
Fruit stalk borerOryctes elegansالنخيل
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 )Insects attacking trunk( حشرات تصيب جذع النخلة
االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

النمل األبيض 
Termites)األرضة/الرمة(

Microtermes najdensis Harris 
Microcerotermes diversus 

(Silv.)

حفار ساق النخيل 
ذو القرون الطويلة

 The longhorn date palm stem
borer

Pseudophilus testaceus Gah.

سوسة النخيل 
Red palm weevilاحلمراء

Rhynchophorus ferrugineus 
Olivier

.Bark beetleXyleborus perforans Wollخنفساء القلف

 )Insects attack storage date( حشرات تصيب التمور المخزنة
االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

Almond mothEphestia cautella Wallkerعثة التني )دودة املخازن(

Currant mothEphestia calidella Guneeعثة الزبيب األسود

Grape mothEphestia figulilella Gregsonعثة العنب

خنفساء احلبوب 
.Saw-toothed grain beetleOryzaephilus surinamensis Lاملنشارية

Dried fruit beetleCarpophilus dimidiatus (Fab)خنفساء الثمار اجلافة

Confused flour beetleTribolium confusum Duvalخنفساء الدقيق املتشابه

عدسة: عال اللوز
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 )Mites( 2- اآلفات األكاروسية

االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

حلم )عنكبوت( 
Old world date miteالغبار

Oilgonychus afrassiaticus (Mc 
Gregor)

حلم النخيل 
الكاذبة

Tenuipalpus eriophoides 
Baker

حلم الشرقية 
احلمراء

Euteranychus orientalis 
(Klein)

.Mackiella phoenicis Kحلم براعم النخيل

حلم النخيل 
Tumescoptes trachycarpi Kالصدئي

 )Nematodes( 3- اآلفات النيماتودية

االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

تعقد اجلذور 
Root Knot nematodesالنيماتودي

Meloidogyne spp.
M. incognita, M. javanica

نيماتودا تقرح 
Lesion Nematodesاجلذور

Pratylenchus spp., 
Helicotylenchus spp.

نيماتودا تقزم 
اجلذور

Stunt NematodesTylenchorhynchus spp.

Hoplolaimus spp., 
Hemicycliophora spp.

Hemicriconemoides spp.

Macroposthonia spp., 
Paratylenchus spp.

نيماتودا تقصف 
اجلذور

Trichodorus spp., Tylenchus spp.

Longidoruse spp., Xiphinema spp.
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)Fungi Diseases( 4- األمراض الفطرية على النخيل

االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

تبقع أوراق )السعف(، 
بقع طويلة قائمة 

الزاوية
 Leaf spot: rectangular pale

brown spot
Alternaria alternate (Fr.)

Fruit rotتعفن الثمار

Alternaria alternate (Fr.)
Aspergillus japonicus

Asp. Fumigatus, 
Aurobasidium sp.

Botryodiplodia sp., 
Cladosporium sp.
Nirgospora sp., 

Syncephalastrum sp.
Fusarium lateritium , F. 

moniliform
Penicillium sp., Paecillamyces 

sp.

.Hole on date palm levesAlternaria spتثقب أوراق النخيل

عفن جذور نخيل 
.Root rot of date palmCeratocystis spالتمر

تبقع أوراق 
)السعف(: بقع بنية 

مستطيلة
 Leaf spot: longitudinal brown

spot
Cladosporium cladosporiodes 

(Pers.)

Anthracnose of date palm أنثر اكنوز النخيل
Colletotrichum 

gloeosporioides Sacc.

تعفن قواعد 
Diplodia leaf base rotDiplodia phoenicum (Sacc.)األوراق الديبلودي

تبقع أوراق 
)السعف(: بقع بنية 

صغيرة
 Leaf spot: reddish brown

parallel spot
Drechslera australiensis
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Bayoudالبيوض
Fusarium oxysporum f. sp. 

Albedinis

Fusarium witFusarium oxysporum Schlectالذبول الفيوزارمي

Basal stem rotعفن قاعدة الساق
Ganoderma G. boninese or, 
G. tornatum Brisad zonatum 

Murrill

تبقع األوراق 
Graphiola leaf spotGraphiola phoenicis (Moug.)اجلرافيولي

عفن طلع النخيل 
)مرض خياس 

الطلع(
 Inflorescence rotMauginiella scaettae Cav.

خياس الطلع 
Inflorescence pink rotSerratia marcescensالوردي البكتيري

تبقع أوراق 
)السعف(: بقع بنية 

كبيرة
Leaf spot: brown leaf spot

Mycosphaerella tassiana 
(Johns)

تعفن اجلذور 
Omphalia root rotاألومفالي

Omphalia tralucida Bliss
O. pigmentata Bliss

تبقع البستالوشيا 
Pestalotia leaf spotعلى أوراق النخيل

Pestalotiopsis palmarum 
Steyaer

.Belaat DiseasePhytophthora spمرض البلعات

Rachis blight on leavesلفحة أوراق النخيل
Seronomyces phoenicis

S. virginiae, S. californicus, S. 
sheari

اللفحة السوداء 
Black scorch)تعفن القمة(

Thielaviopsis paradoxa
Mauginiella scaettae 

Fusarium moniliforme
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)Rats and Mice( الجرذان والفئران ،)Rodents( 5- القوارض
االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

Black ratRattus rattus lin الفأر األسود 

.House miceMus musculatus Lفأر املنزل

 )Snails( 6- الحلزونيات
االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

Snails.Polinices sp. Theba sppحلزون النخيل

SnailsHelicopsis vestolis Pfeifقواقع األرضية

7- الخفافيش )Bats(، ومنها واحد هو خفاش آكل الثمار 
االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

Batsخفاش آكل الثمار
.Roussettus sp

.Rousettus aegyptiacus Geoffr

 )Birds( 8- الطيور
االسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربي

Injurious birdsPasser domesticus Harstest عصفور الدوري 

House sparrowPasser domesticus (L.)العصفور البيتي

البلبل )البلبل 
العراقي(

Pycmonotus leucotis 
mesopotamiae

Hypocolius ampelinusخناق رمادي 

.Corvus eorax Lغراب أسود

Palm doveStreptopelia senegalsnsis(L.)قمرية النخيل 
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املختلفة االخرى  النخلة  والثمار وواجزاء  ونسب االصابات باحلشرات واالمراض يف األزهار 
)اجلذع، والسعف( وغيرها، تختلف حسب اجلزء املصاب واملسبب لإلصابة وميكن تلخيصها كما 

يف اجلدول رقم )1(
جدول رقم )1( النسبة املئوية لإلصابات احلشرية واملرضية يف الثمار وأجزاء النخلة

اسم اآلفة 
)احلشرة أو 

املرض(
النسبة املئوية ملدى اإلصابةاجلزء املصاب

1 – 30 %الثمارحلم الغبار

40 – 75 %الثماراحلميرة

10 – 40 %الثمارخنفساء نواة التمر

خنفساء الثمار 
25 – 75 %الثماراملجففة

25 – 95 %األجزاء اخلضرية كافةالبيوض

30 – 90 %السعفالصدأ الكاذب

5 – 60 %الطلعخياس طلع النخيل

األرضية )النمل 
5 – 60 %اجلذور والساقاألبيض(

30 – 70 %السعفالقشرية اخلضراء

50 – 80 %الساقحفار ساق النخيل

حفار عذوق 
1 – 20 %العذوقالنخيل

)Integrated Pest Management( المكافحة المتكاملة
التوازن الطبيعي هو املكون االساس للنظام البيئي ويتحقق بالتفاعل بني العوامل البيئية غير 
احليوية )حرارة، رطوبة، رياح، ضوء، أمطار....الخ( والعوامل البيئية احليوية )طفيليات، مفترسات 
البيئة وطورها إلى الشكل الذي يناسبه االمر الذي  وعوامل ممرضة(، وقد تدخل اإلنسان يف 
سبب اختالل التوازن بني العوامل احليوية وغير احليوية، وازداد هذا اخللل مع زيادة استخدام 
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املبيدات املختلفة، االمر الذي ادى لزيادة أعداد أنواع من الكائنات احلية، وتناقص أعداد أنواع 
للعديد  بالغة  آفات سببت اضراراً  إلى  األنواع، وحتول بعضها  وانقراض واختفاء بعض  أخرى، 
من املزروعات، فمثال حافرات األنفاق أصبحت، من احلشرات الهامة، التي تسبب اضرارا بالغة 
للعديد من األشجار املثمرة، يف بعض البلدان،، وظهرت صفة املقاومة لفعل املبيدات الفوسفورية، 
عند عدد كبير من اآلفات الزراعية، وسبب اختالل التوازن بني اآلفات واألعداء احليوية لها يف 
كثير من األماكن، واجتهت األنظار إلى املكافحة املتكاملة كمفهوم، يف بداية السبعينات من القرن 
أنواع األعداء احليوية )طفيليات،  الطبيعية، ومختلف  الوسائل  ويعني استخدام جميع  املاضي، 
والكيميائية،  الزراعية،  املكافحة  طرق  استخدام  إلى  باإلضافة  املمرضة(،  والعوامل  مفترسات 
لتقليل  الزراعية،  اآلفات  معيشة  أوساط  أو حتوير  لتغيير  والتشريعية،  والسلوكية،  والفيزيائية 
تغيرات ضارة  أي  احداث  ودون  احليوية،  لألعداء  املناسب  الغذاء  وتأمني  واضرارها،  عدادها 
بالنظام البيئي، مع استخدام التقنيات الزراعية واحليوية التي تساعد على حتقيق هذه األهداف 

يتم تطبيق برنامج املكافحة املتكاملة على مرحلتني:
يشكل  ال  الذي  األدنى  احلد  إلى  املستهدفة  اآلفات  أو  اآلفة  أعداد  خفض  األولى:  املرحلة 
أية أضرار للمزروعات يف أماكن تنفيذ البرنامج، ووتقنني استخدام املبيدات الكيميائية بشكل 

عقالني، مع مختلف طرق املكافحة األخرى.
املرحلة الثانية: السعي خلفض أعداد اآلفة إلى احلد األدنى مع احلفاظ على األعداد الالزمة 

لتغذية األعداء احليوية، والنظام البيئي يف املنطقة.
يتطلب جنا ح برامج املكافحة املتكاملة لآلفات دراسات ومعلومات خاصة ميكن أيجازها مبا 

يلي:
1- حصر اآلفات الضارة يف املنطقة، ودراسة دورة حياتها وسلوكها، وكثافتها ونشاطها على 

مدار السنة.
2- حصر األعداء احليوية يف املنطقة ودراسة دورة حياتها وسلوكها وكثافتها ونشاطها على 

مدار السنة.
3- حتديد أنواع النباتات املزروعة يف املنطقة والغطاء النباتي الطبيعي.

4- العمليات الزراعية املطبقة على كل نوع من أنواع املزروعات، ووسائل تنفيذ كل منها، وأوقات 
تنفيذها.

5- القيمة االقتصادية للمحاصيل املزروعة، وكمية ونوعية املنتجات.
6- توفير الكوادر الفنية الالزمة لتطبيق البرامج، وبخاصة املختصني، واخلبراء، واملال املدربني 

على تنفيذ هذه البرامج.
7- توفير التجهيزات، واملعدات الالزمة لتطبيق البرامج.

8- تدريب املزارعني على القيام باألعمال املختلفة، وبخاصة العمليات الزراعية اخلاصة بكل 
محصول، بالشكل املناسب، وخالل الفترات املناسبة لكل منها. 

9- حتديد العتبات االقتصادية لكل آفة وعلى مختلف أنواع احملاصيل املزروعة، للتدخل يف 
املكافحة الكيميائية، وميكن حتديد العتبات االقتصادية، حسب العديد من العوامل، وحسب كل 
آفة، كعدد البيض أو اليرقات أو العذارى على النبات أو يف وحدة املساحة، أو أعداد احلشرات 
يف املصائد )الفيرمونية، الضوئية، الالصقة، شفط احلشرات، شباك اجلمع،...الخ( أو مستويات 

الضرر على النبات.
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ان مكافحة اآلفات هي تقليل االضرار التي تسببها إلى احلد االدنى عن طريق تقليل اعدادها 
إلى اقل مستوى ممكن من خالل عملية قتل اكبر عدد منها أو منعها من الوصول إلى النبات العائل 
وذلك من خال ل تهيئة ظروف غير مناسبة حلياتها وتكاثرها، وقبل البدء يف برنامج مكافحة أية 
افة البد من دراسة دورة حياتها وسلوكها وعاداتها والظروف البيئية املناسبة ملعيشتها وتكاثرها 
أي اجراء دراسة بيئية وحياتية متكاملة عن االفة وجتب األشارة إلى إن التوسع باستعمال املبيدات 
يف املكافحة يؤدي إلى تكاليف اقتصادية عالية، وزيادة استهالك الطاقة، ويسبب التلوث البيئي، 
ويؤثر سلباً على احلياة البرية والتوازن الطبيعي، ويضر يف صحة اإلنسان والنباتات واحليوانات 

وميكن حتديد خطوات عملية لبرنامج املكافحة وكما يلي:

1- التعرف على اآلفات
 هناك العديد من اآلفات احلشرية واملرضية التي يتوقع ظهورها واصابة اشجار النخيل بها يف 
مناطق زراعته املختلفة وميكن التعريف بالبعض منها وأطوارها الضارة والضرر الذي تسببه كما 
مبني يف اجلداول رقم )2( واجلدول رقم )3( واجلدول رقم )4( يبني بعض األمراض التي تصيب 

اشجار النخيل وأطوارها الضارة ونوع الضرر.

جدول رقم )2(. بعض اآلفات التي تصيب اشجار النخيل وأطوارها الضارة ونوع الضرر

االصابة أو الضرراالسم العلمياالفة

حفار عذوق النخيل
Fruit Stalk borer

Oryctes spp.

مسببة ضعف  اجلذور  على  اليرقات  تتغذى 
وموت الفسيلة أو النخلة وتلفها ويرقة احلفار 
أو  العاقور  وكذلك  اجلعل  أو  الكعل  تسمى 
العاجور )اجلاز( ويف العراق تسمى يرقة حفار 
تتغذى  الكاملة  )العنقرة(.، واحلشرات  العذوق 
يسبب  مما  كسرها  إلى  فتؤدي  العذوق  على 

ذبول الثمار 

سوسة النخيل 
احلمراء

Red Palm Weevil

Rhynchophorus 
ferrugineus 

Olivier

تتغذى اليرقات على االنسجة الداخلية احلية 
جلذع النخلة محدثة انفاق يف جميع االجتاهات 
ومن اهم اعراض االصابة خروج سائل صمغي 
كثيف القوام ذو رائحة كريهة ولون بني محمر 
ويف حالة لإلصابة املتقدمة تظهر جتاويف على 
من  ناجتة  اخلارجي(  )السطح  النخلة  جذع 

تغذية اليرقات
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حفار الساق ذو 
القرون الطويلة

 The longihorn
 date palm stem

 borer

Pseudophilus 
testaceus 

تتغذى اليرقات داخل اجلذع وقواعد الكرب 
مسببة ضعف النخلة واجلذع ويف العراق تسمى 
يرقة احلشرة تاذوع التاذوع وهي التي تنخر يف 
معيقا  عامال  أو  منخور  وجتعله  النخلة  جذع 

المتصاص املاء واملواد الغذائية، 

احلشرات القشرية 
Date Scale Insect

 Parlatoria sp.
على  االناث  واحلشرات  احلوريات  تتغذى 
للنخلة  عام  ضعف  مسببة  والثمار  السعف 
وتدهور إنتاجها وجفاف السعف املصاب وموته.

 النمل األبيض
)دودة األرض أو 
الرمة أو األرضة(.

)Termites(

Microcero termes 
sp.

على  الكاملة  واحلشرات  احلوريات  تتغذى 
وموت  النمو  ضعف  مسببه  اجلذع  سليلوز 

الفسائل واالشجار.

 دوباس النخيل
)املتق(

 The Dubas( 
 )Bug

Ommatissus 
binotatus Fieber

بامتصاص  تقوم  الكاملة  واحلشرات  احلوريات 
والعذوق  واجلريد  اخلوص  من  النباتية  العصارة 
وتفرز  واخلريف.  الربيع  فصلي  يف  والثمار 
احلشرات أثناء تغذيتها مادة دبسية )عسلية( هذا 
باإلضافة إلى ما تفرزه األجزاء املصابة من النخلة 
من هذه املادة، ومن هنا جاءت التسمية )الدوباس(. 
يظهر النخيل املصاب المعاً عند سطوع الشمس، 
ويتراكم التراب على األجزاء املصابة، وكذلك تنمو 
الضوئي،  التمثيل  يقلل من عملية  الفطريات مما 
اإلصابة  استمرت  إذا  النخيل  أشجار  وقد متوت 

بهذه احلشرة لعدة سنوات متتالية 

جدول رقم )3(. بعض اآلفات التي تصيب ثمار النخيل وأطوارها الضارة ونوع الضرر

االصابة أو الضرراالسم العلمياالفة

دودة البلح 
الصغرى)احلميرة(

 Lesser 
DateMoth

Batrachedra 
amydraula

الصغيرة حيث  الثمار  اليرقات على  تتغذى 
دخول  فتحة  من  الثمرة  أعلى  من  تدخل 
الثمرة  مستقلة وتتغذى على معظم محتويات 
وتكون  اخلارجي  الغالف  اال  منها  يبقى  وال 
على  معلقة  تبقى  أو  وتتساقط  يابسة  الثمار 

الشماريخ بخيوط حريرية
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دودة طلع النخيل 
)دودة التمر 

الكبرى(
 Greater Date

Moth

 

Arenipses 
(Aphomia) sabella  

Hampson
تسمى ثاقبة العراجني 
يف  واسع  بشكل  وتنتشر 
جميع مناطق النخيل يف 
العراق ومصر  العالم يف 
واجلزائر  وليبيا  وايران 
وكافة  وفلسطني  والهند 
العربي،  اخلليج  دول 
تسبب اضرارا اقتصادية 
وتبدأ   %  70 الى  تصل 
شهر  يف  بها  اإلصابة 

مارس/اذار

الطلع  قمة  على  الصغيرة  اليرقات  تتغذى 
العاقدة  الصغيرة  والثمار  األزهار  وعلى 
من  خالية  جرداء  تظهر  املصابة  والشماريخ 
الثمار ومن اهم مظاهر االصابة وجود انفاق 
اثناء  اليرقة  وتنسج  احلشرة  ببراز  مملوءة 
تغذيتها خيوط حريرية يعلق بها براز احلشرة 
العذق  ساق  اليرقات  وتهاجم  اللون.  الداكن 
وتسبب  الصغيرة  الثمار  وتهاجم  )العرجون( 
تلف 40 % من ثمار العذق والعذوق املصابة 
تبدو سليمة من اخلارج تسبب هذه احلشرة 
تفقد  التي  الثمار  وذبول  العراجني  ذبول 
لونها األخضر وتتحول الى اللون األصفر أو 

الرمادي وتبقى معلقة على الشماريخ.

سوسة الطلع
 Date palm 

spathe
weevil

Derelomus SP
احلشرة  تقضي 
حتت  الشتوي  بياتها 
ويف  السعف  قواعد 
االلياف احمليطة بالطلع 
بيضها  االناث  تضع 
والثمار  األزهار  على 
وعندما  الصغيرة 
تدخل  البيض  يفقس 
الطلع  الى  اليرقات 
عليه  بالتغذية  وتبدأ 
والثمر  األزهار  وعلى 
العاقدة  الصغيرة 
سقوطها  الي  وتؤدي 
ثقوب  وجود  ويالحظ 
أسفل  صغيرة  وحفر 

غالف الطلع.

تساقط األزهار والثمار احلديثة العقد مع 
وجود  بداخلها،مع  احلشرة  يرقات  مالحظة 
األزهار  وقواعد  الطلع  غالف  اسفل  ثقوب 
الزهرية  الشماريخ  وتكون  الصغيرة،  والثمار 

خالية من األزهار والثمار الصغيرة.

دودة املخازن 
Almond moth

Ephestia cautella
على  وهي  الثمار  على  اليرقات  تتغذى 
النخيل وعلى الثمار املتساقطة حتت النخلة 

ويف املخازن
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خنفساء الثمار ذات 
البقعتني

Carpophilus 
hemipterus 

على  الكاملة  واحلشرات  اليرقات  تتغذى 
على  تتغذى  حيث  واملخازن  احلقل  يف  الثمار 
املخزنة يف مخازن  والتمور  املتساقطة  التمور 
رطبة وهي تفضل التمر الناضج عالي الرطوبة 
والتمور املصابة تنمو عليها الفطريات والبكتريا 

واخلمائر مما يؤدي إلى تعفنها وحتمضها.

حلم الغبار
 )Dust Mite(

)عنكبوت الغبار. 
يسمى غفار يف 

سلطنة عمان وغبير 
يف اململكة العربية 

السعودية(

 (Oligonychus) 
afrasiaticus Mcg 

 متتص اليرقات واحلوريات والطور الكامل 
لهذا احللم العصارة النباتية من الثمار حيث 
إلى  متتد  ثم  القمع  ناحية  من  اإلصابة  تبدأ 
يكتمل  ال  املصابة  والثمار  اآلخر.  الطرف 
نضجها ومنوها، وتتحول إلى لون بني محمر 
عليها تشققات عديدة، ويصبح ملمسها خشناً 
فلينياً، وتغطى الثمار املصابة بنسيج عنكبوتي 
ويظهر  التراب  ذرات  به  تلتصق  احللم  يفرزه 
التمر مغبراً، من هنا جاءت التسمية )عنكبوت 
الغبار(. وتختلف أصناف التمور يف حساسيتها 
لإلصابة بهذا احللم، وتزداد اإلصابة عموماً 
يف املناطق اجلافة ومع نقص مياه الري وإهمال 
اخلدمة. وقد تصل اخلسارة يف احملصول يف 

األعوام اجلافة إلى ما يزيد عن 80 %.

جدول رقم )4(. بعض األمراض التي تصيب اشجار النخيل وأطوارها الضارة ونوع الضرر

االصابة أو الضرراالسم العلمياملرض

مرض اخلامج )الدمان-
االدمان( )تعفن أو خياس 

طلع النخيل(
Inflorescence Rot

Mauginiella 
scaettae 

تظهر عند طرف الطلعة وعلى السطح اخلارجي 
بقع بنية اللون داكنة تتسع لتشمل جميع الطلعة 
وال تتفتح الطلعة املصابة وجتف تدريجيا ومتوت. 

ويكون لون العفن بني وله رائحة غير مقبولة.

مرض اللفحة السوداء 
 Black )املجنونة(

scorch

Thielaviopsis 
Paradoxa

Chalaropsis 
radicicola

تسبب اإلصابة تعفن البرعم الطريف والذي قد 
املوجود  الصغير  السعف  والتواء  تشوه  يصحبه 
رأس  يتجه  اإلصابة،  ونتيجة  القمة.  يف  حوله 
النخلة إلى أحد اجلوانب بشكٍل مائل. ويهاجم 
وتظهر  الفسيلة  وقلب  والطلع  السعف  الفطر 

خطوط سوداء على لسعف ومتوت االنسجة



291

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

leaf spot تبقع األوراقGraphiola 
phoenicis

يهاجم الفطر السعف القدمي وتكون االصابة 
للخوص على  العلوي والسفلي  على السطحني 
شكل بقع دائرية سوداء يتحول لونها إلى البني 
وتصفر األوراق ومتوت وتضعف إنتاجية النخلة

تبقع األوراق البني 
أو االحتراق السريع 

Brown leaf spot

Mycosphaerella 
tassian

يهاجم الفطر السعف القدمي واجلديد وتكون 
االحجام  مختلفة  داكن  أسود  لون  ذات  البقع 

على اخلوص واجلريج واالشواك

2- الكشف المبكر عن االصابات
وتشخيص  اإلصابات  عن  والكشف  النخيل  ألشجار  الدوري  بالفحص  للقيام  برنامج  وضع 
املسببات وتقدير معدل وشدة اإلصابة، ويجب ان يتم فحص أشجار النخيل يف املزارع احمليطة 
مبوقع املزرعة أو البستان ويف حدود خمسة كيلومترات من جميع اجلهات وذلك لرصد أي إصابات 
قد تؤثر على النخيل باملزرعة التخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية املناسبة. واجلدول رقم )5( 

يوضح بعض املمارسات والعمليات التي تساعد يف الكشف عن االصابات املبكرة واحلد منها.
جدول رقم )5(. املمارسات والعمليات الزراعية التي تساعد يف الكشف عن االصابات املبكرة

الهدفاملمارسة أو العملية

للحد من اعداد احلشرات الكاملة حلفار عذوق النخيل استخدام املصائد الضوئية
)العاجور/العاقور(، وحفار ساق النخيل وخنفساء النارجيل.

الفرمونية  املصائد  استخدام 
والكرمونية التجميعية

اإلصابة  وشدة  اإلصابة  انتشار  مناطق  على  للتعرف 
وكذلك احلد من مستوى اإلصابة بحشرة سوسة النخيل 

احلمراء

منتظمة،  مسافات  على  الزراعة 
واالبتعاد عن الزراعة الكثيفة 

للعمل على خفض الرطوبة مبحيط النخلة أو الفسيلة 
القشرية  واحلشرات  الفطرية  األمراض  من  يحد  وهذا 

والدوباس.

عدم ترك الفسائل حول األم لفترة 
الكشف املبكر عن اإلصابة بسوسة النخيل طويلة وإزالة الرواكيب

وإزالة التقليم )التكريب وإزالة الليف( النخيل  بسوسة  اإلصابة  عن  املبكر  الكشف 
السعف املصاب باحلشرات القشرية وغيرها

السابق  احملصول  مخلفات  إزالة 
خفض اعداد حشرة احلميرة ودودة البلح الكبرىوتنظيف قلب النخلة
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بحوض  املتساقطة  الثمار  جمع 
خفض اعداد حشرة احلميرة، وخنفساء الثمار اجلافةالنخلة والتخلص منها

خنفساء إجراء التكميم ومن  والطيور  احلشرات  من  الثمار  حلماية 
الثمار اجلافة، وسهولة جني الثمار.

االهتمام بعمليتي التسميد والري
قدرتها  وزيادة  للنخلة  العامة  الصحة  على  احملافظة 
مباشرة يف  وسيلة  وهي  املختلفة،  اإلصابات  على حتمل 

مكافحة حفار ساق النخيل

تغطية قاعدة جذع النخلة بالتربة 
لقاعدة  الري  ماء  مالمسة  ومنع 
الري تنساب  اجلذع أو ترك مياه 

على جذع النخلة

املنطقة  بهذه  هوائية  تكون جذور  نشاط  فرصة  تقليل 
لكي ال تكون منطقة جذب لسوسة النخيل احلمراء لوضع 

بيضها

املصابة  والفسائل  النخيل  حرق 
)املتضرر  النخيل  بسوسة  بشدة 
مع  وال جدوى من عالجه(  بشدة 

التأكد من متام حرقة
احلد من انتشار اإلصابة بسوسة النخيل

والتخلص  التكريب  جمع مخلفات 
منها باحلرق باألماكن املعدة لذلك 
تصنيع  يف  منها  االستفادة  أو 

األسمدة العضوية
معظم هذه النواجت عوائل لآلفات واألمراض

3- الرش الوقائي
إن املكافحة املتكاملة تعمل على تقليل أضرار اآلفات، وذلك بالقضاء عليها أو إبعادها ومنع 
وصولها إلى العائل، لذا يفضل القيام بإجراءات وقائية ضمن برنامج االدارة املتكاملة ملكافحة 
اآلفات وذلك بأجراء عدد من الرشات الوقائية والعالجية يف مواعيد مختلفة لضمان عدم حدوث 
اصابات حشرية أو مرضية أو بالعناكب وللحد من تأثيراتها على االشجار يف حال حدوث االصابة 

وكما مبني يف اجلدول رقم )6(.
جدول رقم )6(. الرشات الوقائية ألشجار النخيل ومواعيدها 

نوع املبيدالغرضموعد الرشتسلسل

الرشة األولى
بعد جني الثمار مباشرة 
وإزالة احملصول كامال 

)أكتوبر - نوفمبر(

الوقاية من اآلفات 
احلشرية والفطرية 

واألكاروسية
خليط من مبيد فطري 

وحشري
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الرشة الثانية
 فترة اإلزهار والتلقيح 
)منتصف فبراير - 

منتصف مارس(
عالجية ضد احلشائش 

واالعشاب 
مبيد مناسب 

للحشائش النجيلية 
واحلولية واحللفا

الرشة الثالثة
 عقد الثمار وتطورها
 )أواخر مارس - 

منتصف أبريل(
وقائية وعالجية ضد 
احلشرات والفطريات

 خليط من مبيد فطري 
وحشري

الرشة الرابعة
 تطور الثمار واكتمال 

منوها 
)أواخر مايو - منتصف 

يونيو(

وقائية وعالجية ضد 
مبيد مناسب للعناكباألكاروسات

4- طرائق المكافحة 
هناك عدة طرق للمكافحة تعمل على تقليل ضرر اآلفات واحلد من انتشارها وتكاثرها قدر 

اإلمكان. ومن طرائق املكافحة هي:

)Natural control( أوال - المكافحة الطبيعية
توازن طبيعي  يكون يف حالة  الذي  الزراعي  البيئي  النظام  الزراعية هي جزء من  اآلفات  ان 
)Natural  balance( بني اآلفات والبيئة التي تتواجد فيها وهناك مجموعة من العوامل الطبيعية 
التي تتحكم يف تواجد هذه اآلفات واعدادها دون تدخل االنسان وتعمل هذه العوامل على عدم 
سيادة نوع على اخر وهذه ما يعرف باملكافحة الطبيعية وهي تتكون من مجموعة عوامل ميكن 

تقسيمها إلى قسمني هما:
من  حتد  التي  الطبيعية  العوامل  مبجموعة  /تتمثل   )Abiotic factors( حيوية  غير  عوامل 

انتشار اآلفات دون تدخل اإلنسان، وتشمل:
العوامل اجلوية )احلرارة، الرطوبة، األمطار(، 

 العوائق الطبيعية )جبال، صحارى، بحار(، والعوامل احليوية )الطفيليات، البكتريا، الفيروسات(، 
والعوامل الغذائية التي متثل بيئات مناسبة لهذه اآلفات.

عوامل التربة.
عوامل حيوية )Biotic factors( /وتشمل:

االعداء احليوية كاملفترسات والطفيليات ومسببات االمراض.
النباتات املقاومة لآلفات.

تعداد العائل )مدى توفر العائل لآلفة(.

)Applied control( ثانيا - المكافحة التطبيقية
 تشير الدراسات إلى ان متوسط خسارة احملصول الناجمة عن اآلفات احلشرية تبلغ 14 % 
تكفي  ال  الطبيعية  املكافحة  وإن   % 10 واحلشائش  االمراض  الناجمة عن  تبلغ اخلسارة  بينما 
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طرق  عدة  تشمل  التي  التطبيقية  املكافحة  اعتماد  يجب  بل  ال  اآلفات،  على  للقضاء  لوحدها 
ملكافحة  املتكاملة  باإلدارة  يعرف  ما  أو  الكيمياوية(  احليوية،  امليكانيكية،  للمكافحة)الزراعية، 
اآلفات الذي يجنب الكثير من املشاكل التي تصاحب استخدام طريقة واحدة من طرق املكافحة 
وبشكل خاص استخدام املبيدات الت ينجم عن استخدامها العديد من االضرار فيما لو استخدمت 

كوسيلة وحيدة ملكافحة اآلفات ومنها: 
1- ظهور سالالت لكثير من اآلفات تقاوم املبيدات مما يؤدي إلى زيادة الكثافة العددية لآلفة 

.)Pest resurgence( إلى معدل اكبر من املعدل الطبيعي وهو ما يسمى
2- زيادة اعداد االفة بصورة وبائية عقب استخدام املبيد وهذا يرجع إلى انخفاض االعداء 
احليوية مبعدالت اكبر من معدل موت االفة الن االستخدام املكثف للمبيدات يؤدي إلى االخالل 
بالتوازن الطبيعي ويقضي على االفة واعدائها احليوية ويسبب حتول بعض اآلفات الثانوية إلى 

افات رئيسية. 
3- االضرار الصحية الناجتة عن التسمم العرضي وتأثير املبيدات على صحة املتعاملني معها.

4- تراكم متبقيات املبيدات يف احملاصيل واالعالف.
5- التلو ث البيئي باملبيدات ومتبقياتها وتواجدها مبستويات مختلفة يف التربة الزراعية ومياه 

الري والهواء.

طرق المكافحة التطبيقية 
)Mechanical control( 1- المكافحة الميكانيكية

تشمل إجراء العديد من املعامالت التي ينصح بها يف أحوال كثيرة، منها: 
1- إزالة أشجار النخيل املصابة بحفارات الساق وسوسة النخيل احلمراء وتقطيعها وحرقها 

ودفنها يف حفر عميقة، 
2- حرق السعف القدمي والسعف املصاب والرواكيب واحلشائش.

3- وضع شبكة حول األشجار حلمايتها من القوارض.
4- نقل التمور بوسائل نقل نظيفة وسريعة من البساتني إلى املصانع أو املخازن.

)Light Traps( استعمال املصائد الضوئية 
هي احدى طرق مكافحة احلشرات، ووسيلة 
ومعرفة  الضارة  احلشرات  عن  املبكر  للكشف 
من  وميكن  احلشرية  االصابات  ظهور  بداية 
وفترة  احلشرة  اجيال  عدد  معرفة  خاللها 
املكافحة  طرق  فعالية  تقييم  وكذلك  جيل،  كل 
يف  مهماً  دوراً  املصائد  هذه  تلعب  الكيميائية. 
من  احلشرات،  من  املختلفة  األنواع  مكافحة 
رتب حرشفية األجنحة وغمديه االجنحة)أنواع 
الساق  حفارات  خاص  وبشكٍل  السوس( 
املبيدات  استعمال  من  يقلل  مما  والعذوق، 
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إلى  وتنجذب  لياًل  احلشرات  تنشط  حيث 
نوع  حسب  االجنذاب  درجة  وتختلف  الضوء، 
وقوة األشعة الصادرة من املصابيح وإن األشعة 
أكبر  لها  جتذب  الزئبق  مصابيح  عن  الصادرة 
عدد من احلشرات.، وتتكون املصيدة الضوئية 
من: )حامل له ثالث قوائم بارتفاع 1.5-2 متر 
بداخلها  يثبت  اجنحه  ثالثة  ذات  مظلة  تعلوه 
مخروطي  قمع  كهربائي/  مصباح  املصباح./ 
تصل نهايته الى القاعدة التي يوضع عليها اناء 
بالستيكي قطره 40 سم يحتوي على كمية من 
املاء والزيت(، ويفضل يف املناطق النائية وعند 
عدم توفر الكهرباء ان يتم تامني خاليا شمسية 

لتوليد الطاقة الى املصباح الكهربائي.

2- المكافحة السلوكية
 من أهم طرق املكافحة لبعض احلشرات ويف مقدمتها سوسة النخيل احلمراء حيث تعتمد 
هذه الطريقة الصطياد اعداد كبيرة من احلشرات الكاملة باستخدام مصائد خاصة يستخدم 
الهامة يف مكافحة  التقنيات  الفيرمونية، من  املصائد  وتعد  والكيرمونات،  التجميع  بها فيرمون 
احلشرات، ويستخدم فيها أنواع مختلفة من الفيرمونات، بحسب الوظائف التي ستقوم بها، ومن 

هذه الفيرمونات: 
)Sex pheromones( 1- فيرمونات جنسية

تستعملها أفراد النوع الواحد بغرض التزاوج ويفرزها أحد اجلنسني فقط )وغالباً ما تفرزها 
اإلناث( وتستقبلها أفراد اجلنس اآلخر، وميكن للذكور أن تستشعر الفيرمونات من مسافات كبيرة 
تتجاوز عدة كيلومترات كما يف فراشة العذر Lymantria dispar أو بض مئات من األمتار كما يف 

 .Sitotraga cerealella فراشة احلبوب
)Aggregation pheromones( 2- الفيرمونات التجميعية

تفرزها احلشرات جلذب الذكور واإلناث من اجلنس الواحد إلى مكان معني خالل مدة زمنية 
معينة للتزاوج أو مهاجمة العائل، وتستخدم يف برامج مكافحة سوسة النخيل احلمراء.

)Alarm pheromones( 3- فيرمونات اإلنذار
تطلقها بعض األفراد لتحذير أفراد النوع ذاته من وجود خطر ما وتوجد هذه الفيرمونات لدى 
احلشرات االجتماعية كالنمل والنحل، فعند مداهمة اخلطر اخللية أو املستعمرة تفرز األفراد 
التي تقوم باحلراسة فرموناً محدداً لتنبيه األفراد األخرى للخطر واحلاجة للدفاع عن اخللية أو 

املستعمرة.
 )Trail pheromones( 4- فيرمونات تعقب األثر

تفرزها احلشرات االجتماعية كالنمل والنحل وتستخدم لتعليم الطرق املؤدية إلى أماكن الغذاء 
واملاء.

)Social pheromones( 5- الفيرمونات االجتماعية
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 تستخدم لتنظيم العالقات بني أفراد احلشرات وبخاصة احلشرات االجتماعية، كالنمل والنحل 
والدبابير.

)Anti-aggregation pheromones( 6- الفيرمونات املانعة للتجمع
 تستخدم عند بعض األنواع من احلشرات وبخاصة بعض األنواع التابعة لرتبة غمدية األجنحة 
ملنع جتمع الذكور واإلناث يف مكان معني نتيجة جتمع األعداء ووصول أعدادها إلى حد يشكل 

خطراً على أفراد النوع املتجمعني.
)Oviposition deterring pheromones( 7- الفيرمونات املانعة لوضع البيض

تفرزها بعض األنواع التابعة لرتبة حرشفية األجنحة وثنائيات األجنحة أثناء وضع بيضها على 
عائل ما ملنع أفراد أخرى من وضع البيض على العائل نفسة ملنع االزدحام واحلفاظ على النوع.

املصائد الفرمونية التجميعية. 
تهدف هذه املصائد إلى اصطياد ذكور احلشرات وخاصة سوسة النخيل احلمراء عن طريق، 
فيرمون التجميع )Aggregation Pheromone(، وهو مادة كيميائية تفرزها احلشرات تتحكم يف 
االستجابة السلوكية واجلنسية وكذلك حتديد اماكن الغذاء ووضع البيض، مصدر هذا الفيرمون 
هو احلشرات الكاملة لسوسة النخيل احلمراء من الذكور حيث اتضح من الدراسات ان احلشرات 
تعمل على جذب احلشرات  مادة طيارة  بإفراز  تقوم  النخيل احلمراء  ذكور سوسة  من  الكاملة 
ومت   4methyl-5-nonanol الكيميائي  تركيبه  االساسي يف  واجلزء  واالناث  الذكور  من  الكاملة 
من  الكاملة  احلشرات  لها  تنجذب  رائحة  له  كيميائي  )مستحضر  الفيرمون جتاريا  هذا  إنتاج 
االناث والذكور( وأثبتت التجارب ان استخدام مصائد بها فيرمون التجميع باإلضافة إلى قطع 
من اجزاء النخلة أو التمر أو قصب السكر املتخمر جتذب احلشرات إلى املصيدة ثم يتم جمعها 
واعدامها. وعند اصطياد الذكور حترم االناث من عملية التزاوج وتضع بيض غير ملقح ال يفقس 

وال ينتج يرقات واملصيدة الفرمونية التجميعية لسوسة النخيل احلمراء عبارة عن:
1- سطل بالستيكي )جردل(معامل باألشعة فوق البنفسجية، سعته 6-8 لترات من املاء، ويفضل 
أن يكون لونه داكناً )أحمر، أسود، بني(، و أبعاد السطل )االرتفاع 26 سم، وقطره 25 سم من 
األعلى و20 سم من األسفل(، ويكون سطحه الداخلي أملس لعرقلة خروج احلشرات الساقطة 
داخل املصيدة وتسهيل عملية تنظيفه، وسطحه اخلارجي خشناً لتسهيل تسلق احلشرات عليه 
ودخولها للمصيدة، ويوجد على السطح اخلارجي من اجلوانب أربع فتحات، وعلى الغطاء ثالث 
فتحات طول الواحدة منها 6 سم، وعرضها 3 سم، واملسافة بني الفتحة والسطح السفلي 16 سم، 

وتكون املسافات بني الفتحات متساوية، 
2- يف منتصف الغطاء توجد فتحة صغيرة يتم من خاللها تعليق عبوة أو كيس صغير 5-2.5 
سم على السطح السفلي للغطاء بوساطة سلك معدني أو بالستيكي يحتوي على الفيرمون وان 

يكون كيس أو عبوة الفيرمون مبستوى الفتحات 
3- يتم تبديل الفيرمون عند انتهاء العبوة وتكون فترة التبديل طويلة يف فصل الشتاء وقصيرة 
استخدام  ويفضل  الرياح  وسرعة  احلرارة  درجة  ارتفاع  بسبب  منها  االنبعاث  لزيادة  صيفا 
الفيرمونات ذات معدل االنبعاث الثابت 3 مغ/يوم وهو املعدل املناسب لتنبيه حاسة الشم لدى 

احلشرات الكاملة لسوسة النخيل احلمراء واألنسب اقتصاديا..
4- ميال السطل مببيد ليس له رائحة وعند اجنذاب احلشرات الكاملة إلى الفيرمون تقع يف 
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محلول املبيد.
النخيل  لسوسة  التجميع  فيرمون  اجلاذبة  املادة  إلى  اضافة  الفيرمونية  املصيدة  حتتوي   -5
احلمراء على الكيرمون اجلاذب ويوضع يف قنينة زجاجية وهو مادة األثيل اسيتات. والكيرمونات 
)Kairomones( مواد نباتية تفرز رائحة طيارة تساعد اكالت النبات يف احلصول على غذائها 
النباتي بسهولة ومنها أيضا منبهات االلتهام والتي تساعد املفترسات يف احلصول على ضحيتها 
النخيل  لسوسة  كجاذبات  الضوئية  املصائد  يف  بنجاح  الكيرمونية  املواد  استخدام  امكن  وقد 
احلمراء حيث ان استرات النخيل )Palm esters(، والناجتة من تخمر انسجة النخيل حتتوي على 

العديد من الكحوالت ومنها )Ethyl acetate( وهذه لها تأثيرات جاذبة للحشرات.
6- املادة الغذائية

تنجذب سوسة النخيل احلمراء للتغذية ووضع البيض على النخيل بفعل افرازات الكيرمونات 
لذا  الساق  أو ثقوب حفارات  التقليم  أو اجراء عملية  الفسائل  الناجتة عن اجلروح عند فصل 
الفيرمون وتزيد املساحة  واملاء( فهي تعزز عمل  )التمر  للمصيدة  الغذائية  املادة  يفضل اضافة 
اجلاذبة، وعادة يضاف للمصيدة 4-5 لترات من املاء ونصف كيلو غرام من التمر العلفي وللماء 
دورا كبيرا يف املصائد الفيرمونية التجميعية حيث يساعد على حتليل املادة الغذائية يف املصيدة 
ويجعلها رطبة ومينع جفافها ويسهل انطالق املادة اجلاذبة ومينع احلشرات الساقطة يف املصيدة 
من الهروب. وأثبتت الدراسات ان اضافة التمر إلى مكونات املصيدة ادى إلى زيادة عدد احلشرات 
التي سقطت فيها إلى 101 عند وضع 300 غ من التمر مقارنة ب 30 حشرة يف املصيدة التي 
لم يضاف لها التمر ويفضل تغيير املادة الغذائية كل 14-21 يوم حتى ال تتعفن وتصبح طاردة 

للحشرات وان يكون مستوى داخل املصيدة قرب الفتحات 5-10 سم.
متتاز املصائد الفيرمونية بسهولة االستعمال، لذا يجب توزيعها يف مناطق مختلفة من البستان 
وعلى مدار السنة، ويفضل وضع املصيدة على األرض يف اجتاهات الرياح املختلفة ويف اماكن 
غير معزولة ودفنها ملسافة 15 سم على ان تكون الفتحات أعلى من سطح التربة بـ10-15 سم، 
وان تكون املصيدة على مسافة 3-5 متر من النخلة، وهذا يؤدي إلى )جتميع أعداد كبيرة من 

احلشرات والقضاء عليها بعد سقوطها باملاء.
املصيدة،  الساقطة يف  الكاملة  وكذلك ميكن معرفة شدة اإلصابة من خالل عدد احلشرات 
وتقدير الكثافة العددية للحشرة على مدار السنة، وحتديد مناطق جتمع االفة، و النسبة اجلنسية 

بني الذكور واالناث.
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)Cultural control( 3- المكافحة الزراعية
إن إتباع العديد من عمليات اخلدمة الزراعية يؤدي إلى تقليل اإلصابة باآلفات، حيث يجب 

مراعاة تطبيقها يف املواعيد املناسبة والعمليات الزراعية سهلة التنفيذ، قليلة التكاليف، ومنها:

1- الكثافة الزراعية 
انتظام  وعدم  املفرطة  بالكثافة  العربية  الدول  يف  النخيل  وبساتني  مزارع  من  العديد  تتسم 
مسافات الزراعة وهذه تشكل عائقاً كبيراً ملكننة عمليات اخلدمة لذا يجب االخذ بنظر االعتبار 
عند اقامة املزارع اجلديدة حتديد أبعاد الزراعة املناسبة حسب طبيعة التربة وقوة منو الصنف 
والظروف البيئية السائدة بحيث ال يتشابك السعف عندما تكبر األشجار وكذلك مبا ال يؤثر سلبيا 
على حركة الهواء بني األشجار خاصة يف املناطق احلارة فيصبح املناخ حارا رطبا وهذا يزيد من 
إصابة الثمار باألضرار الفسيولوجية مثل التشطيب والذنب األسود،كما أن لقوة النمو اخلضري 
للصنف دور كبير يف حتديد املسافة وخاصة اذا كان السعف كبير، إن زراعة النخيل على مسافات 
انتقال اإلصابات احلشرية  متقاربة تؤدي إلى تشابك السعف وهذا يكون عامال مساعدا على 
تبقع  ومرض  الدوباس،  القشرية،  )احلشرات  مثل  األوراق  تصيب  التي  تلك  خاصة  واملرضية 
األوراق( يف حني تشير الدراسات إلى أن عدد أشجار النخيل يف الهكتار الواحد يجب أال يتجاوز 
150 نخلة أي مبسافة زراعة 8 × 8 م يضاف إلى ما سبق أن الكثير من املزارعني ال يفصلون 
الفسائل عن أمهاتها، بل تترك لتنمو مكونة ما يسمى العشش األمر الذي يؤدي إلى استنزاف 
العناصر الغذائية ويعيق عمليات اخلدمات إضافة إلى تظليل األشجار لبعضها وضعف منوها 

وقلة ثمارها وانخفاض جودتها.

2- التعقيم احلراري للتربة 
تستخدم األغطية البالستيكية، لرفع درجة حرارة التربة، وقتل محتوياتها، من األطوار املختلفة 
العديد من  للحشرات واألمراض واألعشاب، والنيماتودا، وتفيد هذه الطريقة يف القضاء على 

اآلفات، وبدون استخدام املبيدات وتساهم يف احلفاظ على البيئة من التلوث.

3- نظافة البساتني 
من  للعديد  جيدة  بيئة  املتساقطة  والثمار  القدمي  الطلع  وبقايا  التقليم  عملية  بقايا  تشكل 
والعناكب،  احلمراء  النخيل  وسوسة  القشرية  واحلشرات  احلفارات  وبشكٍل خاص  احلشرات، 
لذا يجب التخلص من هذه البقايا وجعل بيئة البستان نظيفة وخالية من أية بقايا نباتية، كما 
يجب إزالة األشجار املصابة، واألشجار الضعيفة، والتخلص منها بتقطيعها وحرقها ألنها تشكل 
مصدراً لنشر اآلفات وتكون بؤرة لتكاثرها، كما ان الثمار املتساقطة حول األشجار تشكل مصدراً 
لإلصابة بالعديد من احلشرات مثل احلميرة وعنكبوت الغبار وخنفساء نواة النخيل لذا يجب 
جمع هذه الثمار وإبعادها عن البستان وعدم خلطها مع التمور احملصودة حيث لوحظ ان نسبة 
االصابات احلشرية يف التمور املتساقطة تصل إلى 4 %. ويف حالة الزراعة املختلطة جتمع الثمار 
املتساقطة من اشجار الفاكهة االخرى )احلمضيات، الرمان، املانكو،---( املزروعة مع النخيل 

ويتم التخلص منها.
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4- تغطية أماكن قطع السعف وفصل الفسائل والرواكيب 
إن أماكن قطع الفسائل وإزالة الرواكيب من جذع النخلة األم وإزالة السعف واجلروح التي 
تتعرض لها النخلة تنبعث منها روائح خاصة )كيرمونات( وهذه تعمل على جذب احلشرات 
الكاملة وخاصة سوسة النخيل احلمراء ومنها تبرز أهمية إغالق الثقوب واجلروح بالطني أو 

الرمل ملنع هذه الكيرمونات من االنبعاث والتطاير وجذب احلشرات.

5- جني التمور
يجب جني التمور يف مرحلة النضج املناسبة وعدم ترك الثمار الناضجة على االشجار لفترة 
طويلة مما يعرضها لإلصابات احلشرية وجتنب خلط التمور اجليدة مع التمور املتساقطة تغطية 

التمور يف املخازن املفتوحة واملغلقة اويف املزرعة ويفضل رش الغطاء مببيد املالثيون.

6- استخدام احلواجز
 تستخدم احلواجز ملنع انتقال احلشرات من مكان إلى آخر، وجتميعها والقضاء عليها، وقد مت 
عمل حواجز ترابية أو حفر خنادق حول أماكن وجود اجلراد، جلمع احلوريات الفاقسة والقضاء 

عليها، ومنعها من االنتشار.

)Legislative control( 4- المكافحة التشريعية
ال بد من اإلشارة إلى أن أول القوانني التي سنها اإلنسان، هي شريعة حمورابي، قد تضمنت عدة 
مواد حلماية نخلة التمر واحملافظة عليها والعناية بها، وهي املواد )59، 60، 64، 65(. واملقصود 
باملكافحة التشريعية، مجموعة القوانني والضوابط والقرارات والتشريعات التي تصدرها الدولة 
انتشارها من منطقة  الدولة، واحلد من  إلى  الغريبة  واألمراض  ومنع دخول احلشرات  ملكافحة 
التي يجب تطبيقها  الزراعي،  ويأتي يف مقدمتها قوانني احلجر  النباتية.  الثروة  ألخرى حلماية 
بشكٍل صارٍم من خالل فحص املادة النباتية، ومنها فسائل النخيل يف املوانئ واملطارات واحلدود 
البرية، ومنع دخول الفسائل املصابة. كذلك يجب تطبيق احلجر الزراعي داخلياً، وحجر املناطق 
املصابة، ومنع نقل الفسائل من منطقة إلى أخرى داخل الدولة. كما يجب العمل على توعية وإرشاد 
منشأ  شهادة  وجود  من  التأكد  بعد  إال  منطقتهم  إلى  الفسائل  نقل  عدم  على  وحثهم  املزارعني 
وشهادة صحية موثقة. وضرورة وضع أقراص مثبتة على الفسائل مختومة بختم احلجر الزراعي، 

وغمر جذع الفسائل بأحد املبيدات املوصي بها، وتعفير القمة النامية بأحد املبيدات اآلمنة.

)Biological control( 5- المكافحة الحيوية
العمل  أو  نفسها،  البيئة  معها يف  تعيش  والتي  لآلفات  الطبيعية  األعداء  وإكثار   هي تشجيع 
على توفيرها وإكثارها وأقلمتها محلياً ونشرها على نطاق واسع. واملقصود باألعداء الطبيعية 
)الطفيليات، واملفترسات، واملسببات املرضية كالفطريات، والبكتريا، والفيروسات( التي تهاجم 
احلشرات وتتغذى على اليرقات واحلوريات واحلشرات الكاملة وميكن إنتاج كثير من مسببات 
األمراض بشكٍل جتاري ومبستويات محددة من اجلرعات التي تعمل على قتل اآلفة ومن ثم تختفي 
يف النظام البيئي. واجلدول رقم )7( يوضح اهم اآلفات التي يتوقع ان تصاب بها اشجار النخيل 

وفترة الطور الضار ومكافحتها حيويا. 
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جدول رقم )7(. االفات التي تصيب اشجار النخيل واالعداء احليوية لها

االعداء احليويةاحلشرة

الدوباس

حشرات اسد املن Chrysoperla carnea وحشرات ابو العيد ابو سبع نقط 
من  نوع  السعودية  العربية  اململكة  يف  وسجل   Coccinella sp. نقطة   11 وابو 
احللم Bdella sp يقوم بافتراس بيض الدوباس اضافة إلى خنافس ابي العيد 
التي تقوم بافتراس احلوريات واحلشرات الكاملة. ويف سلطنة عمان مت تسجيل 

.Aprostocetus sp اربعة مفترسات وطفيل

احلشرات 
القشرية

سجلت العديد من املفترسات Predators والطفيليات Parasites على احلشرات 
القشرية يف مختلف دول العالم ومنها .Cybocephalus sp يف العراق وسلطنة 

عمان وشمال افريقيا ومن املفترسات .Aphytis sp يف العراق وموريتانيا

احلميرة 
)دودة التمر 

الصغرى(

سجلت العديد من االعداء احليوية لهذه احلشرة ففي العراق سجلت العديد 
من الطفيليات وكذلك يف مصر وهي تتبع رتبة Hymenoptera وهناك نوع من 
النمل املفترس يستخدم يف اجلزيرة العربية Crematogastr sp وميكن استخدام 

Trichogramma طفيل البيض من جنس

سوسة 
النخيل 
احلمراء

العربية  اململكة  يف  احلمراء  النخيل  لسوسة  كمفترس  العجوز  إبرة  حشرة 
تصيب  التي  نفسها  احلشرة  على   Polyhedrosis virus وفيروس  السعودية، 
 Beauveria أشجار جوز الهند يف الهند. ومت اكتشاف الفطر املمرض للحشرات
 Heterhabditisو Heterohabditis bacteriphora والنيماتودا املمرضة bassiana

.indica

عدسة: موسى بشارة
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مميزات املكافحة احليوية
1- ال تسبب أية أضرار للبيئة أو اإلنسان أو احليوان أو األنواع املختلفة من املزروعات.

2- سهلة التطبيق، ورخيصة الثمن، وال حتتاج إلى أية جتهيزات.
3- تستطيع األعداء احليوية التكاثر واالستمرار يف تواجدها يف البيئة بشكل دائم، عند وجود 

توازن بيئي.
4- تستطيع معظم األعداء احليوية االنتقال من أماكن اطالقها أو تواجدها إلى مسافات بعيدة 

بحثاً عن العائل
5- وميكن وضع برنامج للمكافحة باألعداء احليوية يف املزارع ومواعيد اطالقها حسب مواعيد 

ظهور اآلفات وكما مبني يف اجلدول رقم )8(. 
جدول رقم )8( أهم اآلفات املتوقع ظهورها يف مزارع النخيل والوسائل احليوية ملكافحتها 

طريقة رصد فترة الطور الضاراآلفة
وقت املادة املستخدمة للمكافحةاإلصابة

املعاملة

الدوباس 
اجليل الر بيعي

 فبراير - يونيو 
اجليل اخلريفي

 سبتمبر - ديسمبر 

الفحص 
احلقلي - 
واستخدام 

معادالت التنبؤ

إطالق طفيل البيض 
 Pseudoligosita

 babylonica

أبريل 
ومايو 

ديسمبر 
ويناير

الفحص فبراير - يونيواحلميرة
احلقلي 

إطالق طفيل اليرقات
Goniouzus sp

 فبراير 
إلى يونيو

حفار العذوق
أبريل - أكتوبر 

للحشرات الكاملة 
طوال العام لليرقات

املصائد الضوئيةاملصائد
 أبريل 
إلى 
اكتوبر

احلشرات 
الفحص طوال العامالقشرية

احلقلي 
 Chylocorus إطالق الطفيل

أو الرش بالسافونا
مارس 
وأبريل 

خالل فترة إثمار عنكبوت الغبار
النخيل 

الفحص 
احلقلي 

إطالق العناكب املفترسة 
 Phytoseiulus persimilus

Amblysius swariskii
أو الرش بالكبريت امليكرونى

من 
فبراير 
إلى يونيو

حشرات التمور 
املخزونة من رتبة 
حرشفية األجنحة

فترة تخزين التمور
فحص عينات 

من التمر 
املخزون

إطالق طفيل الترايكوجراما  
 Trichogramma

evanescens

من بداية 
التخزين
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ثانيًا- برنامج مكافحة الحشائش واألعشاب
احلشائش واالعشاب هي نباتات تنمو يف غير مواقعها وعكس ما يطلبه املزارع وتعتمد درجة 
التداخل بني النخيل واحلشائش واالعشاب على قدرة أنواع من احلشائش املنتشرة يف املزرعة 
على التنافس مع النخلة على املاء واملواد الغذائية بشكل رئيسي وكذلك احتماالت التداخل عن 
طريق املركبات الكيميائية التي تفرزها احلشائش وه حية أو تطلق يف التربة بعد موتها وحتلل 
انسجتها وهو ما يعرف باالليلوباثي، وللحشائش دور غير مباشر يف االضرار بأشجار النخيل 
املناسبة النتشار اآلفات غير احلشرية كالفئران واجلرذان والقواقع  البيئة  عن طريق توفير 
احلمراء  النخيل  وسوسة  الطلع  سوسة  حلشرات  عرضي  عائل  تكون  ان  ميكن  أيضا  وهي 
واحلميرة والنمل األبيض والنيماتودا التي تسبب تعقد اجلذور وتتلخص تأثيرات احلشائش 

مبا يلي: 
1- تنافس األشجار على البيئة بشكل عام، واملاء بشكل خاص على املاء والغذاء مما يعمل على 

انخفاض اإلنتاجية 
2- متنع تهوية التربة من حول االشجار 

3- متنع اكتشاف اإلصابات احلشرية
4- تعتبر عائل لكثير من اآلفات التي تنتشر يف مزارع النخيل، وتؤمن الظروف املثالية لنمو 
األبيض  النمل  حشرة  انتشار  على  وتساعد  احلمراء  النخيل  سوسة  ومنها  اآلفات  من  العديد 

)األرضة- الرمة( وكذلك النيماتودا املمرضة للنبات 
5- بيئة مالئمة لآلفات احليوانية غير احلشرية كالفئران واجلرذان والقواقع 

مواد  افراز  طريق  عن  النخيل  واشجار  احلشائش  بني  الكيميائي  التداخل  أيضا  هناك   -6
كيمياوية من قبل احلشائش احلية أو امليتة وهو ما يسمى االليلوباثي.

أنواع الحشائش
توجد العديد من أنواع احلشائش واألعشاب واألدغال التي تنتشر بني اشجار النخيل ويعتمد 

وجود هذه األنواع وكثافة انتشارها على عوامل عدة منها:
1- العوامل املناخية السائدة والتي تؤثر على التوزيع اجلغرايف للنوع.

2- طبيعة التربة.
3- كثافة زراعة اشجار النخيل الن الزراعة على مسافات متقاربة توفر نسبة عالية من الظل 

متنع وصول الضوء إلى احلشائش وتؤثر على منوها.
واحلشائش التي تنتشر يف بساتني النخيل تكون يف مجموعتني:

- رفيعة األوراق )وحيدة الفلقة(
- عريضة األوراق)ثنائية الفلقة(

ومنها ما هو حولي مثل الرمرام ومنها ما هو معمر مثل النجيل والسعد. تغطي هذه النباتات 
إلى  ارتفاعاتها  تصل  قد  وأحياناً  وغيرها(  واحللفا  )النجيل  ومنها  باألشجار  احمليطة  املساحة 
أكثر من متر وهذه، لذا يجب إجراء عملية إزالة لهذه األعشاب واحلشائش والتخلص منها بشكٍل 

مستمر واجلدول رقم )9( يبني أنواع احلشائش التي تظهر يف مزارع النخيل. 
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جدول رقم )9(. أهم أنواع احلشائش التي تظهر يف مزارع النخيل. 

حشائش عريضة األوراق حشائش رفيعة األوراق

االسم العلمياالسم العربياالسم العلمياالسم العربي

Plantago major لسان احلمل Cyperus rotundsالسعد

 Portulaca oleracea الرجلةCynodon dactylonالنجيل املعمر

Chenopodium sppالرمرامPhragmites australis الغاب 

Convolvulus arvensisالعليق )مديد(Sorghum halepense حشيشة الفرس 

Solanum nigrumعنب الذئب Eleusine indica النجيل احلولي

 Xanthium spinosumالشبيط Impetrat cylindricaاحللفا

العلمي  الدول واملناطق ولكن االسم  العربية واحمللية للحشائش باختالف  التسميات  وتختلف 
)الالتيني( يبقى واحد وغير مختلف.

طرق المكافحة
هذا  الن  الزراعة  بعملية  البدء  قبل  التربة  يف  احلشائش  بذور  وفرة  مدى  معرفة  أوالً  يجب 
سيسبب انتشار احلشائش عند الزراعة وتوفر املياه وثانيا زيارة املزارع املجاورة واالطالع على 
وبأقل  احلشائش  ملكافحة  الطرق  وأفضل  البستان  موقع  اختيار  عند  فيها  املنتشرة  احلشائش 
التكاليف تتمثل باستخدام برنامج يشتمل على طريقتني أو أكثر من طرق املقاومة للحصول على 

املكافحة املتكاملة طوال السنة واهم طرق مكافحة احلشائش يف مزارع وبساتني النخيل هي:

1- المكافحة الزراعية
تتم بتغطية سطح التربة )Mulching( وبشكل خاص املساحة التي حتيط بجذع النخلة حيث 
تستخدم العديد من املواد لتغطية سطح التربة وجترى هذه العملية منذ بداية الزراعة وهى تعتمد 
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على تغطية سطح التربة مبادة متنع الضوء عن بادرات احلشائش الصغيرة النابتة وتوقف عملية 
التركيب الضوئي وحرمانها من الغذاء فتموت يف هذا العمر. كما تؤدى تغطية التربة إلى احلفاظ 
على رطوبة التربة حيث يقل فقدان املاء بالتبخر وثبات درجة حرارتها ومنع تصلب قشرة سطح 
التربة إلى جانب احلفاظ على وتنشيط التوازن احليوي بالتربة كما ان حتلل تلك املواد يضيف 
مادة عضوية للتربة حتسن من خواصها. وميكن استخدام البقايا النباتية الغير حية مثل سعف 
النخيل اجلاف الناجت من املزرعة أو أوراق املوز اجلافة وسيقان الذرة والتنب وقش االرز وكذلك 

البالستك األسود على أن تكون سمك هذه الطبقة من 5 إلى 15 سم.

2- المكافحة الميكانيكية
 اقتالع احلشائش يدويا، وتكون يف البدايات األولى للزراعة حيث تكون كثافة احلشائش قليلة 

وميكن السيطرة عليها وتتم ازالتها يدويا.
احلرث والعزيق حيث يتم التخلص من احلشائش واالعشاب بعملية اثارة التربة اليدوية أو االلية 
ووهى تعتمد على دفن األجزاء النامية من احلشائش وهذه فعالة يف مكافحة احلشائش احلولية 
واحلشائش ذات احلولني. أما املعمرة منها فيتوجب تكرار العملية أكثر من مرة مع مراعاة عدم 
االضرار بجذور اشجار النخيل خاصة يف البساتني القدمية ذات الزراعات املتقاربة وغير املنتظمة.
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)Pollination( )ثالثا - برنامج التلقيح )التأبير /التنبيت
العصور  التمر ميارس منذ  نخيل  التلقيح االصطناعي يف  أن  إلى  التاريخية  الدراسات  تشير 
األولى كما ورد يف اللوحات املسمارية التي تعود إلى القسم األخير من األلف الثالثة قبل امليالد 
يف بالد ما بني النهرين، وعملية التلقيح الصناعي احد الطقوس السومرية وهناك نقوش آشورية 
توضح ذلك وأقدم ذكر واضح لها ما أشار إليه الكتاب اليونانيني هيرودتس وثيوفراستوس وبليني 

كما أن مسلة حمورابي أشارت إلى هذا الوضع، يف مادتني هما:
املادة )64(: عملية التلقيح

تلقيح  بعملية  يقوم  الذي  البستاني  أو  الفالح  إلى  التمر  من  البستان  حاصل  ثلث  خصصت 
األشجار والعناية بها. وتعني اذا عهد مالك إلى فالح تلقيح نخيل بستانه والعناية بها فعلى الفالح 

ان يسلم ثلثي احلاصل إلى صاحب البستان ويأخذ لنفسه الثلث. 
املادة )65(: االهمال وعدم العناية

فرضت على الفالح أو البستاني أن يدفع أيجار البستان كاماًل للمالك إذا سبب إهماله وعدم 
اذا اهمل الفالح تلقيح النخل وسبب نقصا يف  التمر، وهي  إنتاج  عنايته باألشجار إلى قلة يف 

احلاصل فعليه ان يؤدي أيجار البستان اسوة بالبساتني املجاورة.
والقطيف،  اإلحساء   – السعودية  ويف  )التذكير(،  وتونس  مصر  يف  العملية  هذه  تسمى 
ويف سلطنة عمان ودولة اإلمارات )التنبيت(، ويف العراق وقطر )التلقيح(. ويف حضرموت 
للنخلة  املذكرة  لألزهار  العامي  االسم  وهو  )نبات(  اسم  تنبيت من  كلمة  )تفخيط(.اشتقت 
أما االسم العربي الفصيح للزهور املذكرة للنخلة فهو )السف(، وتسمي العامة حبوب اللقاح 
اجلنس  أحادية   ،)Dioecious( املسكن  ثنائية  التمر  نخلة  ولكون  )الُقمح(.  أو  )الُگمح( 
مياسم  إلى  اللقاح  حبوب  بنقل  وتتم  خلطيه  تكون  فيها  التلقيح  عملية  فإن   )Unisexual(
ألن  وذلك  احلشرات  طريق  عن  طبيعي  بشكل  يتم  أن  ال ميكن  والتلقيح  األنثوية،  األزهار 
أزهار النخيل املؤنثة ليست لها رائحة جتذب احلشرات، وميكن أن يتم التلقيح طبيعياً عن 
طريق الرياح التي حتمل حبوب اللقاح اجلافة اخلفيفة من الذكور إلى اإلناث القريبة منها، 
إال أنه يف هذه احلالة يجب توفر عدد من الذكور مناسب لعدد اإلناث وموزعة بني النخيل 
االناث، لذلك يعتبر التلقيح الطبيعي غير اقتصادي، لذا يجب أن يجرى التلقيح اصطناعياً، 
وهو إما أن يكون يدوياً، أو آلياً، أي أن هناك طريقتني للتلقيح، والتلقيح هو انتقال حبوب 
 Self( اللقاح من متك الزهرة املذكرة إلى ميسم الزهرة املؤنثة وهو أما ان يكون تلقيح ذاتي
pollination(، ويكون بانتقال حبوب اللقاح من متك نفس الزهرة إلى ميسمها أو ميسم زهرة 
أخرى على نفس النبات، ويحدث يف األزهار اخلنثى التي تنضج فيها املياسم وحبوب اللقاح 
معاً مثل الطماطم واخليار والعنب أو يكون التلقيح اخللطي )Cross pollination( بانتقال 
حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم زهرة أخرى على نبات آخر من نفس الصنف أو النوع 
ثنائية املسكن  أو من جنس آخر متوافق معه. ويحدث يف األزهار  نوع آخر مقارب  أو من 
كالنخل أو يف األزهار التي ال تنضج املياسم وحبوب اللقاح يف وقت واحد كالذرة، وأسباب 

حدوث التلقيح اخللطي عديد من أهمها:
نبات  على  حتمل  املذكرة  األزهار  أن  أي  املسكن،  ثنائي  والنبات  اجلنس  وحيدة  األزهار   -1

واألزهار املؤنثة حتمل على نبات آخر كما يف النخيل.
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2- اختالف أطوال األسدية واألقالم يف الزهرة الواحدة فيصعب انتقال حبوب اللقاح من متك 
الزهرة إلى ميسم نفس الزهرة كما يف زهرة البانسيه )Viola tricolor( حيث يكون مستوى امليسم 

أعلى من مستوى املتك. 
3- اختالف مواعيد نضج املياسم واملتك )Dichogamy(، فإذا نضجت املتك أوالً تسمى األزهار 
مبكرة الطلع )Protandrous( وهو األكثر شيوعا كما يف عباد الشمس، وإذا نضجت املياسم أوالً 

سميت األزهار مبكرة املتاع )Protogynous( وذلك كما يف الكمثري.
4- وجود خاصية العقم الذاتي باألزهار، أي عدم إمكان إخصاب حبوب لقاح زهرة لبويضات 
نفس الزهرة. ويرجع حدوث عدم التوافق لعوامل وراثية يف كل من حبوب اللقاح والبويضات ينتج 
عنه بطء منو أنبوبة اللقاح أو عدم تكوينها أصال، كما يف أصناف من الدخان والبرقوق والكريز، 
ولذلك بحسن زراعة أصناف مختلفة من هذه احملاصيل بجانب بعضها للحصول على محصول 

وفير.
جناح إنتاج احملصول يتوقف على اجراء عملية التلقيح وإمتام اإلخصاب فقد قام الفالح منذ 
زمن قدمي بعملية التلقيح اليدوي )الصناعي( التي تتم بعد تفتح طلع النخيل وخروج الشماريخ 
من غالفها حيث ينشق الكافور عنها ويكون ذلك يف شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار بحسب 

الصنف حيث أن هناك أصناف مبكرة وأخرى متوسطة وأخرى.

فسلجه التلقيح واالخصاب وعقد الثمار
نخلة التمر احادية اجلنس )Unisexual( ثنائية املسكن )Dioecious( أي ان األزهار املذكرة 
تكون على شجرة واألزهار املؤنثة على شجرة اخرى واألزهار من اهم واجمل األجزاء النباتية 
النباتات ووسيلتها إلنتاج الثمار والبذور ومهمتها األساسية  فهي عضو التكاثر اجلنسي يف 
احملافظة على النوع واالستمرارية من خالل تطورها إلى ثمرة حتمل البذور، والزهرة بشكل 
 )Andrecium )الطلع  التذكير  وعضو   )Corolla و)التويج   )Calyx )الكأس  من  تتكون  عام 
الطلع  تسمى  نورات  يف  تكون  األزهار  النخيل  ويف   ،)Gynoecium )املتاع  التأنيث  وعضو 
)Spadix( وهي جمع )طلعة(، وتطلق هذه التسمية على النورة الزهرية والغالف احمليط بها 
وتنشأ الطلعة من برعم زهري ينمو يف ابط الورقة )السعفة( والبراعم الزهرية تتكون اسفل 
القمة النامية )رأس النخلة( بشكل حلزوني وتتوزع بشكل متساوي تقريبا على محيط النخلة 
وتبدأ بالنمو بداية الشتاء ويزداد نشاطها مع اعتدال درجات احلرارة ويبدا تكوين األزهار 
عند وصل املعدل اليومي لدرجة حرارة 18 درجة مئوية وهي درجة اإلزهار يف النخيل، وموعد 
ظهور الطلع يتأثر بعوامل البيئة وبشكل خاص درجة احلرارة ففي املناطق احلارة يبكر طلع 
النخل يف الظهور كما يف سلطنة عمان وبعض دول اخلليج العربي والدول املعتدلة احلرارة 
مثل العراق ومصر واملغرب وتونس فإنها تتأخر عن املجموعة األولى وهناك أصناف مبكرة 
متداخله،  عديدة  بعوامل  مرتبط  االمر  وهذا  متأخرة  وأصناف  التبكير  متوسطة  وأصناف 
اهمها درجة احلرارة ففي بعض املناطق بعض املواسم يبكر النخل يف ظهور الطلع عن املوعد 
املعتاد كثيرا، ويتأثر موعد ظهور الطلع بعوامل عديدة يف مقدمتها العوامل املناخية وخاصة 
درجة احلرارة ففي املناطق احلارة يبكر النخيل يف ظهور الطلع كما هو احلال يف دول اخلليج 
العربي وسلطنة عمان بشكل خاص وكذلك يف مناطق زراعة النخيل يف الهند وباكستان وكما 

يف اجلدول رقم )10(.
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جدول رقم )10(. بعض األصناف حسب موعد اإلزهار 

طبيعة اإلزهارتاريخ وموعد اإلزهارالصنف

مبكر جداشهر يناير نغال/ أبو العذوق/مزناج

مبكرشهر فبراير بكيرة/ ساير/ حالوي/ أبو كيبال/ غرة

 عجوة/ خنيزي / جبري/ بومعان/ خالص/
متوسطشهر فبراير /مارسشيشي/ سكري

متوسط إلى متأخرشهر مارس/أبريلبرحي/ لولو/ حلوة/ خضري/ سلطانة/برني

متأخر/ متأخر جداشهر أبريلنبتة سلطان/ عنبرة/ رزيز/ هاللي/ خصاب
 

إن معدل منو الطلع يختلف حسب موقعه يف رأس النخلة، فالطلع الذي يتكون يف آباط األوراق 
أسرع يف  يكون  أكتوبر  األول/  وتشرين  سبتمبر  أيلول/  بوظيفتها يف شهري  القيام  بدأت  التي 
النمو وأكبر يف احلجم من الطلع الذي يليه يف األسفل، أي معدل النمو يف األغاريض والزيادة يف 
احلجم تتناقص كلما اجتهنا إلى األسفل، وذلك ألن األوراق العليا تكون حديثة ونشطة، وأيضاً إن 

احملصول السابق يؤثر على كمية الكربوهيدرات يف األوراق القدمية. 

مكونات واقسام الطلعة 
1- غالف الطلعة )Spathe( الجف 

سطحه  أما  أملس،  الداخلي  سطحه  الشماريخ،  على  احملمولة  باألزهار  يحيط  الذي  الوعاء 
اخلارجي فيكون خشن لونه بني أو بني مخضر،يف بداية ظهورة يكون لونه أخضر ثم يتحول إلى 

اللون البني عند نضج النورة وهو يعمل 
على حماية األزهار احلديثة من الظروف 
إلى  احلرارة  انخفاض  وخاصة  البيئية 
حيث  منوها  واكتمال  نضجها  يتم  أن 
الشماريخ  وتخرج  طوليا  الغالف  ينشق 
احلاملة لألزهار املذكرة أو املؤنثة، وإذا 
قطع أفقياً يكون عدسي الشكل، ويسمى 
)الكافور، والهراء، والقيقاء، والسابياء(.
ويف سلطنة عمان )الكم، الطرف، الكوز( 
غالف  ويسمى  )الكرف(.  البحرين  ويف 
الطلع اجلاف يف قطر )قيقانة(. ويسمى 

يف تونس )الدلو(



308

)Cluster، Inflorescence( 2- العنقود الزهري أو النورة الزهرية
ويتكون من :

 )Spikes( عدد من التفرعات تسمى الشماريخ -
.)Fruit stalk( متصلة بالساق الثمري -

- االزهار
وعند نضج الطلعة ينشق غالفها طولياً وتظهر منه الشماريخ حاملة لألزهار، ويوجد يف الطلعة 
األنثوية 25–100 شمراخ يتراوح طولها ما بني 20–100 سم وحتمل ما بني 8000–10000 زهرة، 
واألزهار  للصفرة  مائل  لونها  عليها  واألزهار جالسة  ومتعرجة  تكون طويلة  األنثوية  والشماريخ 
ومكتظة  سم(   24–12( بالطول  أقصر  فتكون  الذكرية  الشماريخ  أما  الرائحة،  عدمية  األنثوية 

باألزهار الكثيفة البيضاء اللون التي حتمل حبوب اللقاح ذات الرائحة املميزة.

)Pollen grain( حبة اللقاح
تعرف على انها جرثومة صغيرة يف طور االنبات أو مشيج ذكري متطور جزئيا وتنمو حبة اللقاح 
املكونة من )النواة واجلدار اخلارجي( داخل كيس اللقاح املوجود داخل متك الزهرة حيث حتتوي 
متوك األزهار املذكرة على اعداد كبيرة من حبوب اللقاح يقدر عددها 2250 مليون حبة، وحبوب 

اللقاح النخيل التمر صغيرة جداً، ومتتاز 
ما  وطولها  كروي  أو  البيضوي،  بشكلها   -
 12–10 ما بني  مايكرون وعرضها   24–18 بني 
مايكرون ويوجد عليها اخدود قطبي عميق ميتد 
على طول حبة اللقاح وهي كما يف أنواع اجلنس 

االخرى تكون على شكل خاليا مفردة
- السطح اخلارجي حلبة اللقاح مزخرف على 
ويختلف  منتظمة  غير  أو  منتظمة  شبكة  شكل 

عمق الزخرفة من صنف ذكري الخر
انتقالها  عمليات  يسهل  حجمها  صغر  إن   -
بالرياح، حيث يقدر عدد حبوب اللقاح يف الغرام 

الواحد 2.286 مليون حبة لقاح. 

)Pollen grain Viability( حيوية حبوب اللقاح
اللقاح  حبة  اللقاح، حيث حتتفظ  حبوب  حيوية  هو  التلقيح  عملية  لنجاح  املهمة  العوامل  من 
بحيويتها وهي جافة ملدة 2– 3 شهور، وميكن حفظ حبوب اللقاح يف درجة حرارة الغرفة ملوسم 
واحد، ويف داخل الثالجة على درجة حرارة 4 م° ملدة موسمني، وميكن خزنها لفترة طويلة على 
درجة - 18م°. ميكن معرفة حيوية حبوب اللقاح من خالل إجراء فحص لنسبة حبوب اللقاح 
احلية والفاعلة من خالل إنباتها على وسط غذائي )مكون من حامض البوريك 100 جزء باملليون، 
و10-15 % من سكر القصب( أو إجراء الفحص املخبري السريع باستعمال صبغة األسيتوكارمن 
)Acetocarmin( حيث تؤخذ قطرة من الصبغة وتوضع على شريحة زجاجية وتنثر فوقها كمية 
قليلة من مسحوق حبوب اللقاح وتغطى بالغطاء اخلاص بالشريحة وتترك الشريحة ملدة دقيقتني 
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على )Hotplate( ثم تفحص مجهرياً حلساب احليوية وذلك بحساب حبوب اللقاح التي تلونت 
باللون األحمر واحلبوب غير امللونة )البيضاء( وتقدر نسبة كل منهما إن حيوية حبوب اللقاح مهمة 
يف جناح عملية التلقيح ولكن التأثير املهم لها هو يف زيادة نسبة العقد وبالتالي كمية احملصول، 
وكذلك يف تأثيرها على اخلصائص الثمرية وبشكل خاص موعد النضج، ودرست صفات حبوب 
اللقاح يف اربعة من أصنف األفحل العراقية وبشكل خاص حيوية حبوب اللقاح وطول وقطر حبة 

اللقاح وكما مبني يف اجلدول رقم )11(.
جدول رقم )11( يوضح صفات حبة اللقاح يف اربعة أصناف من افحل النخيل العراقية

الصنف
حبوب 
لقاح 

طبيعية%

حبوب 
لقاح غير 
طبيعية%

حيوية 
حبوب 
اللقاح%

حبوب 
لقاح 
ميته%

معدل طول 
حبة اللقاح
)ميكرون(

معدل قطر 
حبة اللقاح 
)ميكرون(

84.215.895.34.726.616.6 غنامي أحمر

95.05.099.01.028.318.3غنامي أخضر

92.08.084.915.131.616.6خكري سميسمي

91.28.983.916.123.314.1خكري كريطلي

آلية التلقيح واالخصاب
ميكن توضيح آلية حدوث عمليتي التلقيح واالخصاب حسب تطور العملية يف األزهار االنثوية 

والذكرية ومتام عملية التلقيح )التنبيت( وكما يلي:

)Femal flowers( 1- في الزهرة االنثوية
تتكون الزهرة األنثوية من 3 أوراق كأسية )Sepals( مكونة شكل الكأس )Calyx( و3 أوراق تويجية 
 ،)Perianth( مضغوط ويتحد مع الكأس بعد العقد ليكون القمع )Corolla( على شكل تويج )Petals(
نهاية كل منها ميسم  )Carpels( متصلة يف  كرابل  أو  األنثوية على ثالثة مبايض  الزهرة  وحتوي 
)Stigma( جالس ومائل إلى اخلارج لسهولة تلقي حبوب اللقاح، ويف داخل كل مبيض )كربلة( توجد 

بويضة واحدة، وحتيط بالكرابل ستة أسدية ذكرية أثرية وتتكون كل كربلة يف الزهرة االنثوية من:
جدار املبيض وهو اجلدار اخلارجي الذي يحيط بالبويضة واملبيض )Ovary( يتكون من البويضة 
هي التركيب الذي يتطور إلى اجلنني ثم البذرة، وهي تتصل بجدار املبيض عن طريق املشيمة 
 )Embryo sack( وتتكون من جدار البويضة والنيوسيلة التي تضم الكيس اجلنيني )Placenta(
الذي يحتوي على نواة البويضة والنواتني القطبيتني ويف اسفل الكيس توجد فتحة النقير مير من 

خاللها االنبوب اللقاحي والبويضه عند تكوينها متر باملراحل اآلتية:
1- تتكون البويضة من كتلة نسيج املشيمة التي تنمو وتتطور إلى كتلة أكبر حجماً هي اجلويزة 
جانبها  من  وينمو   ،)Mitosis( االعتيادي  لالنقسام  مستعدة  خالياها  تكون  التي   )Nucellus(
واحللقتان   ،)Micropyle( النقير  تدعى  فتحة ضيقة  عدا  كامل  بشكل  اجلويزة  تغلفان  حلقتان 
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األول  التكوين  ميثل  وهذا  البذرة،  غالف  ليكونا  ذلك  بعد  ويتطوران  البويضة،  غالف  متثالن 
.)Funiculus( للبويضة التي تلتحم بجدار املبيض عن طريق احلبل السري

2- تتحور أحد خاليا اجلويزة القريبة من فتحة النقير ويكبر حجمها وتصبح كثيفة السايتوبالزم، 
)Megaspore وتكون مرستيمية وتبدا باالنقسام االعتيادي وتسمى اخللية املضخمة األمية )األنثوية
)Mother cell(، ولغاية هذه املرحلة تكون اخلاليا الزهرية حتتوي على 2N من الكرموسومات 

.)Diploid(
3- تنقسم نواة اخللية املضخمة األمية انقساماً اختزالياً )Meioses( مرتني ينتج عنه أربع خاليا 
فردية الكروموسومات ]Haploid( 1N([ تسمى السبورات األنثوية )Megaspores( حتتوي على 
 Embryo( نصف العدد الكروموسومي تنحل ثالث منها وتبقى الرابعة لتكوين الكيس اجلنيني
sac(، وتنقسم نواتها انقساماً اعتيادياً )Mitosis( ثالث مرات مكونة ثماني خاليا كل نواة فيها 

IN وتترتب هذه النوى الثمان كما يلي:
.)Synersgid cell( منها حتتل موقعاً قريباً من النقير، وتسمى النواتني املتآزرتني )اثنان )2 -

- واحده )1( تبقى قريبة منهما هي البيضة )Egg(، وهي أهم خلية يف الكيس اجلنيني.
.)Polar nuclei( حتتل وسط الكيس اجلنيني وتسمى النواتني القطبيتني )اثنان )2 -

- ثالث )3( نوى حتتل الطرف اآلخر من الكيس اجلنيني واملقابل لفتحة النقير، وتسمى النوى 
 .)Antipodal( املقابلة

 ،)Male flowers( 2- في الزهرة الذكرية
 )Stamens( تتكون الزهرة الذكرية من 3 أوراق كأسية و3 أوراق تويجية، وتضم بداخلها 6 أسدية
واألسدية مكونة من متوك طويلة )Anthers( حتتوي على حبوب اللقاح وهي محمولة بوساطة 

خويطات قصيرة وكذلك حتوي األزهار الذكرية على 3 مبايض أثرية.
املؤنثة،  الزهرة  يف  حتدث  التي  لالنقسامات  مشابه   )Anther( املتك  داخل  انقسامات  حتدث 
مكونة كتلة صغيرة من اخلاليا املرستيمية يتحور منها مجاميع من اخلاليا تدعى كل واحدة منها 

 )Microspore mother cell( الذكرية  السبور  خلية 
 2N الكروموسومات  من  زوجي  عدد  على  وحتتوي 
أربع  عنه  ينتج  مرتني  اختزالياً  انقساماً  تنقسم  ثم 
السبورات  تدعى   1N الكروموسومات  فردية  خاليا 
واجلدار  النواة  من  تتكون  اللقاح  وحبة  الذكرية. 
اخلارجي وتنقسم النواة إلى نواتني إحداهما تدعى 
النواة  والثانية   ،)Tube nucleus( األنبوبية  النواة 
وتنقسم   ،)Generative nucleus( التناسلية  املولدة 
كل  تعرف  منفصلتني  نواتني  إلى  التناسلية  النواة 

منهما باملشيج الذكري 
باقي  عن  تنفصل  اللقاح  وحبة   )  Male sperm(
خاليا املتك، وتصبح قابلة للتطاير واالنتقال بوساطة 
الرياح واحلشرات عند نضج املتك وعند انبات حبة 

.)Pollen tube( اللقاح يتكون االنبوب اللقاحي)املصدر غالب، )2003
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وصف العملية تشريحيا
1- عند حصول عملية التلقيح تلتصق حبوب اللقاح بسطح ميسم الزهرة اللزج الذي يحتوي 
على املواد السكرية املغذية واحملفزة إلنبات حبوب اللقاح، حيث تنبت حبوب اللقاح وينمو أنبوب 
وتقود  الكيس اجلنيني،  النقير يف  فتحة  إلى  Style متجهاً  القلم  داخل   )Pollen tubes( اللقاح 
النواة األنبوبية أنبوب اللقاح خالل مسيرته تتبعها النواة املولدة التي تنقسم أثناء ذلك إلى نواتني 
كل واحدة منها تسمى )Sperm(، حيث يدخل أنبوب اللقاح إلى الكيس اجلنيني عن طريق فتحة 

النقير وينحل طرفه داخل الكيس، وقبل دخوله تنحل النواة األنبوبية.
2- يندمج أحد السبورين مع البيضة مكوناً البيضة املخصبة )Zygote(، حيث يكون فيها العدد 
الزوجي )2N( للكرموسومات، ويتحد السبرم الثاني مع النواتني القطبيتني ليكونا نواة مشتركة 
 .)Fertilization( تسمى نواة األندوسبرم، ويطلق على هذه العملية اإلخصاب ]Triploid )3N([
ان عملية االخصاب تبدأ من وصول االنبوبة اللقاحية ودخولها فجوة املبيض إلى نسيج البويضة 
إلى  ووصولها  امليسم  على  اللقاح  حبة  انبات  من  الزمنية  الفترة  وتبلغ  املذكرة  الكاميتة  حاملة 

البويضة بني يومني إلى عدة أيام، وسرعة منو االنبوبة اللقاحية تتأثر بدرجة احلرارة.
وقامت الباجالني )1985(، بدراسة النمو والتطور اجلنيني يف إزهار نخلة التمر صنف السكري 

وبعض العوامل املؤثرة على عقد الثمار وأظهرت الدراسة ما يلي:
1- ان الكيس اجلنيني يظهر بعد ساعة من التلقيح محاطاً بغالفني متمايزين داخلي وخارجي، 
وكذلك لوحظ وجود خلية البيضة والنواتني القطبيتني ونوى اخلاليا الالقطبية واثنتني من اخلاليا 

املساعدة داخل الكيس اجلنيني.
2- لم يالحظ تغيير واضح على أغلفة البويضة أو أنسجة الكربلة، ولوحظ اندماج اخلليتني 
القطبيتني داخل الكيس اجلنيني وتكون خلية السويداء 2N واقترابها من نواة البيضة بعد ثالث 

ساعات من عملية التلقيح.
3- ظهور قناة متخصصة لنمو أنبوب اللقاح متتد من امليسم إلى املبيض عبر القلم، وهذا يدل 
على أن أنبوب اللقاح ال مير من خالل أنسجة القلم وال يترك أثراً ملروره من امليسم إلى املبيض، 
وهذه النتيجة ال تتفق مع ما ذكره بعض الباحثني )الصالح وآخرون، 1982( بل إن عدم وجود أثر 
ملرور أنبوبة اللقاح من خالل القلم دفع البعض إلى االعتقاد أن اإلخصاب ال يحدث يف أزهار 
النخيل، وأن نخلة التمر ال إخصابية، وأن التلقيح يعتبر كافياً لتحفيز تكون جنني خضري أو ال 

جنسي، وتكون بذرة خضرية بدون إخصاب )الصالح وآخرون، 1982(.
4- بعد 48 ساعة من التلقيح لوحظ تكون سيتوبالزم كثيف حول خلية البيضة وخلية السويداء، 

وهذا يدل على حدوث عملية اإلخصاب.
5- إن خاليا ميسم الزهرة املؤنثة لصنف السكري تتحول إلى خاليا حجرية بعد اليوم الثامن 
من التلقيح، وهذا يقلل من فرصة إنبات حبوب اللقاح على املياسم وكذلك لوحظ بعد اليوم الثامن 
تطور مبيض الكربلة امللقحة إلى الثمرة على حساب الكربلتني غير املخصبتني مما يوقف منوهما 

أو يحدث اإلجهاض يف مبيض الكربلتني الباقيتني وتتساقطا.
6- يلعب عمر البويضة دورا مهما يف عقد الثمار فاذا لم يحدث االخصاب خالل الفترة الزمنية 
لو مت  االخصاب حتى  عملية  تتم  وال  فعال  غير  يصبح  اجلنيني  الكيس  فان  واحملددة  املناسبة 

التلقيح ومنت االنبوبة اللقاحية.
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الفعالة  التلقيح  فترة  ان   -7
 )Effect Pollination Period)
البويضات  عمر  هي   )EPP(
بني  الزمنية  الفترة  منه  مطروحا 

التلقيح واالخصاب.
حددت الدراسات الفترة الزمنية 
مستعده  املياسم  فيها  تبقى  التي 
واكدت  اللقاح  حبوب  الستقبال 
بعد  التلقيح  اجراء  ضرورة  على 
وكلما  الطلع  تفتح  من  أيام   4-3
تأخر التلقيح عن هذا املوعد فان 
نسبة العقد تنخفض حيث وصلت 

إلى 25 % يف صنف الثوري.
بعد حصول االخصاب تبقى البيضة املخصبة ساكنة وبشكل مؤقت بينما تبدأ نواة اإلاندوسبرم 

)Endosperm Nucleus( باالنقسام السريع لتكون نسيج اإلاندوسبرم وهو املخزن الغذائي
وأشار مطر )1991( انه خالل األسبوع األول من التلقيح يؤخذ اإلاندوسبرم الشكل الهاللي 
تتركز  حيث  اخلاليا  من  طبقات  ثالث  بها  وتظهر  حجمها  ويزداد  املخصبة  البويضة  وتنمو 
اخلاليا التانينية يف الطبقة اخلارجية من اإلاندوسبرم وتكون الطبقة الوسطى واسعة اخلاليا 
وخالية من التانيني وتظهر احلزم الوعائية يف منطقة االخدود من البويضة وهذا يتم بعد مرور 
ثمانية اسابيع على التلقيح وخالل األسبوعني التاسع والعاشر ينمو اإلاندوسبرم بفعل االنقسام 
املستمر للخاليا ويؤخذ شكله الهاللي وتتحول البيضة املخصبة إلى جنني صغير يحتل منتصف 
اجلزء الظهري املقابل لألخدود ويقع مباشرة حتت فتحة النقير وباكتمال منو اجلنني ونضج 
اإلاندوسبرم تتحور البويضة إلى بذرة أو نواة ويكون شكل اجلنني بيضوي صغير مكون من ثالث 
اجزاء )الطرف املرستيمي للجذر ويكون مقابل لفتحة النقير والطرف املرستيمي للساق ويكون 
مواجهة لالندوسبيرم وبعيد عن فتحة النقير وكال الطرفني متصالن مبحور صغير أما اجلزء 
العريض من اجلنني فهو الطرف الثاني غير املرستيمي للفلقة التي حتيط بالطرف املرستيمي 
أي  يوجد  وال  االندوسبيرم  يبقى مدفونا يف حفرة  واجلنني  البيضوي  الشكل  وتعطيه  للجنني 

اتصال به.

)Male tree( )أفحل النخيل )الفحل / فحال
الذكرية  لهذه األشجار  بالبذور، وحتدث  التمر هو عن طريق اإلكثار  إن منشأ أفحل نخيل 
نفس االختالفات املورفولوجية نفسها التي حتصل لألشجار األنثوية، يطلق على النخلة املذكرة 
ويجمع فحول والكلمة مشتقة من الفحولة وتعني الرجولة ويقال للرجل فحل اذا كان شجاعا 
مقداما قوي االرادة، وفحل ابو سبعة احد األفحل العمانية يكون لشمراخه سبعة فروع. وتسمى 
ذكارة  له  ويقال  )الدكار(  االفحال  املغرب  ويف  فحاحيل(،  واجلمع  وقطر)الفحال  البحرين  يف 
وجلف واخلنصر والعجالن. إن منشأ أفحل نخيل التمر هو عن طريق اإلكثار بالبذور، وحتدث 
لهذه األشجار الذكرية نفس االختالفات املورفولوجية نفسها التي حتصل لألشجار األنثوية، 

pحبة اللقاح

stسطح امليسم

tاالنبوب اللقاحي

sاملشيجني الذكريني

tnالنواة األنبوبية
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وأحياناً يطلق على هذه األشجار اسم الشجرة األم نفسه التي أخذت من ثمارها البذور لكونها 
قريبة الشبه لها، فمثاًل يف مصر يطلق على األشجار املذكرة )فحل حياني(، ويف السودان )فحل 
اجلونديال(، ويف العراق توجد أصناف ذكرية معروفة ومحددة ومصنفة وهي الغنامي األخضر، 
والغنامي األحمر، والغالمي، والرصاصي، واخلكري بسالالته )العادي، والوردي، والكريطلي، 
والسميسمي(. وهذه هي األصناف املعروفة واألكثر استخداماً يف عملية التلقيح وهذا ال يعني 
الطلع  إنتاج  موسم  أن  التلقيح.  عملية  يف  تستخدم  أخرى  بذرية  ذكرية  سالالت  وجود  عدم 
/أبريل،  نيسان  شهر  لغاية  وميتد  فبراير  شباط/  شهر  من  الثاني  النصف  يف  يبدأ  الذكري 
وأن الصنفني الغالمي واخلكري العادي هما أبكر األصناف حيث يظهر الطلع الذكري فيهما 
واألحمر  الغنامي األخضر  املتوسطة فهي  أما األصناف  الثالث من شهر شباط،  يف األسبوع 
تزهر  بينما  مارس   / آذار  من شهر  األول  األسبوع  إزهارها يف  يبدأ  الوردي حيث  واخلكري 
األصناف املتأخرة يف أواخر شهر آذار وأوائل نيسان وهي خكري كريطلي والسميسمي )مولود، 
 ،)Jarvis( وجارفس   ،)Grane( ]كرين  الذكرية  األصناف  توجد  املتحدة  الواليات  ويف   ،)2008
وأمزرو(،  وزيز،  و2،   1 )النبش  األفحل  توجد  املغرب  ويف   .])Boyer( وبوير   ،)Fard( وفاراد 
وكثرت هذه األفحل عن طريق الزراعة النسيجية، ويف سلطنة عمان توجد األصناف الذكرية 
)فرض، وبهالني، ومبسلي، وخوري(. إن اختيار األفحل واالهتمام بها يجب أن ال يقل أهمية 
عن االهتمام باألصناف األنثوية وخاصة إنتاجها من حبوب اللقاح خالل الفترة التي تكون فيها 

األزهار األنثوية قابلة للتلقيح.

أصناف النخيل الذكرية في العراق 
يوجد يف العراق العديد من أصناف النخيل الذكرية هي:

والغنامي األحمر والعزق  الغنامي األخضر  الذي توجد منه ساللتان هما  الغنامي  صنف   -1
بينهما هو لون غالف الطلعة وحجمها الذي يكون مشوب باحلمرة وأكبر حجماً يف الغنامي األحمر 
بينما تكون الطلعة أصغر حجماً ولونها أخضر يف الغنامي األخضر وكالهما يتميز بوفرة حبوب 

اللقاح وحيويتها العالية.
2- صنف اخلكري وتوجد منه أربعة سالالت هي خكري كريطلي، خكري وردي وخكري عادي 

وخكري سميسمي.
3- الغالمي.

4- الرصاصي.
يعني عدم وجود  التلقيح وهذا ال  استخداماً يف عملية  واألكثر  املعروفة  وهذه هي األصناف 
سالالت ذكرية بذرية أخرى تستخدم يف عملية التلقيح أن موسم إنتاج الطلع الذكري يبدأ يف 
النصف الثاني من شهر شباط/ فبراير وميتد لغاية شهر نيسان /أبريل، وأن الصنفني الغالمي 
الثالث من  الذكري فيهما يف األسبوع  الطلع  أبكر األصناف حيث يظهر  العادي هما  واخلكري 
شهر شباط، أما األصناف املتوسطة فهي الغنامي األخضر واألحمر واخلكري الوردي حيث يبدأ 
إزهارها يف األسبوع األول من شهر آذار / مارس بينما تزهر األصناف املتأخرة يف أواخر شهر 
آذار وأوائل نيسان وهي خكري كريطلي والسميسمي )مولود، 2008(. واجلدول رقم )12( يبني 

أهم مواصفات األصناف املذكرة يف العراق.
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جدول رقم )12(. مواصفات أصناف النخيل الذكرية

عدد الشماريخ/ الصنف / الساللة
معدل وزن حبوب عدد الطلعطلعة

اللقاح )غ / نخلة(
حيوية حبوب 

اللقاح )%(

3503075097غنامي أخضر

3002850095غنامي أحمر

2902345095الغالمي

2802350093الرصاصي

2852760096خكري وردي

3502359093خكري عادي

1902350094خكري كريطلي

3002575096خكري سميسمي

ويتضح من اجلدول أعاله:
واألحمر  األخضر  الغنامي  صنفي  أن   -1
معدل  يف  األصناف  أكثر  هي  والوردي  واخلكري 
املعاومة يف  الطلع مع مراعاة وجود ظاهرة  إنتاج 
أشجار النخيل حيث يجب إجراء عمليات اخلدمة 
وخاصة الري والتسميد وإزالة الطلع املتكون آخر 

املوسم.
2- إن جميع األصناف ذات حيوية عالية إذ جتاوزت 

نسبة حيوية حبوب اللقاح 90 %.

 أصناف النخيل الذكرية )الفحول( في سلطنة عمان 
الرجولة  الفحولة وهي  النخيل )فحل( ويجمع فحول وهذه مشتقة من  العمانيون ذكر   يسمي 
ومعظم فحول النخيل يف السلطنة بذرية األصل ولذلك فهي تتفاوت يف مواعيد إزهارها ووفرة 
حبوب اللقاح وقوة اإلخصاب وتأثيراتها امليتازينية على الثمار من حيث نسبة العقد وحجم الثمرة 
وموعد النضج ويبلغ عدد األشجار املذكرة )الفحول( يف السلطنة 249 ألف نخلة أي ما يعادل 4 
فحول لكل 100 نخلة مؤنثة وهو النسبة الطبيعية يف البساتني النموذجية احلديثة. وتتميز سلطنة 
عمان بوفرة أصناف الفحول املنتشرة يف واليات السلطنة وأشهرها فحل العروض السبعة بالرستاق 
وغريف بعبرى وفحل خور)خوري( بنزوى وفحل متجحدل وجناديد بسمائل، وبهالنى ببهال، وسوقم 
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أو سوقمة بنخل، وهناك فحل العقيبة وهو من أبكر األصناف يف سمائل حيث يزهر يف ديسمبر. 
والفحول تتفاوت يف نضج أزهارها فمنها املبكر واملتوسط واملتأخر حتت نفس الظروف وفى نفس 
املنطقة، والظروف اجلوية تلعب دورا يف تبكير أو تأخير نضج األزهار فاحلرارة العالية واجلفاف 
النسبية  والرطوبة  املنخفضة  احلرارة  درجة  بينما  واإلناث  الفحول  أزهار  تبكير  على  يشجعان 
التزهير.  أبكر يف  تكون  أكثر  للشمس  املواجهة  األشجار  فإن  كذلك  ن  تأخيرها  تسبب  املرتفعة 
وتتباين الفحول يف حجم الطلع أو اإلغريض على الفحل الواحد فالطلع القريب من قلب النخلة 
يكون كبير احلجم )من حيث الطول والعرض( عن الطلع الذى ينمو أسفله، ويختلف وزن اإلغريض 
من 1 كغ الى 3.5 كغ، وتختلف يف الطول بني 60-125 سم والعرض بني 10-18 سم بينما أعداد 
الشماريخ باإلغريض الواحد تتراوح من 60 الى أكثر من 300 شمراخ، وتتباين يف الطول ما بني 
18 الى 89 سم. وتتفاوت كميات اللقاح التي تنتجها الفحول من 240 غ الى 1925 غ للفحل الواحد 
ويقدر عدد حبوب اللقاح بحوالي 2286 مليون حبة لقاح يف الغرام الواحد. يفضل زراعة نخلة 
مذكرة لكل 20 نخلة مؤنثة ونقترح زراعة عدد 2 نخلة مذكرة بالفدان. اجلدول رقم )13( يوضح 

عدد األغاريض وكميات حبوب اللقاح التي تنتجها بعض أصناف الفحول املميزة.
جدول رقم )13( عدد األغاريض وكميات حبوب اللقاح التي تنتجها بعض أصناف الفحول

متوسط عدد صنف الفحل
األغاريض للفحل

متوسط انتاج 
اإلغريض الواحد من 

حبوب اللقاح )غ(
متوسط كمية اللقاح 

للفحل )غ(

45401800العروض السبعة

45401800متجحدل

55351925جناديل )جناديد(

45361620اخلورى )خور(

30401200غريف

40371480سوقم

3515525بهالني

بهالني: اسم الفحل ومرادفاته )بهالني، بهالوي، ساير(. 
مكان تواجده )الرستاق، ازكي، نزوى، بهالء، احلمراء(. وزن الطلع )النبات( 2.9 كيلو غرام. 
الشمراخ  طول  متوسط   ،242 بالطلع  الزهرية  الشماريخ  عدد  سم.   18 عرضه  سم،   76 طوله 
الزهري 21.5. بداية نضج الطلع أواخر يناير، نهاية نضج الطلع منتصف مارس، مدة التزهر 
44 يوم، متوسط عدد الطلع للفحل الواحد 38 طلعة. الصفات املميزة لهذا الصنف )من الفحول 
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املعروفة يف مناطق عمان الداخل والرستاق، ويعرف يف عبري باسم الساير(. يصلح لتلقيح جميع 
أصناف النخيل عدا صنفي )الزبد والهاللي(.

خور: اسم الفحل ومرادفاته )خوري(.
مشهور يف املنطقة الداخلية واماكن تواجده )أزكي نزوى، بهال، آدم(. وزن الطلع )النبات( 2.94 
كيلو غرام، طوله 67 سم، عرضه 22 سم، عدد الشماريخ الزهرية بالطلع 366، طول الشمراخ 
التزهر  أوائل مارس، مدة  الطلع  نهاية نضج  يناير،  أواخر  الطلع  بداية نضج  21 سم،  الزهري 
41 يوم، متوسط عدد الطلع للفحل الواحد 39 طلعة، ميزات هذا الصنف )من الفحول الهامة 
طول  الزهرية(.  الشماريخ  من  كبير  عدد  ينتج  متوسط،  الطلع  وزن  الداخل،  عمان  مناطق  يف 
الشمراخ الزهري 28.9 سم، بداية نضج الطلوع أواخر يناير، نهاية نضج الطلوع منصف مارس، 
مدة التزهر 45 يوم، متوسط عدد الطلوع للفحل الواحد 37 طلع، ميزات هذا الصنف )من أهم 
فحول نخل ووادي املعاول، الطلع كبير احلجم، مدة التزهير طويلة لذلك يصلح لكثير من أصناف 
النخيل(. ويعد من األفحل احلارة )قوية التأثير( رغم صغر شماريخه ويصلح لتلقيح األصناف 

االنثوية)الفرض، والهاللي، والزبد(.

أصناف النخيل الذكرية )الفحول( في دولة اإلمارات العربية المتحدة
يوجد يف دولة االمارات العربية املتحدة 20 صنف ذكري بعضها محلي ومسمى داخل امارات 
الدولة ومكاثر خضريا والبعض االخر مدخل اليها ومكثر نسيجيا وسنستعرض بشكل مختصر 

اهم مواصفات بعض هذه األفحل وكما يف اجلدول رقم )14(.
جدول رقم )14( بعض مواصفات افحل النخيل يف دولة االمارات العربية املتحدة

الصنف
طول 

الطلعة 
)سم(

عرض 
الطلعة 
)سم(

عدد 
الشماريخ

عدد 
األزهار 
بالشمراخ

وزن حبوب 
اللقاح

للطلعة )غ(

حيوية 
حبوب 
اللقاح %

778.52878116.596فرض 4

6914294522896غنامي أحمر

9010.5296913596فطيمي

95203061064296عريفي

خالص 
80152909514.595بذري

110163031104395بوير



317

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

737.5277493594جارفس

7018279681794لولو بذري

7017279681794فحل الذيد

8017289861997سكة

أهم مميزات االشجار المذكرة )األفحل(
- كبر حجم رأس النخلة والسعف الطويل الكثيف واجلذع الغليظ.

- عدد الطلع الذكري بني 20-40 طلعة وتكون اقصر واعرض من الطلعة االنثوية.
- الشماريخ الزهرية اقصر وعددها أكثر من الشماريخ الزهرية األنثوية ومعدل ما حتتويه من 
شماريخ يتراوح ما بني 90–250 شمراخاً، وإذا أخذنا معدل ما يعطيه الصنف الذكري وهو 10 
طلعات، وكل طلعة حتتوي على 180 شمراخاً كمعدل، فيكون ما ينتجه الفحل 1800 شمراخاً، 
وهذا كاٍف لتلقيح 36 نخلة أنثوية مبعدل 10 طلعات أنثوية تلقح كل طلعة أنثوية بـ 5 شماريخ 

ذكرية، لذا يخصص يف كل بستان نخلة مذكرة واحدة لكل 25 نخلة مؤنثة.
- تكون حبوب اللقاح ذات حيوية عالية وتأثير جيد على صفات الثمار وبشكل خاص موعد 

النضج.
- األزهار املذكرة تكون متالصقة على الشمراخ.

- االشجار املذكرة نادرا ما حتصل بها ظاهرة املعاومة )تبادل احلمل(.
- الطلع الذكري املبكر واملتأخر أقل جودة وتأثيراً من الطلع الذي يظهر يف وسط املوسم.

خصائص اللقاح المستعمل 
1- تختلف ذكور نخيل التمر يف كمية ما تنتجه أزهارها من حبوب اللقاح احلية القادرة على 
اإلنبات فبعض الذكور تنتج نورات عدمية القيمة إما لقلة ما تنتجه من حبوب اللقاح الختزال 
الطلع يف كثير من أزهارها، أو لوجود عيوب وراثية يف لقاحها، مما يفقدها احليوية والقدرة على 
اإلنبات ويجعلها عدمية اجلدوى يف إمتام التلقيح واإلخصاب. كذلك تختلف الذكور يف حيوية 
حبوب لقاحها، مما يؤثر على كمية اللقاح الواجب استعمالها إلجراء تلقيح كفوء يحقق إخصاباً 

وعقداً بالقدر الذي ينتج محصوالً اقتصادياً.
2- إن األغاريض املبكرة جداً أو املتأخرة جداً تكون حيوية حبوب لقاحها منخفضة حلد كبير 
عن األغاريض الناجتة يف وسط املوسم، وميكن تفسير ذلك بأن حبوب اللقاح حتتاج إلى عدد 
معني من الوحدات احلرارية ليكتمل منوها ونضجها، األمر الذي قد ال يتوافر لألغاريض املبكرة 
جداً يف اإلزهار، أما األغاريض املتأخرة جداً فإن اكتمال منوها ونضجها قد ال يتوافر له القدر 
املناسب من اإلمدادات الغذائية والتي استنفذ معظمها يف تكوين األغاريض التي تفتحت قبل ذلك 
3- هناك صفتان لهما عالقة بنوعية حبوب اللقاح املستخدمة يف التلقيح هما التوافق اجلنسي 

.)Metaxinia( وامليتازينيا
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طرائق التلقيح 
)Hand Pollination( 1- التلقيح اليدوي

بعض  وجود  مع  النخيل  زراعة  مناطق  معظم  يف  متشابهة  اليدوي  التلقيح  عملية  إجراء  إن 
االختالفات البسيطة. ولكن العملية تكون باستعمال الشماريخ الذكرية التي سبق وأن مت جتهيزها 

وفيما يلي امثلة على ذلك:

- استخدام الشماريخ المذكرة الطرية أو الجافة
يستعمل يف معظم مناطق العراق وزراعة النخيل االخرى 3-5 شماريخ مذكرة لكل طلعة أنثوية، 
حيث يقوم العامل بهز هذه الشماريخ املذكرة وسط النورة املؤنثة، ثم يضع الشماريخ املذكرة وسط 
النورة املؤنثة ويربطها ربطاً خفيفاً بخوصة من سعف النخلة لضمان بقاء الشماريخ املذكرة وعدم 
سقوطها ولكي يتوافر مصدر من حبوب اللقاح بشكٍل مستمر يف النورة األنثوية. أشارت الدراسات 
باستعمال 10 شماريخ مذكرة يف مناطق زراعة النخيل املصرية، أو باستعمال حزمة من الشماريخ 
املذكرة تصل إلى 80 شمراخاً توضع يف قمة النخلة لكي تكون مصدراً حلبوب اللقاح إلمتام عملية 
التلقيح واإلخصاب. ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة، يوضع عدد من الشماريخ الذكرية حسب 
الصنف األنثوي )9 شماريخ لصنف لولو، و25–30 لصنفي الهاللي واخلصاب، و7شماريخ لصنف 
خالص( لضمان نسبة عقد عالية، ويبني اجلدول رقم )15( عدد الشماريخ الالزمة لتلقيح بعض 

األصناف يف اململكة العربية السعودية يدوياً.
جدول رقم )15(. عدد الشماريخ الذكرية الالزمة لتلقيح بعض األصناف

عدد الشماريخ املذكرة )النبات(الصنف

2-6سلج

12-20نبتة سيف/ خضري

14-16ام اخلشب

6-12سكري

20-40خالص / شيشي /يف االحساء

20-40شلبي / روثانة يف املدينة املنورة

6-8نغال

8-12غرة/ساير

15-25خنيزي/ جبري
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12-16بومعان

16-25خالص

15-20سلطانة

12لولو

12-16برحي

26خصاب

25-30هاللي

2-5        األمهات

5-7       األصناف اجلافة

7-9         السيوي– الزغلول

10-12الصعيدي – الصقعي - السكري

15–20        البرحي - اخلالص

)Cotton ball( استخدام كرات القطن -
ميكن أن يجري التلقيح يدوياً باستعمال غبار حبوب اللقاح، حيث يوضع على قطعة من القطن، 
أو يوضع املسحوق داخل قطعة القماش ويقوم العامل بهز قطعة القطن أو القماش برفق وبعناية 
على األزهار املؤنثة وبشكل متساٍو ويعيد العملية عدة مرات لضمان تساقط الكمية املناسبة من 

حبوب اللقاح.

)Sponge strips( استخدام اشرطة االسفنج -
يف اململكة العربية السعودية مت التلقيح بتقنية 
حيث  »اإلسفنج«  قطع  باستخدام  وذلك  جديدة 
املذكرة  الشماريخ  من  اللقاح  حبوب  تستخلص 
لسهولة  احلجم  متوسطة  علب  يف  وتوضع 
اقتضت احلاجة جتهز  وكلما  بالثالجة  تخزينها 
خلطة بنسبة 1 حبوب لقاح إلى 4 دقيق )طحني( 
يف إناء وبعدها تغمس بداخله قطع اإلسفنج التي 
يتم وضع  ذلك  وبعد  25 سم.  يتجاوز طولها  ال 
والدقيق  اللقاح  بخليط  املشبعة  اإلسفنج  قطعة 
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داخل )الطلعة املؤنثة( وتربط بخوص السعف.
الطريقة ألنها متكن من حفظ  بإدخال هذه  ينصح  التقليدية  الطريقة  استعمال  مع  بالتوازي 
الصفر(  تتجاوز 5 درجات فوق  بالثالجة ملدة طويلة )سنة يف درجة حرارة منخفضة ال  اللقاح 
وتنهي معاناة املزارعني من ندرة اللقاح يف األسواق وتتطلب فقط كميات قليلة من حبوب اللقاح 
ومتكن من التحكم يف نسبة العقد وبالتالي تسهل عملية اخلف واحلصول على منتج مبواصفات 

عالية.

)Mechanical pollination( 2- التلقيح اآللي
يتم يف هذه العملية إيصال حبوب اللقاح إلى األزهار األنثوية من خالل آالت )ملقحات( إما بعد 

الوصول إلى قمة النخلة أو من األرض مباشرة، وهذه العملية حققت فوائد عديدة، وهي:
1- سهولة إجراء عملية التلقيح حيث ال حتتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة كما هو احلال بالتلقيح 

اليدوي.
2- زيادة عدد النخيل األنثوي داخل البستان وتقليل عدد الذكور إلى ما نسبته 5 %.

3- كفاءة عملية التلقيح عالية، حيث توضع كمية حبوب اللقاح املناسبة للحصول على نسبة 
عقد عالية.

4- احلرية يف اختيار حبوب اللقاح الذكرية املناسبة من حيث التأثيرات امليتازينية.
5- التغلب على ظاهرة اختالف مواعيد تفتح الطلع الذكري واألنثوي.

6- سرعة إجراء العملية، حيث يتم تلقيح عدد كبير من األشجار خالل فترة زمنية قصيرة.
7- انخفاض تكاليف العملية مقارنة بالتلقيح اليدوي.

وجتدر اإلشارة إلى أن الطلع يظهر يف نهاية شهر شباط / فبراير ويستمر حتى نيسان / أبريل، 
وأن عملية التلقيح اآللي حتتاج إلى تهيئة وحتضير حبوب اللقاح وفق اخلطوات التالية:
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مراحل التلقيح اآللي
1- تجفيف الطلع الذكري 

تقطع الطلعات الذكرية يف الصباح الباكر وتوضع يف أكياس ورقية سمراء وتزال أغلفتها، ويتم 
جتفيف النورات الزهرية املذكرة بعدة طرق وهي:

- التجفيف بالطريقة التقليدية
غرف عادية تسمى غرف التجفيف )Drying room( بأبعاد )60 × 10( م وارتفاعها 4.5 م 
ومساحة الغرفة 60 م2 ويكون اجلانب املشمس من الغرفة عبارة عن شبابيك زجاجية لالستفادة 
أو  الدكسيون  بوساطة  الغرفة  تقسم  الغرفة،  داخل  احلرارة  درجة  رفع  يف  الشمس  أشعة  من 
اخلشب إلى قواطع مربوطة بأسالك لغرض تعليق أكبر كمية من الطلع الذكري على األسالك بعد 
إحداث شق )حز( مائل يف ساق الطلعة بوساطة سكني لتسهيل عملية التعليق ويجفف الطلع لفترة 
تتراوح ما بني 48-72 ساعة حتى يكون جاهزاً الستخالص حبوب اللقاح، وتوضع حتت الطلع 
املعلق صواني أو أكياس ورقية جلمع حبوب اللقاح التي قد تتساقط منها، ومتتاز الغرفة مبا يلي:
مدفئات  باستعمال  م°   32-28 بني  ما  تتراوح  أن  يجب  التي  احلرارة  درجات  على  السيطرة 

كهربائية أو نفطية.
 تهوية الغرفة بشكل جيد لتقليل الرطوبة ملنع تعفن حبوب اللقاح، ويتم ذلك بوضع مفرغات 

هواء يف اجلهة العليا من الغرفة. 

)Dehydration room( التجفيف بالغرفة الحرارية -
)وحدة جتفيف جاهزة( ومن أهم مواصفاتها الفنية:

1- تصميم اجلدران من مواد عازلة للحرارة لغرض احملافظة على درجة احلرارة، واستغالل 
الطاقة الكهربائية بشكل اقتصادي.

2- وضع مسخنات كهربائية ومسيطر درجة احلرارة لضبط درجة احلرارة داخل الغرفة.
3- عمل نظام تهوية بحيث يتم توزيع الهواء على جميع انحاء الغرفة ووضع جهاز حتكم بسرعة 
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الهواء لغرض السيطرة على سرعة الهواء.
4- تثبيت جهاز سحب الرطوبة لغرض ضبط الرطوبة إلى 32 % مما مينع حصول تعفن للطلع 

الذكري.
5- يتم حتميل الطلع الذكري إلى داخل الغرفة بواسطة عربات حتتوي كل عربة على 20 طبق 

يتم وضع الطلع فيها.
للصدأ  املقاوم  احلديد  من  يتم صنعها  واألطباق  الذكري  الطلع  عربة حمل  اجزاء  جميع   -6

)ستانلس ستيل( مما يجعلها سهلة احلمل والنقل.
.PLC 7- تتم السيطرة على عمل الغرفة عن طريق أجهزة السيطرة املبرمجة

8- ميكن استخدام هذه الغرفة يف عملية جتفيف وانضاج التمور من خالل التحكم باحلرارة 
وسرعة الهواء.

9- يتم جتفيف الطلع الذكري للنخيل بدرجة حرارة 32 درجة مئوية ورطوبة ال تزيد عن 35% 
ومبدة زمنية ال تزيد عن 72 ساعة. )التميمي، 2011(.

قام )العاني وآخرون، 2014( باجراء جتربة للمقارنة بني طرق التجفيف املختلفة وهي التجفيف 
بالطريقة التقليدية والتجفيف بالغرفة احلرارية والتجفيف بالبيت البالستيكي والتجفيف بالغرفة 

الزجاجية وكررت ملوسمني متتاليني 2009، و2010 وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم )16(.

عدسة: نور أمحد جالل
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جدول رقم )16( نتائج جتربة املقارنة بني طرق التجفيف املختلفة خالل موسمي 2010-2009

موسم 2010موسم 2009

طريقة 
التجفيف

كمية حبوب 
اللقاح املستخلصة 

من 100 طلعة
)كغ(

%
حليوية 
حبوب 
اللقاح

فترة 
التجفيف
)ساعة(

طريقة 
التجفيف

كمية حبوب 
اللقاح املستخلصة 

من 100 طلعة
)كغ(

%
حليوية 
حبوب 
اللقاح

فترة 
التجفيف
)ساعة(

1.3085130التقليدية1.2090132التقليدية

البيت 
1.072168البالستيكي

البيت 
البالستيكي

0.9570156

الغرفة 
1.1575144الزجاجية

الغرفة 
الزجاجية

1.2080140

الغرفة
1.409292احلرارية

الغرفة 
احلرارية

1.609784

اقل فرق 
0.1812.2معنوي

اقل فرق 
معنوي

0.3510.8

ويستنتج من هذه التجربة ان التجفيف بالغرفة احلرارية والطريقة التقليدية هو األفضل مقارنة 
بالتجفيف باستخدام البيت البالستيكي أو الغرفة الزجاجية.

2- استخالص حبوب اللقاح آليًا 
املالئة  املادة  مع  وخلطها  اللقاح  حبوب  استخالص  إلى  حتتاج  امليكانيكي  التلقيح  عملية  إن 
جناحها  ثبت  حيث  الغرض  لهذا  صممت  خاصة  آلة  بوساطة  اللقاح  حبوب  استخالص  ويتم 

االستخالص  بطرائق  مقارنة 
الوقت  حيث  من  التقليدية 
املستغرق الذي يكون بالطرائق 
التقليدية تسعة أضعاف الوقت 
باستعمال  الالزم لالستخالص 
اللقاح  كمية حبوب  وإن  املكنة، 
املستخلصة من الطلعة الواحدة 
االستخالص  مكنة  بوساطة 
املستخلصة  الكمية  هي ضعف 

بالطريقة التقليدية. 
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3- تعبئة وخزن وخلط حبوب اللقاح 
100-250 غ  الواحد منها تتراوح ما بني  اللقاح بعبوات بالستيكية سعة  يعبأ مسحوق حبوب 
ذات سداد محكم، وتوضع على العلبة معلومات تفصيلية عن نوع اللقاح الذكري )اسم الصنف(، 
وطريقة االستعمال ونسبة اخللط مع املادة املالئة، وباإلمكان خزن حبوب اللقاح بعد وضعها يف 
العبوة على درجة - 18 م° ملدة عامني دون أن تفقد حيويتها. وميكن خزنها يف الثالجة االعتيادية 

ملدة عام ووضع مادة كلوريد الكالسيوم مع العبوة للمحافظة على الرطوبة،

خزن حبوب اللقاح
يتوقف جناح خزن حبوب اللقاح واحملافظة على فعاليتها على االعداد اجليد واملناسب لظروف 
اخلزن وكذلك ان يكون اخلزن عند درجة حرارة ونسبة رطوبة مناسبة،الن ارتفاع الرطوبة يف 
اجلو احمليط بحبوب اللقاح وكذلك احملتوى الرطوبي العالي لبودرة اللقاح يؤدي الى تلفها وتعفنها 

كما ان اطالة فترة التجفيف تسبب انخفاض احليوية.

طرق التجفيف
التجفيف عن طريق الهواء )Air Drying( حيث تنشر الشماريخ الذكرية على الورق أو تعلق 
25 درجة مئوية  على اسالك أو توضع يف رفوف خشبية يف غرفة عادية تكون درجة حرارتها 
ونسبة الرطوبة فيها 30-40 %، وميكن التحكم بالرطوبة واحلرارة عن طريق استخدام املدفئات 

ومفرغات الهواء، وتبقى الشماريخ ملدة يومني مع مراعاة عدم تعرضها لضوء الشمس املباشر.
ميكن وضع بودرة اللقاح يف أوعية مفتوحة )مجفف Desiccators( يحتوي على مادة السليكا 

جل )Silica gel( لعدة ساعات.

درجة احلرارة املناسبة )درجة مئوية(طريقة اخلزن

25الغرفة

Refrigerator 4الثالجة

Freezer 4--0املجمدة

Deep Freezer 20-التجميد العميق

4- المواد الحاملة لحبوب اللقاح أو المالئة
 متتاز املادة بكونها ال تؤثر على حبوب اللقاح أو على انباتها يف املياسم، وان تكون رخيصة 
الثمنى ومتوفرة يف االسواق، وسهلة االنسياب )Free Flowing( من الة التعفير أو التلقيح، وال 
تتكتل أو تتجمع يف انابيب امللقحات خاصة يف املناطق الرطبة، ومن املواد التي استخدمت للخلط 
مع حبوب اللقاح هي )دقيق القمح/نخالة الدقيق/ طحني بقايا األزهار املذكرة/ بودرة التالك/ 

الكبريت الزراعي(.
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التلقيح الجاف
1- استعملت نسب خلط حلبوب اللقاح واملادة املالئة وكما يلي )5، 10، 15، 20، 30، 40، 50(% 
ولم تالحظ أية فروقات معنوية يف تأثيرها على نسبة العقد، ولكن الدراسات أكدت أن النسبة 

املثالية هي من 10–15 % حبوب لقاح و85–90 % مادة مالئة. 
2- يفضل عند استعمال مسحوق حبوب اللقاح أن يخلط مع املادة املالئة بنسبة 1 حبوب اللقاح 
إلى 9 من املادة املالئة مع مراعاة أن يتم خلط حبوب اللقاح مع املادة املالئة قبل االستعمال، بفترة 

ال تزيد على أسبوع. 
3- الدراسات أكدت أن ترك حبوب اللقاح مع املادة املالئة ألكثر من أسبوع إلى 4 أسابيع أثر 

على حيوية حبوب اللقاح ونسبة العقد، 
4- يشترط يف املادة املالئة أن تكون كثافتها النوعية مقاربة للكثافة النوعية حلبوب اللقاح حتى 
ال تترسب يف أنابيب امللقحات وال تؤثر على األزهار املؤنثة عند سقوطها عليها، ويفضل أن تكون 

املادة املالئة هي الدقيق)الطحني( أو مادة النخالة التي يجب أن تطحن جيداً،
حيث  منها  اللقاح  حبوب  استخالص  بعد  املذكرة  األزهار  بقايا  مسحوق  استعمال  ميكن   -5

أعطت نسبة عقد جيدة. 
يف جتربة شخصية للمريحل )2016-2018(، الحظ ان استخدام الطحني األبيض كمادة مالئة 
اكبر من السابق مما عرض  التربس بشكل  اللقاح يسبب جذب حشرة  للخلط وتخفيف حبوب 
الثمار لإلصابة بالتشوه والتساقط للثمار. لذا قام باستخدام مادة الكبريت الزراعي كمادة مالئة 

ومتت التجربة وفق اآلتي:
1- انتخاب وحتديد األفحل املستخلص منها اللقاح وهي فحل )السميسمي( بعمر 30 سنة وهو 
أحد أشهر األفحل يف االحساء  .وكذلك استخدم خليط حبوب اللقاح من أفحل بذرية مجهولة 
والشيشي  واإلخالص  الغر   ( االنثوية  األصناف  اختيار  30–40 سنة. ومت  بني  اعمارها  األصل 

واملجهول النسيجي (.
2- نسبة اخللط كانت 1 حبوب لقاح : 3 كبريت زراعي.، ومت القيام بعملية التلقيح بالعفاره 
اليدوية خالل الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا وتغطية الطلع بعد 

التلقيح بأكياس ورقية.
3- مت تقسيم النخيل محل لدراسة الى مجموعات حسب عدد مرات التلقيح خالل األسبوع 

األول من تفتح الشماريخ الى اربعة مجاميع:
- مجموعة تلقح يوميا

- مجموعة تلقح كل يومني.
- مجموعة تلقح كل ثالث ايام.

- مجموعة خاصة بنخل املجهول النسيجي تلقح بعد ستة ايام من تفتح العذوق وقرب دخول 
العذق مرحلة االخضرار أو ما يسمى مبرحلة القفل

4- كررت التجربة لثالث مواسم )2016 – 2017 – 2018(، ولعدد 16000 نخلة، وكانت النتائج 
يف جميع املجموعات:

يف  وصلت  حيث  كبيرة  بصورة  الثمار  يف  الشيص  ظاهرة  وانحسار  املرتفعة  العقد  نسبة   -
الشيشي واالخالص والغر لنسبة 95 %. واملجهول بنسبة 100 %.
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- انحسار ظاهرة التساقط للثمار وتشوها نتيجة مقومة الثمار حلشرة التربس أوال ثم مقاومتها 
ايضا ملرض ابو غبير قياسا باملزارع املجاورة.

التلقيح السائل )الرش بمعلق حبوب اللقاح(
اللقاح وفق الكمية املطلوبة ثم مزجها مع املاء بحيث  يتم اعداد املعلق للرش وذلك بوزن   -1
تكون النسبة نصف غرام لكل لتر ماء. وبعد الوزن يتم وضع اللقاح يف قنينة صغيرة سعة 4-2 
ليتر حيث يتم إضافة املاء للقاح لضمان مزج اللقاح جيدا باملاء. يضاف محلول اللقاح خلزان املاء 

املعد للرش.
2- خطوات الرش 

• يتم تنفيذ الرش يدويا من سطح األرض دون احلاجة للصعود لرأس النخلة.
• يجب أن يسلط الرذاذ بكثافة لكل نوره زهرية كل على حده.

• يتم تكرار الرش للمرة الثانية بعد حوالي 3-7 أيام وفقا لطبيعة كل صنف يف األزهار.
• يكرر الرش لثالث مرات خالل املوسم.

• يفضل الرش عند التفتح الكامل للنورة الزهرية الن زوايا غطاء النورة الزهرية قد تخفي 
بعض الشماريخ فال يصلها الرش باملعلق وبذلك ال يحصل العقد 

• احلرص على أن يكون الرش يف الفترة الصباحية، ويف األيام التي يكون فيها الهواء غير نشط 
أي ساكن حتى ال يتسبب يف حذف الرذاذ عن جهته الصحيحة. 

• يستخدم املعلق بعد حتضيره مباشرة ولغاية 10 ساعات وبعدها ال يستخدم ويحضر معلق 
جديد.

• يفضل اجراء عملية خلط وحتريك للمعلق بني فترة واخرى الن حبوب اللقاح تترسب اسفل 
احمللول.

• ميكن اضافة النشا )Starch( مبعدل 5 غ لكل 1 غ من حبوب اللقاح ليكون مادة ناشره.

تجارب عملية
 ،)2013 اللقاح خالل موسمي )2012،  البلح الصعيدي مبعلق مائي حلبوب   مت تلقيح نخيل 
املائي  املعلق  استخدام  مت  وقد  ماء  لتر  لكل  لقاح  حبوب  غرام   5 بإضافة  املائي  املعلق  وجهز 
حلبوب اللقاح لتلقيح الطلع املتفتح على فترات زمنية وهي )صفر، 5، 10، 15، 20، 25( ساعة 
بعد التحضير على درجة حرارة الغرفة وقد تركزت الدراسة علي حتديد حيوية حبوب اللقاح 
يف املعلق املائي حلبوب اللقاح، وكان الستخدام املعلق املائي حلبوب اللقاح بعد )15-25 ساعة( 
من التحضير تأثيرات غير مرغوبة علي نسبة عقد الثمار مقارنة باستخدام املستخلص املائي 
حلبوب اللقاح الذي مت حتضيره يف نفس وقت التلقيح حتي 10 ساعات من حتضيره. وأعطي 
استخدام املستخلص املائي حلبوب اللقاح عقب حتضيره مباشرة يف عملية التلقيح أفضل النتائج 
يليه استخدام املستخلص املائي حلبوب اللقاح بعد حتضيره بـ 5، 10 ساعات وخلصت التجربة 
الى ان املستخلص املائي حلبوب اللقاح )احملضر بإضافة 5 غرام لكل لتر ماء( حتي 10 ساعات 
الثمار.  نسبة عقد  كبيرة علي  أضرار  بدون  الصعيدي  البلح  نخيل  لتلقيح  وذلك  من حتضيره 

)احمد، 2016(.
قام )احمد،2018( بدراسة مقارنة خالل موسمني لطرق مختلفة لتلقيح نخيل البلح الصعيدي 
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حتت ظروف واحة اخلارجة وتضمنت املعامالت التلقيح اليدوي العادي والتلقيح بالتعفير والذي 
مت تخفيفة بالنشا بنسب مختلفة 1.25 غرام حبوب لقاح مع 1.25 ,5 , 8.25 ,12.5 غرام نشا 
بنسب تخفيف )1:1( , )1:4( , )1:7( , )10: 1( بالترتيب وكذلك مت التلقيح باملعلق املائي حلبوب 

اللقاح مع النشا بنفس التركيزات السابقة يف اللتر. وكانت معامالت التجربة كما يلي:
1- التلقيح اليدوي العادي )معامله الشاهد (

) 1 : 1 ( 2- التعفير 1.25 غ حبوب لقاح + 1.25 غ نشا 
) 4 : 1 ( 3- التعفير 1.25 غ حبوب لقاح + 5 غ نشا 
) 7 : 1 ( 4- التعفير 1.25 غ حبوب لقاح + 8.75 غ نشا 

) 10 : 1 ( 5- التعفير 1.25 غ حبوب لقاح + 12.5 غ نشا 
6- الرش باملعلق املائي حلبوب اللقاح ) 1.25 غ حبوب لقاح + 1.25 غ نشا يف اللتر(

7- الرش باملعلق املائي حلبوب اللقاح ) 1.25 غ حبوب لقاح + 5 غ نشا يف اللتر(
8- الرش باملعلق املائي حلبوب اللقاح ) 1.25 غ حبوب لقاح + 8.75 غ نشا يف اللتر(
9- الرش باملعلق املائي حلبوب اللقاح ) 1.25 غ حبوب لقاح + 12.5 غ نشا يف اللتر(

ومصدر  النخلة  نفس  علي  املعامالت  هذة  ونفذت 
حبوب اللقاح موحد ملنع تأثير ظاهرة امليتازنيا وصممت 
ومعامالت  العشوائية  كاملة  قطاعات  بنظام  التجربة 
الثالث  اليوم  يف  متت  املائي  باملعلق  والرش  التعفير 
والرش  يدوية  بعفارة  والتعفير  اإلغريض  انشقاق  من 
بواسطة رشاشة يدوية سعة 0.5 لتر مبقدار 50 ملي / 
إغريض مؤنث ومت تغطية األغاريض بأكياس ورقية ملنع 
وصول حبوب لقاح من الوسط احمليط وإزالة األكياس 
بعد اربعة اسابيع من التلقيح. وبينت النتائج أن تقنيات 
التلقيح املختلفة أثرت بشكل كبير على نسبه العقد للثمار 
ومعايير اجلودة األخرى. وأن التلقيح بالتعفير والتلقيح 
باملعلق املائي حلبوب اللقاح مع استخدام النشا كحامل 
العادي وذلك الختزال كمية  اليدوي  التلقيح  افضل من 
التلقيح  عملية  ميكنة  وكذلك  املستخدمة  اللقاح  حبوب 

وبالتالي تقليل التكاليف كما أشارت النتائج ان التلقيح باملعلق املائي كان افضل من التعفير من 
العقد  اللقاح وكذلك التحكم يف نسبة  حيث تلقيح عدد اكبر من السباطات بذات كمية حبوب 
وبالتالي ميكن االستغناء عن عملية من اهم العمليات التي جتري علي رأس النخلة )خف الثمار( 
ولذلك ننصح باستخدام 1.25 غ غبار طلع مضاف له 5.0 إلى 8.25 غ نشا / اللتر هذا يؤدي إلى 
جني ثمار جيدة وكذلك خصائص جودة عالية وتوفر كمية حبوب اللقاح وتوفير العمالة وعملية 

التلقيح هذة جيدة من اجلوانب البستانية واالقتصادية.

التلقيح بالطائرات
ظهرت فكرة استعملت التلقيح بالطائرات أول مرة عام 1963. وقد استعملت الطائرات ذات 
اجلناح الثابت )Fixed wing( أو الطائرات العمودية )Helicopter( لتلقيح مساحات شاسعة من 



328

مزارع أشجار النخيل. وهذه الطريقة 
العراق واإلمارات بشكٍل  استعملت يف 
يف  الدراسات  أن  غير  محدود. 
أن  أكدت  األمريكية  املتحدة  الواليات 
استعمال الطائرات أعطى نتائج جيدة 
وفترة  وكلفة  الثمار  بعقد  يتعلق  فيما 
مع  مقارنة  تستغرقها  التي  التلقيح 
التلقيح اليدوي، وأن التلقيح باستعمال 
الطائرات العمودية أعطى نسبة عقد 
العادية،  بالطائرات  مقارنة  أعلى 
ويرجع السبب إلى إمكانية التحكم يف 

مدى وارتفاع الطائرة العمودية، وإلى أن استعمال الطائرات بعملية التلقيح يعتمد على الظروف 
اجلوية السائدة يف املنطقة وبشكٍل خاص الرياح ودرجة احلرارة، حيث أن احلرارة املثلى للتلقيح 
تتراوح ما بني 27-35 م°، حيث مت اختيار بستان نخيل فيه 114 نخلة مؤنثة ونخلة مذكرة واحدة 
أزيلت جميع الطلعات الذكرية منها ملنع حصول تلقيح من مصدر آخر عدا الطائرة، واستعمل 
طحني القمح لتخفيف مسحوق اللقاح، وجرت أول عملية تلقيح بالطائرة يف الساعة 9.30 صباحاً 
برش خليط مكون من 10 % حبوب لقاح و90 % طحني. وكررت العملية ثالث مرات، وبعد انتهاء 
موسم التلقيح حسبت نسبة العقد فتراوحت ما بني 16–55 %، وكانت أعلى نسبة للعقد بالرشة 
املكافحة  العمودية تستخدم يف  الطائرات  التلقيح. والزالت  التي متت يف منتصف فترة  الثانية 

حلشرة الدوباس )املتق(.
- ان تنبيت مزرعة مبساحة 500 فدان من النخيل حتتاج جهد 750 عامل يف املوسم بينما لو 

لقحت بالطائرات سيكون اجلهد ل 250 عامل.
- مزرعة مساحتها 8 دومن النخيل مزروع على مسافة 8×8 متر يكون بها 125 نخله لو لقحت 
يدويا لكان الوقت للمرة الواحدة لعامل واحد 48 ساعة ولو حسب لثالث مرات سيكون الوقت 
144 دقيقه ولكن لو نبتت اليا لكان الوقت 1.5 ساعة وثالث مرات سيكون 4.5 ساعة لنفس 

العامل.
-  عند استخدام الطائرات تنخفض هذه املدة على 53 يوما فقط اقتصاديه للمساحات واملزارع 

الكبيرة 50 ألف نخله فأكثر.

عدد النخيل /ساعةنوع التنبيت

6يدوي

60الي

750طائرات
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العوامل المحددة لكفاءة التلقيح
جيداً  حاصاًل  وتعطي  وتعقد  وتخصب  تلقح  التي  املؤنثة  األزهار  بنسبة  التلقيح  كفاءة  تقاس 

وثماراً ذات نوعية جيدة، ويؤثر على كفاءة التلقيح عوامل عديدة متداخلة، منها:

1- األفحل وخصائص اللقاح المستعمل 
على  القادرة  احلية  اللقاح  من حبوب  أزهارها  تنتجه  ما  كمية  التمر يف  نخيل  ذكور  تختلف   
اإلنبات. فبعض الذكور تنتج نورات عدمية القيمة إما لقلة ما تنتجه من حبوب اللقاح الختزال 
الطلع يف كثير من أزهارها، أو لوجود عيوب وراثية يف لقاحها، مما يفقدها احليوية والقدرة على 
اإلنبات ويجعلها عدمية اجلدوى يف إمتام التلقيح واإلخصاب. كذلك تختلف الذكور يف حيوية 
حبوب لقاحها، مما يؤثر على كمية اللقاح الواجب استعمالها إلجراء تلقيح كفوء يحقق إخصاباً 
وعقداً بالقدر الذي ينتج محصوالً اقتصادياً. كما لوحظ أن األغاريض املبكرة جداً أو املتأخرة 
املوسم،  الناجتة يف وسط  تكون حيوية حبوب لقاحها منخفضة حلد كبير عن األغاريض  جداً 
وميكن تفسير ذلك بأن حبوب اللقاح حتتاج إلى عدد معني من الوحدات احلرارية ليكتمل منوها 
ونضجها، األمر الذي قد ال يتوافر لألغاريض املبكرة جداً يف اإلزهار، أما األغاريض املتأخرة 
جداً فإن اكتمال منوها ونضجها قد ال يتوافر له القدر املناسب من اإلمدادات الغذائية والتي 

استنفذ معظمها يف تكوين األغاريض التي تفتحت قبل ذلك.

)Viability and Fertility of Pollen grains( 2- حيوية وخصوبة حبوب اللقاح
البد لنا أوالً من تعرف احليوية فهي تعني قدرة حبة اللقاح على تكوين انبوب لقاح وسط الوسط 
الصناعي )Invitro( واكتساب لون صبغه معينة وميكن من ذلك معرفة النقص الكمي للحيوية بعد 

استخالص حبوب اللقاح أو خزنها لفترة معينة والبد من معرفة احلقائق التالية:
1- ان احليوية هي املؤشر األولي خلصوبة الصنف الذكري من خالل قدرة حبة اللقاح على 

االنبات وحتدد صالحيتها للتلقيح 
2- وان انبات حبة اللقاح ال يعني انها قادرة على اخصاب البويضة فهي تعتبر نابته اذا وصل 

االنبوب اللقاحي إلى قطر حبة اللقاح.
3- عدم انبات حبة اللقاح ال يعني انها غير حيه فقد يكون وسط االنبات غير مناسب.

تختلف  ذلك  ووفق  االباء  على  الوراثي  تركيبها  يعتمد  األصل  بذرية  املذكرة  االشجار  معظم 
احليوية واخلصوبة من نخلة مذكرة إلى اخرى ويختلف تأثيرها على نسبة العقد وصفات الثمار، 
وحيوية حبوب اللقاح تتأثر مبوعد ظهور الطلع حيث أن الطلع املبكر اول املوسم والطلع املتأخر 

يتميزان بانخفاض احليوية.

3- التوافق وعدم التوافق الجنسي
)Male –Female Compatibility and In compatibility(    

يقصد بالتوافق مالئمة لقاح صنف معني إلخصاب بويضات ازهار انثوية لصنف اخر وعدم 
التوافق هو فشل صنف أو ملقح ذكري يف تلقيح واخصاب بويضات صنف انثوي ويعني وجود 
مانع يسبب توقف أو بطيء منو االنبوبة اللقاحية داخل القلم ومنع وصولها إلى املبيض إلخصاب 
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البويضة وهنأك عالقة واضحة بني نسبة العقد ومصدر حبوب اللقاح، وحاالت عدم التوافق أما تكون 
كلي أو جزئي سواء كان ذاتي أو خلطي وهناك عدم التوافق الذاتي )Self Incompatibility( يكون بني 
 )Incompatibility Cross( اخللطي  التوافق  وعدم  االسم  نفس  يحمالن  مؤنـث  وصنف  مذكر  صنف 
يكون بني أصناف مذكـــرة وأصنـــاف مؤنثة ال حتمـل نفس االسـم وأفضل املؤشـرات ملعرفة حالة 
أجريت  الصدد  وبهذا  )الشيص(.  العاقدة  غير  الثمار  نسبة  أو  الثمار  نسبة عقد  هو  التوافـــق 
دراسة حالة التوافق بني عشر أصناف نخيل ذكرية يف اململكة العربية السعودية 2002 قام بها 
)Al-Obeed and Abdul-Rhman( واألصناف التي متت دراستها هي )سكري، برحي، صقعي، 
نبوت سيف، سلج، خضري، منيفي، مكتومي، سري، صفري( أخذت حبوب لقاحها ولقحت بها 
أصناف أنثوية حتمل نفس االسم ولوحظت العديد من االختالفات يف نسبة العقد ونسبة األزهار 

غير العاقدة )الشيص( وكما يف اجلدول رقم ) 17(. 
جدول رقم )17(. حالة التوافق بني األصناف الذكرية واالنثوية

حالة التوافقاللقاح الذكري

حصلت حالة توافق خلطي مع صنف مكتومي وحالة عدم توافق خلطي جزئي لقاح السكري
مع جميع األصناف وعدم توافق ذاتي جزئي مع الصنف االنثوي السكري.

البرحي لقاح البرحي مع  ذاتي  توافق  وحالة  األصناف  جميع  مع  خلطي  توافق  حالة 
االنثوي، وهذه احلالة تنطبق على صنف السلج الذكري.

حالة عدم توافق خلطي مع جميع األصناف عدا صنف السكري كانت حالة لقاح منيفي
توافق خلطي تام وتوافق ذاتي مع املنيفي االنثوي واالمر ينطبق على صنف 

الصقعي الذكري 

لقاح نبوت 
سيف

حالة عدم توافق خلطي جزئي مع جميع األصناف وحالة عدم توافق ذاتي 
جزئي مع صنف نبوت سيف االنثوي

واملنيفي لقاح صفري السلج  صنفي  عدا  األصناف  جميع  مع  تام  خلطي  توافق  حالة 
وحالة عدم توافق ذاتي مع صنف الصفري االنثوي

حالة لقاح مكتومي كانت  الصقعي  عدا  األصناف  جميع  مع  جزئي  خلطي  توافق  عدم 
توافق خلطي تام، وحالة عدم توافق ذاتي جزئي مع الصنف االنثوي مكتومي

عدم توافق خلطي جزئي مع معظم األصناف االنثوية وحالة توافق خلطي لقاح سري
تام مع الصفري واملكتومي واملنيفي وحالة عدم توافق خلطي تام مع السلج 

وعدم توافق ذاتي جزئي مع الصنف االنثوي سري

لقاح 
اخلضري

حالة عدم توافق خلطي جزئي مع جميع األصناف عدا البرحي ونبوت سيف 
حيث حصل توافق خلطي وعدم توافق ذاتي جزئي مع الصنف االنثوي خضري
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 واجريت جتربة على احد عشر صنف يف اجلزائر بهدف معرفة حالة التوافق وعدم التوافق بني 
األصناف االنثوية واألصناف الذكرية )امللقحات( من قبل Djerouni وآخرون )2015(. حيث مت 
حساب نسبة العقد وتوصيف حالة التوافق وميكن تلخيص اهم النتائج كما يف اجلدول رقم )18(.

جدول رقم )18(. نسبة العقد وحالة التوافق بني الصنف امللقح والصنف االنثوي

حالة التوافقنسبة العقد % الصنف االنثويالصنف الذكري )امللقح(

Degl. 01عدم توافق خلطي21-22بيض احلمام

توافق خلطي تام96مصريدقلة نور

توافق ذاتي عالي86-88دقلة نوردقلة نور

عدم توافق ذاتي22.1-23.5دقة بيضادقلة بيضا

توافق خلطي عالي82.9-88.5يتيمهدقلة نور

Male.07عدم توافق خلطي36.2-37.3يتيمه

توافق خلطي تام93.5-94.6دقلة نور غرس

Male.07توافق خلطي عالي67.3-69.5دقلة نور

توافق خلطي تامSabaaBdra91.6-89.6دقلة بيضا

4- فترة قابلية األزهار المؤنثة الستقبال حبوب اللقاح

)Receptivity of Female Flowers(   
الفترة الزمنية التي تكون فيها مياسم األزهار االنثوية مستعده الستقبال حبوب اللقاح وامتام 
 Spathe( االنثوي  الطلع  انشقاق  من  تبدأ  الفترة  وهذه  الثمار  وتكون  والعقد  االخصاب  عملية 
االنثوي  بالصنف  اخلاص  الوراثية  الصفات  من  يعتبر  وقصرها  الفترة  هذه  وطول   )Cracking
والفترة الزمنية من ظهور الطلع حتى انشقاقه تتراوح بني 10-25 يوما وذلك حسب درجة احلرارة 
السائدة وموقع الطلع وترتيبه يف رأس النخلة وطول هذه الفترة مهم لتنظيم عملية التلقيح خاصة 
يف املزارع كبيرة العدد واملتعددة األصناف،فاذا كانت الفترة قصيرة توجب اجراء عملية التلقيح 
للطلع املتفتح أوالً بأول خالل فترات قصيرة، أما اذا كانت فترة قابلية األزهار املؤنثة الستقبال 
حبوب اللقاح طويلة ميكن اجراء عملية التلقيح على فترات متباعدة نسبيا حيث ينشق أو يتفتح 

عدد كبير من الطلع ميكن تلقيحه مرة واحده.
ان تأخير التلقيح عن الفترة املناسبة يؤدي إلى خفض نسبة العقد والعالقة عكسيه بني تأخير 
التلقيح وكمية احملصول والفترة الزمنية من انشقاق الطلع وحتى اخر يوم تكون فيه املياسم مستعده 
للتلقيح، وتختلف الفترة التي تكون فيها مياسم األزهار املؤنثة مستعدة الستقبال حبوب اللقاح من 
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صنف أنثوي إلى آخر، فيمكن أن متتد هذه الفترة ما بني 1– 15 يوماً وحسب األصناف ولكنها 
يف املتوسط تتراوح بني 1-6 أيام ملعظم األصناف وهناك أصناف مثل األشرسي والروثانه واملكتوم 
تكون  بينما  التفتح،  يوم  خالل  أي  مباشرة،  الزهري  الغالف  انشقاق  بعد  أزهاره  تلقح  أن  يجب 
األزهار األنثوية لصنفي البربن واخلضراوي مستعدة الستقبال حبوب اللقاح خالل فترة 21 يوماً 
من انشقاق الغالف اخلارجي،،، بينما أصناف الزهدي والساير واخلستاوي ميكن أن تلقح خالل 
10 أيام من التفتح. وكانت أفضل نسبة عقد يف الصنف دقلة نور هي بإجراء التلقيح بعد التفتح بـ 7 
أيام، ولكن مياسم األزهار تبقى مستعدة الستقبال حبوب اللقاح ملدة 14 يوماً، وأحسن موعد لتلقيح 
صنفي الزغلول والسماني هو بعد التفتح بـ 3-4 أيام، وميكن إجراء التلقيح بعد التفتح بـ 6-8 أيام. 
ومما جتدر اإلشارة إليه أن إجراء التلقيح صباحاً أو مساًء ال يؤثر على نسبة العقد، ويفضل بشكل 
عام إجراء عملية التلقيح بعد 3-4 أيام من تفتح الطلعة األنثوية. واجلدول رقم )19(. يوضح نسبة 

العقد يف عدد من األصناف عند إجراء التلقيح مبواعيد مختلفة من تفتح الطلع.
جدول رقم )19(. نسبة العقد يف بعض األصناف عند اجراء التلقيح يف مواعيد مختلفه

املصدرنسبة العقد%التلقيح بعد التفتح )يوم(الصنف

البرحي

98.3بعد يوم واحد

Al-Obeed and 
Soliman )2014(

75.3بعد أسبوع

52.6بعد أسبوعني

50.2بعد ثالث اسابيع

42.8 بعد 28 يوم

دهكي
Iqbal وآخرون93من اليوم األول إلى الرابع

)2014( 40بعد 20 يوم

اشرسي
58اليوم األول

عبد الوهاب )2010( 
27بعد اربعة أيام

عدسة: شيبو جوزيف
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صقعي
65.4اليوم األول

Howladar وآخرون 
 )2015(

2017 يوم

شيشي
 

49.8اليوم األول

2023.5 يوم

رزيز
72.0اليوم األول

2046.9 يوم

سكري
51.3اليوم األول

2017.3 يوم

39.3 اليوم األول

Kassim وآخرون 
)2011(

زغلول
38.4اليوم الثالث

29.2اليوم السابع

26.2اليوم العاشر

سماني

38.7 اليوم األول

33.7اليوم الثالث

32.0اليوم السابع

24.7اليوم العاشر

دقلة نور
59.8اليوم الثامن

Revenio )1970(

44اليوم العاشر

زهدي
76.6اليوم الرابع

31.5اليوم العاشر

خضراوي
60اليوم الثاني

25.4اليوم العاشر
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أما لألصناف املزروعة يف مصر فقد بني الشرباصي )2018( الفترة الزمنية الستقبال حبوب 
اللقاح حسب األصناف املدروسة وكما يلي:

طول فترة تلقى حبوب اللقاح )يوم(الصنف

3 - 4مجهول وبرحى

4 - 7صعيدى – سيوى – صقعي

7 - 10زهدى – خضراوى

7 - 12دقلة نور – زغلول – حياني

ومما سبق، يتضح أن التلقيح يعتبر عملية زراعية مهمة، ويتوقف على كفاءة عملية التلقيح إمتام 
حدوث إخصاب األزهار املؤنثة وحتويلها إلى ثمار، وبالتالي احلصول على محصول جيد. 

5- الميتازينيا
على  املباشر  اللقاح  حبوب  تأثير  وهي   ،)Metaxinia( امليتازينيا  بظاهرة  التمر  نخيل  ميتاز   
الثمرة، وتختلف أفحل النخيل يف حجم حبة اللقاح، حيث لوحظ يف األصناف الذكرية العراقية 
أن أكبر حبة لقاح للصنف الذكري )خكري كريطلي، يليه خكري عادي، ثم خكري سميسمي، ثم 
الغنامي األحمر، فاخلكري الوردي، والغنامي األخضر( على التوالي، وأن صنف الغنامي األخضر 

تفوق يف عدد األغاريض وكمية حبوب اللقاح يف الطلعة الواحدة.
 ،(1928) Swingle إن أول من الحظ تأثير حبوب اللقاح على صفات الثمرة وموعد النضج هو

وهو أول من وضع مصطلح )Metaxinia(، وميكن إعطاء تعريف لهما: 
- Xinia: تأثير حبوب اللقاح على حجم وشكل البذرة وبالدقة على اجلنني واألندوسبرم، وهو 

تأثير وراثي.
- Metaxinia: تأثير حبوب اللقاح على حجم وشكل ووزن الثمرة وصفاتها الكيميائية )محتواها 

من الرطوبة والسكريات واألحماض( وعلى موعد النضج، وهو تأثير غير وراثي.
ويعزى هذا التأثير إلى:

1- احملتوى الهرموني حلبوب اللقاح.
2- التفاعل بني حبوب اللقاح ومبايض األزهار املؤنثة، األمر الذي يؤدي إلى تنشيط العمليات 
احليوية أثناء عملية االنقسام أو التفاعالت الكيميائية التي حتدث بالثمرة، وهذا ينعكس على 
التأثير  النضج. وتبرز أهمية  الكيميائي، وبالتالي على موعد  الشكل والوزن واحلجم والتركيب 
امليتازيني حلبوب اللقاح على موعد النضج من الناحية االقتصادية فالتبكير بالنضج مهم اقتصادياً 

يف املناطق التي تسقط بها األمطار وتسبب حدوث خسائر اقتصادية وذلك لتلف الثمار.
وتوالت بعد ذلك دراسات Nixon (1934 ,1936)، والذي متكن من خالل هذه الدراسات من 
تبكير موعد النضج يف األصناف املبكرة ما بني 10–15 يوماً ويف األصناف املتأخرة ما بني 6–8 
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أسابيع. ولكن التساؤل يبقى هل تستجيب جميع األصناف األنثوية لتأثيرات حبوب اللقاح.
والغنامي  األخضر،  )الغنامي  ذكرية  أصناف  أربعة  لقاح  استعملت حبوب  التجارب  إحدى  يف 
األحمر، واخلكري الوردي، والرصاصي( لتلقيح أصناف اخلضراوي واملكتوم، واحلالوي والساير، 
وقد لوحظ تأثير واضح حلبوب اللقاح على وزن الثمرة واللحم والبذرة لصنف اخلضراوي، ولم 
يكن هناك أي تأثير على صنف املكتوم. وأدى الصنف الذكري )الرصاصي( إلى تبكير النضج يف 
اخلضراوي، ولم يظهر أي تأثير على املكتوم، بينما أدى الغنامي األخضر إلى زيادة نسبة النضج 

يف احلالوي، ولم يظهر أي تأثير على الساير. ومن خالل الدراسات ميكن استنتاج ما يلي:
1- إن مصدر حبوب اللقاح يلعب دوراً مهماً يف التأثير على نسبة العقد وصفات الثمار.

2- إن سقوط كميات كبيرة من حبوب اللقاح على مياسم األزهار ال تؤثر أيجاباً على نسبة العقد.

.]Indole Acetic Acid )IAA([ 3- إن حبوب اللقاح مصدر غني للهرمونات وبشكل خاص األوكسني

التأثير الميتازيني لحبوب اللقاح على صفات الثمرة الفيزيائية
أجريت جتربة قام بها Maryam وآخرون )2105( ملعرفة التأثير امليتازيني لتسعة أشجار ذكرية 
جمعت من مناطق مختلفة يف باكستان على صنفي احلالوي واخلضراوي واعتبرت النخلة الواحدة 
هي الوحدة التجريبية ولقحت كل طلع بلقاح معني من M0 إلى M9 وكانت النتائج فيما يخص 

طول وقطر الثمرة

طول الثمرة ملم /خضراويطول الثمرة ملم /حالوياسم امللقح

M024.121.3

M838.036.5

يف جتربة نفذت يف إيران Rahnama and Rahkhodaei (2014) باستخدام لقاح من أصناف 
الغنامي والوردي وسميسمي لتلقيح صنف املجهول ولقحت النخلة كاملة بلقح ذكري واحد مع 
توحيد عدد العذوق على االشجار كافة واوضحت الدراسة ان هناك فروق معنوية يف قطر الثمرة 
26.2 ملم عند استخدام لقاح الوردي و27.6 ملم عند استخدام الغنامي بينما كان طول الثمرة 

45.3 ملم باستخدام الوردي و49.7 باستخدام سميسمي.
 NP3 بساللتني ذكريتني هما Najda (2010) جتربة لتلقيح صنف جندة Zirar يف املغرب نفذ
بلقاح  تلقيح طلعتني  التقليدي املستخدم لدى املزارعني ومت  اللقاح  وNP4 بهدف املقارنة مع 

واحد على نفس النخلة املؤنثة وكان نتائج التأثير على طول وقطر الثمرة كما يلي:
 

قطر الثمرة )سم(طول الثمرة )سم(اللقاح

NP4و NP34.42.6

3.42.3املقارنة
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وأدى إلى تبكير نضج الثمار 10 أيام عن معاملة املقارنة حيث كان النضج يف 20 سبتمبر 
بينما نضجت ثمار معاملة املقارنة يف 30 سبتمبر كما ادى استخدام لقاح NP3 وNP4 إلى 
زيادة يف وزن الثمرة بنسبة 35 % وزيادة نسبة اللحم إلى البذرة بنسبة 28 % أكثر من معاملة 

املقارنة|.
ويف باكستان قام Maryam وآخرون )2015( يف جتربة ملعرفة التأثير امليتازيني لتسعة اشجار 
ذكرية من مناطق مختلفه يف باكستان رمز لها M1 وMo وM2 حتى M9 ولقحت بها االشجار 
االنثوية لصنفي احلالوي واخلضراوي ملعرفة طول الفترة الزمنية من بدء عملية التلقيح حتى 

مرحلة اخلالل )البسر( ومتيز امللقح M0 وامللقح M8 وكانت النتائج كما يلي:

الصنف

M0 امللقح الذكريM8 امللقح الذكري

 طول الفترة من 
التلقيح حتى 
البسر )يوم(

وزن 
العذق
)كغ(

وزن 
الثمرة
)غ(

 طول الفترة من 
التلقيح حتى 
البسر )يوم(

وزن 
العذق
)كغ(

وزن 
الثمرة
)غ(

1288.05.59418.88.4حالوي

1397.57.510716.011.2خضراوي
 

حيث تفوق امللقح الذكري M8 على امللقح M0 يف زيادة وزن الثمرة ووزن العذق.

6- العوامل الجوية
- درجة الحرارة 

إلى  ووصولها  اللقاح  حبة  إنبات  وسرعة  التلقيح  عملية  بنجاح  وثيقة  عالقة  احلرارة  لدرجة 
البويضة وجناح عملية اإلخصاب. وتتراوح درجة احلرارة املثلى إلمتام عملية التلقيح واإلخصاب 
ما بني 25-30 م° وتعتبر درجة احلرارة 8 م° هي الدرجة الدنيا حلدوث عملية التلقيح، ودرجة 

احلرارة القصوى هي 40 م°، وخارج هذه احلدود تفشل عملية التلقيح.

- الرياح 
هبوب الرياح اجلافة يسبب سرعة جفاف املياسم وفقدان رطوبتها، وبالتالي قلة الفترة التي 

تكون فيها املياسم مستعدة الستقبال حبوب اللقاح. 

- األمطار 
إن سقوط األمطار بعد إجراء عملية التلقيح مباشرة يؤدي إلى غسل حبوب اللقاح من املياسم. 
وأجريت جتربة ملعرفة تأثير سقوط األمطار على عملية التلقيح، حيث رشت األزهار بعد التلقيح 
باملاء على فترات )2، و4، و6، و8، و12، و16( ساعة، حيث وجد أن رش املاء بعد 6 ساعات من 

التلقيح لم يؤثر على إنبات حبوب اللقاح ولم تفشل عملية التلقيح
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7- عملية التكييس 
يتم إجراء عملية التكييس للنورات الزهرية االنثوية بعد تلقيحها ملا لها من فوائد عديدة منها 
اليدوي والتي  التلقيح  العملية ال ميكن إجراؤها إال يف حالة  بأن هذه  العقد، علماً  زيادة نسبة 
من  امللقحات  باستعمال  اآللي  التلقيح  حالة  تصلح يف  وال  التلقيح،  إلجراء  العامل  فيها  يصعد 
األرض. إن تكييس الطلع املؤنث بعد إجراء عملية التلقيح تعد من العمليات املهمة، حيث أثبتت 
الدراسات زيادة نسبة العقد يف الطلعات املكيسة مقارنة بغير املكيسة خاصة يف املواسم التي 
تنخفض فيها درجات احلرارة وتسقط األمطار وتهب الرياح أثناء عملية التلقيح، وميكن إزالة 
الطلعة  بربط  املزارعني  يقوم  العملية، ويف سلطنة عمان  إجراء  من  يوماً   30–20 بعد  األكياس 
)النبات(، ويتم  تلقيحها بخوص من السعف ملنع سقوط الشماريخ املذكرة  امللقحة بعد  االنثوية 

تكيس النورات الزهرية يف احلاالت التالية:
1- يف املناطق التي تكون فيها العوامل البيئية حول األزهار غير مناسبة مثل انخفاض درجة 

احلرارة أو تساقط االمطار وعند هبوب رياح جافه وساخنه
2- تكيس النورات التي تكون أعلى منطقة األزهار أي التي تظهر اول املوسم وتكون نسبة العقد 

فيها منخفضة خاصة يف األصناف املبكرة مثل احلالوي والنغال والديري.
حيث  للنخيل  البيئي  للحزان  واجلنوبية  الشمالية  املناطق  أي  احلدية  النخيل  مناطق  يف   -3
تتعرض هذه املناطق إلى موجات من احلرارة املنخفضة وان انخفاض درجة احلرارة عن 15 درجة 
مئوية خالل موسم اإلزهار يسبب انخفاض نسبة انبات حبوب اللقاح ومنو االنبوب اللقاحي مما 

يقلل نسبة العقد.
4- يف مناطق االصابة الشديدة وانتشار حشرة احلميرة.

أنواع األكياس
)Paper bags( 1- األكياس الورقية

أكثر املواد املستخدمة يف عملية التكييس بعد التلقيح وخاصة أكياس الورق االسمر أو البني 
Brown ويكون طول الكيس بني 40-90 سم وعرضه 30-50 سم وتثقب بعدد من الثقوب 50-25 
ثقباً حسب حجم الكيس وقطر الثقب يكون 0.5 سم والغرض منها التهوية وخفض الرطوبة داخل 
الكيس، ويقوم بعض املزارعني يف العراق واألردن ودولة اإلمارات بتكييس الطلعة امللقحة بأكياس 
ورقية مثقبة بثقوب صغيرة وملدة أسبوعني إلى شهر لضمان جناح التلقيح واحلصول على نسبة 

عقد عالية.

)Kraft paper( 2- ورق الكرافت
هو نوع من الورق السميك يستخدم يف تغليف البضائع وكلمة Kraft املانية تعني القوة ويكون 

لون الورق بني ويطلق عليها شرائح الورق االسمر وتكون مغطاة بطبقة شمعية.

)News Paper( )3- ورق الجرائد )الصحف
تستخدم الصحف اليومية بعد ان تعمل على شكل أكياس
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)Date palm fiber( 4- ليف النخلة
يقوم بعض املزارعني يف اململكة العربية السعودية بلف الطلعة امللقحة بكاملها بليف النخل ملدة 

30 يوماً لضمان جناح عملية التلقيح وضمان نسبة عقد عالية. 

)Polyethylene( 5- أكياس البولي اثيلين
وهي على عدة أنواع منها الشفاف بسمك 30 ميكرون وتعمل على شكل كم Sleeve يغلق من 
احد الطرفني وتدخل النورة الزهرية داخله واألكياس بعد الوان منها األبيض والشفاف واألسود 
واألصفر واألزرق وتثقب بثقوب متعددة بنسب 0.5 % ألغراض التهوية يف املناطق عالية الرطوبة.

)Non –Woven Fabric( 6- الشاش أو القماش غير المنسوج
 الياف طويلة منفصلة من البالستك يتم تصنيعها على شكل شاش. 

)Muslin( 7- الموسلين
نسيج قطني رقيق أبيض اللون يوفر التهوية يف املناطق الساحلية.

تعود زيادة نسبة العقد نتيجة لعملية التكييس إلى:
- زيادة درجة احلرارة داخل األكياس بـ 3–6 درجات مئوية عن غيرها، مما يساعد على زيادة 
معدل إنبات حبوب اللقاح وحدوث عملية اإلخصاب. حيث ان درجة احلرارة املثلى إلمتام عملية 
التلقيح واالخصاب بني 25-35 درج مئوية وانخفاض احلرارة عن 25 يؤدي إلى انخفاض معدل 
انات حبوب اللقاح ويتوقف االنبات عند 8 درجة مئوي وكذلك عند ارتفاع احلرارة إلى 40 درجة 

مئوي.
املكيسة، مما يجعل  النسبية حول األزهار  الرطوبة  زيادة معدل  إلى  التكييس  تؤدي عملية   -

مياسم األزهار صاحلة لفترة أطول الستقبال حبوب اللقاح عن األزهار املعرضة للهواء.
- مينع التكييس فقدان حبوب اللقاح يف حالة هبوب رياح شديدة أو هطول األمطار، وبالتالي 

جناح عملية التلقيح.
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يف جتربة Babahani (2014) قام بتغليف النورات الزهرية لصنفي دقلة نور وغرس بعد التلقيح 
ورق  ان  واستنتج  الشفاف  اثيلني  والبولي  الكرافت  وورق  النخيل  ليف  هي  مختلفة  مبعامالت 
الكرافت رفع درجة احلرارة داخل الكيس مبعدل 2 درجة مئوية بينما ادى التكييس بالبولي اثيلني 
الشفاف إلى رفع درجة احلرارة مبعدل 3.6 مئوي وكانت حرارة النورات غي املكيسة والتي غلفت 

بالليف متساوية.
وقام الذهب، )2016( بتكييس صنف ال الشويثي 
بأكياس ورقية بنية اللون بعد التلقيح وحتى 50 يوما 
النورات  يف   % 95 كانت  العقد  نسبة  ان  والحظ 
املكيسة و86 % يف النورات غير املكيسة وان عملية 
التكييس أدت إلى رفع درجة احلرارة داخل الكيس 

مبعدل 7 درجة مئوية.
نسبة  خفض  إلى  ادى  التكييس  ان  والحظ 
االصابة بحشرة احلميرة إلى 4 % وبفرق معنوي 
األكياس  لكون   % 14 املكيسة  العذوق غير  عن 
منعت حركة احلشرة وقللت عدد يرقات االطوار 

الضارة.

مالحظات يجب مراعاتها عند اجراء عملية التلقيح
وعقد  إخصاب  نسبة  أعلى  لتحقيق  أنثوي  صنف  لكل  املناسبة  الذكور  باختيار  االهتمام   -1

وأفضل املواصفات الثمرية وموعد النضج املناسب.
إصابة  اللقاح وعدم  للمحافظة على حيوية حبوب  بأسلوب جيد  اللقاح  بتجهيز  االهتمام   -2

اللقاح بالعفن أو فقد حبوب اللقاح.
3- إجراء عملية التلقيح يف املوعد املناسب ويف فترة صالحية مياسم األزهار املؤنثة الستقبال 
للنخلة  العامل  صعود  يستدعي  قد  وهذا  والعقد،  اإلخصاب  حدوث  ميكن  حتى  اللقاح  حبوب 

الواحدة من 2-3 مرات يف املوسم، مع ضرورة أن يقوم عمال مدربون بإجراء عملية التلقيح.
4- خلفض تكاليف عملية التلقيح وجلذب العمال على القيام بها، فإنه ينصح باستعمال الساللم 
لتسهيل مهمة العمال يف الوصول إلى النورات املؤنثة، وبالتالي إجناز املهمة املطلوبة بسرعة وبأقل 

قدر من املخاطر، خاصة إذا كان العمال ال يستطيعون صعود النخلة بسهولة.
5- االهتمام باالجتاه إلى التلقيح اآللي سواء باستعمال اآلالت البسيطة والتي تصلح يف معظم 
املزارع وخاصة املزارع القدمية غير منتظمة الزراعة حيث قد يكون من الصعب استعمال اآلالت 
امليكانيكية، وكذلك استعمال مكنة التلقيح يف املزارع التي تسمح طرائق زراعتها باستعمال هذه 
اآلالت، حيث أن ذلك يساعد على إمتام عملية التلقيح بسرعة وسهولة وخفض تكاليف اإلنتاج 

مما يزيد من العائد االقتصادي إلنتاج التمور.
6- ينصح بإجراء عملية التكييس للنورات بعد تلقيحها ملا للتكييس من فوائد عديدة منها زيادة 
نسبة العقد، علماً بأن هذه العملية ال ميكن إجراؤها إال يف حالة التلقيح اليدوي والتي يصعد فيها 
العامل إلجراء التلقيح، وال تصلح يف حالة استعمال التلقيح اآللي باستعمال امللقحات من األرض.
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رابعا – برامج خدمة رأس النخلة )تحسين بيئة رأس النخلة(
 االرتباط كبير، و مؤثر بني عمليات اخلدمة املختلفة التي جتري ألشجار النخيل وصفات الثمار 
التي لها عالقة مباشرة بصالحية الثمار للتداول واالستهالك والتخزين وان عمليات خدمة رأس 
النخلة دورها كبير يف حتسني البيئة احمليطة األمر الذي ينعكس بشكل أيجابي على إنتاجية الثمار 

وحتسني صفاتها كما ونوعا.
إن نخلة التمر من النباتات وأشجار الفاكهة احملايدة )Neutral( فيما يتعلق بالفترة الضوئية 
البراعم  ان  يعني  الطويل، وهذا  أو  القصير  النهار  نباتات  انها ليست من  للتزهير، أي  الالزمة 
املوجودة يف اباط األوراق تتكشف إلى أزهار )Bud Induction( دون تأثرها بالفترة الضوئية ولكن 
لكثافة الضوء وطول موجاته تأثير كبير على عملية البناء الضوئي التي تعتمد كفاءتها بشكل كبير 
على املساحة الورقية املعرضة للضوء املباشر وهنا يجب ان تكون السعفة بكاملها معرضة لضوء 
الدراسات ان السعف املعرض للضوء بشكل مباشر  املباشر دون أي تظليل وقد بينت  الشمس 
أكثر كفاءة يف القيام بعملية التركيب الضوئي من السعف املضلل ونسبة كبيرة،متتاز نخلة التمر 
معدل  يكون  التي  هي  النخيل  إنتاج  مناطق  أفضل  وأن  احلرارة،  درجات  للتغيرات يف  بتحملها 
إن درجة حرارة  4-13م°.  35-38 م°، والصغرى ما بني  العظمى فيها ما بني  درجات احلرارة 
القمة النامية )منطقة النمو( تكاد تكون ثابتة تقريباَ ولكن هناك اختالف بينها وبني حرارة الهواء 
احمليط بالنخلة فدرجات احلرارة اليومية مبنطقة القمة النامية ال تتعدى 9.4 م° وهي تسير 
معكوسة مع حرارة اجلو احمليط بها كأن تكون يف أعلى مستوى لها عند شروق الشمس وأدنى 
مستوى عند الساعة الثانية إلى الرابعة بعد الظهر، وقد وجد أن االختالف بني احلرارة الداخلية 
للنخلة وحرارة اجلو احمليط بها حوالي 14.4م° يف الصباح البارد، وتنخفض بحوالي 18م° عن 
حرارة اجلو يف آخر النهار. قد يرجع سبب الثبات النسبي يف درجة حرارة القمة النامية لآلتي:

األوراق  قواعد  من  كبير  عدد  من  مكون  عازل  سميك  بغالف  محاطة  النامية  القمة  إن   -1
)الكرب( ومن الليف احمليط بها، وهذه الطبقات الكثيفة املتراصة تساعد على منع تسرب احلرارة 

الداخلية إلى اخلارج وبالعكس وتشكل عازالً جيداً.
2- تيار النسغ الصاعد من اجلذور إلى القمة يؤثر على حرارة القمة النامية ويجعلها قريبة من 
حرارة املاء احمليط باجلذور. هذه العوامل التي حتافظ على إبقاء حرارة القمة النامية يف شجرة 

النخيل ثابتة دون تغيير كبير وتساعدها على مقاومة التقلبات يف درجة احلرارة.
3- ان النتظام السعف يف رأس النخلة وملسافات الزراعة املناسبة اهمية كبيرة يف تقليل فقدان 
احلرارة املكتسبة من التربة ليال عن طريق التشتت احلراري )Heat Dissipation( أو عن طريق 

.)Reradiation( اعادة االشعاع
4- كثافة السعف تؤثر على اعادة االشعاع احلراري إلى التربة مرة ثانية حيث يعمل السعف 
وانخفاض  الصقيع  اضرار  حدوث  فرص  من  يقلل  ليال مما  احلراري  لإلشعاع  عاكس  كسطح 

درجات احلرارة يف املناطق الصحراوية.
 نخلة التمر كأي نبات آخر لها قدرة وسعة إنتاجية محدودة، واحملصول الثمري فيها له ارتباط 
مبجموع املساحة اخلضراء املعرضة لضوء الشمس، وهناك عدد من السعف األخضر الضروري 
لتغذية العذوق الثمرية )Fruit cluster( حتى نضج الثمار، ويتراوح عدد األوراق )السعف( لكل 
عذق ما بني 8-10 سعفة للعذق الواحد، وهذا ما يجب مراعاته عند إجراء عملية التقليم وإزالة 
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السعف لتحقيق املوازنة بني املجموع اخلضري واملجموع الثمري سنوياً وتعمل كذلك على حتسني 
الصفات الثمرية من خالل توفير التهوية املناسبة للثمار وتعريضها ألشعة الشمس بينما تعمل 
التعرض  العذوق اسفل األوراق مما يبعدها عن  التذليل )التشجير/التقويس( على جعل  عملية 
مثل  الفسيولوجية  االضرار  من  يقلل  وهذا  حولها  النسبية  الرطوبة  ويخفض  املرتفعة  للحرارة 
التشطيب وانفصال القشرة عن اللحم والذنب األسود، وتساعد على تعريض الثمار للضوء الكايف 
وعدم تشابكها مع وريقات السعف مما يسهل عملية قطف الثمار، حيث يؤدي اخلف املعتدل إلى 
لم جترى  التي  باألشجار  املمتازة مقارنة  الدرجة  الثمار من  وزيادة نسبة  الثمار  نوعية  حتسني 
عملية اخلف على ثمارها، كما أن عملية خف الثمار تؤثر بشكل واضح على تقليل التفاوت الزمني 
يف مواعيد نضج الثمار على العذق الواحد، وكذلك بني العذوق على النخلة الواحدة، ألنها تساعد 
على توافر الغذاء الالزم إلمداد هذه الثمار، ويعمل اخلف على انتظام اإلثمار سنوياً والتغلب على 
ظاهرة تبادل احلمل )املعاومة(. ومن املعامالت الزراعية التي ينصح بأن يتبعها مزارعو النخيل 
هي عملية تكميم العذوق بتغطيتها عند وصول الثمار إلى مرحلة اخلالل )مرحلة تلون الثمار( 
بأغطية من الشباك )ملنع تساقط الثمار الناضجة على األرض( أو بأقفاص من السلك )حلماية 
الثمار من الطيور واحلشرات(، حيث تؤدي هذه املعاملة إلى احملافظة على الثمار بحالة جيدة 
وتسهل من عملية القطف وإنزال العذوق إلى األرض بدون فقد للثمار التي تتساقط على األرض 
اللقاح  واختيار  للعذوق،  األوراق  نسبة  وحتديد  التقليم  إجراء  وإن  العذوق،  قطع  عمليات  أثناء 
املناسب لها ارتباط وثيق باحملصول وجودة الثمار، وسنستعرض عمليات حتسني وخدمة رأس 

النخلة وكما يلي:

)Pruning( 1- التقليم
الورقة هي املصنع احلقيقي املنتج ملركبات النمو وفيها العديد من التراكيب واملكونات واالجسام 
ولكن اهمها البالستيدات اخلضراء )Chloroplast(، وهي املسؤولة بشكل مباشر عن التصنيع 
الغذائي بعملية التمثيل الضوئي تليها املايتو كوندريا )Mitochondria( التي تقوم بعملية التنفس 
مصدر  هو  بل  الضوئي  البناء  عملية  يف  االساس  العنصر   CO2 الكربون  اوكسيد  ثاني  وإنتاج 

.)Ribosomes( الكربون ومن ثم مراكز بناء البروتني الرايبوسومات

عدسة: فاطمة حسني حممد الشاخوري



342

عدد األوراق المنتجة سنويا 
8-20 ورقة سعفة ولكن  النخلة سنويا فهي بني  تنتجها  التي  الدراسات حول األوراق  اختلف 
قام  النخلة  رأس  موقعها يف  وحسب  وأهميتها  الرئيس  األوراق  ولدور   12 عن  يقل  ال  املتوسط 

Zaid and Dewet (2002) بتقسيمها إلى ثالث مجاميع وكما يلي:

موقع األوراق
النسبة من 

عدد األوراق 
الكلي %

الوصف

األوراق اخلارجية
% 50

التركيب  عملية  يف  الفعالة  اخلضراء  األوراق  مجموعة 
الضوئي وهي التي تشملها عملية التقليم بإزالة عدد من 
العذوق  عدد  على  يعتمد  العدد  وهذا  اخلضراء  األوراق 

التي حتملها النخلة

األوراق الوسطى 
10 %)الوسطية(

وانفراد  استطالتها  تستكمل  لم  التي  األوراق  مجموعة 
األوراق  النمو وهي  اللون وسريعة  تكون خضراء  خوصها 

املتفتحة حديثا

األوراق الداخلية 
40 %)أوراق القلب(

األوراق احلديثة القريبة وحتيط بالقمة النامية بشكل 
تقوم  ال  وهي  مصفر  أبيض  لونها  يكون  والتي  مباشر 
بالعمر  األوراق  تقدمت  وكلما  الضوئي  التركيب  بعملية 
تقل كفاءتها حيث تكون كفاءة األوراق بعمر 4-6 سنوات 
ما نسبته 60 % وان كل ورقة فعاله يف رأس النخلة تغذي 

1-1.5 كغ من الثمار.

كفاءة األوراق في التصنيع الغذائي
عملية التصنيع الغذائي أو التركيب الضوئي هي مصدر الكربوهيدرات يف النبات والورقة 
هي املصنع الغذائي وكفاءة األوراق يف هذه العملية ترتبط بعمر الورقة، والدراسات يف هذا 
إلى أن أعلى معدل   (1951) Rabinowitch التمر فقد أشار  املجال قليلة فيما يخص نخلة 
الكربون  اوكسيد  ثاني  من  غرام  ميكرو   3.4 هوم  اجلزائر  يف  التمر  لنخلة  الضوئي  للبناء 
بالساعة لكل سم2 أي 2.27 ميكرو جزيء من ثاني اوكسيد الكربون م-2. ثانية-2، ويف جتربة 
بني  العالقة  ملعرفة  نور  دقلة  وريقات صنف  على   .(1956) Nixon and wedding بها  قام 
عمر الوريقة وكفاءتها يف عملية البناء الضوئي وذلك خالل األسبوع األخير من شهر أبريل 
واألسبوع األول من شهر مايو، وأخذت عينات من السعف )األوراق( من عمر 6 أشهر حتى 48 

شهر وكما يف اجلدول رقم )20(.
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جدول رقم )20( العالقة بني عمر الوريقة وكفائتها بعملية التركيب الضوئي

التمثيل الضوئيالنسبة املئوية للكفاءة %عمر الوريقة )اخلوص(/شهر
μ Co2/cm2/hr

61006.0

121006.0

24935.6

36754.5

48653.9

ومن النتائج يتضح:
1- ان الوريقات تكون يف اقصى كفاءة يف البناء الضوئي خالل العام األول من عمرها وظهروها 

يف رأس النخلة وتبدأ الكفاءة باالنخفاض التدريجي كلما تقدمت الورقة بالعمر.
2- ان السعف املكتمل النمو وبعمر اربع سنوات تكون كفائت 65 % مقارنة بالسعف احلديث 

بعمر 6-12 شهر.
3- ان تراكم املادة اجلافة يف الوريقات )اخلوص( ينخفض تدريجيا مع زيادة عمر الورقة وبشكل 

مماثل لكفاءة التركيب الضوئي.
4- ان انخفاض كفاءة التمثيل الضوئي مع تقدم عمر األوراق له عالقة مبحتوى األوراق من 
الكلوروفيل وبعض العناصر الغذائية، حيث يكون تركيز الكلوروفيل منخفضا يف األوراق احلديثة 
يف قلب النخلة ولونها أبيض مصفر ثم يزداد تركيزه بسرعه عندما تصل عمر ستة أشهر ويصل 
نفس   N,P,K,Mg عناصر  وسلكت  20-24 شهرا  بعمر  األوراق  تكون  عندما  أعلى مستوى  إلى 

سلوك الكلوروفيل مع تقدم عمر الورقة.
ملعرفة   Al-khateeb etal قبل  من   2003 عام  أجريت جتربة  السعودية  العربية  اململكة  ففي 
العالقة بني عمر الورقة وكفاءتها يف عملية التركيب الضوئي وعلى 10 أصناف من نخيل التمر 
حيث حسب صايف التمثيل الضوئي )Net Photosynthesis( لكل ورقة حسب عمرها معبراً عنة 

μ 0l/M2/S وكما يلي:

عمر الورقة
)شهر(

صايف التمثيل الضوئيمرحلة النمو صايف التمثيل الضوئي
μ 0l/M2/S

0.74يف مرحلة االستطالة وانفراد الوريقات3-1

9.24أكملت االستطالة وانفردت الوريقات6-3

9-6
األوراق املكتملة النمو واالستطالة ومنفردة 

)Full Expanding( 7.04الوريقات
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واتضح من خالل الدراسة ان األوراق التي استطالت حديثا هي أكثر كفاءة يف عملية التركيب 
الضوئي من األوراق الكاملة الكبيرة والصغيرة غير املنتشرة ويف جميع األصناف حتت الدراسة

ما المقصود بعملية التقليم
)اجلاف(  اليابس  السعف  إزالة  وهي  املهمة  العمليات  من  العديد  تشمل  متكاملة  فنية  خدمة 
والرواكيب  الليف  وإزالة  )التكريب(  الكرب  وقطع  األشواك  وإزالة  األخضر  السعف  من  وقسم 

)الفسائل الهوائية(.

1- إزالة السعف 
 تسمى هذه العملية )التعريب(، والشخص الذي يقوم بها )املعرب والعارب(، 

إزالة السعف اليابس
 جتري عملية إزالة السعف اليابس سنوياً عند 
ليتمكن  الرطب  مرحلة  أو يف  الثمار  نضج  بدء 
غير  الثمار  من  العذوق  تنظيف  من  الفالح 
السعف  إزالة  يف  وتستعمل  واألتربة.  الصاحلة 
آلة ذات سالح من احلديد قليل االنحناء مسنن 
ولها قبضة خشبية تسمى )املنجل/املجز(، ويف 
مناطق أخرى تستعمل سكني ذات نصل معقوف 

)احملش، البلطة، املنشار(.

إزالة السعف األخضر
 تتم إزالة عدد من السعف األخضر بهذه العملية يتراوح عدده ما بني 10-20 سعفة خضراء 
األخضر  السعف  بني عدد  التوازن  مراعاة  يجب  ولكن  اليدوية،  الصناعات  منها يف  لالستفادة 
والعذوق الثمرية أي نسبة السعف إلى العذوق )Leaf/Punch Ratio( والتي يجب ان ال تقل عن 
 10 تترك  أن  ويفضل  الزراعة  ومنطقة  الصنف  النسبة حسب  وتختلف هذه  7.5 سعفة:1عذق 
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سعفات خضراء لكل عذق ثمري، للحصول على تغذية جيدة للعذوق وثمار كبيرة احلجم جيدة 
النوعية. لذا يجب عدم إزالة عدد كبير من السعف األخضر، ويتم قطع السعف من االسفل إلى 
األعلى على ان يكون القطع مائل وبانحدار نحو اخلارج وذلك ملنع جتمع مياه االمطار بني قاعدة 
الورقة )الكربة( واجلذع. ويختلف موعد إزالة السعف من منطقة إلى أخرى، ففي بعض املناطق 

العربية يزال السعف مع جني الثمار أو مع عملية التلقيح.
والسعف األخضر الذي تتم ازالته تعطى األولوية لألوارق املكسورة بفعل الرياح أو أثناء إجراء 
عمليات اخلدمة بفعل العامل، وكذك إزالة األوراق التي تبدو ضعيفة وبها إصابات حشرية مثل 
احلشرات القشرية، وكذلك إزالة األوراق املالمسة لألرض أو القريبة منها حى ال تكون مصدر 
لتسلق احلشرات وخاصة األرضية، ويفضل ترك صفني من األوراق حتت أخر عرجون ظهر يف 
نفس العام. مع مراعاة عدم قطع عدد كبير من األوراق )لتقليم اجلائر( ألن ذلك يؤدي إلى قلة 

احملصول.

2- إزالة األشواك 
زراعة  مناطق  بعض  يف  العملية  هذه  جتري 
النخيل قبل إجراء عملية التلقيح لتسهيل إجراء 
وتستعمل  األخرى،  اخلدمة  وعمليات  التلقيح 
سكني ذات نصل معقوف حادة ولها يد خشبية 
طولها 1 – 1.5 قدم، ومن الضروري مالحظة 
عند  السعف  جريد  على  جروح  إحداث  عدم 

إجراء العملية.

3- التكريب 
 إزالة قواعد السعف )الكرب( مع الليف الذي يحيط بها وبداخلها، والغرض من عملية التكريب 
جعل اجلذع منتظماً ومتدرجاً تسهياًل الرتقاء النخلة، الكرب والليف الناجت من العملية يستعمل 
الثاقبة  وخاصة  للحشرات،  مأوى  إلى  يحوله  النخلة  على جذع  والليف  الكرب  بقاء  إن  كوقود. 

للجذع )احلفارات( وعند إجراء عملية التكريب يجب مراعاة:
- قطع الكرب أفقياً بصورة موازية لسطح األرض.

- عدم جرح اجلذع عند قطع الكرب مما يعطي فرصة للتعفن ودخول احلشرات.
- تعقيم مكان إزالة الرواكيب على اجلذع بأحد املبيدات الفطرية.

- إجراء العملية للكرب اجلاف فقط وترك 6-7 قواعد أوراق والتي تكون قريبة من السعف 
األخضر.

- ال يتم قطع الكرب أو الليف القريب من القمة النامية.
- تكرب قواعد السعف الذي مت تقليمه قبل عام.

تستعمل آلة خاصة لهذه العملية، وهي عبارة عن سكني ثقيلة ذات سالح حديدي صلب معقوف 
)منحني( النهاية ولها قبضة قصيرة تسمى )عقفة، البلطة، املنشار(. جترى العملية مرة كل 2 – 4 

سنوات، وحسب قوة منو ونشاط النخلة. 
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4- إزالة الليف
يقوم بعض املزارعني بنزع الليف من بني الكرب وذلك لالستفادة منه يف صنع احلبال، وجترى 

يف النخل الفتي الذي لم يكرب وال يزال ليفه قوياً.

5- إزالة أغلفة الطلع وبقايا العراجين
 تتم إزالة أغلفة الطلع وبقايا عراجني من املوسم السابق بعد جني الثمار وقص العذوق وجترى 

بشكل متزامن مع إزالة السعف.

6- إزالة الرواكيب 
جتري هذه العملية عند قطع السعف، أو مع التكريب، ويفضل 
إزالتها خاصة يف األصناف  قبل  للرواكيب  إجراء عملية جتذير 

اجليدة واألصناف قليلة الفسائل لالستفادة منها وزراعتها.
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 فوائد عملية التقليم 
إلى نهايته الفسيولوجية وقلت كفاءته  التخلص من السعف اجلاف )اليابس( الذي وصل   -1
التمثيلية، ألن بقاء هذا السعف يؤدي إلى إعاقة حركة الهواء وزيادة نسبة الرطوبة حول الثمار، 
ويعيق إجراء عمليات التذليل )التحدير( والتكميم وجني احملصول، وإن بقاء هذا السعف لفترة 

طويلة دون إزالة يجعله مأوى للحشرات وخاصة احلفارات.
واخلف،  )التلقيح،  األخرى  اخلدمة  عمليات  إجراء  تسهيل  على  تساعد  األشواك  إزالة   -2

والتدلية، والتكميم، وجني احملصول(.
3- إزالة الرواكيب الن تركها على جذع النخلة وتنمو وتكبر معها يؤدي إلى ضعف منوها ويقلل 

من إنتاجيتها.
4- االستفادة من مخلفات التقليم يف بعض الصناعات الريفية، وكوقود، ويف صناعة اخلشب 

املضغوط والورق واألسمدة العضوية.
5- التكريب يجعل اجلذع متدرجاً ومنتظما ويعطيها الشكل الهندسي واملنظر اجلميل ويساعد 

على ارتقاء النخلة بشكل سهل.
6- تهوية الثمار وتعريضها ألشعة الشمس املباشرة مما يساعد على حتسني صفاتها والتبكير 

يف نضجها.

موعد التقليم
جترى العملية مرة واحدة سنوياً، ولكن املوعد يختلف من منطقة إلى أخرى، وقد يكون هناك 
أكثر من موعد إلجراء هذه العملية. فهي إما جترى يف اخلريف بعد جني الثمار، أو يف الربيع مع 

عملية التلقيح، أو صيفاً مع عملية التدلية وكما يلي:

التوقيتموعد اجراء العملية

وقت التلقيحيف أوائل الربيع

بعد جمع الثمار مباشرةيف اخلريف

أثناء إجراء عملية التقويس يف الصيف

يفضل الباحثني الربط بني عملية التقليم والتغيرات املوسمية يف الكربوهيدرات أي كفاءة عملية 
التركيب الضوئي خالل فصول السنة املختلفة وكما يلي:

1- الفترة من شهر مايو- شهر سبتمبر
مستوى الكربوهيدرات يف هذه الفترة وهي أشهر الصيف احلارة يكون منخفضا لكون الكميات 
املستنفذة يف العمليات احليوية تكون أكبر من الكميات املصنعة بواسطة األوراق وخاصة لوجود 
الثمار على االشجار ومنوها وتطورها وتزايد تراكم السكريات فيها، يضاف إلى ذلك زيادة معدل 
التنفس وزيادة معدل منو األوراق احلديثة ومعدل منو القمة النامية وهذه العوامل جميعا تساهم 
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يف استهالك الكربوهيدرات وخفض مستواها وهو ما لوحظ حتى يف االشجار املذكرة التي ال 
حتمل ثمار.

2- الفترة من شهر اكتوبر حتى شهر أبريل
 متثل أشهر الشتاء والربيع حيث يزداد تراكم الكربوهيدرات يف هذه الفترة مما يدل على ان 
معدل التصنيع أعلى من معدل االستهالك والسبب يعود إلى عدم وجود الثمار وانخفاض معدل 
التنفس، لذا تعتبر عملية التقليم وإزالة األوراق اخلضراء بعد جني الثمار خاطئة وغير مناسبه 
ألنها حترم النخلة من مساحة ورقية مهمة تساعد يف زيادة مخزونها الغذائي من الكربوهيدرات 
خالل أشهر الشتاء والتي تكون ضرورية ومهمة ملوسم النمو والنشاط القادم خاصة لنمو األزهار 

وعقد الثمار وزيادة معدل النمو اخلضري. )Omar وآخرون 2013(.

)Fruit Thinning( 2- خف الثمار
 عملية مهمة تتم بإزالة جزء من األزهار أو الثمار أو استئصال شماريخ أو تقصير شماريخ أو 
إزالة عذوق كاملة ولهذه العملية مردود اقتصادي مهم الن عدم اجراء عملية اخلف يؤدي إلى 
زيادة احملصول وتخفيض جودته مما يخفض من قيمته التسويقية كما ان املبالغة يف اجراء اخلف 
يقلل من اإلنتاج االمر الذي ينعكس على املردود االقتصادي للثمار. ان اخلف الشديد يسبب زيادة 
حجم الثمار ويسرع من النضج ولكن كمية احلاصل تكون قليلة يف حني عدم اجراء اخلف يعطي 

حاصال كبيرا ولكن الثمار تكون صغيرة احلجم ونضجها متأخر.
السعف  وعدد  النخلة  رأس  عند  املوجودة  العذوق  عدد  بني  توازن  لعمل  اخلف  إجراء  يجب 
األخضر حيث ال تتعدى هذه النسبة بني العذوق والسعف األخضر من 8:1 أو 10:1 على أقصى 
إزالة  ويفضل  منخفضة  فيها  العقد  نسبة  والتي  واملكسورة  املصابة  العذوق  إزالة  وتتم  تقدير 
العذوق التي تظهر اول املوسم )املبكرة( والعذوق التي تظهر اخر املوسم )املتأخرة(. وإجراء اخلف 
يتم خف  العذق، ويف صنف املجهول  الشماريخ من وسط  إزالة عدد من  أو  الشماريخ  بتقصير 

الثمار واحدة واحدة من على الشمراخ الواحد إضافة ملا ذكر.
)العرجون(  الثمري  الساق  وطول  الصنف  على  يتوقف  اخلف  طرق  من  طريقة  أي  اتباع  ان 
وتزاحم الثمار على الشماريخ وطول الشماريخ اضافة إلى طبيعة احلمل وقوته وعدد العذوق على 

النخلة يف املوسم.

لماذا تجرى عملية الخف؟
جترى عملية اخلف لعدة أسباب:

1- حتقيق التوازن بني املجموع اخلضري والثمري وانتظام احلمل لغرض التقليل من ظاهرة 
املعاومة )تبادل احلمل(.

2- تقليل وزن العذوق الكبيرة االمر الذي يقلل من فرصة تقصفها )انكسارها(.
3- زيادة وزن وحجم الثمار على العذوق وحتسني صفاتها.
4- جتانس ومتاثل حجم وشكل الثمار وتقاربها يف النضج.

5- زيادة التهوية بني الثمار والشماريخ والعذوق مما يقلل من اصابتها باألضرار الفسيولوجية 
)التشطيب، الذنب األسود( والتعفن.
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6- تبكير نضج الثمار بفعل زيادة معدل منوها وتعرضها املباشر ألشعة الشمس.
الزهري  التميز  إلى االسراع يف عملية  يؤدي  الذي  للشجرة االمر  الغذائي  تقليل االجهاد   -7

ويبكر يف ازهار املوسم اجلديد.

طرائق الخف 
 )Bunch Removal( 1- إزالة العذوق

كاملة  عذوق  إزالة  تتم 
وهي  النخلة،  رأس  من 
وشائعة  سهلة  عملية 
يترك  بحيث  االستعمال، 
عدد من العذوق يتناسب 
مع قوة منو النخلة. وتتم 
تظهر  التي  العذوق  إزالة 
وتلك  املوسم،  أول  يف 
التي تظهر يف آخر موسم 
اإلثمار، كما تزال العذوق 
والعذوق  الضعيفة، 
باحلشرات  املصابة 

وقوة منو  الصنف  8-12 عذق حسب  ترك  العذوق وحشرة احلميرة، ويفضل  وخاصة حفارات 
النخلة، ويراعى تأخير إجراء هذه العملية للتأكد من حصول نسبة عقد جيدة، وكذلك معرفة 

حجم تساقط الثمار واإلصابة بحشرة احلميرة. 
)Bunch Thinning( 2- خف العذوق

يقصد بها إزالة عدد من شماريخ العذوق أو تقصير طولها أو إزالة عدد من األزهار أو الثمار.  
خاصة وان بعض األصناف حتتاج إلى اجراء عملية اخلف داخل العذوق االمر الذي يتطلب اجلهد 
والوقت عند إجرائه يدويا وان عدم القيام بهذه العملية يؤدي إلى تزاحم الثمار على الشماريخ 
وصغر حجمها اضافة إلى حدوث اضرار فسيولوجية لذا استخدمت الهرمونات النباتية )منظمات 
النمو( يف عملية اخلف اول مرة عام 1939 على صنف دقلة نور يف الواليات املتحدة االمريكية 
وذلك برش االوكسني Naphthalene Acetic Acid) (NAA)( بتركيز 100 جزء باملليون بعد اجراء 
عملية التلقيح بعشرة أيام ثم اعيد الرش ثانية بتركيز 200 جزء باملليون بعد ستة أيام من الرشة 
األولى وادى ذلك إلى خفض العقد بنسبة 50 %.، واصبح استخدام الهرمونات النباتية احد طرق 
اخلف املعتمدة وكانت النتائج مشجعة عند استخدام )GA3( بتركيز 50 و100 جزء باملليون حيث 
يتم الرش مع اجراء عملية التلقيح وكذلك االوكسني )D-2,4( بتركيز 50 جزء باملليون حيث يكون 

الرش بعد أسبوعني من اجراء عملية التلقيح.

- تقصير الشماريخ
تتبع هذه العملية يف أصناف النخيل ذات الشماريخ الزهرية الطويلة مثل )السكري والبرحي(
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تكون األزهار والثمار فيما بعد اصغر حجما واقل جودة بسبب عدم قدرتها على املنافسة على 
من   %  30-25 بنسبة  منها  الطريف  اجلزء  بقطع  الشماريخ  تقصير  يفضل  لذا  الغذائية،  املواد 

الطول، أو إزالة شماريخ كاملة من وسط العذق وبنسبة 25-30 % من عدد شماريخ العذق 

- إزالة شماريخ
تتبع هذه العملية يف األصناف ذات الشماريخ القصيرة مثل )اخلالص،، املجهول،نبتة سيف، 
الرطوبة  ويزيد من  التهوية  يقلل من  وتزاحمها مما  بعضها  الثمار على  صقعي( يالحظ جتمع 
ويجعلها عرضة لإلصابات الفطرية وتعفن الثمار فيجرى اخلف، بإزالة 10-15 % من شماريخ 

وسط العذق.

- خف األزهار أو الثمار
يف  العملية  هذه  تتبع 
األصناف ذات الثمار املتزاحمة 
إزالة  على الشماريخ، فيفضل 
الثمار  أو  األزهار  من  عدد 
تقصير  دون  الشمراخ  على 
واحدة،  الثمار  بإزالة  وتتم 
على  احلصول  لغرض  واحدة 
وهذه  احلجم،  متجانسة  ثمار 
جهد  إلى  حتتاج  العملية 
تتبع  وهي  عالية  وكلفة  ووقت 
العائد  عالية  األصناف  مع 

االقتصادي )املجهول، السكري( وحسبت كلفة اجراء هذه الطريقة يف اململكة العربية السعودية 
لنخلة واحدة عليه عشرة عذوق فكانت 30 ريال ولكن جودة الثمار والطلب عليها وارتفاع سعرها 

يعوض ذلك. 
ويفضل إجراء عملية اخلف يف وقت مبكر أثناء عملية التلقيح فيما يخص تقصير الشماريخ، أو 

إزالة الشماريخ، أو إجراؤها بعد اكتمال عملية العقد للتأكد من حصول نسبة عقد عالية.

- استخدام الماء
يستخدم املاء كأحد وسائل عملية اخلف حيث يتم رش األزهار باملاء قبل التلقيح وبعد اجراء 
عملية التلقيح على فترات زمنية محددة حيث طبقت هذه املعاملة يف مدينة العني بدولة االمارات 
العربية املتحدة على الصنف لولو وكانت افضل معاملة إلجراء اخلف بهذه الطريقة وخفضت وزن 

(2006) Awad .العذق هي رش املاء بعد اربع ساعات من التلقيح

- استخدام اللقاح المخفف
 يتم اجراء ذلك اثناء تنفيذ عملية التلقيح ويستخدم خليط من حبوب اللقاح احلية الطازجة 
وحبوب لقاح ضعيفة أو ميتة وبنسبة 4:1 وجربت هذه املعاملة على صنف املجهول كأحد طرق 
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اخلف وكانت النتائج زيادة حجم الثمرة بشكل مساوي للخف اليدوي.
)العرجون(  الثمري  الساق  وطول  الصنف  على  يتوقف  اخلف  طرق  من  طريقة  أي  اتباع  ان 
وتزاحم الثمار على الشماريخ وطول الشماريخ اضافة إلى طبيعة احلمل وقوته وعدد العذوق على 
النخلة يف املوسم، وميكن تلخيص عمليات اخلف التي جترى على بعض أصناف النخيل يف اململكة 

االردنية ومن واقع التجربة امليدانية كما يف اجلدول رقم )21(.
جدول رقم )21(. عملية اخلف لثمار املجهول والبرحي ودقلة نور من واقع التجربة يف االردن

موعد نوع عملية اخلفالصنف
الغرض من العمليةإجرائها

املجهول

مجموعة  )إزالة  العذوق  خصي   -
من الشماريخ من وسط العذق(

- تقصير الشماريخ بنسبة 30 %
مع عملية 

الثمار التلقيح من  عدد  اكبر  خف 
يتميز  الصنف  هذا  الن 
على  الثمار  عدد  بكثرة 
اجراء  عدم  وان  الشمراخ 
الثمار صغيرة  يجعل  اخلف 
لذا  النوعية  ورديئة  احلجم 
الطريق  بهذه  اخلف  يجرى 
متميزة  ثمار  على  للحصول 

احلجم وجيدة النوعية.

- إزالة شماريخ كاملة بحيث يترك 
30 شمراخ على العذق الواحد.

تترك  بحيث  كاملة  عذوق  إزالة   -
عشرة عذوق على النخلة.

- إزالة الثمار حبة حبة وتترك 10-
12 ثمرة على الشمراخ وتبقى الثمار 
على الشمراخ بشكل متبادل وتزال 

الثمار احلبات املتجاورة واملتقابلة.

يف شهر أيار

دقلة 
نور

خصي العذوق )إزالة مجموعة من 
الشماريخ من وسط العذق(

مع عملية 
وكذلك التلقيح الثمار  حجم  لزيادة 

وتقليل  العذوق  لتهوية 
الفسيولوجية  االضرار 

وخاصة التشطيب.

- إزالة شماريخ كاملة بحيث يترك 
40 شمراخ على العذق الواحد.

تترك  بحيث  كاملة  عذوق  إزالة   -
10-12 عذق على النخلة.

يف شهر أيار

البرحي

خصي العذوق )إزالة مجموعة من 
الشماريخ من وسط العذق(.

مع عملية 
التلقيح

عدد  بكثرة  البرحي  يتميز 
لذا  العذق  يف  الشماريخ 
من  للتقليل  اخلف  يجرى 
تزاحم الشماريخ واحلصول 
النوعية  جيدة  ثمار  على 

وكبيرة احلجم.

- إزالة شماريخ كاملة بحيث يترك 
40 شمراخ على العذق الواحد.

تترك  بحيث  كاملة  عذوق  إزالة   -
10-12 عذق على النخلة.

يف شهر أيار
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وعمليات اخلف التي جترى على ثمار صنفي املجهول والبرحي مع كلفة العملية حسب مزراع 
شركة البركة واملطبقة عمليا من قبل )املهندس محمود التميمي، 2018( كما يلي:

طريقة اخلفالصنف

عدد 
الشماريخ 

املتبقية بعد 
اخلف

عدد
الثمار
على 

الشمراخ

عدد العذوق 
املتبقية بعد 

اخلف

معدل وزن 
الثمرة
عند 

النضج/غ

معدل وزن 
العذق عند 
النضج/كغ

معدل 
إنتاجية 
العامل/
اليوم

ككلفة 
الشجرة/

دينار

راتب العامل 
الشهري

املجهول

إزالة عذوق وشماريخ 
وتفريط الثمار وابقاء 

14 ثمرة/شمراخ وتوجيه 

العذوق وتربيطها

35-301412-1030-257.5111.66350

البرحي
إزالة عذوق وشماريخ 

وتوجيه العذوق 
وتربيطها

5030-2512-101624-20101.166
 350
دينار

الشروط الواجب اتباعها عند تنفيذ عملية الخف 
1- يف املناطق منخفضة الرطوبة، يفضل إزالة عذوق كاملة، ويف املناطق عالية الرطوبة يفضل 

إزالة الشماريخ من وسط العذق لتسهيل حركة الهواء ومنع تراكم الرطوبة حول الثمار.
2- إن الشماريخ اخلارجية للعذوق حتمل ثماراً أكبر من الداخلية، لذا عند إجراء عملية اخلف 

يفضل إزالة الشماريخ الداخلية.
3- كلما كان اخلف مبكراً كان التأثير يف زيادة احلجم وحتسني صفات الثمار أفضل.

4- إن خف العذوق يؤدي إلى التقليل من وزن العذوق ويجعلها أخف وزناً وغير معرضة للكسر 
مقارنًة بتلك التي لم جترى لها عملية اخلف.

5- يفضل إزالة جميع العذوق يف النخيل الفتي يف سنوات إنتاجه األولى لتشجيع تكوين منو 
خضري جيد وعدم تركها حتمل ثماراً أكثر من قابليتها.

6- يفضل تأجيل عملية اخلف للشماريخ الزهرية أثناء التلقيح ملا بعد أمتام العقد، وان ال يقطع 
قلب السباطه )الشماريخ الوسطى( أثناء عملية التلقيح وقبل بروزها بوضوح.

7- بعض األصناف تتأثر باخلف الزائد عن احلد وتسبب تقشر الثمار )انفصال القشرة عن 
اللحم( وحدوث تشققات يف الثمار أو أسوداد طرف الثمار، وخاصة يف األماكن الرطبة.

8- يجب عدم إزالة الشماريخ اخلارجية كاملة كما يحدث لقلب العذق ألن ذلك يؤدى إلى موت 
العراجني وجفافها.

- النسبة املثالية للخف يجب أال تزيد عن 40 %، ويجب أن يكون احلد األدنى للخف ملعظم األصناف 
بحدود ) 20-35( ثمرة يف الشمراخ الواحد، وعدد الشماريخ )30-50( شمراخ، لضمان محصول جيد.
9- احلرص على أن يتم اخلف على النخلة الواحدة بنفس األسلوب حى يتم التجانس واحلصول 

على حجم ونوعية واحدة.
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دراسات على الخف
اجريت العديد من معامالت اخلف على صنف دقلة نور وكانت املعامالت يف احد التجارب كما 

يلي:
1- بدون خف.

1- خف العذق بقطع اطراف الشماريخ مع إزالة عدد من الشماريخ من وسط العذق ومبا ميثل 
خف 50 % وذلك اثناء اجراء عملية التلقيح.

1- خف العذق بازلة ثلثي ثمار الشمراخ أي بنسبة 75 % من احلاصل. 
1- نفس املعاملة الثالثة ولكن تتم يف شهر حزيران /يونيو.

وكانت النتائج للتجربة كما يلي:
- الثمار يف املعاملة األولى بدون خف جميعها صغيرة وتقع ضمن ثمار الدرجة الثالثة لنوعية 

الثمار.
- الثمار يف املعامالت االخرى كانت من الدرجة األولى والثانية من حيث النوعية.

- اخلف املتأخر لم يعطي ثمارا جيدة كاخلف املبكر وقت التلقيح.
- اخلف الشديد اعطى حاصل غير اقتصادي ولكنه يسرع يف النضج.

وأشار )الشرباصي، 2018( المثلة ملعامالت اخلف التي جترى على بعض األصناف التي حتتاج 
إلى معامالت خف خاصة، وكما يلي:

• صنف دقله نور
من األصناف ذات الشماريخ الطويلة والى يتم اخلف فيها بإزالة الثلث السفلى من شماريخ 

العرجون الواحد، أو إزالة الشماريخ الوسطى )قلب العرجون(، أو الطريقتان معا.
• صنف السمانى

من األصناف التي متتاز بكبر حجم ثمارها، يتم فيها اخلف بطريقتان، األولى هى إزالة أطراف 
الشماريخ الزهرية أثناء عملية التلقيح وهذه متثل 15 إلى 20 % من طول الشماريخ والثانية إزالة 

قلب العرجون )الشماريخ الزهرية الوسطى( ومتثل حوالي 15 %.
• صنف البرحى 

يتم عند التلقيح إزالة 1-2 سم من طول الشماريخ الزهرية أوبعد العقد، ويتم إزالة 25-15 % 
من قلب العذق )الشماريخ الوسطى(، وعندها يصل عدد الشماريخ على العرجون الواحد 50–60 

شمراخ وعدد الثمار يف كل شمراخ يصل إلى 20-25 ثمرة.
• صنف اخلضراوى 

من األصناف قصرة الشمارخ الزهرية، وفى هذه األصناف يتم اخلف من قلب العذق )الشماريخ 
الشماريخ 40-60 شمراخ،  الكلى،حيث يصل عدد  % من احلجم   15-10 الوسطى( وهذا ميثل 

ويكون عدد الثمار يف العذق 800-1200 ثمرة. 
• املجهول 

لتميزه باحلجم الكبير ونظراً  هذا الصنف يتم عليه إجراء معظم أنواع عمليات اخلف،نظراً 
لتسويقه بعدد الثمار وليس بالوزن فقط، وايضاً ألن عند كبر حجم الثمار على الشماريخ يحدث 
تزاحم، وبالتالى تؤدي إلى سهولة اإلصابة باألمراض وعمليات التشوه وعدم وجود جتانس يف 

الثمار، ويتم اخلف كاآلتي:
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- خف عدد العراجني إلى 10-14 عرجون )حسب عمر وحجم األشجار(.
- خف الشماريخ وخاصة من قلب العذق )الشماريخ الوسطى 4-6(شماريخ، بحيث يصل عدد 

الشماريخ يف العرجون الواحد )40-50 شمراخ(
- خف الثمار وذلك بترك ثمره وإزالة الثمرة الي تليها بحيث يصل عدد الثمار يف الشمراخ 
الواحد )400 ثمرة(  العرجون  الثمار يف  الواحد بني 10-15 ثمرة، وفى هذه احلالة تصل عدد 

واحملصول الكلى للشجرة ) 50-70 كغ(.

)Leaf/Punch Ratio( نسبة األوراق للعذوق
هناك عالقة موجبه بني عدد األوراق اخلضراء والفعالة فسيولوجيا وحيويا والتي تترك على 
النخلة بعد عملية التقليم لألوراق وكمية وجودة احملصول ويعبر عن هذه العالقة عدد األوراق 
اخلضراء/لكل عذق ثمري )Leaf/Punch Ratio( وهي أكثر استخداما يف حتديد هذه العالقة 
لسهولة حسابها أو ميكن التعبير عنها بانها املساحة الورقية اخلضراء للعذق الواحد أو لعدد معني 
من الثمار وهذه النسبة ليست ثابتة بل تعتمد على طبيعة الصنف وكذلك منطقة الزراعة من حيث 

الرطوبة واجلفاف بشكل خاص، و من العوامل املؤثرة يف حتديد هذه النسبة هي:

1- خاصية أو طبيعة الصنف في عدد الطلع المنتج
تختلف األصناف يف عدد الطلع املنتج سنويا وهذه خاصية مرتبطة بالصنف فهناك أصناف 
تتميز بقدرتها على إنتاج عدد كبير من الطلع )النورات الزهرية( أي القدرة على اإلنتاج العالي، و 
تتأثر هذه اخلاصية بعوامل اخرى ومرتبطة بظاهرة تبادل احلمل وبالتالي تؤثر على عدد األوراق 

يف النخلة لذا يجب مراعاة عدد األوراق املناسب عند اجراء عملية التقليم.

2- عمر االشجار
كلما تقدمت النخلة بالعمر كلما انخفض املعدل السنوي إلنتاج األوراق اجلديدة ولوحظ ذلك يف 
 (2002) Zaid and Dewet صنف دقلة نور حيث يبدا هذا االنخفاض بعد عمر 20 سنة، و أشار
إلى ان العدد املناسب الذي يجب تركه من السعف هو 8-10 سعفات لكل عذق ثمري، وان السعفة 
الواحدة كافية لتغذية كمية من الثمار قدرها 1.5 كغ أي ان كل عشر سعفات تغذي 15 كغ من 
الثمار واذا تركنا على النخلة مثال 6 عذوق بواقع 150 كغ فأننا نتحاج ما يقابلها إلى 100 سعفة 

خضراء 

3- العمليات الزراعية
تؤثر العمليات الزراعية وخاصة الري والتسميد على قوة منو النخلة وعلى عدد األوراق التي 

تنتجها سنويا وهذا ينعكس على اإلنتاج الثمري.

4- العوامل المناخية وخاصة نسبة الرطوبة
النخلة  على  تركها  يجب  التي  األوراق  عدد  على  املنطقة  يف  السائدة  املناخية  العوامل  توثر 
ففي املناطق مرتفعة احلرارة تستهلك النخلة كميات عالية من الكربوهيدرات يف عملية التنفس 
الالزمة  الكربوهيدرات  لتوفير  الورقية  املساحة  زيادة  يتطلب  االخرى وهذا  والعمليات احليوية 
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تقليم  يجب  الرطوبة  عالية  املناطق  يف  بينما  املرتفع  التنفس  وملعدل  األوراق  ومنو  الثمار  لنمو 
السعف األخضر وإزالة اكبر عدد من األوراق اسفل منطقة الثمار لتهوية العذوق ومن االصابة 

باألضرار الفسيولوجية مثل )التشطيب والذنب األسود(.

العالقة بين التقليم والخف
ضرورة ان يكون هناك تناسب ين التقليم واخلف خللق حالة من التوازن بني النمو اخلضري 
والثمري، ويف دراسة للموضوع قام بها Mathez and Bliss (1942) للمقارنة بني عدد األوراق 
اخلضراء على النخلة وعدد الثمار املتروكة يف العذق لكل ورقة خضراء ومساحة الورقة اخلضراء 
ظاهرة  ومنع  واخلضري  الثمري  التوازن  لتنظيم  الشجرة  عمر  وحسب  نور  دقلة  صنف  يف 

املعاومة)تبادل احلمل( وكانت النتائج كما يلي:

عمر أو حجم 
الشجرة

عدد األوراق 
اخلضراء

عدد الثمار يف 
العذق/ورقة

متوسطة مساحة 
الورقة )قدم مربع(

10412547.7-115كبيرة

9111644.3-107متوسطة

7810042.9-90صغيرة

أوضحت النتائج:
- إن استمرار احلمل السنوي للنخلة وجتنب ظاهرة املعاومة يتطلب تنفيذ املعامالت أعاله.

- استخدام نسبة عدد الثمار لكل سعفة أكثر تعبيرا عن العالقة من عذق/سعفة وذلك لتجنب 
التباين يف حجم العذق.

يف دراسة على ثالثة أصناف مصرية نامية يف الصحراء الغربية هي الزغلول والسماني واحلياني 
نفذت من قبل Hegazi and Sallam (2007) مت توحيد عدد العذوق املتروكة على النخلة بثمانية 
إزالة لألوراق األكبر سنا وترك لكل عذق عدد من األوراق وفق النسب  عذوق واجريت عملية 

التالية 1:6 و1:8 و10: 1 و1:12 أي ترك 48 و64 و80 و96 وكانت النتائج كما يلي:
النسبة  وهي  لكل عذق  أوراق   10 نسبة  األوراق حتى  زيادة عدد  مع  معنويا  اإلنتاج  زيادة   -1

األفضل ولألصناف الثالثة.
2- حتسنت خواص الثمار )وزن الثمرة، وزن اللحم، ونسبة املواد الصلبة الذائبة الكلية( وانخفض 

وزن البذرة.
3- للتغلب على ظاهرة تبادل احلمل وتقليل التساقط املبكر يف الثمار يف صنف الزغلول يترك 

لكل عذق 10 سعفات
يف دراسة مماثلة قام بها Al-Salman (2012) على صنف اخلالص يف منطقة االحساء والتي 
استمرت لثالث مواسم متتالية حيث قام بتثبيت عدد العذوق على النخلة بثمانية عذوق وحدد 
عدد األوراق التي تترك لكل عذق وفق النسب التالية 1:6 و1:8 و10: 1 و1:12 أي ترك 48 و64 
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و80 و96 ورقة على النخلة حسب املعامالت على التوالي وكانت النتائج:
1- زيادة تدريجية يف احملصول مع زيادة عدد األوراق املتروكة لكل عذق وصلت إلى نسبة 

164 % كمتوسط للمواسم الثالث بني اقل نسبة تقليم وأعلى نسبة تقليم.
2- افضل نسبة تقليم لصنف اخلالص هي ترك 12 وره لكل عذق يف منطقة االحساء.

عالقة السعف األخضر بعمليات التقليم وخف الثمار والعمليات األخرى وتأثيرها 
على إنتاجية النخلة

االعتقاد السائد بني الباحثني هو أنه عند توافر الظروف املالئمة لنمو النخلة يتناسب حملها 
أو إنتاجها مع عدد السعف األخضر الذي حتمله، كما أن نسبة السعف إلى الثمار )ولو أنها غير 
معروفة على وجه التحديد( يجب أن ال تنخفض عن حد معني، ومن املعروف أنه ال توجد سعفتان 
بالعمر نفسه على النخلة الواحدة، ولكن من الضروري احتفاظ أشجار نخيل التمر بعدد كاٍف 
من السعف األخضر لضمان احلصول على أقصى إنتاجية من الثمار إال يف حاالت معينة تدعو 
إلى إزالة السعف، مثاًل إزالة بعض السعف األخضر خلدمة العذوق الثمرية أو قد يكون السعف 

مصاباً مبرض معني أو بدأ باجلفاف.
إن أوراق النباتات تقوم بعملية التركيب الضوئي يف وجود املاء واملادة اخلضراء )اليخضور أو 
)غذاء  السكريات  تكوين  ذلك  وينتج عن  الكربون،  أوكسيد  وثنائي  الشمس  وأشعة  الكلوروفيل( 
النباتات(. لذا فإن السكريات تعتبر ضرورية إلنتاج السعف اجلديد واجلذور ومنو اجلذع ونضج 
الثمار. ففي حالة تصنيع الشجرة للسكريات بكميات أكثر من احلاجة الستهالكها، تصل الكمية 
الزائدة عن االستهالك إلى جذع النخلة، حيث يتحول تدريجياً إلى نشاء. ولوحظ انه عند إجراء 
حتليل ألنسجة جذوع الشجرة بأن هناك احتياطياً للمحتويات النشوية فيها وبكميات عالية يف 
أواخر الصيف، إال أنها تأخذ باالنخفاض خالل الفترة ما بني حزيران/ يونيو، ومتوز/يوليو، ويعزى 
ذلك إلى الزيادة يف استهالك املواد الغذائية. إال أنه يحدث يف خالل هذه الفترة منو سريع للسعف 
احلديث واجلذع والثمار، لذا فقد حتتاج هذه األجزاء إلى مواد سكرية بكميات أكثر وتستهلك بنسب 
أكثر من السعف القدمي، وتبعاً لذلك فإنه من الضروري خالل شهور الشتاء وأوائل الربيع أن يزداد 

)االحتفاظ  السكريات  إنتاج 
بعدد كاٍف من السعف األخضر 
التركيب  بعمليات  للقيام 
الضوئي( ليسد النقص يف هذا 
الغذائية.  املواد  من  االحتياطي 
يكون  السعف  أن  املالحظ  من 
الشتاء  جداً خالل شهور  فعاالً 
احتياطي  تراكم  يصل  عندما 
يف  أقصاه  إلى  الغذائية  املواد 
النخلة. والشكل رقم )1( يوضح 
خالل  النخلة  ونشاط  فعالية 

شهور السنة املختلفة.
الشكل رقم )1(. نشاط النخلة خالل شهور السنة املختلفة.

)املصدر، غالب، 2004(

نشاط النخلة خالل أشهر السنة



357

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

وعليه فمن املنطق إذاً توقع أن الكمية االجمالية للمواد الكاربوهيدراتية املتكونة يف النخلة لها 
عالقة مباشرة بكمية السعف األخضر التي حتملها الشجرة. لذا فإنه من الضروري ترك جميع 
السعف األخضر على الشجرة دون قطعه خالل فترة اخلريف والشتاء والربيع، على أن يتم تقليم 
التقليم على  الزيادة يف كثافته، عندئذ يقتصر  الربيع وأوائل الصيف بسبب  أواخر  السعف يف 
إزالة السعف الكثيف حتت عذوق الثمار، حيث إن بقاءه قد يعيق خدمة العذوق أو قد يتسبب يف 
رداءة نوعية الثمار. وذلك ألن ارتفاع الرطوبة يف بعض املناطق بعد شهر متوز/ يوليو يساعد على 

.)Black Nose( أو أسوداد الذنب )Checking( زيادة تعرض الثمار لإلصابة بعاهات التشطيب
أوضحت التجارب التي أجريت على بعض األصناف أن النخيل البالغ الذي يتراوح عمره ما بني 
10-15 سنة أو أكثر يحتاج من 50-90 سعفة خضراء كحد أقصى و40-50 سعفة خضراء كحد 
أدنى لضمان أقصى إنتاجية من الثمار معتمداً على الصنف وحيويته، وأن زيادة السعف عن هذه 
الكمية وإبقاءه على النخلة قد يؤدي إلى تزاحمها وباألخص يف املنطقة حتت العذوق الثمرية مما 
يعرضها إلى اإلصابة ببعض األمراض أثناء نضجها وخاصة يف منتصف الصيف. إضافة إلى 
ذلك، فإن زيادة السعف عن تلك احلدود يف بداية جني احملصول يؤدي إلى تنافس السعف مع 
الثمار على كميات املاء املتوفرة وباألخص يف فترة تقليل اإلرواء، أثناء موسم اجلني، وتنتج النخلة 

حتت هذه الظروف ثماراً ذات نوعية رديئة. 
وعليه ينصح بترك ما ال يقل عن 40-50 سعفة خضراء على النخلة الواحدة، يف أي وقت مع 
إنتاج  أن معدل  االعتبار  بعني  يؤخذ  أن  النخلة، على  ونشاط وحيوية  املناخية  الظروف  مراعاة 
النخلة يبلغ 20 سعفة سنوياً، وضرورة إبقاء السعف حتى يصبح عمره 5-6 سنوات قبل إزالته، 
وذلك ألن فعالية السعفة تختلف باختالف عمرها. فكلما زاد عمر السعفة انخفضت فعاليتها يف 
التركيب الضوئي وإنتاج السكريات، إال أن قدرتها على تصنيع الغذاء قد تبلغ ذروتها عندما يكون 
عمر السعفة سنة واحدة. ثم تأخذ باالنخفاض يف السنة الثانية وتستمر باالنخفاض حتى تصل 
إلى 65 % يف السنة الرابعة، وهنا تأتي أهمية ترك السعف األخضر على النخلة، وأن تقتصر 
إزالة السعف على الذي يتجاوز عمره األربع سنوات والسعف اليابس القدمي. كما أن ملوقع السعفة 
أهمية يف إنتاجية النخلة، فكلما كانت قريبة من قاعدة الساق الثمري )العرجون( كان لها تأثير 
العراجني. فالسعف  من منشأ  هو األكثر بعداً  أوضح على اإلنتاجية، وأن السعف األكثر عمراً 
النامية. وهناك محاوالت لتحديد النسبة املالئمة بني  أكثر بعداً من القمة  القدمي يكون دائماً 
عدد السعف والعذوق الثمرية وبني السعف والثمار على نخلة التمر. ويساعد حتديد هذه النسب 
املزارع يف التغلب على ظاهرة املعاومة عن طريق موازنة نشاط النخلة، إال أن املشكلة الوحيدة 
يف حتديد مثل هذه النسب هي أن كفاءة السعف تقل مع العمر. كما أنه ال توجد سعفتان بالعمر 
نفسه على نخلة واحدة، ومع ذلك فقد أمكن حتديد نسبة )5-7( سعفات للعذق الواحد. وقد 
البيئية احمللية وعمليات خدمة  النسبة من صنف ألخر، كما تعتمد على الظروف  تختلف هذه 
النخلة. وتشير الدراسات إلى أن ترك 8-10 سعفات للعذق الواحد يف الظروف البيئية املالئمة 
يؤدي إلى حتقيق إنتاجية عالية دون أن يؤثر ذلك على انخفاض عدد األزهار التي حتملها النخلة 
يف السنة الثانية، وأن النخلة البالغة بإمكانها أن حتمل من 10-14 عذقاً دون أن يؤثر ذلك على 

انخفاض إنتاجيتها يف املوسم الثاني. 
وقام Nixon، (1957) بعدة جتارب على التقليم يف الواليات املتحدة األمريكية منها جتربة تأثير 
عدد األوراق وعمر الورقة على حاصل نخلة التمر صنف البرحى وكانت معامالت التجربة كما يلي:
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عدد األوراق على النخلةعمر الورقة )سنة(

4-1100

5-1125

6-1150

جميعها وإزالة 50 ورقة حديثة6-3

وكانت نتائج التجربة:
1- لم يكن الختالف عدد األوراق املتروكة على النخلة من 100 إلى 150 ورقة أي تأثير على 

احملصول.
2- إزالة 50 ورقة حديثة وبعمر 1-2 سنة سبب انخفاض احملصول بنسبة كبيرة وكذلك انخفاض 

نسبة الثمار من الدرجة األولى وانخفاض وزن الثمرة وتأخر نضج الثمار.
3- انخفاض عدد النورات الزهرية يف املوسم التالي.

 ويف جتربة اخرى ملعرفة تأثير مكان أو موقع الورقة وقربها من العذق يف صنف البرحي على 
اإلنتاج حيث كانت معامالت التقليم:

- ترك 40 ورقة حديثة على جانب واحد من النخلة وإزالة األوراق األكبر عمرا وجميع أوراق 
اجلانب املقابل.

- تركت جميع العذوق بدون خف.
- ترك اربعة عذوق يف أعلى كل جهة من النخلة.

1- لوحظ من هذه املعامالت ان متوسط وزن الثمرة كان اكبر يف اجلانب الذي لم تزال أوراقه 
وان إزالة األوراق من حول العذق سبب انخفاض وزن الثمرة والبذرة.

2- كلما زاد قرب األوراق من العذق زادت كمية احملصول وحتسن منو الثمار.
الضوئي  التركيب  منخفضة  تكون  االثمار  منطقة  عن  والبعيدة  واملسنة  القدمية  األوراق   -3

وتأثيرها على اإلنتاج قليل.

)Alternate bearing( )الحمل المتناوب )المعاومة
احلمل احملول )Biennial Bearing( أو احلمل املتناوب يعني غزارة احلمل يف سنة يليها انعدام أو قلة 
احلمل يف السنة التالية، وهذه الدورة قد تكون على الشجرة بكاملها أو على جزء منها، ورمبا حتدث 
حالة انعدام أو قلة احلاصل لسنتني متتاليتني تليها سنة من احلمل الغزير والعكس صحيح. ويسمى 
احلمل غير املنتظم )Irregular bearing(. وتعزى أسباب هذه احلالة إلى قلة عدد األزهار، وانخفاض 
نسبة العقد، وزيادة نسبة التساقط، تعد املعاومة اقتصادياً من الظواهر السلبية التي تواجه اشجار 
الفاكهة املثمرة، ففي سنة احلمل الغزير، تكون ثماره صغيرة ورديئة املواصفات االستهالكية والتصنيعية، 
مقارنًة بالثمار الناجتة من أشجار مماثلة ذات حمل ثمري طبيعي، هذا إضافة إلى أن غزارة اإلثمار 
الظواهر  تأثيرات هذه  تختلف  الثمار.  ثقل  بسبب  إثمارها  وأعضاء  فروعها  ر  وتكسِّ الشجرة  تضعف 
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حسب أنواع األشجار املثمرة، ولكنها تشترك جميعها يف استنفاد املدخرات الغذائية من األشجار يف 
سنة حملها الغزير وعدم قدرتها على تكوين البراعم الزهرية الالزمة للسنة القادمة. وميكن أن يكون 
تبادل احلمل الثمري عاماً أو جزئياً حسب السنة التي تلي سنة غزارة اإلنتاج الثمري، مما يؤدي إلى 
إعاقة خسارة املزارع لكلف اخلدمات الزراعية )تسميد ومكافحة اآلفات وري وغيرها(، والتي تتطلب 

نفقات باهظة، حيث لن تتوافر اإلمكانية الالزمة لتعويضها مادياً يف نهاية املوسم اإلنتاجي.
إن عدداً من أصناف احلمضيات، وكثيراً من أصناف التفاحيات، ونخيل البلح والزيتون واملاجنا 
والكاكي والبيكان والزبدية وبعض أصناف اللوزيات والفستق احللبي، تظهر معاومة واضحة، ويقل 
ظهورها أو ينعدم عند بعض أنواع األشجار املثمرة األخرى، مثل معظم أصناف احلمضيات والنبق 

والسدر وبعض أصناف اللوزيات.

 نخلة التمر والمعاومة 
 النخلة الفتيه تبدأ اول إزهارها بتكوين طلعة واحدة واثنتان ثم يتزايد العدد مع منو النخلة حتى 
تصل إلى اقصى عدد لها يف عمر 8-10 سنوات فعدد البراعم الزهرية التي تتحور إلى طلع )نورات 
25 وحسب   - املذكرة يصل بني صفر  املؤنثة ويف  االشجار  برعم يف    30-10 بني  يتراوح  الزهرية( 
األصناف فهناك أصناف متتاز بكثرة عدد الطلع الذي تكونه سنويا )البرحي/اخلصاب/ شهل( حيث 
تكون 15-30 طلعة وأصناف قليلة الطلع مثل )صالني/بومعان/خاطري( وهذا أيضا يعتمد على توفر 
تبادل احلمل على األشجار داخل  الغذائية لألشجار، وتظهر حالة  املناسبة واحلالة  البيئية  العوامل 

البستان الواحد والتي قد تكون يف عمر واحد ومن صنف واحد، وحتظى بعمليات خدمة متماثلة. 

أسباب حدوث المعاومة
وحددت البحوث والدراسات أسباب هذه احلالة مبا يلي:

العوامل الداخلية 
شغلت مسألة تكون البراعم الزهرية العلماء لفترة طويلة وأصبح االعتقاد أن ألشعة الشمس تأثيراً 
كبيراً يف تكون مواد خاصة تؤثر على تكون األزهار، بعدها ظهرت نظرية تركيز العصارة اخللوية التي 
استندت على أن اإلضاءة تعمل على تكون املواد العضوية والسكريات التي تتراكم يف اخللية مع املواد 
النيتروجينية، وأن سيادة املواد العضوية والسكريات ستؤدي إلى تكون البراعم الزهرية، أما إذا حصل 
العكس وزادت املواد النيتروجينية فإن النمو اخلضري سيكون هو السائد، ومن هذه النظرية برزت 
فرضية اعتماد التزهير على املخزون الغذائي املتجمع يف مناطق النمو، وهو األساس لتكون مبادئ 
اإلزهار، وإال فإن النمو اخلضري سيكون مستمراً، وبعدها افترض أن للنشا دور مهم يف تكون البراعم 
الزهرية، ويف ضوء ذلك فسرت احلالة على أن األشجار يف سنة احلمل الغزير تستنزف جميع املواد 
الغذائية املخزنة وعندها ال تستطيع أن تكون براعم زهرية يف السنة القادمة بسبب عدم توافر املخزون 
املخزون  ويعتمد  والزهرية.  اخلضرية  البراعم  بني  التنافس  حالة  وبسبب  لنموها،  الالزم  الغذائي 
تتأثر مساحتها السطحية بعدة مؤثرات )اإلصابات  التي  الغذائية  املواد  الورقة مصنع  الغذائي على 
احلشرية واملرضية، ودرجات احلرارة املرتفعة واملنخفضة، وشدة الرياح، وعمليات التقليم، وعمليات 
اخلف(. ثم ظهرت نظرية تنسب إلى )Kraybil وKrams( اعتمدت على نسبة املواد الكربوهيدراتية 
إلى املركبات النتروجينية )C/N Ratio( وتؤكد على أنه يف سنة احلمل الغزير تتكون كميات كبيرة من 
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الكربوهيدرات مع كمية قليلة من املركبات النتروجينية وهذا يؤدي إلى تكون براعم زهرية كثيرة، أما 
يف سنة احلمل اخلفيف فنسبة الكربوهيدرات إلى النتروجني تكون أقل وبالتالي تتكون منوات خضرية 
وتقل األزهار أو تنعدم. ويف عام 1936 اقترح شاليخان )Chailakhyan( وجود هرمون طبيعي ينظم 
عملية التزهير أطلق عليه اسم الفلورجني )Florigen( الذي يتكون يف األوراق بفعل أطوال موجية من 
الضوء وينتقل إلى مواقع النمو لتشجيع تكون مبادئ األزهار، ويفسر احلمل اخلفيف نتيجة لوجود 
مستويات غير كافية من هذا الهرمون يف السنة السابقة للحمل أي يف سنة احلمل الغزير. ثم ظهرت 
سيطرة الهرمونات الطبيعية على منو وتطور الثمار خالل املراحل املختلفة من العقد حتى النضج، 
ويعزى سبب بقاء الثمار احملتوية على البذور على األشجار فترة أطول مقارنة بالثمار الالبذرية، هو 
أن الثمار البذرية حتتوي على تراكيز عالية من الهرمونات الطبيعية التي متنع تكون منطقة االنفصال 
وتشجيع تدفق املواد الغذائية إلى الثمار. أما يف األصناف عدمية البذور طبيعياً )املوز، والبرتقال أبو 
سرة، والعنب عدمي البذور( فإن قشرة الثمرة تقوم بدور البذور. إن انتظام حمل األشجار يعتمد على:

- الغذاء املخزن.
- كفاءة األوراق يف التصنيع الغذائي.

- فعالية الهرمونات الطبيعية.
- العوامل الفسيولوجية والتركيبية لألشجار.

العوامل البيئية
الرطوبة  ونسبة  احلرارة،  ودرجة  الضوء،  إنتاج احملصول هي  املؤثرة يف  الرئيسة  العوامل  إن 
يف  تغير  أي  إن  والصرف.  األرضي،  املاء  مستوى  وارتفاع  وامللوحة،  والتهوية،  التربة،  وخصوبة 
تؤثر على نسبة  التلقيح  الغزيرة يف وقت  السابقة كارتفاع احلرارة واجلفاف واألمطار  العوامل 
العقد وجناح عمليتي التلقيح واإلخصاب، كما أن انخفاض درجات احلرارة والصقيع تسبب موت 

األزهار وعقم حبوب الطلع. كما أن نقص املساحة الورقية يؤدي إلى قلة الغذاء املخزن.

العامل الوراثي
يعتقد أن هناك سيطرة وراثية على ظاهرة تبادل احلمل ولكنها ليست واضحة بشكل جيد، فقد 
لوحظ أن صنف معني من األشجار املثمرة يظهر يف منطقة معينة سلوك طبيعي يف انتظام احلمل 
بينما يظهر نفس الصنف سلوكاً مغايراً يف منطقة أخرى. إن ظاهرة تبادل احلمل تظهر يف العديد 

من أشجار الفاكهة منها الزيتون، واملاجنو، والتفاح، والبرتقال، والفستق، والنخيل.

إجراءات السيطرة على تبادل الحمل
التساقط،  مراعاة  مع  الغزير  ومتوازن يف سنة احلمل  منتظم  بشكل  إجراء عملية اخلف   -1

والعمل على تقليل تساقط األزهار والثمار يف سنة احلمل اخلفيف.
التربة(  وعوامل  والضوء،  احلرارة،  )درجة  اإلنتاج  على  املؤثرة  للعوامل  األمثل  االستعمال   -2

للحصول على إنتاج جيد.
3- إجراء التقليم بشكل منتظم مع مراعاة قوة منو األشجار ومراعاة النسبة بني النمو اخلضري 
التمر حيث تشير  الشمس، وهذا ما يجب مراعاته يف نخيل  األوراق ألشعة  والثمري، وتعرض 

الدراسات إلى ضرورة ترك من 9–10 سعفات لكل عذق ثمري.
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3- التذليل )التشجير/التقويس(
عملية التذليل هي سحب العذوق الثمرية من بني السعف وتدليتها والعمل على توزيعها بشكل 
منتظم يف رأس النخلة. وجترى هذه العملية قبل تصلب العراجني. وما يجب مالحظته هو أنه 
عندما تكون العذوق الثمرية ثقيلة فيجب أن تربط إلى السعفة املجاورة، أو يوضع العذق على 
احلمل  حالة  ويف  القصيرة  العراجني  ذات  لألصناف  العملية  هذه  وال جترى  املجاورة،  السعفة 
)طول  العذق  ساق  وطول  األصناف،  حسب  أطوالها  يف  تختلف  النخيل  عراجني  إن  اخلفيف. 
العرجون( فالعراجني الطويلة تسمى طروح أو بائنة والعراجني القصيرة تسمى حاضنة،)كبوس( 

هذه تترك بدون حتدير وتسمى النخيل ذات السيقان الثمرية متوسطة الطول )نخلة وسوط(.

الصنفاملسافةتسمية النخلةالصفة

150 سم طروحطويل
فأكثر

البرحي/الهدل/ زاملي/ دقلة نور/ لولو/ الزغلول 
/احلالوي، /احلياني 

150-90 وسوطمتوسط
سم

الزهدي/الساير/اخلالص/خصاب/ فرض اصفر/ 
شيشي/ مطواح 

90 سم حاضنةقصير
فاقل

 حامتي/ خضراوي/صقيعي/ دخيني، سلطانة/ 
حويز 

وتختلف طرائق إجراء هذه العملية حسب مناطق زراعة النخيل:

العراق /البصرة:
يقوم املزارع بإجراء هذه العملية على مرحلتني هما:

1- التفريد )Fruit Bunching( وتسمى التذليل أو التدلية
وجترى بعد التلقيح بشهر أو أكثر خالل منتصف أيار/ مايو - حزيران/ يونيو، وعندما يصبح 
حجم الثمرة العاقدة مبا يساوي حجم حبة الفستق، حيث يتم فصل العذوق الثمرية املتشابكة عن 
بعضها، ويوضع كل عذق على السعفة املجاورة، ويتم توزيع العذوق يف رأس النخلة بشكل دائري 

منتظم. والهدف من عملية التفريد:
- توزيع ثقل العذوق يف رأس النخلة بحيث ال تتركز يف جهة واحدة مما قد يسبب ميالن وانحناء 

رأسها كما يف صنف البرحي.
- تسهل هذه العملية املرحلة الالحقة لها وهي تدلية العذوق.

- تعريض الثمار للضوء مما يزيد من تلونها وحتسني صفاتها.
- سهولة مراقبة احلشرات التي تصيب الثمار وخاصة احلميرة.

- تنظيف العذوق والثمار من الغبار واألتربة والثمار اجلافة واملصابة وإزالة أغلفة الطلع اجلافة.

- ميكن إجراء عملية خف الثمار أثناء عملية التفريد إذا كان حمل النخلة غزيراً وأكثر من طاقتها.
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)Bunch Bending( )2- التدلية )التركيس، التحدير
اإلرطاب خالل منتصف شهر متوز/  بدء  نهاية مرحلة اخلالل وعند  العملية يف  جترى هذه 
يوليو – آب/ أغسطس، حيث يتم رفع العذوق من على السعف الذي كانت تستند عليه وتركها 
مدالة إلى األسفل حيث تكون العراجني قد أصبحت قادرة على حمل العذق الثمري دون اخلوف 
من تكسرها. أما إذا كانت العذوق ثقيلة وكبيرة فتترك على السعفة، وتقطع السعفة قرب محل 
الرياح،  هبوب  عند  الناضجة  الثمار  وسقوط  العذوق  الهتزاز  منعاً  وذلك  عليها  العذق  استناد 

والهدف من هذه العملية:
- تقليل تساقط الثمار الناضجة وتسهيل عملية قطفها.

- تنظيف العذوق من الثمار اجلافة واملتحشفة والغبار واألتربة.
- جمع الشماريخ مع بعضها مما يحافظ على الرطوبة ويقلل من تخلل الرياح اجلافة داخل 
العذق مسببة جفاف الثمار واإلصابة بالضرر الفسلجي الذنب األبيض( أبو خشيم( الذي يسبب 

تدني نوعية الثمار وانخفاض قيمتها التسويقية. 
- سهولة إجراء عملية التكميم.

العراق / وسط العراق
تسمى العملية هنا التركيس، وجترى بعد التلقيح بشهر أو أكثر وتتم بوضع العذق على السعفة 

املجاورة.

المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان
النخة بشكل منتظم  وتوزيعها على قمة  وتدليتها  السعف  الطويلة من بني  العذوق  يتم سحب 
وجترى العملية بعد التلقيح بأكثر من شهر أو بعد عقد الثمار بـ5 أسابيع، وذلك بتدلية العذوق 
وشد العذق بساق سعفة قريبة بحبل من ليف النخيل حتى تساعد السعفة يف حمل ثقل الثمار. 
وتختلف طرق التحدير من منطقة إلى اخرى تبعا للظروف البيئية ففي املناطق عالية الرطوبة 
النسبية والساحلية يقوم الفالح)البيدار( بسحب العذوق من بني السعاف )السعف( وال يربطها 
على ساق السعفة بل يقوس العرجون )حامل العذق( على شكل حرف U مقلوبة ثم يعمل شق على 
قاعدة احد جانبي السعفة االقرب للعذق ويثبت العذق بعد وضع عدد من الشماريخ داخل الشق 
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مع حتميل العذق على السعفة وهذا يكون على ادوار السعف السفلية.
أما يف املناطق الداخلية واجلافة فتجرى العملية بسحب العذوق من بني السعف إلى اخلارج 
ويربط كل عذق إلى اقرب سعفة مجاورة أما يف األصناف قصير العذوق فيربط العذق مباشرة 

على السعفة املجاورة.

تسنيد العذوق
املثمر  الفتي  للنخيل  العملية  هذه  جترى 
ذات  األصناف  مع  وخاصة  األولى  سنواته  يف 
قد  حمله  ثقل  بسبب  التي  الطويلة  العراجني 
إلى  يؤدي  مما  التربة  سطح  إلى  الثمار  تصل 
يتم وضع سنادات  وتعفنها وملعاجلة ذلك  تلفها 
من  العذوق  ترفع  العراجني  حتت  اخلشب  من 

األرض مما مينع تكسرها وسقوطها.

)Fruitbunch Covering or Bagging( )3- التكميم )تغطية العذوق
ولتسهيل  الغير مالئمة  املناخية  العوامل  ووقايتها من بعض  بأغطية حلمايتها  العذوق  تغطية 
عملية القطف وحماية الثمار من بعض اآلفات والطيور، ووصفها )ابن سيدة األندلسي(، وضع 
الكبائس )العذوق( يف أكمة تصونها، وهناك العديد من املمارسات التي يقوم بها املزارعني يف 
موعد  البلد  يف  املعتمدة  الطريقة  وكذلك  العملية  من  الغرض  تختلف حسب  وهي  املجال  هذا 
اجراء العملية، ويتوقف موعد تكميم وتغطية العذوق على العوامل املناخية بشكل رئيسي وخاصة 
محلة  نهاية  العذوق  على  العملية  هذه  وجترى  إجرائها  من  والهدف  احلرارة،  ودرجة  االمطار 
الكمري )املرحلة اخلضراء( وعندما تصل الثمار إلي املرحلة امللونة )اخلالل أو البسر(، وتختلف 

نوعية األكياس )األغطية( املستخدمة يف تغطية العذوق باختالف الهدف من إجرائها كما يلي:
1- للحماية من الطيور فإن األكياس توضع نهاية محلة اخلالل )البسر( وبداية مرحلة الرطب 

وتبقى العذوق مغطاة حتى مرحلة التمر.
2- لتسهيل عملية اجلني فيتم وضع األكياس وتغليف العذوق قبل اجلني بأسبوعني.
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أنواع األغطية
1- األغطية الشبكية 

 تكون عادة بالستيكية بفتحات بابعاد 0.5×0.5 سم متنع تساقط الثمار الناضجة من العذوق 
ومتنع دخول احلشرات وتؤدي هذه األغطية باإلضافة إلي منع تساقط الثمار على األرض إلى 
الشباك دون تساقط أي ثمار  إنزاله وهو ما زال داخل  العذق ويتم  سهولة اجلني حيث يقطع 
وبالتالي تقلل من األيدي العاملة الالزمة جلمع الثمار املتساقطة أثناء إنزال العذق وكذلك يسهل 
اإلمساك بالعذق ونقلة إلي مكان نظيف مما يساعد على عدم تلوث الثمار بالتربة وكذلك حفظ 
تكون  التربة، وعادة  تكثر على سطح  التي  والفطريات  تعرضها لإلصابة باحلشرات  الثمار من 

الوان هذه األغطية بيضاء أو خضراء.

2- األغطية المفتوحة
يف مناطق اإلنتاج التي تتصف بجفاف اجلو وارتفاع درجة احلرارة أثناء نضج الثمار تستخدم 
األغطية التي لها القدرة على االحتفاظ بالرطوبة حيث تغلف العذوق بأكياس بولي أيثلني كبيرة 
احلجم مفتوحة من أسفل للتهوية حيث تؤدي إلى منع تخلل الهواء احلار اجلاف بني الثمار والذي 
تساعد على  فإنها  األكياس  وباستخدام هذه  نوعيتها  وانخفاض  الثمار  زيادة جفاف  إلي  يؤدي 
أيجاد ظروف مناخية داخلية تتميز باحتوائها على نسبة رطوبة مرتفعة وبذلك ال يؤدي ارتفاع 
درجات اجلو اخلارجي إلي األضرار بالثمار وبذلك ميكن احلصول على ثمار ذات نوعية جيدة 

والتغلب على بعض الظروف املناخية الغير مالئمة خاصة السائدة وقت نضج الثمار.

3- األغطية الورقية الشمعية
إذا كانت منطقة إنتاج التمور عالية الرطوبة أو تتصف بهطول أمطار خريفية مبكرة قرب أو 
أثناء فترة نضج الثمار األمر الذي يؤدي إلي سهولة تخمر وتعفن الثمار لذلك تتم تغطية العذوق 
بأغطية ورقية مضافاً إليها نسبة من الشمع حتميها من األمطار، وتشكل هذه األغطية الورقية 
على شكل أسطوانات كبيرة ويتم إدخال العذق بها وتربط نهايتها العليا حول العرجون وفوق 
نقطة تشعب الشماريخ وتترك نهايتها السفلي مفتوحة إال أنه يالحظ أن هذه العملية قد تؤدي 
إلي زيادة نسبة الرطوبة بني الثمار ألنها متنع تخلل الرياح داخلها لذلك فإن عملية خف عدد 
من الشماريخ الوسطية أثناء عملية اخلف تعتبر هامة جداً وكذلك ميكن تفريق الشماريخ عن 
بعضها وذلك باستعمال حلقات من سلك صلب توضع داخل العذق وبالتالي توزيع الشماريخ 
على محيط هذه احللقة وبالتالي تساعد على عدم ارتفاع الرطوبة النسبية داخل األغطية أيضاً 
أن تكون حلقات السلك الصلب املستخدمة غير ملساء بل تكون متعرجة وذلك لضمان ثباتها 
وبقائها وبقاء الشماريخ بني هذه التعرجات ويف هذه احلالة يفضل البدء يف التكييس عند بداية 

مرحلة األرطاب.

4- األغطية السلكية
إذا كان الهدف من إجراء عملية التكميم مكافحة األضرار الناجمة عن بعض احلشرات مثل 
العذوق  بتغطية  ينصح  احلالة  هذه  فإنه يف  الطيور  بعض  تسببها  التي  األضرار  أو  البلح  دبور 
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بأقفاص من السلك املعدني الشبكي الدقيق الفتحات والتي ال تسمح مبرور احلشرات أو الطيور، 
علماً بأن هذه األقفاص السلكية ميكن استخدامها لعدة سنوات.

وفيما يلي بعض االمثل عن عملية التكميم يف بعض دول زراعة النخيل.
1- يف الباكستان تغلف عذوق التمر بكاملها بأكياس كبيرة من خوص النخل على شكل جرار 
تسمى سوند وتربط من فوهاتها عند العراجني قبل جني الثمار بـ 3-4 أسابيع، وعند اجلني يقطع 
العرجون من فوق فوهة الكيس وينزل إلى األرض. والهدف منها منع تساقط الثمار من العذوق 

وتلوثها باألتربة. 
2- يف العراق /البصرة يقوم املزارعون بتكميم العذوق أثناء عملية التدلية أو عند بدء اإلرطاب 
والتلوث  التساقط  من  الثمار  وذلك حلفظ  وبفتحات ضيقة،  الصيد  شباك  نسيج  من  بأكياس 
باألتربة. واألكياس املشبكة مصنوعة من البالستك وابعاد فتحاتها 0.5×0.5 سم وتكون مفتوحة 
تقليل  هو  والهدف  بداخله  العذق  وضع  بعد  واالسفل  األعلى  من  الكيس  ويربط  الطرفني  من 
تساقط الثمار واحملافظة على النوعية اجليدة عند اجلني حيث يقطه العذق مع الكيس وبذلك 

ال تالمس الثمار األرض.
 3- تغلف العذوق يف األماكن اجلافة احلارة بأكياس بالستيكية قبل اإلرطاب للمحافظة على 

الثمار من اجلفاف وحتسني نوعيتها. 
النخيل يف  للعذوق )Date bunch cover( يف مناطق زراعة  واقية  4- تستعمل أغطية ورقية 
التي  الصيفية  األمطار  خاصة  املبكرة  األمطار  من  عليها  للحفاظ  وأريزونا  كاليفورنيا  جنوبي 

اخلريف  وأوائل  الصيف  أواخر  تهطل 
تعفن نسبة  التمور مما يسبب  عند نضج 
األغطية  أفضلها  ان  ووجد  منها  كبيرة 
الكرافيت  املصنوعة من  السمراء  الورقية 
األسمر )Brown A2(، وتعمل على شكل 
اسطوانات أو أنابيب مفتوحة لغرض تهوية 
الثمار تساعد يف  الثمار ووجد إن تغطية 
احملافظة على درجة احلرارة والتي تؤدي 

إلى سرعة نضج الثمار. 
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جترى عملية التكميم بعد دور اخلالل )البسر(، وإذا كممت العذوق قبل ذلك أدت إلى زيادة 
نسبة االصابة باألضرار الفسيولوجية )الذنب األسود والوشم( ألن األغطية تسبب زيادة الرطوبة، 

وميكن حتديد فوائد العملية مبا يلي:
1- حماية الثمار من اإلصابات احلشرية واملرضية.

2- حفظ الثمار من األضرار الفسلجية التي يسببها تساقط األمطار.
3- حماية الثمار من الطيور واالكاروسات والدبابير واجلرذان.

4- تقليل نسبة تساقط الثمار يف مرحلة الرطب وحمايتها من التساقط على األرض.
5- تسهيل جمع الثمار الناضجة عن طريق هز العذوق داخل األكياس فتسقط الثمار الناضجة.

6- حماية الثمار من الغبار واألتربة.
7- تسهيل عملية جني العذوق. 

8- تساعد يف توفير األيدي العاملة وخاصة يف جمع الثمار املتساقطة على األرض.
وتشير الدراسات إلى ان احلرارة العالية يف تونس تسبب زيادة جفاف الثمار لصنف دقلة نور 
وامكن التخلص من ذلك وحتسني نوعية الثمار بعد تغطيتها بأكياس بالستيكية قبل االرطاب، ويف 
املناطق اجلافة لوحظ ان تغطية العذوق بأكياس بولي اثيلني مفتوحة من االسفل للتهوية حسن 
نوعية الثمار وزادت طراوتها ألن هذه العملية تؤدي إلى منع تخلل الهواء احلار واجلاف بني الثمار 
والذي يسبب جفاف الثمار وتدني نوعيتها يف حني ان التغطية باألكياس أدت إلى زيادة الرطوبة 

وحتسني قوامها.
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الدراسات واالبحاث
أشار إبراهيم واجلابري )2001(، إلى أن تكييس ثمار أصناف احلالوي، والزهدي، والساير، 

واخلضراوي، باستعمال أكياس ورقية، وأكياس من البولي اثيلني حسب املعامالت التالية:
- عذق يكيس بالورق األبيض.
- عذق يكيس بالورق االسمر.

- عذق يكيس بالبولي اثيلني الشفاف.
- عذق يكيس بالبولي اثيلني األسود.

- عذق بدون تكييس )مقارنة(.
وأجريت العملية بتكييس العذوق يف 1 نيسان/أبريل بعد عملية التلقيح مباشرة واستمرت عملية 
التكييس طول موسم النمو وحتى موعد جني الثمار يف أيلول/سبتمبر. أدخلت العذوق باألكياس 
يشكل كامل وربطت من األعلى على العرجون وكانت نهايتها السفلى مسدودة, وجميع األكياس 
املستخدمة بأبعاد 60x45 سم ومثقبة بـ 40 ثقبا، قطر الثقب الواحد 0.5 سم ومع مرور الوقت 
ومنو الثمار تبدل األكياس بأخرى اكبر حجما بأبعاد 120x60 سم ومثقبة ب 80 ثقب وبنفس 

القطر وذلك بعد إجراء عملية التدليه يف منتصف حزيران.
وحسبت نسبة اإلصابة بالضرر الفسلجي أبو خشيم بأخذ خمسة شماريخ من كل عذق وحسب 

عدد الثمار املصابة وقسمت على العدد الكلي لثمار العينة حسب املعادلة:

% اإلصابة = عدد الثمار املصابة / عدد الثمار الكلي × 100

وكانت النتائج كما يلي:

أكياس املقارنةالصنف
بولي اثيلني أسمرورق أبيض

معدل أسودشفاف
الصنف

a 19.5814.528.214.934.6016.36احلالوي

8.094.093.581.711.333.28الزهدي

معدل 
a9.30 b5.89 c3.82 d2.96 d 14.13املعاملة

 أحسن املعامالت يف تقليل نسبة اإلصابة بالضرر الفسلجي أبو خشيم هي التغطية بأكياس 
معامالت  أدت  فقد  درست  التي  الصفات  باقي  أما  والشفاف.  األسود  اثيلني  البولي  من 

التكييس إلى:
- زيادة نسبة العقد معنويا وكذلك وزن الثمرة والنسبة املئوية للب الثمرة وزيادة معنوية يف وزن 

العذق عن معاملة املقارنة وكانت أحسن املعامالت يف هذه الصفة هي الورق األسمر.
إلى  وأدت  املقارنة  املكيسه عنها يف معاملة  الثمار  االنفرتيز معنويا يف  إنزمي  فعالية  زيادة   -
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التبكير يف نضج الثمار وكانت نسبة النضج عالية يف الثمار املكيسة بالورق األسمر والبولي اثيلني 
الشفاف.

- خفضت عملية التكييس نسبة اإلصابة بحشرة احلميرة يف الثمار العالقة أو املتساقطة بفارق 
اثيلني  بالورق األسمر والبولي  الثمار غير املكيسة وكانت أحسن املعامالت املكيسة  معنوي عن 
األسود آما يف نسبة االصابة بآفة عنكبوت الغبار فقد انخفضت نسبة اإلصابة معنويا عن معاملة 

املقارنة وكانت أحسن املعامالت هي البولي اثيلني بنوعيه األبيض واألسود.
وقام Bashir واخرون )2015( بدراسة تأثير معامالت تكميم باربعة أنواع مختلفة من األغطية 
أنواع  وكانت  باكستان  يف   )Bahawlpur( بهالبور  منطقة  يف   )Shamran )شامران  صنف  على 
 Glazed paper األكياس املستخدمة يف التجربة )أكياس بولي اثيلني، أكياس ورق أبيض مصقول
تكييس(. متت  بدون  مقارنة  ومعاملة  البروبلني  وأكياس   Art paper مقوى  أبيض  ورق  وأكياس 
تغطية العذوق بطريقة القمع حيث ربطت األكياس على العذق من األعلى وتركت مفتوحه من 
العذوق)التكميم(عند  على  األكياس  ووضعت  كامل  بشكل  العذق  شملت  التغطية  ولكن  االسفل 
اكتمال منو الثمار يف شهر يونيو/حزيران وقبل تساقط االمطار الصيفية)املونسون Monson( يف 
املنطقة والتي يبلغ متوسطها 113 ملم وكررت التجربة لثالث مواسم متتالية ونلخص نتائجها كما 

يف اجلدول رقم )22(.
جدول رقم )22( تأثير معامالت التكميم املختلفة على مواصفات الثمار

نسبة التخمر يف املعاملة
الثمار %

نسبة تساقط الثمار 
%

متوسط وزن العذق 
)كغ(

37.423.33.9املقارنة

13.413.96.7أكياس بولي اثيلني

20.617.35.7أكياس ورق مصقول

20.517.15.5أكياس ورق أبيض مقوى

1515.76.3أكياس بروبلني

ويتضح من التجربة أن عملية التكميم أدت إلى زيادة وزن العذق يف كافة املعامالت وخفضت 
نسبة تساقط الثمار ونسبة التخمر يف الثمار، وتفوقت أكياس البولي اثيلني والبروبلني على أكياس 

الورق وكانت افضل معاملة هي استخدام أكياس البولي اثيلني.
يف جتربة قام بها Perring and Nay (2015) بهدف معرفة تأثير عملية التكميم بأنواع مختلفة 
من األكياس على منع وتقليل االصابات احلشرية يف صنف دقلة نور، وكانت األكياس املستخدم 

يف التجربة كما يلي:
1- أكياس ورق كرافت عملت على شكل قمع مقلوب مت تغطية العذوق فيها.

2- أكياس ورق كرافت+ تنظيف للعذق قبل التكميم.
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.)Polyester mesh bag( 3- أكياس بوليستر منسوجه
4- أكياس بوليستر منسوجه + تنظيف العذق.

بداية  يف  العذوق  تغطية  ومت  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مزرعتني  يف  التجربة  تنفيذ  مت 
تلون الثمار وحتى مرحلة اجلني ودرس تأثير هذه املعامالت على االصابات احلشرية واملرضيه 

والفسلجية وكانت النتائج كما يلي:

رقم 
املعاملةاملعاملة

متوسط 
االصابة 
الكلية 

%

االصابة 
بعثة 

التمور 
%

االصابة 
بالفطريات 

%

الذنب 
األسود 

%

الذبول 
%

تساقط 
الثمار يف 
مرحلة 

الكمري %

15.311.98.84.612.913.7أكياس ورق كرافت1

15.012.06.47.310.02.3أكياس ورق كرافت + تنظيف2

4.41.812.58.213.722.7أكياس بوليستر2

2.51.912.47.214.26.0أكياس بوليستر+تنظيف4

ومن النتائج يتضح لنا:
بعثة  الكلية ونسبة االصابة  تقليل نسبة االصابة  إلى  ادى  البوليستر  أكياس  إن استخدام   -1

التمور مقارنة بأكياس الورق التي خفضت نسبة االصابة بالفطريات والذنب األسود
2- قللت أكياس الورق مع التنظيف من نسبة تساقط الثمار واحلال ينطبق على أكياس البوليستر 

مع التنظيف ولكن الورق تفوقت يف هذه الصفة
ويف دراسة نفذت يف اململكة العربية السعودية للمقارنة بني نوعني من أكياس القماش األبيض 
مختلفة املواصفات واملنشأ األولى كورية الصنع صغيرة الثقوب والثانية سعودية الصنع ثقوبها 
ثالث  والدراسة شملت   )Ephestia( التمر  عثة  بحشرة  االصابة  تقليل  يف  تأثيرها  ملعرفة  اكبر 
أصناف هي )اخلالص، واملنيفي، والصقعي(. (Al-dawood, A.S. 2013) وكانت النتائج كما يلي:

الصنف
نسبة االصابة الكلية بحشرة عثة التمر %

بدون تغطيةغطاء سعوديغطاء كوري

16.716.527خالص

27.129.330.5منيفي

32.440.342.6صقعي
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وبينت النتائج :
1- ان األصناف تختلف يف نسبة االصابة حيث كان أعلى نسبة يف صنف الصقعي يليه املنيفي 

واقلها صنف اخلالص.
2- أدت عملية التغطية إلى خفض نسبة االصابة يف األصناف الثالثة وتفوق الغطاء الكوري 

صغير الثقوب على الغطاء السعودي.
3- ان االصابة باحلشرة تبدأ يف شهر سبتمبر وتصل إلى أعلى مستوى لها يف شهر نوفمبر.

وقام Mostafa واخرون )2014( بتنفيذ جتربة على صنف السيوي بواحة الداخله بجمهورية 
مصر العربية استخدموا فيها معامالت تكميم بأكياس مختلفة ملعرفة تأثيرها على صفات الثمار 

الفيزيائية والكيميائية، وكانت معامالت التجربة كما يلي:
- أكياس بولي اثيلني مثقبة ذات الوان،سوداء وبيضاء وخضراء وزرقاء.

.)Sack cloth( أكياس من اخليش -
.)Guaze( أكياس من الشاش -

ونتائج التجربة حسب تأثير نوع الكيس وتأثيرها على صفات الثمار الكيميائية والفيزيائية مبني 
يف اجلدول رقم )23(.

جدول رقم )23( تأثير معامالت تكميم العذوق على صفات ثمار صنف السيوي الكيميائية والفيزيائية

وزن العذق املعاملة
)كغ(

وزن الثمرة 
)غ(

السكريات 
نسبة الرطوبة %الكلية %

النضج %

9.4810.075.311.884.1بولي اثيلني أبيض

9.419.9775.411.892.8بولي اثيلني أزرق

9.389.9675.111.893.8بولي اثيلني أسود

9.4610.0372.812.670.5بولي اثيلني أخضر

10.2210.5473.214.262.2خيش

10.1010.473.313.163.9شاش

9.159.974.112.280.4مقارنة

يتضح من اجلدول اعاله ان معامالت التغطية بالبولي اثيلني األبيض واألزرق واألسود أدت إلى 
زيادة نسبة النضج وتفوقت على اخليش والشاش.

قام Izadi, Aslmoshtaghi (2015) بتجربة أكياس من القماش األبيض )White cloth( على 
التغطية يف مرحلة اخلالل  صنف كباب يف منطقتي دشستان وتنكستان يف أيران ملعرفة تأثير 
)امللونة( على ذبول الثمار )Fading( حيث أدت معاملة التغطية إلى زيادة حاصل النخلة الكلي 
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وخفض نسبة الذبول وكما مبني يف أدناه:

حاصل النخلةاملعاملة
)كغ(

نسبة املواد 
الصلبة الذائبة 

الكلية %
نسبة الرطوبة 

%
نسبة الذبول

%

تغطية بالقماش 
65.184.619.86.5األبيض

45.38316.427.2املقارنة

الجدوى االقتصادية للتكميم
اإلدارة املزرعية ألوقاف الراجحي تقوم بإجراء عملية التكميم نهاية املرحلة امللونة )اخلالل/
لبعض  التكميم وخاصة  لعملية  االقتصادية  االرطاب ومت حساب اجلدوى  وبدء مرحلة  البسر( 
التمور  أصناف  من  وهو  الونان  صنف  وخاصة  طبيعيا  ثمارها  بتساقط  متتاز  الي  األصناف 
السعودية حيث أجريت عملية التكميم لـ 100 نخلة وعلى النخلة الواحدة تركت 10 عذوق ومت 
حساب كلفة إجراء عملية التكميم من أجور عمال والتي قدرت بـ 300 ريال سعودي وأجور شراء 
ألف كيس وهي 333 ريال سعودي وبذلك تكون كلفة التكميم هي 633 ريال. وحسبت كمية الثمار 
املتساقطة يف األكياس حيث تراوحت بني 750-3000 غ واخذ املتوسط بواقع 2 كغ/كيس وبالتالي 
يكون إجمالي الكمية التي مت جمعها يف األكياس هي )2 × 100 نخلة × 10 عذق( وتكون 2000 
كغ وقدر سعر الكيلوغرام الواحد بريال واحد ويكون العائد هو 2000 ريال وإذا طرح من هذا 
الرقم كلفة العمل وهي 633 ريال يكون الفرق هو 1367 ريال وتقسم على 100 نخلة فيكون العائد 
هو 13.67 ريال إضافة إلى فوائد العملية األخرى التي ذكرت سابقا. )الفدا وابو عيانه،2010(.

عدسة: بيان حفظي مسعود امللحيس
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مع  توضيحها  وميكن  املجهول  صنف  مع  تستخدم  ما  فعادة  االردن  يف  التكميم  عملية  أما   
البركة، حيث تستخدم أكياس مصنعة  العملية ملزارع  التجربة  الواحدة من خالل  للنخلة  الكلفة 
من املشتقات النفطية البوليستر وتسمى باملوسلني نسبة إلى نوع من األقمشة التي كانت تصنع 
من القطن اخلالص يف مدينة املوصل شمال العراق ويطلق عليها اسم املوصلني ومن ثم أصبحت 
ذات  ملاع  ناعم  أبيض  يكون  الكيس  وملعانه،  وانسيابية  بنعومة  ميتاز  والذي  املوسلني  التسمية 
وزن  ذات  وكذلك  املنزلي  الذباب  وخاصة  احلشرات  دخول  متنع  دقيقة  فتحات  ذات  انسيابية 

خفيف وليس له تأثير على الثمار عند االحتكاك معها لنعومته وذات تهوية جيدة. 

نوع الكيس
سعر الكيس

)دينار 
اردني(

إنتاجية 
العامل

)نخلة/يوم(

تكلفة 
النخلة 

12 عذق 
من اجرة 
العامل/
دينار

تكلفة العذق 
الواحد 

من اجرة 
العامل/
دينار

تكلفة العذق 
الكلية/دينار
سعر الكيس 

+ اجرة 
العمل

تكلفة 
الشجرة 

الكلية/دينار
سعر 

األكياس + 
اجرة العمل

اجرة العامل 
الشهرية

كيس 
موسلني 
مشبك 
أبيض 

يستخدم 
ملوسم واحد

101.1660.09720,54726.5666 نخالت0.450

350 دينار
مبعدل 
يومي 

 11.666/
دينار
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373

الفصل السادس
جودة واستهالك التمور

عدسة: ظفري الشهري
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الفصل السادس: جودة، واستهالك التمور
هذا الفصل يشمل ثالث محاور رئيسية هي )جودة التمور، والفقد والهدر يف التمور، واستهالك 

التمور، ومصطلحات جودة وفقد وتلف التمور(.

 )Quality( الجودة
منتج معني من خالل مطابقته  التي متيز  أو اخلصائص،  الصفات  أو  السمات  مجموعة من 
تسويق  يف  األساسية  األركان  أحد  واجلودة  املستهلك  قبل  من  واملرغوبة  املطلوبة  للمواصفات 
أي منتج غذائي وجتعله قادراً على املنافسة يف األسواق احمللية واخلارجية وهي أحد ضمانات 
سالمة املستهلك، وذكر )Juran( عام 1962 ثالثة عشر تعريفاً لكلمة اجلودة إال أن هناك بعضاً 

منها يعتبر أكثر صلة باملوضوع مثل:

)Market place quality( 1- الجودة المطلوبة من السوق
مقدار ما حتققه سلعة معينة من رغبات مجموعة من املستهلكني، لذا يختلف احلكم على جودة 

سلعة معينة من سوق آلخر تبعاً الختالف األذواق والعادات الغذائية من منطقة ألخرى.

)Quality of design( 2- جودة تصميم السلعة
مقدار ما ميكن أن تناله رتبة معينة من سلعة من رضاء الناس بشكل عام.

)Quality of conformance( 3- جودة التطابق
بحالة  التصميم  جودة  كانت  فإذا  ملواصفات سبق حتديدها  السلعة  مطابقة  مدى  عن  عبارة 

مناسبة والسلع مطابقة للمواصفات فإن اجلودة نفسها تكون مضمونة.
احتياجات  إلى سد  تؤدى  أو خدمة  تعريف هيئة األيزو )مجموعة متكاملة من خواص منتج 

محددة(.

معاني الجودة
1- مالئمة املنتج لالستخدام أو االستهالك أي مطابقته للغرض املطلوب.

2- حتقيق املنتج لشروط املستهلك )إرضاء العميل(.
3- مطابقة املنتج للشروط واملواصفات املوضوعة.

)Food Quality( جودة الغذاء
محصلة مجموعة من اخلواص التي ميكن بها حتديد مدى قابلية هذا الناجت لدى املستهلك 
أو مبعنى آخر حتقيق أقصى رغبات للمستهلك يف املنتج الغذائي وترتبط اجلودة مبجموعة من 
الغذاء على أن تكون كل صفة على  اخلواص والصفات ذات العالقة مع مجموعة من مكونات 
انفراد ذات جودة عالية، وعادة حتدد جودة املادة الغذائية حسب أقل املكونات الفردية جودة، فإذا 
كانت مثاًل كل خواص وصفات املادة الغذائية يف حالة ممتازة وحتصل على تقدير )ممتاز( إال 
إحدى املكونات أو الصفات حصلت على تقدير )رديء( فإن املادة تكون يف حالة دون املستوى من 



375

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

اجلودة ويطلق عليها )Sub-standard(، واجلودة يف كثير من األحيان يعبر عنها بكونها درجة من 
االمتياز )Degree of excellence(، وهي املواصفة أو مجموعة املواصفات التي يجب أن توجد 
باملادة وتفي باحلدود أو املواصفات القياسية املوضوعة لها مع اعتبار أن مستوى اجلودة للمادة 
يكون عادة هو متوسط اجلودة املطلوبة يف السوق وليس من الضروري أن حتقق أعلى مستوى من 

اجلودة بصرف النظر عن تكاليف إنتاجها. 

 )Quality control( مراقبة الجودة
األخير  التعريف  أن  ويالحظ  املستهلك،  لدى  قبولها  مستوى  يف  اجلودة  على  احملافظة  هي 
يختص فقط باملادة الغذائية النهائية )املنتج النهائي( ولذلك استحدث مصطلح املراقبة الشاملة 
والعمال،  واخلامات،  اخلام  )املواد  مراقبة  إلى  ليشير   )Total quality control( اجلودة  على 
واملكائن، واإلدارة الفنية مثل النقل والتخزين والتسويق وغيرها(، وتشمل مراقبة اجلودة األنشطة 

املرتبطة كما يلي:
1- املواصفات. 

2- تصميم املنتج أو اخلدمة ملقابلة املواصفات.
3- إنتاج املنتج ملقابلة املعنى الكامل للمواصفات.

4- الفحص لتحديد مدى مطابقة املواصفات.
5- مراجعة االستخدام لتوفير معلومات ملراجعة املواصفات.

وجند أن استغالل هذه األنشطة يوفر أفضل منتج أو خدمة للعميل بأقل تكلفة على أن يستمر 
الهدف لتحسني اجلودة.

أواًل- جودة التمور
يعاني قطاع إنتاج التمور يف معظم الدول العربية من ارتفاع نسبة الفقد التي قد تصل إلى 
التمور يهدف إلى حتسني نوعيتها وتعزيز  الكلي، وأن ضمان جودة  25 % من اإلنتاج  اكثر من 
سالمتها الغذائية ومطابقتها للمواصفات العاملية مما يزيد من قدرتها التسويقية ويعزز مكانتها 
النوعية يجب أن تكون خالية من األوساخ وكافة مظاهر  أو عالية  االقتصادية فالتمور اجليدة 
التلف والتخمر والبقع السكرية واإلصابات احلشرية واخلدوش واجلروح واألضرار امليكانيكية 

والثمار غير الناضجة والثمار غير امللقحة )الشيص( والثمار املجعدة والذابلة واحلشف. 

مواصفات ومؤشرات جودة التمور
وضعت مواصفات ومؤشرات محددة جلودة التمور تعتمد على )الصفات اخلارجية، الصفات 

الداخلية، الصفات غير الظاهرة »املخفية«( وميكن توضحيها كما يلي:

)External Attributes( )1- الصفات الخارجية )المظهرية
املظهر هو أهم صفات اجلودة وما يدل على قيمة املنتج وهناك أكثر من صفة حددت يف هذا 

املجال وهي:
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)Shape, Size & weight( 1- الحجم والشكل والوزن
يعتمد حتديد هذه املؤشرات على التقدير الشخصي حيث توجد قياسات للشكل واحلجم تعتمد 

يف تصنيف وفرز التمور.

- حجم الثمرة 
تقسم الثمار حسب حجمها إلى ثالث فئات هي )صغيرة، متوسطة، كبيرة( وبحيث يكون 
عدد الثمرات منزوعة وغير منزوعة النوى ألي من هذه الفئات يف 500 غ كما مبني باجلدول 
رقم )1(، أما مواصفات بعض األصناف حسب حجم الثمرة فيمكن توضيحها باجلدول رقم 

.)2(
جدول رقم )1( التدريج احلجمي للتمور

عدد الثمرات يف كل 500 غاحلجم

غير منزوعة النوىمنزوعة النوى

أكثر من 90أكثر من 110صغير

من 80-90من 90-110متوسط

أقل من 80أقل من 90كبير

جدول رقم )2( قياسات بعض األصناف حسب حجم الثمار

الصنفالقياس )سم( احلجم
زعفران، شهلهأقل من 7.99 صغير جداً

8-10.99 صغير
ساير، وليلوي، وخستاوي /

لولو، زبد

11-13.99متوسط
برحي/ لولو/ مكتوم/
خضراوي/ فالحي

14-16.99كبير
ثوري، ونبوت سيف، 

وعنجاصية

 17سم فأكثركبير جداً
مجهول/عنبره /زغلول/أم 

الفناجني
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- شكل الثمرة 
واألسطواني  البيضوي  منها  عديدة  أشكال  تأخذ  حيث  ثمارها  شكل  يف  األصناف  تختلف 

والكروي وأشكال ثمار بعض األصناف املعروفة مبينة يف اجلدول رقم )3(.
جدول رقم )3( أشكال الثمرة املميزة لبعض األصناف

الصنفالشكل

بيضوي )OVATE(، يشبه البيضة،
خستاوي/ بو معان /برحي/ طرف الثمرة واسع قرب قمع الثمرة

،)OBVATE( بيضوي منعكس
خنيزي /حامتي/ زهديطرف الثمرة أضيق قرب قمع الثمرة

 )OVATE ELONGATED( ديري/ جش حبشبيضوي مستطيل

)OBOVATE ELONGATED( الغرس/ حمري/ حيانيبيضوي معكوس مستطيل

 )FALCOID ELONGATED( محدب مستطيل
منحني بالوسط

أصابع العروس/ بصري/ 
بقلة اليمام

حالوي/ جش جعفر/ حنظلاسطواني )CYLINDRICAL(، شكل الثمرة متساوي التغلظ

 )ELLIPTICAL( دباس/ مرزبان/ سايرإهليلجي

)SHERICAL( سلطانة/ شهلة/ مكاوي/كروي مستدير
طماطية

)GLOBAL( عنجاصية/ مكتوم/ هالليكروي مسطح القطبني

- وزن الثمرة
يستخدم للثمار الكاملة بالنوى وكما يلي:

عدد الثمار يف 500غوزن الثمرة )غ(الصفة

680 فأكثركبيرة

80-4.5110-6متوسطة

ال يزيد عن 115أقل من 4.5صغيرة
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أما مواصفات بعض أصناف التمور حسب وزن الثمرة فمبينة يف اجلدول رقم )4(.
جدول رقم )4( مواصفات بعض األصناف حسب وزن الثمرة الواحدة

األصنافالوزن )غ(الصفة
روثانة، بنت السيد، قدمي، بونارجنهأقل من 7.5 غقليل جداً

هاللي، أم رحيم، حياني، أم السال7.5-10.5 غقليل

برمي، نغال، انوان، دباس، ديري، فرض، خصاب10.5-14.5 غمتوسط

زبد، برحي، خالص، زاملي، خيارة، نبوت سيف14.5-16 غكبير
عنبرة، مجهول، مبروم، أصابع العروس، صقعيأكثر من 16 غكبير جداً

الوزن القياسي لثمرة المجهول )المدجول(
هناك أوزان قياسية لثمرة املجهول ويف ضوئها يتم حتديد وزن العبوة وعدد الثمار فيها وكما يلي:

عدد احلبات/كغوزن الثمرة )غ(الدرجة

35-2947-30سوبر جمبو

48-2456-29جمبو

56-68 20-24كبيرة

68-1580-20متوسطة

80-92اقل من 15صغيرة

املصدر )الدليل التسويقي للتمور األردنية 2012(

ووفق الدرجات أعاله ميكن معرفة عدد الثمار التي توضع يف العلب أو العبوات حسب األوزان 
)250، 500، 1000، 2000، 5000( غ.

)Color( 2- اللون
الثمار  اللون أهم قواعد اجلودة ولون  أهم عناصر املظهر حيث تشكل كثافة وانتظام توزيع 
ويستخدم  اجلودة  مظاهر  أحد  هو  الثمار  لون  وجتانس  املختلفة  النضج  مراحل  يتغير حسب 
جهاز Color Measurement) (Lx ax b)( وأهم ما مييز ثمار النخيل يف مرحلة اكتمال النمو هو 
اللون املميز للصنف )األصفر أو األحمر( وكذلك لون الثمار بعد اجلني، ويعتمد على لون الثمرة 



379

زراعة النخيل وجودة التمور بني عوامل البيئة وبرامج اخلدمة والرعاية

ووصف  للتمييز  كأساس  اخلالل  مرحلة  يف 
األصناف على الرغم من أن اللون السائد ملعظم 
األصفر  اللون  هو  املرحلة  هذه  يف  األصناف 
ولكن هناك أصناف تتميز بألوان أخرى وتعتمد 
اللون  إلى  اللون األخضر  الثمار من  بعد حتول 

املميز للصنف وكما مبني يف اجلدول رقم )5(.
جدول رقم )5( اللون املميز لثمار بعض األصناف يف مرحلة اخلالل )البسر(

الصنفاللون

حالوي/ برحي/ أبو معان، خالصأصفر

خضراويأخضر

نغال /هالليأصفر مخضر

اشرسي، قنطار، جبري، جش ربيعأصفر برتقالي

جهل /مبسليذهبي

فرض/ عزيز/ أشقرأشقر

فرض /ديري، خصاب /بربن/خنيزيأحمر

اشرسي/ قنطار/ جبري، جش ربيعبرتقالي

البرميوردي

)Firmness( 3- صالبة وتماسك الثمار
املستهلك  قبل  من  مرغوبة  يجعلها  جيد  بشكل  للمضغ  وقابليتها  الثمار  نضج  مؤشرات  أحد 
التداول  الصالبة أحد مقومات حتمل  وتأخير فقدان  النضج  دليل على  الثمار  وفقدان صالبة 
احلصاد  بعد  ما  ومعامالت  الرطوبة  ومحتوى  النضج  ودرجة  للصنف  ويكون  والتسويق  والنقل 
 )Texture Analyzer( والنقل وطريقة اخلزن دور كبير يف حتديد هذه الصفة ويستخدم جهاز

لقياس الصالبة وحتديد جتانس التمور إضافة إلى التقييم احلسي.

)Brightness( 4- اللمعان
ميكن االعتماد على درجة اللمعان يف حتديد جودة الثمار وأن اختفاء ملعان الثمار عند التسويق يعني 

أن الثمار غير طازجة ومضى على جنيها وقت طويل أو أن تداولها بعد اجلني مت بطرق غير سليمة.
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 )Fruit Skin ،5- قشرة الثمرة )جلد الثمرة
بالثمرة وغير منفصلة  وتكون ملتصقة  أو صلبة،  أو سميكة، طرية  رقيقة  تكون  القشرة 
والزراعية  البيئية  العوامل  الصفات  هذه  على  ويؤثر  التقشر  ظاهرة  وجود  عدم  أي  عنها 
صنف  يف  رقيقة  القشرة  تكون  الفسيولوجية  واألضرار  واملرضية  احلشرية  واإلصابات 
الزهدي  ثمار صنف  يف  كما  وسميكة  اخلضراوي،  ثمار  يف  السمك  ومتوسطة  احلالوي، 

وفيما يلي أمثلة على ذلك:

الصنفقشرة الثمرة

نبة سيف، حالويرقيقه

زهدي، جش حبشغليظة )سميكة(

دباسملتصقه باللحم

خضري، سري، أبو العذوقمنفصلة عن اللحم

6- عيوب الثمار
املسموح  تتجاوز احلدود  أال  ويجب  ومرضية(،  وإصابات حشرية  )أضرار فسيولوجية  تشمل 
بها يف املواصفة القياسية للتمور وحتدد بالتقدير الشخصي، واجلدول رقم )6( يبني أهم عيوب 

الثمار التي ميكن حتديدها بالتقدير الشخصي من خالل املظهر اخلارجي.
جدول رقم )6( أهم عيوب الثمار

الوصفالعيب

تشوهات الثمار
الندب، التغير يف اللون، اجللد احملروق بأشعة الشمس، البقع الداكنة، 
يزيد  دائرة  تكون  والتي  الثمرة  الطبيعية يف مظهر سطح  العيوب غير 

نصف قطرها 7مم

ثمار تالفة
)الثمار غير منزوعة النوى( الثمار التي تعرضت للهرس أو لتمزق حلم 
الثمرة لدرجة ظهور النواة أو للدرجة التي تقلل من مظهر الثمرة الظاهر 

للعني املجردة

الثمار غير 
الناضجة

قوام  وله  ضعيف  اللحمي  واجلزء  اللون،  باهتة  الوزن،  خفيفة  الثمار 
مطاطي.

الثمار غير 
املخصبة )الشيص(

الثمار التي لم تلقح حيث تبدو ذات جزء حلمي رقيق ومظهر غير ناضج 
وال حتتوي على نواة إطالقاً.
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التي انغمست يف مواد معدنية أو عضوية مثل األتربة والرمال  األتربة واألوساخ الثمار 
والتي نتج عنها تأثر وجتعد جزء من الثمرة ملساحة نصف قطرها 3مم.

 التلف الناجت عن 
احلشرات والسوس

ببقايا  تلوثت  أو  )العثة(  السوس  أو  احلشرات  إصابتها  التي  الثمار 
احلشرات والعناكب وأجزاء احلشرات وإفرازاتها.

 ثمار متخمرة 
)متحمضة(

اخلليك  حامض  أو  كحول  إلى  سكرياتها  يف  حدث حتول  التي  الثمار 
بواسطة اخلميرة أو البكتريا

ظهور هيفات للفطر واضحة للعني املجردة النمو الفطري

الثمار التي ظهر بها حتلل فأصبحت ذات مظهر غير مقبول التلف

)Internal Attributes( 2- الصفات الداخلية
1- النكهة

تشمل الطعم والرائحة والتمور ليست لها رائحة ولكن لها طعم حلو وارتفاع احلموضة أو وجود 
الطعم القابض دليل على انخفاض اجلودة.

2- الطعم
ما يستشعر به اللسان من الطعم احلامض واحللو والقابض واملر والطعم املميز للتمور هو احللو 
ولكن األصناف تتفاوت بدرجة حالوتها وهذه مرتبطة بنسبة السكريات الكلية بشكل عام التي 
تكون 50 % على أساس الوزن الرطب و75 % على أساس الوزن اجلاف وبشكل خاص بنوع السكر 
يف الثمار فزيادة نسبة الفركتوز تسبب حالوة أعلى يف التمر إن حالوة السكريات األساسية يف 
التمور تختلف فدرجة حالوة السكروز 100 أما الفركتوز فدرجة حالوته 173 أما الكلوكوز فتبلغ 
درجة حالوته 74.3 والسكريات املختزلة األخرى فدرجة حالوتها تبلغ 50. وميكن االعتماد على 
التذوق احلسي إضافة إلى التحليل الكيمياوي لتقدير السكريات بدقة والطعم القابض يف التمور 

سببه وجود املركبات التآنينية التي ميكن تقديرها كمياً.

)Acidity and organic acid( 3- الحموضة واألحماض العضوية
وأشارت  احلموضة.  كمية  تعني  وهنا  مئوية،  كنسبة  أو   )pH( على شكل  إما  احلموضة  تقدر 
يأخذ  ثم   ،)5.1–5( احلبابوك  مرحلة  نهاية  يف  منخفضاً  يكون  للثمار   )pH( أن  إلى  الدراسات 
األصناف  6.3-6.6 حسب  بني  ما  قيمته  تراوحت  حيث  النضج  نحو  الثمار  تقدم  مع  بالزيادة 
 )Cetric( والستريك )Malic( املدروسة، ومت فصل بعض األحماض العضوية ومنها أحماض املاليك
واألوكساليك )Oxalic(، وتسهم هذه األحماض يف النكهة املميزة للثمرة مع مالحظة أن تراكيز هذه 
األحماض تنخفض مع تقدم الثمار نحو النضج، وكانت العالقة واضحة بني جودة الثمار وانخفاض 
احلموضة فيها. كما تبني أن تراكيز األحماض العضوية تزداد يف الثمار عند تخزينها لفترة طويلة. 

.)pH( واجلدول اآلتي يوضح العالقة بني درجة جودة الثمار واحلموضة معبراً عنها بـ
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)pH(درجة اجلودة
6 – 6.9ممتاز

5.7 – 5.9جيد جداً

5.2 – 5.9درجة أولى

5.0 – 5.7درجة ثانية

4.9 – 5.2درجة ثالثة

)Texture 4- قوام )لحم الثمرة
وكيفية  الغذائية  للمادة  الهيكلية  املقومات  على  تستند  التي  الصفات  من  مجموعة  يشمل 
تقييمها من خالل اإلحساس  يتم  القوام  الفيزيولوجية ومعظم خواص  تأثيرها على احلواس 
الفمي الذي ينعكس من خالل )الليونة، التليف، قابلية املضغ( وحتدد باستخدام جهاز حتليل 
القوام )Texture Analyzer( لتحديد التمور املمتازة واألصناف تبعل للقوام تقسم إلى أصناف 
طرية ونصف جافة وجافة. تختلف األصناف فيما بينها يف هذه الصفة فهناك أصناف لينة أو 
طرية اللحم، وأصناف متوسطة أو نصف طرية أو نصف جافة وأصناف جافة، وقسمت الثمار 

حسب )قوام( طراوة حلمها يف مرحلة النضج إلى املجاميع التالية:

الصنفدرجة الطراوة

برحي/ حياني/ مجهول/ مكتوم/ خضراوي/حالوي، برحي، طرية
خضراوي، فرض، خالص.

زهدي/ديري/ دقلة نور، والصقعينصف جافة

الثوري/اجلونديلة/ برمتودة/حلوة والبركاويجافة

)Hidden Attributes( 3- الصفات المخفية
)Wholesomeness( 1- الحالة الصحية

ومخلفات  احلشرية  واإلصابات  الغريبة  األجسام  من  وخلوها  التمور  ونظافة  صحة  تشمل 
احلشرات وتشخص عن طريق الفحص املجهري وحددت نسب مسموح بها حسب املواصفات 

القياسية يجب التقيد بها وبطرق حتديدها.

2- القيمة الغذائية
يعتبر محتوى التمور من الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات الضرورية واملعادن واأللياف 
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يحدد  وهذا  الغذائية  جودتها  على  دليل  صحية  طبيعية  مواد  وأي  األكسدة  مضادات  وكذلك 
بالتحليل الكيمياوي.

3- سالمة الغذاء
تشمل عوامل األمان احليوي التي تبني خلو التمور من أي ملوثات بيولوجية أو كيمياوية لذا 
العناصر  ومن  املبيدات  بقايا  من  وخلوها  سالمتها  تؤكد  التي  التحاليل  وإجراء  فحصها  يجب 

الثقيلة واإلشعاعات والكائنات الدقيقة.
ضمان جودة التمور 

يتطلب حتقيق وضمان جودة التمور اتباع ما يلي:

)Good Agricultural Practices( )GAP( 1- تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة
وهي مجموعة من العمليات الزراعية التي تضمن إنتاج متور عالية اإلنتاج والنوعية مع ضمان 
نظافة البيئة من خالل استخدام برامج املكافحة املتكاملة وعمليات اخلدمة الصحيحة واحلد 
من استخدام األسمدة الكيمياوية إلى أقل مستوى ممكن مع االلتزام مبعامالت ما بعد احلصاد 

)Good Manufacturing Practices( )GMP( 2- الممارسات الصناعية الجيدة
حيث يجب االلتزام بنظافة السقوف واألرضيات واملكائن واملعدات واستخدام التعقيم يف كافة 
املمارسات واخلطوات، مع مراعاة الشروط الصحية ونظافة وصحة العمال والتأكيد على شروط 
السالمة الغذائية ومواصفات التصنيع وأن تتم عملية تداول املنتج بالطرق الصحيحة والسليمة.

3- اعتماد المواصفات القياسية للتمور 
لتحقيق  املنتج  يف  توافرها  املطلوب  والشروط  املواصفات  العلمية يف حتديد  األساليب  اتباع 
الثقة واالطمئنان خاصة يف التجارة اخلارجية،  الفائدة للمنتج واملستهلك معا وهي من عوامل 
املواصفات  إلى  املنتج  مطابقة  من  للتأكد  واالختبار  الفحص  طرق  القياسية  املواصفة  وتشمل 
املطلوبة محلياً أو عاملياً فالتمور تصل إلى محالت التعبئة والتغليف واملصانع وهي مفروزة على 

أساس الصنف الواحد ومحددات املواصفة القياسية هي:
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التصنيف
 إن متور الصنف تفرز حسب درجات اجلودة، ويتم ذلك وفق:

- احلكم الشخصي )Subjectively(، ويعتمد اللون، وجتانس احلجم، واخللو من العيوب.
- الطابع املميز، ويعتمد على حتديد النضج واحملتوى املائي.

التعبئة
ترتب حسب اجلودة يف عبوات بوحدات متجانسة من حيث الوزن واحلجم ودرجة النضج ولتسهيل 
عملية النقل وكذلك حلماية املنتج من األضرار امليكانيكية خالل عملية النقل، على أن يتم النقل 

بالطرق التي تؤمن سالمة املنتج وسرعة إيصاله إلى املستهلك وحسب حاجة السوق واملوسم.

الخزن
 تهدف هذه العملية إلى إطالة عمر املنتجات واحملافظة عليها وتوفيرها للمستهلك على املدار 
السنة ووفق حاجة السوق وعدم عرضها بصورة أكثر من احلاجة ومبا يؤمن احلفاظ على قيمتها 

الشرائية والتسويقية.

المواصفات القياسية للتمور 
مواصفة وزارة الزراعة األمريكية )USDA(، حددت ست درجات جلودة التمور، هي:

.Grade A )u.s.fancy( )1- الدرجة أ )أمريكي فاخر
.Grade B )u.s.choise( )2- الدرجة ب )أمريكي ممتاز

.Grade B )u.s.choise dry( )3- الدرجة ب جافة )أمريكي ممتاز جاف
.Grade C )u.s.standard( )4- الدرجة جـ )أمريكي قياسي

.Grade C )u.s.standard dry( )5- الدرجة جـ جافة )أمريكي قياسي جاف
.)Substandard( 6- دون القياس

وتختلف هذه الدرجات فيما بينها يف النسبة املسموح بها من التمور التي بها عيوب، إضافة 
إلى التمور التي يختلف لونها عن لون الغالبية، وتختلف يف درجة تناسق أحجامها مقارنة بأحجام 
الغالبية، وأشار Nelson and Lawrence (1992)، إلى أن درجات اجلودة للتمور األمريكية اخلاصة 

بالتسويق هي:
.)Grade Natural( 1- درجة الطبيعي

.)Grade Waxy( 2- درجة الشمعي
.)Grade No. 1 dry( 3- درجة رقم 1 جاف
.)Grade No. 2 dry( 4- درجة رقم 2 جاف

وتترتب الدرجات األربع أعاله ترتيباً تنازلياً على أساس احملتوى املائي من حوالي 23 % إلى أقل من 
15 %، كما يجب إعادة ترطيب الدرجة رقم 2 جاف إلى محتوى مائي 15 % لتسويقها كمادة طازجة.

مواصفة خاصة للصنف دقلة نور 
مت وضع هذه املواصفة يف اجلزائر وتونس باعتباره الصنف األول يف التصدير إلى األسواق 

العاملية ووفق ثالث درجات هي:
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- عالي اجلودة )Extra(، تكون محتويات العبوة متجانسة، وال يقل وزن أي ثمرة من التمر عن 
6 غ، وال تزيد نسبة التمر دون الدرجة القياسية عن 3 %.

- قياسي )Standard(، تكون محتويات العبوة متجانسة، وال يقل وزن أي ثمرة من التمر عن 6 
غ، وال تزيد نسبة التمر دون الدرجة القياسية عن 6 %.

- جودة متوسطة مقبولة )Fair average quality(، تكون محتويات العبوة متجانسة، وال يقل 
وزن ثمرة التمر عن 6 غ، وال تزيد نسبة التمور دون الدرجة القياسية عن 10 %.

مواصفات دقلة النور التونسية 
1- لون الثمار: أصفر يف البداية ثم يتحول إلى األصفر العسلي كثير امليولة للعنبري الفاحت 

عند النضج،
2- نوعية الصنف: لينة إلى متوسطة.

3- املذاق والرائحة: مذاق حلو ورائحة ذكية.
4- احلموضة: قليلة 

5- معدل وزن الثمرة: 12,8 غرام.
6- معدل طول الثمرة: 45 مم.

7- معدل عرض الثمرة: 20 مم.
8- سمك لب الثمرة: 5 مم.

9- نسبة رطوبة الثمرة: من 30 % إلى 50 %،
10- نسبة السكر: من 73 غرام لـ 100 غرام من التمر.

المواصفة الفنية لصنف السكري
لون الثمار: أصفر خالي من االسوداد

وزن الثمرة: ال يقل عن 12غ
نسبة الرطوبة: تكون 32 % يف مرحلة الرطب و 9 % يف مرحلة التمر.

شكل الثمرة: خالية من أية عيوب أو خدوش أو أضرار والقشرة ملتصقة باللحم.
املواصفة  حددت  والزراعة،2018(  واملياه  البيئة  وزارة  عن  الصادرة  السعودية  املواصفة  ويف 
القياسية لصنف السكري وعرفت بأنها متور عالية النسبة العالية من السكريات الثنائية على 
صورة سكروز، وقسمت إلى ثالث فئات حسب وزن الثمرة الواحدة وعدد الثمار يف )500( غ 

وكما يلي:

عدد الثمار يف )500( غالوزن األدنى للثمرة الواحدة )غ(الفئة

1338ممتازة

1145أولى

771ثانية
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أما مواصفات الثمار للفئات الثالث أعاله فمبينة باجلدول رقم )7(.
جدول رقم )7( مواصفات متور صنف السكري حسب فئات الثمار

املواصفات
الفئات

ثانيةأولىممتازة

متوسط طول الثمرة 
393633)ملم(

متوسط عرض الثمرة 
292623)ملم(

بيضاوي مستطيلبيضاوي مستطيلبيضاوي مستطيلشكل الثمرة

222222احملتوى الرطوبي %

0.590.590.59النشاط املائي

111111نسبة الكلوكوز %

393939نسبة الفركتوز %

353535نسبة السكروز %

املصدر )وزارة البيئة واملياه والزراعة/املواصفة القياسية االسترشادية باململكة العربية السعودية للتمور، 2018(

متطلبات جودة التمور المعبأة
- تكون التمور من نفس الصنف ومرحلة النضج.

- خالية من اإلصابات احلشرية ومن بيوض ويرقات احلشرات ومخلفاتها.
- متماثلة اللون والشكل ومتجانسة احلجم.

- ذات نكهة متميزة.
- ال يقل متوسط وزن الثمرة للتمور منزوعة النوى عن 4 غ وغير منزوعة النوى عن 5 غ.

)Packing( التعبئة والتغليف
هي املرحلة األخيرة يف إنتاج التمور وهي مرحلة هامة وأساسية يف تسويق التمور، وتعبأ التمور 
حسب درجاتها )املنتخبة، واألولى، والثانية( بعبوات مختلفة إما منزوعة النوى أو بنواتها، ولشكل 
تكون  والتغليف  التعبئة  ومواد  التسويق،  وزيادة  املستهلك  جذب  يف  كبير  دور  ونظافتها  العبوة 
)الصناديق اخلشبية /الفلني/الكرتون/البالستك/السلوفان/السليلوز ومنتجاته/البولي بروبلني(، 

ومواصفاتها تكون كالتالي: 
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1- العلب واملواد نظيفة وغير ملوثة، وتوفر احلماية للمواد الغذائية.
2- مقاومة بخار املاء والبلل واحلموضة والرائحة والضوء، وال متتص الزيوت.

3- طويلة العمر، وقليلة التكاليف.
4- خفيفة الوزن ومقاومة للتأكل والصدأ.

5- مقاومة الكسر وتتحمل ظروف الشحن، وتقاوم ظروف التخزين.
6- منخفضة الرطوبة بنسبة 1-2 % أو خالية من الرطوبة.

مسارات التعبئة والتغليف
 توجد ثالث مسارات لتعبئة وتغليف التمور حسب الغرض من العملية:

.)Transport package( تعبئة وتغليف للشحن -
.)Distribution package( تعبئة وتغليف للتوزيع -
.)Consumer package( تعبئة وتغليف للمستهلك

- إن طريقة جني الثمار وجتميعها وحفظها ونقلها تؤثر بصورة مباشرة على جودة املنتج النهائي 
وكفاءة التعبئة وحفظ التمور فالثمار النظيفة واملفروزة جيدا توفر على معامل التعبئة واملصانع 
متون  أن  يجب  التعبئة  طريقة  وأن  واألضرار.  اإلصابات  من  وتقلل  والكلفة  اجلهد  من  الكثير 
متوافقة مع طريقة النقل، وأن يتم اختيار مواد التعبئة طبقاً جلودة الثمار املبينة يف املواصفات 
الدولية ورغبة املستهلك وأن حتافظ طريقة التعبئة على رطوبة الثمار ومتنع فقد الرطوبة من 

الثمار حتى ال تصبح جافة. والطرق املستخدمة يف التعبئة هي:

التعبئة العشوائية
حيث تعبأ التمور يف صناديق كرتونية أو تكون يف بعض األحيان مغلفة بأكياس بالستيكية لتوفير 
احلماية وحفظ الرطوبة قبل وضعها يف الصناديق الكرتونية، والوزن االعتيادي للعبوة يكون 5كغ 

وهذا يعتمد على البلد املنتج للتمور أو على طبيعة السوق.

تعبئة التجزئة
حيث تقسم عبوات التجزئة إلى قسمني:

)Fish bone( وتسمى  للسمكة  العظمي  الهيكل  الترتيب وعادة تؤخذ شكل  التعبئة حسب  أ- 
أيضاً )Glove box( وهي طريق تقليدية طورت يف مرسيليا الفرنسية، حيث يوضع يف عبوة 26-
30 ثمرة من التمر مرتبة يف طبقتني ومفصولة عن بعضهما بورق السلوفان وتزن العبوة 250-220 
غ. وهذه الثمار تباع يف أعياد امليالد حتت مسميات مختلفة، والتعبئة هنا تكون يدوية ويستهلك 

وقت طويل يف ترتيب الثمار وتغطى الثمار بسكر الكلوكوز الطبيعي إلعطائها املظهر الالمع.
النافذة  بنوع  بدأ  الطريقة  بهذه  تتم  التعبئة  ومعظم  اآللي،  التوزين  بواسطة  التعبئة  ب- 
)Window type( حيث متكن نافذة السلوفان من مشاهدة الثمار والتي تكون جزًء من تصميم 
من  مصنوعة  أنبوبية  عبوات   )Tubes( يف  التمور  تعبأ  وكذلك  الكرتون.  من  املصنوعة  العبوة 
البالستك الشفاف، وتظهر الثمار كجزء من تصميم العبوة واملعلومات للمستهلك تكون عادة على 
غطاء العبوة. وهذا النوع من التعبئة ميكن أن يكون مختلفا يف احلجم طبقا لطلبات املستهلكني، 

وتتم التعبئة يف أكياس من البولي اثيلني وهي أرخص وأكثر اقتصادية يف التعبئة. 
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التعبئة في صناديق خشبية
تبطن الصناديق بورق مشمع )كرافت( ويرص التمر بداخلها على شكل صفوف طويلة منتظمة، 
وتضغط جيداً مرتني بآلة كابسة ثم تغطى بالورق املشمع بعد انتهاء التعبئة، ثم يقفل الصندوق 
مصر  ويف  كغ،   15 النصفي  والصندوق  كغ   30 حوالي  منها  الكبير  احلجم  يزن  خشبي  بغطاء 

تستعمل أحجام صغيرة تتسع ملا بني 10-5. 

التعبئة في صناديق كرتونية
مختلفة  بأحجام  كرتون  علب  يف  التعبئة  للمستهلك،  كعبوات  االستعمال  الشائعة  العبوات  من 
تتراوح سعتها ما بني 1/4 إلى 1 كغ، مع تغليف العلب بورق السلوفان، ثم تعبأ هذه العبوات الصغيرة 

يف صناديق كبيرة من الكرتون السميك ويتم تبخيرها مرة أخرى قبل نقلها من بيوت التعبئة.

التعبئة بالسلوفان
العبوات التي تستخدم يف هذا النوع من التعبئة 
والتغليف صغيرة وبأحجام )50 ,125 ,250 ,500 
,1000( غ للعبوة الواحدة وتختلف األوزان حسب 
والتمر  املستهلك،  ورغبة  املستخدم  التمر  صنف 
وتغلف  ومضغوط  النوى  منزوع  يكون  املستخدم 
ترص  ثم  السلوفان  من  منفرد  بغالف  قطعة  كل 
القطع الصغيرة داخل صناديق خشبية أو كرتونية 
كغ   10-5 سعتها  مشمع  بورق  الداخل  من  تبطن 
وقد تستعمل علب كرتونية أصغر حجما 1-5 كغ.

تعبئة التمور المحشوة
باللوز  وحتشى  النوى  منها  تنزع  التي  التمور 
أو اجلوز تعبأ بعبوات مختلفة األشكال واألوزان 
وال يزيد وزن العبوة عن 1 كغ. وقد يخلط التمر 
مع اجلوز أو اللوز وتضاف له الفانيال أو الكاكاو 
ويضغط ويوضع يف عبوات جذابة تناسب رغبات 

املستهلك وتباع بأسعار مرتفعة.
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البيانات
تكتب على أنواع العبوات املختلفة البيانات التالية )الوزن الصايف/اسم البلد املنتج/اسم املصنع/درجة 
اجلودة/العالمة التجارية/تاريخ اإلنتاج/الرقم الكودي(، وهذه العالمات يجب أن تلصق أو تكتب على 

أحد جدران العبوة اخلارجية بحروف واضحة غير قابلة للزوال حتى يسهل على املستهلك قراءتها.

ضوابط الجودة خالل عملية التعبئة
إن ضبط اجلودة للثمار املعبأة هي املرحلة األخيرة لفحص الثمار قبل وصولها إلى املستهلك 
داخل  الثمار  ترتيب  الثمرة/  /وزن  العبوة  )وزن  يلي:  مبا  يتمثل  للعبوات  املطلوب  الفحص  وأن 
الصناديق/ جتانس الثمار/ الثمار املتضررة/ العيوب/ محتوى الرطوبة / بطاقة البيانات / مدى 

املطابقة للمواصفات الدولية(.

اختبارات التمور الكاملة المعبأة
1- االختبارات الطبيعية

- توزن العبوات كاملة )الوزن القائم(.
- تفرغ محتوياتها بعناية يف وعاء زجاجي نظيف.

- تنظف العبوات وإذا توجب تغسل وجتفف وتوزن فارغة.
- يحسب معدل الوزن الصايف حسب املعادلة:

متوسط الوزن الصايف = أ - ب / ج
أ: الوزن القائم جلميع عبوات العينة )غ(.

ب: وزن العبوات الفارغة )غ(.
ج: عدد العبوات.

 ينبغي أال يقل متوسط وزن العبوة عن الوزن املدون يف بطاقة املنتج بأكثر من 2 %.

2- االختبارات الحسية
تفحص العينة وتدون اخلصائص غي الطبيعية وكما مبني يف استمارة تقييم اخلصائص احلسية التالية:

التاريخ / /  نوع املنتج
- هل مت مالحظة شيء غير طبيعي يف العينة؟ نعم /ال

- يف حالة اإلجابة بنعم تدون املالحظات
- هل للمنتج رائحة غير طبيعية؟ نعم /ال

- يف حالة وجود رائحة غير طبيعية يتم وصفها كما يلي:

املالحظاتشدة الرائحة
قوية

متوسطة
خفيفة
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- هل للمنتج نكهة غير طبيعية؟ نعم /ال
- يف حالة وجود نكهة غير طبيعية يتم وصفها كما يلي:

املالحظاتقوة النكهة

قوية

متوسطة

خفيفة

- هل للمنتج قوام غير طبيعي؟ نعم /ال
- يف حالة اإلجابة بنعم يتم وصف القوام

- اسم احملكم

3- العيوب الداخلية
تفحص كل ثمرة فحصا دقيقا ملالحظة العيوب الداخلية مع االستعانة مبصدر ضوئي للفحص.

التمور منزوعة النوى يفتح اجلزء اللحمي ملالحظة التجويف الداخلي.
التمور غير منزوعة النوى يفتح اللب للكشف عن النواة ويفحص جتويفها. 

يتم حساب العيوب كما ذكر سابقاً.

عدسة: عبد الفتاح بن عبد اللطيف
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كيف تختار التمور
 ينصح عند شراء التمر مالحظة ما يلي:

1- قراءة البيانات اإليضاحية الموجودة على العبوة 

أ  - أسم ونوع التمر 
- معرفة اسم التمر ونوع التمر التي حتتوي العبوات مثاًل )متر صفري، فرض، مجهول، سكري، 

متر خالص...الخ(
- التمر )منزوع النوى أو غير منزوع النوى(

- التمر )مكبوس أو منثور أو مفكك )مفرد( أو شماريخ. .... الخ( 

ب - تاريخ اإلنتاج 
التأكد من وجود تاريخ الصالحية مع مالحظة أن يكون التمر من محصول سنة اإلنتاج وتاريخ 

تعبئته جديد.

ت - الوزن الفعلي
التأكد قبل الشراء أن يكون الوزن املثبت على العبوات مطابق للوزن الفعلي.

2- التعرف على مواصفات التمور حيث يجب أن تكون 
- محصول العام احلالي، وسليمة ونظيفة وخالية من أي طعم أو رائحة غريبة.

- يف مرحلة النضج املناسبة ومن نفس الصنف أي غير مختلطة 
- متماثلة يف اللون والشكل ومتجانسة يف احلجم.

- متطابقة مع ما ورد ببطاقة البيان من اسم ونوع التمور الواردة.
- خالية من احلشرات احلية وبويضاتها ويرقاتها ومخلفاتها.

3- اختيار العبوة المناسبة 
واملعبأة يف  عالية  درجة حرارة  املعروضة يف  التمور  العبوة وجتنب شراء  التأكد من سالمة   

)شواالت أو أكياس اجلوت /عبوات سبق استخدامها عبوات منفذة للرطوبة(.

4- اختيار أماكن العرض والبيع المناسبة 
يجب شراء التمور من األماكن التي تتوفر فيها الشروط الصحية املناسبة، وأن تكون التمور 

املعروضة بعيده عن مصادر احلرارة والرطوبة واملواد الضارة واحلشرات والقوارض.

5- عالمات فساد التمور 
- وجود بقايا احلشرات وبويضاتها ويرقاتها ومخلفاتها.

- تهتك أنسجة الثمرة وتغير سطحها اخلارجي.
- الطعم احلامضي والتخمر الكحولي ويظهر بالتمور التي تلوثت باخلمائر واألعفان.

- اسوداد التمور، وهو ناشئ عن تلوثها بالفطريات.
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ثانيًا: الفاقد والهدر، والتلف في التمور
االنخفاض يف  هو  )الفاو(  الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة  تعريف  الفقد حسب  أو  الفاقد 
كمية الغذاء الصاحلة لألكل واملخصص لالستهالك البشري يف مراحل اإلنتاج وما بعد احلصاد 
والتجهيز أما الهدر فهو انخفاض كمية الغذاء الصاحلة لألكل واملخصص لالستهالك البشري 
يف نهاية السلسلة الغذائية )جتارة املفرد واالستهالك النهائي(، والتلف أو الفساد هو التغير غير 
املرغوب يف شكل أو لون أو طعم املادة الغذائية أو جميع تلك التغيرات بحيث تصبح غير صاحلة 
لالستهالك البشري، وميكن تقسيم العوامل التي تؤدي إلى تلف األغذية إلى قسمني رئيسيني 

هما:
- التلف امليكروبي ومسبباته )*اخلمائر /*األعفان /*البكتريا(

/التلف  بالبرودة  /التلف  العالية  باحلرارة  /التلف  األنزميي  )التلف  املايكروبي  غير  التلف   -
تسببه  الذي  الشمس/التلف  وأشعة  بالضوء  التلف   / واجلفاف  بالرطوبة  /التلف  باألوكسجني 

احلشرات والطفيليات والقوارض والطيور/ التلف باألضرار امليكانيكية(. 
وردت العديد من اإلشارات يف القرآن الكرمي والسنة النبوية تنبه إلى فساد الغذاء وتغير 
صفاته من لون أو طعم ففي )سورة البقرة - اآلية 259( قال تعالى: )فانظر إلى طعامك 
لم  أي  يتسّنه  ولم  تعّفن، فَسد  تغّير،  راُب  الشَّ أو  عاُم  الطَّ يتسنه(، ومعنى تسنَّه  لم  وشرابك 
لم  لنب  وأنهار من  آسن  ماء غير  أنهار من  )فيها  تعالى  قوله  السنني، ويف  مرور  مع  يتغير 
على  كلها مؤشرات  اللنب  وتغير طعم  املاء  فأسن   )15 اآلية   - )سورة محمد  يتغير طعمه( 
فساد الغذاء وشدد القرآن الكرمي على ضرورة اختيار الغذاء والتأكد من خلوه من والتلف 
والفساد عند التصدق به للفقراء واحملتاجني فقد قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من األرض، وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون( )سورة 
البقرة - اآلية 267(، وذكر القرآن الكرمي أن الغذاء املتوفر يتفاوت يف مدى جودته وسالمته 
وصالحيته لالستهالك البشري، ووجه إلى االهتمام باختيار الغذاء املتناول، وذلك يف قوله 
تعالى: )فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى املدينة فينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه 
وليتلطف وال يشعرن بكم أحدا( )سورة الكهف - اآلية 18 و اآلية 19( وحفلت السنة النبوية 
وجودته  الغذاء  على سالمة  احملافظة  على ضرورة  واألدلة  اإلشارات  من  بالعديد  املطهرة 

وصالحيته للناس.
أصبح الفاقد والهدر يف الغذاء واقعا مخيفاً فغي ظروف انعدام األمن الغذائي، وملا يسببه 
البشري، وقدرت منظمة األغذية  ينتج لالستهالك  الذي  الغذاء  من ضياع لكميات كبيرة من 
والزراعة )الفاو( الفاقد ما بعد احلصاد يف اخلضروات والفاكهة يف الدول النامية يتراوح بني 
15 إلى 50 %، وان الفقد يف سلسلة إمداد الغذاء يسبب ضياع ثلث الغذاء املنتج على املستوى 
العاملي بكمية تقدر 1,3 مليار طن سنوياً، بدًءا باحلصاد وانتهاًء باملستهلك، وتقدر قيمة فاقد 
الغذاء العاملي بنحو تريليون دوالر سنوياً، وقد استندت منظمة الفاو يف تخميناتها على دراسات 
للمعهد السويدي لألغذية والتكنولوجيا احليوية )SIK( عام 2010، للمرحلة من سلسلة الغذاء 
بدًءا باحلصاد وانتهاًء باملستهلك، وال ميثل الفقد والهدر خسارة يف الغذاء فحسب بل يسببان 
أيضاً إضاعة ثلث عوامل ومستلزمات اإلنتاج املستخدمة يف إنتاجه وثلث جهد اإلنسان العامل 
ضمن سلسلة الغذاء، يضاف إلى ذلك ما يتحقق من فاقد وهدر خالل الفترة من البذار لغاية 
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احلصاد، كما ويتضمن فقد وهدر يف املياه وتدني اإلنتاجية واخلدمة بضمنها مكافحة األدغال 
)تدني  االعتبار  بعني  تؤخذ  لم  التي  النظامي.  غير  اخلزن  جراء  والفاقد  الزراعية  واآلفات 
»الفاقد  املياه. ..الخ( )منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  الهدر يف  اإلنتاجية، األدغال، 

الغذائي والهدر الغذائي يف العالم« / روما 2014(.

الفاقد في التمور
أو غير املستغلة اقتصادياً  التمور غير صاحلة لالستهالك اآلدمي  يعني  التمور  الفاقد من 
بسبب تردي أو تغير خصائصها وجودتها النوعية يف مراحل نضجها املختلفة أو التي لم حتصد 
واملصنعة  املعبئة  التمور  الصالحية  فترة  انتهاء  بسبب  أو  وأسعارها  جودتها  انخفاض  بسبب 
وتدخل نسبة الثمار املتساقطة والعاقدة بكريا )الشيص( ضمن نسبة الفاقد من التمور ويحدد 
املمارسات  تطبيق  مدى  على  الكمي  الفقد  نسبة  وتختلف  احلصاد،  وبعد  وأثناء  قبل  الفقد 
النوعي  الفقد  أما  والتسويق.  والتخزين  والتداول  واحلصاد  الزراعة  يف  احلديثة  والتقنيات 
فيتمثل يف انخفاض جودة الثمار بصفة عامة بسبب الذبول والكرمشة والتعفن وفقدان اللمعان 
إلى  التي ال تصل  التمور  أو هي كميات  وامليكانيكية وغيرها.  الفسيولوجية  واللون واألضرار 

املستهلك النهائي لعدة أسباب:
1- ميكانيكية/ أثناء عمليات اجلني وما بعد احلصاد واجلمع والفرز والتدريج والنقل واخلزن.

2- بيولوجية /اإلصابات احلشرية واملرضية.
3- بيئية/عوامل احلرارة والرطوبة والتربة.

فقد ذكرت إحدى الدراسات أن نسبة الفاقد يف التمور بلغ 10 إلى 30 %، وذكر أحد التقارير 
أن الفاقد يف التمور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تعدى 50 % عند استخدام الطرق التقليدية 

يف جتفيف التمور. 

مسببات الفاقد والهدر في التمور
وميكن حتديد عوامل الفقد والتلف يف التمور إلى:

اإلدارة والتخطيط 
 هذا يرجع إلى عدم مراعاة امليزة النسبية لزراعة النخيل يف املناطق ونوعية األصناف املزروعة 
وضعف خبرة العمالة األجنبية غير املدربة والتي ينتج عنها عشوائية يف زراعة النخيل وإنتاج متور 

من أصناف أو جودة غير مرغوبة. 

عوامل بيئية وجوية
االرتفاع الشديد لدرجة احلرارة مما يسبب جفاف الثمار ونضجها يف وقت واحد مما يتعذر 
معه جني )صرم( جميع النخيل، وكذلك تعرضها لألمطار والرطوبة النسبية العالية مما ينتج عنه 
ارتفاع رطوبتها وليونتها وتعفنها وذلك يف املناطق ذات الرطوبة النسبية العالية، أو الرياح العالية 
والتي يؤدي إلى تساقط الثمار وانكسار العذوق. وميكن التقليل من آثار هذه الظروف اجلوية 

بإتباع التوقيت املالئم للجني وجمع لثمار.
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عوامل تلف وفساد الثمار أثناء النمو والتطور
1- اإلصابات الحشرية 

تتعرض التمور إلى اإلصابة بالعديد من احلشرات أثناء منوها وتطورها وهي على األشجار ومنها:
.(The Lesser Date Moth »دودة التمر الصغرى )»احلميرة

.(Greater Date Moth دودة طلع النخيل )دودة التمر الكبرى
Oryctes spp (Fruit Stalk Borer) حفار عذوق النخيل

.(Date Palm Spathe Weevil( سوسة الطلع
.(Red Wasp or Oriental Wasp( الدبور الشرقي أو الدبور االحمر

.)Spotted Yellow Wasp( الدبور االصفر املرقط
.Coccotrypes dactyliperda )F( خنفساء نواة التمر 

2- اإلصابات المرضية 
.)Inflorescence Rot( تعفن النورات الزهرية )مرض خياس الطلع )مرض اخلامج -

.)Fruit Rotting( تعفن الثمار -

)Dust Mite( 3- العناكب حلم الغبار
)Birds( 4- الطيور

بدخول  الثمار وكذلك فجوات تسمح  الرطب وحتدث تشوهات يف  الثمار يف مرحلة  تتغذى على 
احلشرات والفطريات والبكتريا مما يسب تلفها بشكل تام وهناك سلوكيات لدى الطيور فهي تهاجم 
غير صاحلة  وبالتالي جتعلها  أخرى  ثمرة  لتهاجم  وتتركها  منها  قطعة صغيرة  على  وتتغذى  الثمار 
لألكل ومنها العصفور البيتي )House sparrow(، واسمه العلمي ).Passer domesticus L( والبلبل 
)Pycmonotus leucotis mesopotamiae( وخناق رمادي )Hypocolius ampelinus(، والغراب األسود 
)Streptopelia senegalsnsis L.( واسمها العلمي )Palm dove( وقمرية النخيل )Corvus eorax L.(

)Bat ،5- الخفاش )الوطواط
يف  الثمار  على  تتغذى  حيث  تساقطها  وتسبب  األشجار  على  وهي  النخيل  ثمار  تهاجم 
الثمار  على  اخلفافيش  وتتغذى  لياًل  العذوق  اخلفافيش  تهاجم  والتمر  الرطب  مرحلتي 
الناضجة واجليد لياًل، وكما هو معروف فإن اخلفافيش ناقلة للعديد من األمراض ومنها داء 
الكلب، ويعرف عنها الشراهة يف األكل والتغذية مما يخلف كميات كبيرة من البراز تنبعث 
منها رائحة األمونيا تصلح كأسمدة تهاجم ثمار جميع أشجار الفاكهة حيث تسمى اخلفاش 
)Egyptian Fruit Bat( )Rousettus aegyptiacus Geoffr(، وهو كبير احلجم  الثمار  أكل 
لونه بني غامق من األعلى وفاحت من األسفل طوله 15 سم ويتميز بحاسة سمع حادة ويصدر 

أصوات عالية ومميزة عند طيرانه وهي ترشده للطريق. 

)Rats and Mice( الجرذان والفئران )Rodents( 6- الجرذان
من اآلفات اخلطيرة على احملاصيل الزراعية حيث تهاجم أشجار الفاكهة وكذلك نخيل جوز 
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إلى  والتمور املخزونة ومتتاز بقدرتها على تسلق األشجار والقفز من نخلة  التمر  الهند ونخيل 
أخرى حيث تتغذى على الثمار يف أطوار النمو والنضج املختلفة )اجلمري –اخلالل /اخلالل-
البسر/الرطب/التمر( كما أنها تقوم بقرض الشماريخ وال تبقي يف العذق سوى العرجون وميكن 
مالحظة تساقط الشماريخ والثمار على األرض وعليها آثار مهاجمة القوارض وال تهاجم هذه 

احليوانات الطلع غير املتفتح أو غالف الطلعة وال تتغذى على السعف واجلذع.

األضرار بفعل العوامل البيئية والممارسات الزراعية الخاطئة
1- األضرار الفسيولوجية

األضرار الفسيولوجية ليست أمراض بل أضرار أوعاهات، ألن مسبباتها ليست فطريات أو بكتريا 
املناخية  العوامل  وبشكل خاص  البيئية،  بالظروف  تتعلق  عوامل  هي  بل  أو حشرات،  فيروسات  أو 

السائدة يف املنطقة، لذا فإن تسميتها باألضرار هي األصح، وميكن حتديد هذه األضرار مبا يلي:
.)Shrivel( )Fruit Wilting 1- ذبول الثمار )احلشف

.)Black nose( )2- الذنب األسود )األنف األسود
.)Internal browning( الداخلي )3- التلون )االسمرار

.)Checking( )4- التشطيب )الوشم
.)White End( )5- الضرر الفسلجي )الذنب األبيض

.)Swelling and peeling( )lose skin( 6- االنتفاخ البسيط والتقشر يف التمور
.)Crosscuts( 7- انقصاف العراجني

واجلدول رقم )8( يوضح النسبة املئوية لإلصابة ببعض األضرار الفسيولوجية يف ثمار النخيل.
جدول رقم )8( النسب املئوية لإلصابة ببعض األضرار الفسيولوجية يف ثمار النخيل

مدى النسبة املئوية لإلصابةالضرر

20-20أبو خشيم

5-20اسوداد الذنب

2-30تعفن الثمار

3-90االسمرار الداخلي

7-75اسوداد الذنب

3-20التشطيب

5-25انقصاف العراجني

10-60تساقط الثمار
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8- أضرار األمطار والرطوبة العالية
مرحلة  آخر  األمطار  سقوط  عند  يحدث  وهذا   ،)Splitting( وحلمها  الثمرة  جلد  تشقق   -

اخلالل.
- تبقع الثمار )Fruit spots( بسبب اإلصابة بالفطريات التي تشجعها الرطوبة العالية، حيث 
تالحظ البقع البنية وتعفن قاعدة التمرة عند منطقة اتصالها بالقمع، وهذه حتدث بنهاية مرحلة 

اخلالل.
- التخمر )Fermentation( والتحمض )Souring( يف الثمار، وهذه حتدث يف مرحلتي الرطب 

والتمر حيث تتحول السكريات إلى كحول وحامض اخلليك وبشكل خاص يف األصناف الطرية.
- إن ارتفاع نسبة الرطوبة اجلوية مينع النضج الطبيعي للثمار مما يسبب تساقطها، كما هو 

احلال يف بعض أصناف نخيل التمر يف اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان.

2- األضرار بفعل الممارسات الزراعية الخاطئة
 هناك العديد من العمليات الزراعية التي تؤثر على جودة ثمار التمر، منها:

1- اختيار اللقاح المناسب 
ونوعاً، لذا يجب االهتمام باختيار  عملية التلقيح من العمليات املهمة املؤثرة على الثمار كماً 
األفحل وعدم اختيار لقاح من أفحل تكون قليلة حبوب اللقاح ومنخفضة احليوية بل حتى رائحة 
الطلع تكون فيها خفيفة وهذا عند استخدامه يؤدي إلى نسبة عقد قليلة وارتفاع نسبة الثمار 
العاقدة بكريا )الشيص( وكذلك وضع العدد املناسب من الشماريخ املذكرة الالزمة لتلقيح الطلعة 

األنثوية. 

)Leaf/Punch Ratio( 2- نسبة األوراق للعذوق
هناك عالقة موجبه بني عدد األوراق اخلضراء والفعالة فسيولوجياً وحيوياً والتي تترك على 
النخلة بعد عملية التقليم لألوراق وكمية وجودة احملصول ويعبر عن هذه العالقة عدد األوراق 
اخلضراء/لكل عذق ثمري )Leaf/Punch Ratio( وهي أكثر استخداماً يف حتديد هذه العالقة 
الواحد أو لعدد  الورقية اخلضراء للعذق  التعبير عنها بانها املساحة  لسهولة حسابها أو ميكن 
معني من الثمار وهذه النسبة ليست ثابتة بل تعتمد على طبيعة الصنف وكذلك منطقة الزراعة 

من حيث الرطوبة واجلفاف بشكل خاص.

3- إزالة األشواك
لهذه العملية دور كبير يف تقليل تشوهات الثمار واجلروح التي حتدث بسبب االحتكاك بفعل 

حركة الرياح.

4- عملية التقويس )التحدير( أو التذليل 
توزيعها بشكل منتظم يف رأس  والعمل على  وتدليتها  السعف  الثمرية من بني  العذوق  سحب 
العملية حسب  العراجني. وتختلف طرائق إجراء هذه  العملية قبل تصلب  النخلة، وجترى هذه 
وريقات  مع  تشابكها  وعدم  الكايف  للضوء  الثمار  تعريض  على  وتساعد  النخيل،  زراعة  مناطق 
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السعف مما يسهل عملية قطف الثمار، ومينع تضررها من السعف بفعل حركة الرياح

5- تكميم العذوق
من املعامالت الزراعية التي ينصح بأن يتبعها مزارعو النخيل بتغطية العذوق عند وصول الثمار 
إلى مرحلة اخلالل )مرحلة تلون الثمار( بأغطية من الشباك )ملنع تساقط الثمار الناضجة على 
األرض( أو بأقفاص من السلك )حلماية الثمار من الطيور واحلشرات(، حيث تؤدي هذه املعاملة 
إلى احملافظة على الثمار بحالة جيدة وتسهل من عملية القطف وإنزال العذوق إلى األرض بدون 
فقد للثمار التي تتساقط على األرض أثناء عمليات قطع العذوق وان عدم إجراء عملية التكميم 
يجعل الثمار عرض ألن تأكل الطيور جزء الثمرة الناضج مما يسبب تلف الثمار وعدم صالحيتها 
إضافة إلى أضرار الغبار واألتربة وكذلك يشجع بعض احلشرات وخاصة الدبابير على مهاجمة 

الثمار.

عوامل تلف الثمار خالل الجني والتداول والخزن

األضرار التي تتعرض لها الثمار أثناء الجني 
 تتعرض الثمار أثناء عملية اجلني إلى أضرار عدة ميكن تلخيصها بالتالي:

1- األضرار امليكانيكية.
2- التلوث باألتربة.

3- خلط التمور بعد اجلني بالتمور املتساقطة على األرض. 
يعرضها لإلصابة باحلشرات، حيث وجد من الدراسات انه عند خزن التمور النظيفة والتي 
اإلصابة  نسبة  فيها  ارتفعت  املتساقطة  بالثمار  املخلوطة  والتمور  مباشرة  النخلة  من  جمعت 

بحشرات املخازن كما مبني يف اجلدول رقم )9(.
جدول رقم )9( النسبة املئوية لإلصابة يف التمر املخزون خالل األشهر املختلفة

الشهر
النسبة املئوية لإلصابة يف التمر املخزون

التمر املنفرد غير املخلوطالتمر املخلوط مع التمر املتساقط

7022نوفمبر

8237ديسمبر

8139يناير

9051فبراير

9253مارس

9256أبريل
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9253مايو

9358يونيو

9358يوليو

4- انضغاط الثمار وتعرضها للتعفن والتخمر.
5- إزالة القمع من الثمار.

يسهل اإلصابات احلشرية، وأشار عبد احلسني )1985(، إلى أن التمور ذات األقماع تبلغ نسبتها 
بعد اجلني 26 % يف صنفي احلالوي واخلضراوي، و35 % يف صنف الساير، و42 % يف صنف 
الزهدي يف العراق، وأن إزالة األقماع تسبب ارتفاع نسبة إصابة التمور باحلشرات، حيث يعمل 
الثمرة،  داخل  إلى  التني  عثة  يرقات حشرة  وخاصة  احلشرات  لدخول  ميكانيكي  كمانع  القمع 

واجلدول رقم )10( يبني نسبة اإلصابة باحلشرات يف التمور ذات األقماع ومنزوعة األقماع.
جدول رقم )10( أصناف التمور ونسب إصابتها باحلشرات

% لإلصابة بالتمور منزوعة األقماع% لإلصابة بالتمور ذات األقماعالصنف

22صفرخستاوي

1.567حالوي

2.029خضراوي

1131الزهدي

1357الساير

1649أشرسي

1826ديري

4975برمي

يف دراسة وراق )1986(، على أربعة أصناف من نخيل التمر الشهيرة مبنطقة القصيم يف اململكة 
العربية السعودية هي: روثانة، ورشيدة، وسكري، وشقرة، ملعرفة العالقة بني وجود القمع وعدم 
وجوده على الثمار ونسبة اإلصابة بحشرات املخازن )التسوس(، أظهرت نتائج الدراسة أن جميع 
الثمار التي أزيلت األقماع عنها أصيبت بالتسوس وكانت النسبة تختلف من صنف إلى آخر، وأن 
السبب بهذه اإلصابة هو وجود مدخل يف الثمرة يسهل دخول احلشرة، وأوصت الدراسة بأنه عند 

جني الثمار يفضل عدم شدها بقوة للحفاظ على وجود األقماع عليها.
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النقل والتخزين 
قد يعود إلى محدودية توافر املخازن املناسبة من حيث النوعية كاملخازن املبردة أو من ناحية 
احلجم. كما يعود ذلك إلى محدودية اآلليات املستخدمة يف عمليات الفرز والتدريج والتعبئة يف 
عبوات مناسبة للتمور، والتي تؤدي إلى زيادة اإلصابة احلشرية وتلف التمور وانخفاض جودتها 

وانخفاض القيمة التسويقية لها.
- عدم تغطية التمور أثناء اخلزن احلقلي والنقل.

- عوامل تلف الثمار خالل اخلزن.
تتعرض الثمار أثناء اخلزن إلى التلف والفساد ألسباب عديدة منها:

1- عدم جني الثمار يف مرحلة النضج املناسبة. 
2- عدم خفض درجة حرارة الثمار احلقلية خالل الفترة من اجلني حتى اخلزن.

3- عدم تنظيف التمور وتعقيمها قبل اخلزن.
4- تذبذب درجة احلرارة والرطوبة يف املخازن بسبب عدم السيطرة على األبواب.

5- سوء اخلزن وطريقة وضع الثمار يف املخزن.
6- عدم استخدام احلرارة املثلى واملناسبة خلزن الثمار حسب طبيعتها ومحتواها الرطوبي.

7- عدم العمل بالقاعدة التسويقية من يدخل أوالً يخرج أو يسوق أوالً.
8- اإلصابة بحشرات املخازن ومنها:

.)Tow-dots Dry Beetle( )خنفساء الثمار اجلافة )ذات البقعتني -
.)Saw-Toothed grain Beetle( )خنفساء احلبوب ذات الصدر املنشاري )السورينام -

.)Dry Fruit Beetle( خنفساء الثمار املجففة -
- فراشة اللوز )Almond Moth( وتسمى دودة البلح الكبرى أو دودة البلح العامري.

- )عثة التمر - دودة املخازن /عثة التني(.
.)Indian –Meal Moth( )فراشة الدقيق الهندية )دودة الثمار املخزونة -

الدراسات واألبحاث في هذا المجال
جمهورية مصر العربية

يف دراسة حتليلية واقتصادية إلنتاج وتصدير التمور يف مصر قام
 بها )El Sayed وAbdel Gleel،ا2013( شملت الفترة من 2000 إلى 2010، بينت نتائج الدراسة 
أن كمية الفاقد من التمور كانت 50 ألف طن عام 2000 وهي متثل 5 % من الناجت احمللي للتمور، 
وارتفعت إلى 180 ألف طن عام 2010 لتبلغ نسبة 13.3 %، وكان متوسط الفاقد خالل سنوات 

الدراسة وصل إلى 8.1 %.

المملكة العربية السعودية
الدراسات يف هذا املجال محدودة جداً ففي دراسة لوزارة الزراعة يف اململكة العربية السعودية 
إليجاد فاقد ما بعد احلصاد )الصرام( يف التمور املنتجة يف املنطقتني الوسطى والشرقية من 
اململكة العربية السعودية، حيث مت تقدير الفاقد يف املزارع واملصانع أثناء وبعد احلصاد وأثناء 
التخزين يف املزرعة وكذلك الفقد يف املصنع، عند إجراء عملية التنقية والفرز، ودراسة األسباب 
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املؤدية إلى الفقد ومظاهر التلف احلاصل، ومت ذلك عن طريق إجراء زيارات ميدانية عشوائية 
شملت )89( مزرعة وستة مصانع يف مدن املنطقة الوسطى و)38( مزرعة وخمسة مصانع يف 
مدن املنطقة الشرقية، وبينت الدراسة أن أسباب الفقد تعود للعوامل اجلوية واإلصابة باألكاروس 

والشيص ونلخص نتائج الدراسة مبا يلي: 

املنطقة الوسطىاملنطقة الشرقيةالفاقد من التمور 

19,32 %21 %متوسط الفاقد الكلي

14,32 %16,52 %متوسط الفاقد يف املزارع

5 %4,48 %متوسط الفاقد يف املصانع

كما مت تقدير فاقد النخيل املادي يف األحساء بسبب سقوط الثمار من النخلة أثناء النضج، 
حيث أظهرت النتائج أن نسبة الفقد من إجمالي اإلنتاج الكل للنخلة الواحدة من صنف اخلالص 
نتائج  %. وأظهرت   20 إلى  % ولصنف شيشي وصلت   32 الرزيز كانت  % ولصنف   10 بلغت 
دراسة أخرى أن نسبة الفاقد التسويقي يف التمور بالنسبة لتجار التجزئة تراوحت بني من 12 
إلى 15 % )احلمدان، 2016(. وقدرت وزارة البيئة واملياه والزراعة الفاقد يف إنتاج التمور على 

مستوى اململكة لعام 2017 )195( ألف طن منها )65( ألف طن تفقد يف مصانع التمور.

دولة قطر
يف )دراسة حتليلية للفاقد الزراعي بدولة قطر( تناولت الفاقد ألهم محاصيل اخلضراوات 
القطرية والتمور واألسماك، وذلك خالل جميع املراحل اإلنتاجية والتسويقية، توصلت الدراسة 
إلى أن متوسط نسبة الفاقد من التمور على مستوى املزارع يبلغ حوالي 11.24 %، وأن أكبر 
البرحي  لصنف  فاقد  نسبة  وأقل   ،%  11.95 بنحو  اخلالص  صنف  يف  حتققت  فاقد  نسبة 
كانت 9.18 %، وتوصلت الدراسة إلى أن ضمور الثمار أهم أسباب الفاقد ألصناف اخلالص، 
الشيشي، والبرحي، يف حني أن اإلصابات احلشرية مثلت أهم أسباب الفاقد ألصناف اخلنيزي 
وأصناف األخرى، وأشارت النتائج إلى أن الفاقد التسويقي للتمور يبلغ حوالي 8.5 % وأن أهم 

أسبابه تساقط الثمار هو سوء مستوى العمالة باملزارع )وزارة البيئة/ 2014(.

الجمهورية اليمنية
فاقد  يناير/2015 قدرت  بعد احلصاد يف عدن يف  ما  وتقانات  األغذية  بحوث  دراسة مركز 
التمور الرطبة أثناء معامالت ما بعد احلصاد يف حقول مزارعي النخيل مبنطقة اجلول بوادي 
صجر يف محافظة حضرموت بنسبة 23 % بدءاً من اجلني وصوالً إلى التسويق، وأن ثمار التمر 
تتعّرض عند معامالت ما بعد احلصاد بدءاً باجلني حتى مرحلة التسويق لنسبة من الفقد بلغت 
نسبة  بلغت  فيما   % 3.1 احلقلية سّجلت  التعبئة  وعند   ،% 5.2 التمر  اجلني يف  مرحلة  عند 
التمور  ثمار  الفاقد يف  الدراسة  وأرجعت   ،% 8.4 التسويق  وأثناء   ،% 6.3 النقل  أثناء  الفاقد 
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إلى عوامل تتعلّق باملمارسات اخلاطئة أثناء احلصاد والتداول اخلشن للثمار والتعبئة اخلاطئة 
وخشونة العبّوة وعدم استخدام مواد مبّطنة للعبوات وطول مسافة النقل ووعورة الطريق وغيرها 

من العوامل التي مت رصدها والتعُرّف عليها ميدانياً.

جمهورية العراق
ويف دراسة حديثة وشاملة ومتكاملة حلالة الفقد والهدر يف التمور العراقية بدًءا من مراحل 
الفقد  نسبة  إن   )2016( والتسويق بني احلكيم  والتصنيع  النقل واخلزن  بعمليات  اجلني مروراً 

الكلية تصل إلى 47 % واختلفت نسبة الفاقد حسب العمليات املختلفة، كما يلي:

الفاقد في مرحلة النقل
تصل نسبة الفقد يف مرحلة نقل التمور إلى حوالي 7 % كحد أعلى ويف املعدل 3 % لألسباب 

التالية:
الغالب على  العراء ويف  نقلها لألسواق يف  قبل  مثاًل  كالزهدي  التجارية  التمور  يتم خزن   -1
األرض مما يؤدي إلى بقاء جزء منها يف األرض وخسارة جزء من عصيرها لتعرضها للشمس، من 

املفروض أن يتم نقل التمور أوالً بأول بعد اجلني إلى مخازن معدة خلزنها.
2- يتــم نقــل التمــور بشــكل غيــر مكيــس ممــا يــؤدي إلــى ضيــاع جــزء منهــا أثنــاء التحميــل 

والتفريــغ.
3- إن أغلب وسائط النقل بعيدة عن مواصفات نقل الفواكه واخلضر بصورة عامة ونقل التمور 
على اخلصوص، فتكدس التمور التجارية فوق بعضها ويؤدي ذلك إلى فقد كمية منها عن طريق 
نزول العصارة )الدبس( منها على الطرقات، ومن املفروض أن يتم نقل التمور يف سيارات نقل 
مبردة أثناء أشهر الصيف احلارة وهذا غير متوفر يف نقل التمور، ويؤدي النقل غير املبرد إلى 

تلف كميات منها )حتمضها( وزيادة كمية الدبس الساقط منها.

الفاقد في مرحلة الخزن
أفضل بيئة خلزن التمور هي حتت درجات حرارة أقل من 5 مئوية، لذا فاملخازن املبردة هي 
من   % 30 من  أكثر  فقدان  إلى  يؤدي  التمور  واقع خزن  أن  إال  التمور،  املالئمة خلزن  املخازن 

املخزون وكمعدل 18 % لألسباب التالية: 
العدد  قليلة  وهي  وغير صاحلة خلزنها،  مكيفة  التمور غير  املتاحة خلزن  املخازن  أغلب   -1
مقارنة بإنتاج التمور، مما يتسبب يف إصابة التمور باحلشرات املخزنية وفساد التمور وفقدان 
كمية كبيرة من وزنها بسبب فقدان الرطوبة وتسرب عصارة التمور )الدبس(، مما يسبب خسائر 

اقتصادية كبيرة.
النوع من اخلزن  العراء وهذا  أو يف  بالقصيرة حتت مسقفات  لفترات ليست  يتم اخلزن   -2
يؤدي إلى اختالط التمور بالغبار وفقدان عصارتها تدريجياً، ويف اخلزن الغير مناسب سنواجه 
حاالت تسبب أضرار بالثمار مثل )ظاهرة التقشر، التلون باللون الداكن نتيجة عمل أنزمي بولي 
فينول اوكسيديز، وارتفاع احلموضة، واإلصابة باحلشرات املخزنية، أضاف إلى التعفن لألصناف 

الطرية والتي بها رطوبة عالية(.
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الفاقد في مرحلة التصنيع التجارة الخارجية
بالنسبة للتمور التجارية املعدة ألغراض الصناعة والتجارة اخلارجية فال يتوفر لها حالياً أي 
تبقى  ما  وكثيراً  العراق،  التمور يف  منتجي  وال لصالح  التمور هذه  لصالح  يعمل  تسويقي  نظام 
التمور معروضة يف العراء للغبار وأشعة الشمس وهجوم احلشرات مما يؤدي إلى تلفها ويسبب 

فقداً فيها.

الفاقد في مرحلة التسويق واالستهالك
1- يتم تسويق متور املائدة إلى العالوي يف سالل خاصة بها ومن ثم إلى أصحاب البقالة وإلى 
املستهلكني، وتكون يف كثير من احلاالت عرضة للشمس مما يؤدي إلى فقدان رطوبتها وبعض من 

دبسها.
2- إن الطلب على التمور الطازجة محدود نسبياً وتعاني التمور احمللية من منافسة شديدة من 
التمور املستوردة إلى العراق بشكل غير قانوني واملعبأة بعبوات كارتونية صغيرة بصورة تشجع 
املستهلكني على شرائها، وكثيراً ما تبقى كميات من التمور املنتجة محلياً بدون بيع لدى البقال 

ويؤدي إلى تلف كميات منها.

عدسة: حممود حساين
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الهدر في مكابس التمور 
إن لعمليات الكبس يف مكابس التمور عدد من األمور يستوجب الوقوف مراعاتها خاصة فليس 
كل أصناف التمور تعامل بنفس الطريقة يف املكابس الن التمور اجلافة تعامل بأسلوب والتمور 

الطرية تعامل بأسلوب أخر وذلك من حيث:
عملية الغسيل: التمور الطرية ال حتتاج كميات كبيرة من املاء أثناء الغسيل ألنها وكذلك فترة 
تعرضها للغسيل مقارنو بالتمور اجلافة أن هذا يؤثر على قوام التمور بينما التمور اجلافة التي 
حتافظ على قوامها كما وأن زيادة كمية املياه تزيد من نسبة الرطوبة وبالتالي تلف التمور ويزيد 

من عملية الهدر.
عملية التجفيف: يجب أن تكون محددة ومحكمة ومسيطر عليها وإال كمية الهدر ستكون أكبر 
من حيث انتفاخ التمور وتقشيرها أما عملية الترطيب فهي األخرى حتتاج إلى عمل متقن وأن أي 

خطأ سيعرض التمور إلى تلف.
عملية التعقيم للتمور مهمة. ألنها متنع الكثير من عوامل التلف.

واجلدول رقم )11( يلخص نتائج الدراسة ونسبة الفقد حسب املعامالت املختلفة من اجلني 
حتى التسويق واالستهالك.

جدول رقم )11( كمية ونسبة الفقد يف التمور العراقية أثناء اجلني ومراحل ما بعد احلصاد

املرحلة

احلد األعلى من 
معدل الفقد الفقد 

أسباب الفقد
%

الكمية1 
%)ألف طن(

الكمية1 
)ألف طن(

6039720132اجلني

سوء اخلدمات السابقة
ترك التمور دون جني

األسلوب اليدوي يف اجلني
رمي العذوق على األرض

746320النقل
اخلزن قبل النقل

النقل غير املكيس 
وسائط النقل غير املالئمة

3019918119اخلزن

مخازن قدمية وغير مستوفية للمواصفات
قلة عدد املخازن
اخلزن يف العراء
اآلفات املخزنية

نسب الرطوبة ودرجات احلرارة
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صناعات 
التمور 
وجتارتها

1066533
قلة املصانع

الطلب على التمور العراقية

التسويق 
32017واالستهالك

طريقة التسويق
لتمور املستوردة

االستخدامات املنزلية للتمور

47311املجموع

إن أكبر نسبة فقد يحصل يف سلسلة إمداد التمور يتم يف مرحلة جنيها كما يلي: 
1- الفاقد األكبر يف التمور هو تركها دون جني جراء ارتفاع تكاليف خدمة النخلة بسبب 
ارتفاع أجور األيدي العاملة وقلة أسعار التمور يف السوق احمللية واألسواق العاملية، وجتعل 
من جني التمور نشاطاً غير اقتصادي لذا يعزف املنتجون عن جني التمور وخدمة النخيل، 
أصحاب  دفع  أجل  ومن  التمور،  أسعار  تدهور  عند   % 50 من  أكثر  إلى  اخلسائر  وتصل 
بساتني النخيل على جني متورهم ال بد من تقليص تكاليف خدمة النخيل عن طريق مكننتها 
وفتح  تصنيعها  خالل  من  التمور  أسعار  ورفع  رافعة،  بواسطة  النخلة  قمة  إلى  والصعود 
اجلودة  شروط  وتطبيق  دولية  واتفاقيات  عقود  خالل  من  بها  للمتاجرة  العاملية  األسواق 

والصحة العامليتان.
الفاقد وتضرر  العراق ببدائية طرائق اجلني مما يزيد من نسبة  التمور يف  يتصف جني   -2
الثمار، وينعكس ذلك سلباً على أسعار التمور وقابلية منافستها مع متور الدول األخرى، ويالحظ 
أيضاً ضياع جزء من التمور أثناء اجلني اليدوي عند صعود الفالح أو عامل اجلني بالتبلية إلى 

حيث العذوق، وخاصة إذا لم تكن اخلدمات املقدمة للنخلة باملستوى املطلوب.
التمور  مع  والتعامل  مثاًل(  األرض  على  العذوق  )رمي  اجلني  يف  املتبعة  التقليدية  الطرق  إن 
واألوساخ،  والقش  باألتربة  اختالطها  وأحياناً  وتلوثها  التمور  من  إلى ضياع جزء  تؤدي  املجنية 
ويتغير شكلها أحياناً إلى متور مهروسة أو مضغوطة. إن هذه الطرق تقلل من فرص املنافسة يف 

الداخل واخلارج، وتقلل من أسعارها.

مقترحات لتقليص الفاقد
1- تقدمي اخلدمات الكاملة للنخلة )التكريب والتلقيح واخلف والتركيس والتكميم(

2- مكننة اجلني. 
3- غسل التمور يف املوقع وجتفيفها عن طريق العمل التعاوني أو من خالل شركة خدمات.

4- التعبئة الفورية بعبوات مؤقتة.
5- النقل السريع إلى مخازن مؤهلة الستقبال التمور.

6- تطبيق برنامج هاسب )الصحة( فور وصول التمور إلى املخازن.
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ثالثًا: استهالك التمور
للتمر قيمة غذائية عالية، فهو فاكهة الصحراء ومن األغذية األساسية لدى العرب ومن لزوميات 
الفطور وإكرام الضيف، لذلك اهتم العرب بالنخيل منذ القدم، أشار )Dowson, 1949) إلى أنه 
لوال شجرة النخيل ملا وجدت معظم الواحات املنتشرة يف شبه اجلزيرة العربية وملا كف أحد من 
العرب عن الترحال. وأن رجال القبائل يحملون يف حزامهم حقيبة من اجللد غير املدبوغ يدسون 
التمر جزء بل مكون  لتكون وجبة إلبلهم. ويعتبر  يأكلونها حيث يجمعونها  التي  التمر  فيها نوى 
تطور  ولكن  العربي  الوطن  مناطق عديدة من  السكان يف  للكثير من  اليومي  الغذاء  من  أساس 
احلياة وتعير أساليب املعيشة جعلته بعيداً عن املوائد وأصبح لدى البعض من الكماليات ومتت 
االستعاضة عنه بأنواع عديدة من املأكوالت ويتم تناوله يف مناسبات معينة رمبا يف شهر رمضان 

املبارك حصراً كون اإلفطار على التمر سنة نبوية شريفة.
صاحلة  تكون  النضج  مراحل  من  مرحلة  أي  ويف  بنضجها  وطيدة  عالقة  التمور  الستهالك 
لالستهالك البشري فأغلب أصناف أو أنواع التمور تستهلك يف مرحلتي الرطب والتمر وهناك 
بعض األصناف تستهلك ثمارها يف مرحلة اخلالل )البسر( حيث تكون مستساغة وحلوة خالية من 
املادة العفصية القابضة )التانني( ومنها )البرحي، السكري، احلياني، احلالوي، البرمي، الروثانة، 
االخالص وشقرة القصيم(، وتقسم التمور إلى ثالثة أقسام فيما يتعلق بطبيعة استهالكها وهي: 

- تمور تستهلك أثناء الموسم
تستهلك التمور طازجة يف الصيف وهي مبرحلة الرطب وجزء قليل يستهلك يف مرحلة البسر 

)اخلالل( وتقدر نسبة االستهالك يف طوري اخلالل )البسر( والرطب 48 %.

- تمور تستهلك بعد الموسم
عند انتهاء املوسم وجني الثمار فيكون االستهالك كما يلي:

1- متور مفككة )Loose dates( التمور معبأة بشكل فردي وطبيعي دون استخدام أي ضغط 
ميكانيكي عليها.

2- متور مكبوسة )Pressed dates( أو مكنوزة حيث تكون الثمار مكبوسة يف طبقات ويتم ذلك 
باستخدام القوة امليكانيكية.
3- رطب مبرد أو مجمد.
4- بسور )خالل مطبوخ(

5- متور محشوة )Filled dates( متور كاملة منزوعة النوى ومحشوة باملكسرات )اجلوز، واللوز، 
والفستق(.

6- منتجات الصناعة التحويلية 
ازدهرت بعض الصناعات الكيماوية القائمة على استغالل التمور وفضالتها والتمور الرديئة، 
احليوي/صناعة  الوقود  )إنتاج  ومنها  املهمة،  الصناعات  من  العديد  إلنتاج  معاجلتها  تتم  حيث 
عسل التمر )الدبس(/ صناعة السكر السائل/ إنتاج خميرة اخلبز/ صناعة البروتني النباتي/
صناعة اخلل )Vinegar Manufacture(/ صناعة حامض الليمون )Citric acid(/ صناعة الكحول 
الريون )احلرير الصناعي( )Rayon Acetate(/ صناعة اآليس  واملشروبات الكحولية/ صناعة 
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األطفال/ أغذية  صناعة  الكراميل/  صناعة   /)Date powder( التمر  مسحوق  صناعة  كرمي/ 
اخلالل املطبوخ )السلوق(/ صناعة مربى التمر(.

7- علف حيواني. 
8- منتجات الصناعات املنزلية. 

تشمل األطباق واألغذية التي تقوم ربة املنزل بإعدادها من التمور لالستهالك املنزلي، حيث 
وجبات  أو  أطباق  من  إعداده  سيتم  ما  حسب  تقطيعها  ثم  منها  النوى  ونزع  الثمار  غسل  يتم 
غذائية. )خلط الثمار مع احلليب الطازج املغلي/ اخلبيز )اخلبيص(/ احلنيني/ العصيدة/التمرية 
التمر  فطيرة  التمر/  مهلبية  تامرينا/  العجوة/  صناعة  الرنقينة/  التمر/  حالوة  أو  )الشعثة( 
أوماء  اللقاح  ماء  كراف  ماي  )كاجب(/  الكاتشب  املعمول/ صناعة  بالعجوة/  فطيرة  بالفواكه/ 

»القروف«(.

- تمور غير مستهلكة )المهملة(
التمور رديئة النوعية وثمارها ال جتنى وتترك على األشجار أو على األرض ومعظمها من أشجار 

بذرية رديئة األثمار.

متوسط استهالك الفرد من التمور
انخفض معدل االستهالك السنوي للفرد من التمور وضعف الطلب عليها يف الدول العربية وهي 
للتمور خاصة وأن نخلة التمر تعتبر شجرة العرب األولى ومصدر حياتهم  الدول األكثر إنتاجاً 

ورزقهم وهذا األمر يعود إلى أسباب عديدة منها:
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1- لم يواكب الزيادة الكبيرة يف أعداد السكان زيادة بنفس املستوى يف الطلب على التمور.
2- ميثل األفراد ذوي األعمار الصغيرة نسبة كبيرة يف الزيادة السكانية وهذه الفئة من السكان 

يقل استهالكها للتمور مما يقلل الطلب عليها.
3- معدل استهالك الفرد يف الريف يزيد عن مثيله يف املدن والتي يتركز فيها غالبية السكان 

مما يقلل الطلب على التمور.
4- يستهلك كبار السن والذين ميثلون نسبة أقل من السكان كميات أكبر من التمور عن فئة 

الشباب واألطفال من اجلنسني والذين ميثلون غالبية السكان.
تناول  عن  وعزوفهم  خاصة  الشباب  عند  الغذائية  والتقاليد  العادات  يف  امللحوظ  التغير   -5

التمور والتوجه إلى الوجبات البديلة من حلويات وبسكويت وغيرها.
6- بعد الشباب عن أسرهم فترات طويلة نتيجة للدراسة أو العمل يف مناطق متفرقة وعدم 

وضع التمور ضمن قائمتهم الغذائية.
7- عدم تطور األساليب واخلدمات التسويقية الالزمة لتوفير التمور بالشكل اجليد اجلذاب 

وبعبوات مناسبة تتوافق وأذواق املستهلك.
8- عدم وجود توعية إعالمية باألهمية الغذائية العاملية للتمور للكبار والصغار من اجلنسني 

على حد سواء.
9- عدم اهتمام املنتجني واملصنعني بخدمات الدعاية واإلعالن جلذب املستهلك.

وتشير قاعدة بيانات االستهالك يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، إلى أن متوسط 
استهالك الفرد من التمور يختلف بني دولة إلى أخرى وتبقى الدول العربية هي األكثر استهالكاً 

للتمور مقارنة بدول العالم األخرى، وكما يلي يف اجلدول رقم )12(.
جدول رقم )12( يوضح متوسط استهالك الفرد من التمور سنوياً

متوسط استهالك الفرد من التمور )كغ / سنة(الدولة

60سلطنة عمان

45 العراق

34.8 اململكة العربية السعودية

17.7دولة اإلمارات

15.5ليبيا

14.6اجلزائر

13.8مصر

12املغرب
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9.8إيران

8.9السودان

5.5تونس

2.5اليمن

1.5-2األردن

0.7فلسطني

0.5اململكة املتحدة

3.6باكستان

30أيران

0.4مالطة

0.2فرنسا

0.3-1.0الواليات املتحدة األمريكية

0.5-1دول شرق آسيا

0.1روسيا

 
وحســب إحصائيــات وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية يف ســلطنة عمــان ثبــت اســتهالك 
املواطــن العمانــي 60 كــغ مــن التمــر ســنوياً، ويتضــح ممــا ســبق انخفــاض متوســط نصيــب 
الفــرد مــن التمــور يف الــدول األوربيــة واألمريكيــة وروســيا ودول شــرق آســيا األمــر الــذي 
ــة كبيــرة مــن الدعايــة واإلعــالن يف تلــك الــدول لزيــادة الوعــي باألهميــة  يســتوجب عمــل حمل
الكبيــرة للتمــور مــن النواحــي الغذائيــة والوقائيــة والعالجيــة لزيــادة الطلــب العاملــي علــى التمــور 

ــا: ــادة الصــادرات منه وزي

العادات الغذائية واستهالك التمور
تشير الدراسات إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً يف استهالك التمر وخاصة عند األطفال 
واملراهقني يف دول اخلليج العربية. وتعتبر السعودية واإلمارات وسلطنة عمان من أكثر الدول 
عند  التمر  تناول  أن  السعودية  يف  الدراسات  إحدى  وأوضحت  للتمور.  استهالكاً  اخلليجية 
كبار  عند  12-13 مترة  إلى  العدد  ويرتفع  اليوم،  2-3 مترات يف  بلغ  قد  والشباب  املراهقني 
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السن )فوق 40 سنة(، كما أوضحت دراسة أخرى يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أنه كلما 
ارتفع مستوى تعليم املرأة قل استهالكها اليومي للتمور. )املصيقر، 2009(، وأجريت العديد من 
الدول  بعض  بذلك يف  املرتبطة  الغذائية  والعادات  التمور  استهالك  طبيعة  ملعرفة  الدراسات 

العربية وبشكل خاص دول اخلليج العربي ومنها:

الملكة العربية السعودية
كان التمــر قبــل )40( عامــاً يشــكل اجلــزء األكبــر مــن الوجبــة الســعودية بينمــا اآلن أصبــح 
يشــكل جــزًء أقــل مــن هــذه الوجبــة، ومــن أســباب ذلــك ارتفــاع مســتوى املعيشــة وحتــول الطلــب 
االســتهالكي األســري إلــى أنــواع مختلفــة مــن الغــذاء املســتورد، حيــث يتأثــر االســتهالك 
الغذائــي باململكــة مبجموعــة مــن العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة تتفاعــل فيمــا 
بينهــا لتؤثــر علــى نوعيــة وكميــة الغــذاء املســتهلك، وأجريــت بعــض الدراســات عــن طبيعــة 

اســتهالك التمــور منهــا:
1- املعدل السنوي الستهالك الفرد من التمور يف منطقة االحساء 28.5 كغ سنويا و25 كغ 
يف الرياض و20 كغ يف املنطقة اجلنوبية وتراوحت نسبة استهالك التمور الطازجة يف الرياض 

42 % ويف االحساء 53 %.
2- الفئة العمرية )40 سنة( فأكثر يستهلكون التمور بكميات اكبر من الشباب واالطفال من كال 
اجلنسني ويستهلك فئة الشباب من االناث كميات من التمور اكثر من فئة الذكور وكان استهالك 

التمور اليومي والسنوي حسب العمر واجلنس كما يلي:

متوسط االستهالك الفئة العمرية
اليومي )عدد الثمار(

متوسط االستهالك 
اليومي )غ(

متوسط االستهالك 
السنوي )كغ(

33-9042-12115-4015 سنة فأكثر )ذكور + إناث(

6-159-225-63-30 سنة ذكور

9-2515-340-65-30 سنة إناث

3- يفضـل املسـتهلكون شـراء التمـر يف عبـوات مكشـوفة بالنسـبة للتمـور الطازجـة بهـدف 
املعاينـة بينمـا التمـور اجلافـة فيفضـل شـرائها يف عبـوات مغلفـة لغـرض االسـتهالك طـول 

السنة.
4- ميثل الرطب األفضلية األولى من التمور لدى املستهلكني يف املناطق الثالث ويتساوى التمر 
الثانية ويأتي صنف اخلالص يف املقدمة  اجلاف والبلح )البسر، الزهو، اخلالل( يف األفضلية 
يف منطقة اإلحساء بينما تكون األولوية يف الرياض لصنفي نبوت سيف واخلضري ويحتل صنف 

الصفري األولوية يف املنطقة اجلنوبية.
5- يزداد الطلب على التمور الطازجة صيفا بينما يزداد الطلب على التمور اجلافة يف فصل 

الشتاء.
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أخرى  أغذية  لوجود  بشكل خاص  والتمور اجلافة  عام  بشكل  التمور  استهالك  انخفاض   -6
)فواكه طازجة ومجففة(.

7- تستهلك التمور اجلافة مع القهوة قبل الفطور يف منطقة الرياض واملنطقة اجلنوبية بينما 
تستهلك مع الغداء يف منطقة اإلحساء.

8- أفضلية تناول التمور أثناء اليوم كانت موزعة على أوقات اليوم بأكمله وكانت أعلى نسبة 
52 % قبل ومع الفطور و36 % مع الغداء و 2 % مع وقبل العشاء وبني الوجبات 10 %.

 % 31 البسر  63 % ويف مرحلة  الرطب  التمور وهي يف مرحلة  لتناول  األكبر  النسبة  وكانت 
ومرحلة التمر 6 %. وكما يلي:

أفضلية ثالثة %أفضلية ثانية %أفضلية أولى %فترة تناول التمور

52.018.69.1قبل أو مع الفطور

36.044.227.2قبل أو مع الغداء

2.014.036.4قبل أو مع العشاء

10.023.227.3بني الوجبات

9- التمور ال تقدم يف الوجبات الغذائية خاصة للفئات التي تستوجب ظروف عملها إقامة خارج 
املنزل )العمال/املوظفني/ الطالب(. وكذلك يف املطاعم والفنادق واجلامعات واملدارس وأماكن 

سكن الطالب.
توصلـت دراسـة بحثيـة ميدانيـة سـعودية قامـت بهـا أميرة األميـر، )2003( الطبيبة السـعودية يف 
الوحـدة الصحيـة للبنـات باإلحسـاء عـن تنـاول الطالبـات للتمـر يف الطابـور الصباحـي وتأثيـر ذلك 
علـى نسـبة الهيموجلوبـني بالـدم باعتبـار التمـر مـن أفضـل األغذيـة ذات القيمـة الغذائيـة العاليـة 
ولهـا قابليـة احلفـظ والتجفيـف والتخزيـن لفتـرة طويلـة دون تلف فهي آمنة جـداً وخاصة لألطفال 
فنادراً ورمبا مسـتحيل أن يسـبب التمر تسـمما غذائيا مثل باقي األغذية. وقسـمت الدراسـة إلى 

ثالثة أقسـام:
الدراسة األولى جتربة ميدانية: توزيع عبوات متر مغلفة آلياً وزن العبوة )50( غراما حتتوي 
على 6ـ7 ثمرات على الطالبات يف الطابور الصباحي وملدة ثالثة أيام بعدها متت تعبئة استبانات. 
ورافق ذك توزيع نشرات توعية حول أهمية التمور وقيمتها الغذائية وشملت عينة الدراسة من 

438 طالبة 
الهيموجلوبني  قياس  وتضمنت  بالدم  الهيموغلوبني  نسبة  على  التمر  تأثير  الثانية:  الدراسة 
للطالبات قبل تناولهن التمر ثم إعادة قياس نسبة الهيموجلوبني بعد تناول الطالبات للتمر ملدة 3 
أشهر وتكونت عينة الدراسة من 37 طالبة 19 طالبة من املرحلة الثانوية و17 طالبة يف املرحلة 
االبتدائية مبدارس اإلحساء. ومت تخصيص )180( عبوة متر لكل طالبة على أن تأخذ الطالبة 

علبة صباحاً باملدرسة وأخرى باملنزل يومياً وملدة 3 أشهر. 
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الدراسة الثالثة: تعبئة استبانة وعينة الدراسة التي شملت )50( مديرة و )330( ولي أمر طالبة 
وبطريقة عشوائية. وباالشتراك مع اإلشراف ومت توزيع استبانات على الطالبات لتعبئتها من قبل 

أولياء أمورهم.
وتوصلت الدراسة إلى:

1- أن 65 % فقط من الطالبات يرغنب يف استمرار التجربة وأن نسبة الهيموجلوبني ارتفعت 
عند 46 % من الطالبات الالتي تناولن التمر ملدة ثالثة أشهر. 

2- ارتفاع نسبة من تفضل تقدمي التمر يف بداية احلصة األولى عن الطابور الصباحي عند 
موظفات املدرسة والطالبات )95 % طالبات( )89 % معلمات( )60 % إداريات(. 

3- املشرفات التربويات فضلن إعطاء التمر يف الطابور الصباحي بنسبة )84 %(.
4- أن 81 % من أولياء األمور يرغبون يف استمرارية التجربة. 

املقاصف  أرباح  تقبلوا فكرة تخصيص ميزانية من  املدارس فقط  36 % من مديرات  أن   -5
لتوفير كميات التمر للمدارس مستقباًل.

6- أن 70 % من أولياء أمور أبدوا استعدادهم لتوفير كميات من التمر الستمرارية التجربة.
قام العيد )2004( بدراسـة مسـحية عن أمناط اسـتهالك الرطب والتمور باململكة العربية 
السـعودية )املنطقـة الشـرقية( حيـث مت توزيـع 700 اسـتبانة علـى عينـة عشـوائية مـن األسـر 
يف مـدن األحسـاء وأبقيـق واخلبـر والدمـام والقطيـف باملنطقـة الشـرقية. وأظهـرت نتائـج 
الدراسـة أن مـدى عـدد النخيـل يف املـزارع مـن 17-1500 نخلة بينما بلغ املتوسـط العام لعدد 
النخيـل يف املزرعـة الواحـدة لعينـة الدراسـة 88.5 نخلـة، وقد كان متوسـط اسـتهالك األسـر 
مـن الرطـب أسـبوعياً 14.8 كـغ وأن نسـبة كبيـرة من عينة الدراسـة تخـزن الرطب يف املجمد 
)الفريـزر( السـتخدامه يف غيـر املوسـم. وكان متوسـط كميـة الرطـب التـي تخزنهـا األسـرة 
يف املجمـد 47.9 كـغ. وأشـارت النتائـج أن توفـر الفاكهـة الطازجـة ال يؤثـر علـى اسـتهالك 
الرطـب يف موسـمه. كمـا بلـغ متوسـط كميـة التمـر التـي تسـتهلكها األسـرة يف العـام حوالـي 
236.6 كـغ. وبلغـت نسـبة الذيـن يؤكـدون أن طريقـة تسـويق وتعبئـة التمـور احلاليـة غيـر 
مناسـبة 27.2 و35.6 % علـى التوالـي ممـا يؤكـد ضـرورة تطويـر طـرق تسـويق وتعبئة التمور 

وأظهـرت نتائـج الدراسـة مـا يلـي: 
1- مصدر الرطب

النسبة املئوية %مصدر الرطب

36.4الشراء من األسواق

27.3املزارع اخلاصة

21.7الشراء+ هدية

10.7املزارع اخلاصة + الشراء

3.9هدية
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2- األصناف األكثر استهالكاً يف مرحلة الرطب

النسبة املئوية كرغبة أولىالصنف

81.2خالص

33.4هاللي

33.1غر

24.3شيشي

24.0رزيز

23.2خنيزي

22.1شهل

14.0أم رحيم

3- كمية الرطب التي تخزنها األسرة لالستهالك يف غير املوسم بلغت 47.9 كغ ومتوسط كمية 
وبلغ متوسط سعر الرطب  كغ أسبوعياً   14.8 الدراسة  التي تستهلكها األسرة يف عينة  الرطب 
الذي تشتريه األسرة 281.8 ريال شهرياً و69.7 ريال أسبوعياً وهو ما يعادل 4.7 % من الدخل 

الشهري لألسرة يف موسم الرطب.
 %  59.9 اخلالص  هي  الشرقية  املنطقة  يف  أولى  كرغبة  املفضلة  التمور  أصناف  أهم   -4

والشيشي 19.5 % والرزيز 18.9 % 
التمور  يفضلون  العينة  من   % 60.8 نسبة  لالستهالك:  التمور  لتجهيز  املفضلة  الطريقة   -5

املكنوزة و22.8 % يفضلون التمور املفردة و16.4 % يفضلون التمور احلشوة.
6- كمية التمور التي تستهلكها األسرة سنوياً.

 
% للعينةالكمية )من( = 240 كغ

9.7أكثر من منني

9.3منني )480( كغ

15.2من واحد

4/311.8 املن )180( كغ

26.6نصف من

27.4ربع من )60( كغ
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7- كمية التمور التي تخزنها األسرة سنوياً: تبلغ كمية التمور التي تخزنها األسرة سنوياً 236.3 
كغ ومبتوسط تكلفة يبلغ 751.6 ريال سعودي ويشكل ما نسبته 1 % من دخل األسرة السنوي 
وطريقة التخزين يف املنزل تكون باألكياس البالستيكية بنسبة 63.3 % ويف العلب البالستيكية 

بنسبة 24.1 % ويف أوعية الصفيح بنسبة 12.5 %.
8- أفضل العبوات التي يرغبها املستهلك عند شراء التمور

النسبة املئوية %نوع العبوة

20.4 %أكياس نايلون

17.2 %صناديق كرتون

17.2 %أوعية من سعف النخيل

16.6 %سالل بالستيكية

13.1 %صحون بالستيكية

12.1 %أكياس قماش

2.9 %عبوات أخرى

سلطنة عمان
استهالك التمور يف سلطنة عمان

العمانية  األصناف  من  جداً  وقليل  مباشر  وبشكل  طازجة  استهالكها  يكثر  العمانية  التمور 
تستهلك يف مرحلة البسر )اخلالل( لذا يكثر االستهالك يف مرحلتي الرطب والتمر، وال تخلو 
املائدة الرمضانية من التمور، إضافة إلى أنها أبرز أركان الضيافة العمانية، وميكن تقسيم التمور 

حسب طبيعة االستهالك إلى الفئات التالية:
1- متور تستهلك يف مرحلة الرطب )متور املائدة(.

لتنوع املناخ يف السلطنة وتعدد األصناف فيها فإن موسم الرطب ميتد فترة تزيد عن خمسة 
مرحلة  يف  استهالكاً  األصناف  وأكثر  الرطب  مرحلة  التمور يف  استهالك  موسم  وكذلك  أشهر 
وللتنوع  كثيرة(،  أخرى  وأصناف  بونارجنه  والزبد،  واخلنيزي،  واخلالص،  )النغال،  هي  الرطب 
يف  احلراري  والتراكم  احلرارة  درجة  على  التأثير  حيث  من  نسبية  ميزة  السلطنة  يف  املناخي 
املنطقة فارتفاع درجة احلرارة وانخفاض نسبة الرطوبة حتفز على النضج املبكر للثمار وخاصة 
يف املناطق الداخلية ومن األصناف املبكرة )النغال، قش بطاش، وقش قاروت، وصالني، وقدمي، 

امليناز( وهذا يجعل أسعارها عالية.
2- متور تستهلك يف مرحلة التمر. 

معظم األصناف العمانية تستهلك يف مرحلة التمر وتستمر عملية االستهالك على مدار السنة 
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بسبب سهولة خزن التمور وتداولها خاصة األصناف منخفضة الرطوبة.
3- متور تستهلك بطريقة غير مباشرة )متور التصنيع(.

تدخل التمور يف العديد من الصناعات كالدبس واخلل ويف صناعة املعجنات والبسكويت والشكوالتة.
4- متور لالستهالك احليواني.

البشري تستخدم يف  االستهالك  األولوية يف  لها  التي التكون  واألصناف  التمور غير اجليدة 
تغذية وأعالف احليوانات.

لبيان  عمان  بسلطنة  صاللة  مدينة  يف  امرأة(   421( األمهات  من  عينة  على  دراسة  أجريت 
استهالك التمور وعدد مرات تناول التمر يومياً وكانت النتائج كما يلي:

النسبة املئوية لألمهات%عدد مرات تناول التمور يف األسبوع
38.7يومياً

6-42.7

3-125.2

33.3نادراً أو ال تتناول

العالقة بني العمر وتناول التمور لدى النساء يف السلطنة فكانت النتائج

نسبة تناول التمور يوميا%العمر )سنة(
29-2071.9

39-3087.0

49-4088.0

5094.35سنة فأكثر

حيث يتضح كلما زاد العمر زادت نسبة استهالك التمور
العالقة بني مستوى التعليم وتناول التمور فكانت النتائج

نسبة تناول التمور يوميا %مستوى التعليم
89.0 منخفض

76.0متوسط

 71.0 عالي

أما يف حالة مستوى التعليم فالنساء املتعلمات تعليم عالي أقل تناول للتمور من النساء ذات 
التعليم املنخفض )املصيقر، 2009(.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
تشير الدراسات إلى أن الفرد يف دولة اإلمارات يعتبر مستهلكاً جيداً للتمور ومبعدالت عالية 
وتستهلك بعض األصناف يف مرحلة اخلالل )البسر( كما يف صنف البرحى ولكن غالبية األصناف 
احمللية يف الدولة تستهلك يف مرحلة الرطب كما أن ثمار النخيل تكون أكثر استهالكاً وعلى مدار 
ملعرفة  أجريت  دراسة  وبينت  املنازل  تكون مخزنة يف  والتي  التمر )سح(  العام وهي يف مرحلة 

استهالك التمور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لدى طالبات اجلامعة حيث اتضح ما يلي:

% للطالباتعدد مرات تناول التمور

22.2 يوميا

 6-424.7

3-13.3

49.8نادرا أو ال تتناول

ولم تالحظ فروق بني تناول التمور لدى الذكور واإلناث وأن معدل تناول التمور يف اليوم الواحد 
يبلغ 10 مترات وكان عند كبار السن أعلى من الشباب.

وقام قزق واألديب )2010( بدراسة ملعرفة النمط االستهالكي والعادات الغذائية املرتبطة بتناول 
إماراتي من فئات عمرية  206 مواطن  البحث  العني، شارك يف  التمور عند اإلماراتيني مبدينة 
مختلفة بني 15سنة إلى أكبر من 50 سنة وبلغت نسبة الذكور يف عينة البحث 27.8 % أما نسبة 

اإلناث فبلغت 72.2 %، وكان توزيع الفئات العمرية لعينة الدراسة كما يلي:

النسبة املئوية من عينة البحث %الفئة العمرية )سنة(

20-1512.6

30-2154.9

40-3122.3

50-413.9

6.3أكبر من 50 سنة

 أهم نتائج البحث كما يلي:
1- إن 63 % من املواطنني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يتناولون التمور يوميا وأن 23 % 
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أسبوعياً و9 % شهرياً و5 % ال يتناولون التمور نهائياً، وبلغ معدل حبات التمر املتناولة يومياً 9 
مترات )11مترة للذكور و7مترات لإلناث(.

2- وقت تناول التمور فكانت النسبة 10 % يف الصباح و9 % يف وقت الضحى وبلغت النسبة 
األكبر يف وقت العصر حيث كانت 40.9 % تلتها باملرتبة الثانية يف وقت املساء وكانت النسبة 
18.2 % وكانت نسبة الذين يتناولون التمور يف وقت غير محدد هي 21.7 % واتضح من الدراسة 

أن 43 % يتناولون التمور مع الوجبات الرئيسية و49 % بني الوجبات.
3- التمور املفضلة لدى أفراد العينة وحسب األصناف كما يلي:

النسبة املئوية للتفضيل %الصنف

53.1اخلالص

9.6اخلنيزي

6.7بومعان

5.3لولو

2.9الفرض

21.5صنف غير معروف

4- فضل 11 % من أفراد العينة تناول الرطب و10 % التمر و79 % تناول االثنني الرطب والتمر. 
5- إن 70 % من أفراد العينة يحصلون على التمور من البيت و38.3 % من السوق احمللية، وكان 
70 % من أفراد العينة يفضلون تناول التمور احمللية، و27.3 % يتناولون التمور احمللية واملستوردة 

بينما كانت نسبة الذين يتناولون التمور املستوردة فقط هي 2.5 %.
6- أما معرفة أفراد عينة البحث بأهم املنتجات الغذائية املصنعة من التمور فكانت كما يلي:

النسبة من أفراد العينة %املنتج

41.1الدبس

23.0حلويات بالتمر

22.0بسكويت بالتمر

10.5معمول

7.6كيك التمر
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ليبيا
 قام عريدة، )2014( بدراسة إلنتاج واستهالك التمور يف ليبيا خالل فترة عشرين عاماً امتدت 
الليبي من  1985-2005، وبينت نتائج الدراسة تذبذب االستهالك السنوي للمواطن  الفترة من 
التمور تبعاً للمتغيرات يف اإلنتاج والتسويق إضافًة إلى التغير يف سلوك املستهلك نفسه وعاداته 
الغذائية، ففي سنة األساس للدراسة كان معدل استهالك الفرد 25.31 كغ سنوياً انخفض عام 
1991 إلى 15.16كغ سنوياً ثم ازداد معدل االستهالك الفردي ليصل إلى 22.6 كغ سنوياً عام 
1998 وارتفع يف سنة 2005 إلى 30.9 كغ سنوياً وحسب متوسط استهالك الفرد خالل سنوات 

الدراسة 21.6كغ للفرد سنوياً.

رابعًا: مصطلحات ومعامالت مرتبطة بجودة وفقد وتلف التمور
)Dates( التمور

ثمار )منتج( نخيل التمر ) .Phoenix dactylifera L( يف مرحلة النضج املناسبة وميكن غسلها 
وجتفيفها وبسترتها أو ترطيبها لضبط محتواها من الرطوبة.

متور ثنائية السكر
ومنها متور أصناف   )Sucrose( الثنائي  السكر  بكونها عالية احملتوى من  التمور   متتاز هذه 

)السكري، دقلة نور، الزهدي(.
متور أحادية السكر

متتاز بكون معظم محتواها من السكريات على هيئة سكر محول، سكريات أحادية )كلوكوز، 
وفركتوز( ومنها متور )الفرض، البرحي، اخلالص، اخلضرواي، البرني، لولو، احلالوي(.

فرز )عزل( التمور
من العمليات واملمارسات املهمة التي جترى على الثمار يف احلقل بعد اجلني أو يف املصانع 
واملكابس حيث يتم فرز الثمار حسب مراحل نضجها )الكمري/اخلالل )البسر(/ الرطب/التمر 

التام النضج(.
)Small dates( متور صغيرة

هي التمور التي تتميز بصغر جمها عن احلجم الطبيعي املعتاد للصنف املعني وبنسبة 50 % 
وصغر حجم التمور يعود إلى أسباب عديدة منه اإلصابة بحفار العذوق وكذلك إلى عدم إجراء 

عملية اخلف.
)Selected dates( )متور مختارة )منتقاة

تكون الثمار متجانسة احلجم والشكل واللون وخالية من احلشرات والكائنات الدقيقة واألعفان 
وال يزيد محتواها املائي عن 20 % على أساس الوزن الرطب.

)Good average quality( متور جيدة اجلودة
تكون الثمار متجانسة الشكل واللون وال حتتوي على أكثر من 8 % من التمور غير املطابقة 

ملواصفات التمور املختارة.
)Fair average quality( متور متوسطة مقبولة اجلودة

تكون الثمار متجانسة بقدر اإلمكان يف الشكل واللون وال حتتوي على أكثر من 10 % من التمور 
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غير املطابقة ملواصفات التمور املختارة.
التمور املضغوطة منزوعة النوى

 هي املنتج املرغوب يف معظم الدول املستوردة للتمور يف )أمريكا/أوربا( حيث تنزع النوى من 
الثمار آلياً وبعده تضغط التمور باستخدام قالب خاص وتتم تعبئتها يف عبوات مفرغة من الهواء 

وتستخدم هذه التمور يف حشو املعجنات والبسكويت.
)Packed dates( متور معبأة

متور سليمة ونظيفة غير ملوثة أو مصابه باحلشرات وقد تكون بالنوى أو منزوعة النوى، مفككة 
أو مكبوسة وتكون محشوة وغير محشوة باملكسرات بل هي معبأة يف عبوات نظيفة وجافة غير 

منفذه للرطوبة مصنعة من مواد مالئمة لتعبئة األغذية وحتمي التمور من التلف والتلوث.
)Pressed dates( متور مكبوسة

متور مت كبسها يف طبقات باستخدام قوة ميكانيكية.
)Loose dates( متور مفككة 

متور يتم تعبئتها دون استخدام أي ضغط ميكانيكي
)Pitted dates( متور منزوعة النوى

الثمرة  مع مراعاة احملافظة على شكل  يدوياً  أو  آلياً  منها  النواة  ونزعت  الثمار سليمة  تكون 
وقوامها األصلي.

)Filled dates( متور محشوة
متور كاملة منزوعة النواة ومحشوة باملكسرات.

 )Strands( الشماريخ
 أجزاء العذق التي حتمل األزهار وبعدها الثمار وتتصل الثمرة بالشمراخ عن طريق القمع وكثير 

من األصناف تتم تعبئتها على هيئة شماريخ وتباع يف األسواق.
)Souring dates( متور متحمضة

الثمار حتللت فيها السكريات إلى كحول أو حامض اخلليك بفعل اخلمائر والبكتريا فيصبح 
طعمها حامضي غير مقبول.

)Damaged dates( متور متضررة
تتعرض التمور أثناء اجلني واجلمع والنقل للهرس أو الضغط أو التمزق بحيث يالحظ تلف 
اجلزء األكبر من قشرة الثمرة وكذلك تشقق اللحم ويكون شكلها اخلارجي غير مقبول وتلتصق 

بها العديد من الشوائب وقد تكون الثمار مهشمة.
)Molded dates( متور متعفنة

تتميز التمور بوجود العفن الذي يكون على شكل هايفات )خيوط( العفن غير املرئية.
)Decayed dates( متور متفسخة

تكون التمور يف حالة حتلل ومظهر غير مقبول.
 )Blemishes dates( متور مشوهة

تغير لون الثمار نتيجة اإلصابة بلفحة الشمس أو بسبب وجود ندب على سطحها أو بقع سوداء 
أسفل قمعها يصاحب ذلك تشقق اللحم )الذنب األسود( أو تالحظ تشوهات سطحية مبساحة 

دائرة قطرها 7مم ويكون لون التمور مختلف عن اللون الطبيعي.
)Un ripe dates( غير ناضجة )متور )متحشفة
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تكون الثمار خفيفة الوزن وقليلة اللحم والتمور غير ناضجة، ومجعدة وجافة ولها قوام مطاطي 
وتشمل الثمار التي لم جتف اجلفاف الطبيعي للصنف وهي غير صاحلة لالستهالك البشري.

)Un pollinated dates( )متور عذرية )شيص
هي الثمار التي عقدت بكريا دون تلقيح أو إخصاب ومتتاز بصغر حجمها وخلوها من البذرة 

)النواة( ومتتاز بقلة اللحم وتوقف النمو.
)Dirty dates( متور ملوثة

حتتوي التمور على مواد غريبة عضوية أو غير عضوية مثل األوساخ والرمل والتراب والطني 
بحيث تزيد املساحة املتأثرة وامللوثة عن مساحة دائرة قطرها 3 مم.

)Insects and Mites Damage and Contamination( متور مصابة
هذه  من  أجزاء  أو  ميتة  حشرات  وجود  أو  السوس  بحشرات  اإلصابة  الثمار  على  يالحظ 

احلشرات أو مخلفاتها.
متور مصابة باحللم

وهذه التمور تكون غير ملاعة وقشرتها متشققة ولونها أحمر فاحت مع وجود خيوط حريرية مع 
تراكم ذرات من الغبار عليها.

متور متضررة بالطيور
يالحظ على هذه التمور فقدان جزء من اللحم بسبب أكله من قبل الطيور وتكون املنطقة جافة 

مع ظهور البذرة.
)Black nose( متور مصابة بالذنب األسود

وتتميز بوجود بقع سوداء داكنة اللون متتد من سطح الثمرة داخل اللحم وتبلغ مساحة البقعة 
الواحدة 1.5-2 ملم.

)White end( متور مصابة بالذنب األبيض
وتتميز بوجود حلقة فاحتة اللون تغطي اجلزء العلوي من الثمرة قرب القمع وتكون جافة أكثر 

من باقي أجزاء الثمرة وتسمى أبو خشيم وتالحظ يف متور صنف احلالوي وأصناف أخرى.
متور مصابة بلفحة الشمس

وتتميز الثمار بوجود بقع غامقة اللون وصلبة القوام ويبلغ قطر البقعة 5-9ملم أو أكثر ويختلف 
ذلك حسب األصناف وحجم الثمار.

متور متقشرة
اللحم  الثمرة عن  تنفصل قشرة  )Puffiness(، حيث  اللحم  القشرة عن  انفصال  التقشير هو 
بشكل كلي أو جزئي وبدون سبب محدد ولكن حدوث هذه احلالة مرتبط بارتفاع الرطوبة حيث 
يستمر منو القشرة بدرجة أكبر من منو اللحم مما يسبب انفصالها عنه وهذه الظاهرة تالحظ 
يف صنف اخلالص وتؤدي العمليات الزراعية واملمارسات الزراعية اجليدة إلى التقليل من هذه 

الظاهرة وحتسني صفات الثمار.
)Darkening( اللون الداكن

ظهور اللون الغامق أو اللون البني الداكن سببه النشاطات األنزميية وغير األنزميية مع ارتفاع 
ملحوظ يف نسبة الرطوبة ودرجة احلرارة فاللون الداكن غير األنزميي يحدث بسبب التفاعل بني 
سكريات التمور والبروتينات أو األحماض األمينية عند معاملة التمور باحلرارة أو بسبب اخلزن 
الطويل للتمور ويسمى )تفاعل ميلرد( وتكون الثمار داكنة اللون )سوداء( مع ظهور رائحة غير 
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املتعددة  املركبات  ألكسدة  فيعود  األنزميي  اللون  اسمرار  أما  الطازجة،  بالتمور  مقارنة  مقبولة 
الفينوالت وهذا ما يعطي اللون الغامق املميز للثمار الناضجة(، إن املركبات املتعددة الفينوالت 

تتكون من مادة الاليكوسياندين )Leucoyandin( وهذه املادة تكون ذائبة يف مرحلة التمر.
إن نشاط أنزمي Polyphenol oxidase) (PPO)( يكون منخفضاً يف مرحلة احلبابوك ثم يزداد 
نشاطه ويكون عالياً يف مرحلة اجلمري، وهو املسؤول عن اللون األسمر الذي يظهر على الثمار يف 
مرحلة اجلمري. وميكن تثبيط حدوث اللون البني األنزميي عن طريق خفض نسبة األوكسجني.

)Souring( الطعم احلامضي املتخمر
 هو حتلل سكريات الثمار وحتولها إلى كحول وحامض اخلليك بفعل اخلمائر والبكتريا والتخمر 

يؤدي إلى طعم متخمر الذع غير مقبول خاصة عند زيادة الرطوبة يف الثمار عن 25 %.
)Sugar Spot( )التسكر )البقع السكرية

ظاهرة غير مرغوبة يف التمور الطرية حيث يتبلور سكر التمور حتت قشرة الثمرة ويف اللحم 
ويظهر على شكل بقع أو بلورات يف بعض أصناف التمور الطرية وهذه الظاهرة ال تؤثر على الطعم 
ولكنها تغير القوام واملظهر حيث يكون لب الثمرة غامق اللون مما يجعل الثمار غير مرغوبة يف 

األسواق.
)Caramelistation( الكرملة

أو  البني  اللون  من  التمور  لون  فيتحول  السكريات  الحتراق  نتيجة  الثمار  يف  حتدث  ظاهرة 
الذهبي أو الترابي إلى اللون األسود الداكن بفعل املعامل باحلرارة أو ترك التمور يف مخازن غير 

مسيطرة عليها تصل درجة حرارتها إلى أكثر من 55 درجة مئوية.
التمور املخصصة لألغراض الصناعية 

يقصد بها التمور التي ال ترتقي إلى متور الدرجة األولى مبواصفاتها الفيزيائية والنوعية )متور 
املائدة(، وتعتبر التمور املتخصصة لألغراض الصناعية متور من الدرجة الثانية والثالثة والتي 

تصنف اقتصاديا بتمور خارج التسويق. ومتتاز باملواصفات التالية: 
1- احلجم: ونقصد بها التمور التي يقل وزنها عن 4,5 غرام أو أكثر من 110 ثمرة يف كل 500 

غرام.
2- الصنف: خليط من أصناف متعددة ومراحل نضج متعددة )غير متجانسة(.

3- اللون: غير متجانسة يف اللون )أصفر، بني، أسود. ..(.
4- اإلصابات احلشرية: ال تزيد نسبة اإلصابات احلشرية بهذه التمور عن 7 %.

5- نسبة التمور املشوهة، املتضررة، غير الناضجة، عذرية )شيص( ومتسخة تزيد عن 9 %، 
وكذلك نسبة التمور املتعفنة واملتحمضة واملتحللة أعلى عن 3 %.

6- تزيد نسبة الرطوبة بها عن 23 %.
املعادن،  وبرادة  املسامير  املعدنية،  واألجزاء  القطع  مثل  املعدنية  الشوائب  نسبة  بها  تزيد   -7

الرمل.. الخ عن 1 % أو على 10 غرام / كغ.
8- تكون هذه التمور على شكل متور نثر )Loose( أو معبأة يف صناديق بالستيكية زنة 15-10 

كغ أو كارتونية أو جواني.
9- ال تتوفر بها تاريخ اإلنتاج أو الصالحية أو املعلومات البيانية اخلاصة بالبطاقة الغذائية.

10- عند تصنيع متور الدرجة الثانية يجب مراعاة احلدود املكروبيولوجية املنصوص عليها يف 
املواصفات اخلليجية ودستور األغذية وأيضاً نسبة املبيدات واملعادن الثقيلة.
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رؤية واضحة في توطين المعرفة
حرصـت األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعي منذ تأسيسـها 
إلـى  العمـل وفـق خطـة اسـتراتيجية واضحـة، تسـعى مـن خاللهـا  2008 وحتـى اآلن  العـام  يف 
حتقيـق أهدافهـا التـي قامـت مـن أجلهـا وهـي تعريـف العالـم باهتمـام صاحـب السـمو الشـيخ 
خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة »حفظه اهلل« بزراعة النخيل واالبتكار الزراعي ومبادراته 
الكرميـة يف األنشـطة واملجـاالت املتعلقـة بدعـم البحوث والدراسـات. وإبراز الـدور الريادي لدولة 
اإلمـارات يف دفـع مسـيرة اإلبـداع واالبتـكار يف مجـال نخيـل التمـر والقطـاع الزراعـي، واالهتمـام 
التنميـة املسـتدامة.  لتحقيـق  الرقعـة اخلضـراء  الفقـر وزيـادة  البيئـة ومحاربـة  بقضايـا حمايـة 
ودعـم البحـث العلمـي وتشـجيع وتقديـر العاملـن يف تطويـر القطـاع الزراعـي وقطـاع نخيـل التمر 
باإلمـارات والعالـم، واالسـتفادة مـن مختلـف اخلبـرات لالرتقـاء بالواقـع الزراعـي ونخيـل التمـر 

وفـق أفضـل املمارسـات الدوليـة.
هـذا النجـاح الـذي حتقـق، والبصمـة املتميـزة التـي تركتهـا اجلائـزة علـى مدى االثنتي عشـرة 
سـنة املاضيـة جتعلنـا نشـعر بالفخـر واالعتـزاز، وذلـك بفضـل الدعـم الكبيـر والرعايـة الكرمية 
لصاحـب اجلائـزة وراعيهـا سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس 
الدولـة »حفظـه اهلل«، والـذي تشـرفت اجلائـزة بأن حتمل اسـم سـموه وحظيـت برعايته فكانت 
لهـا هـذه املكانـة والريـادة حـول العالم، وقد جاءت مكرمة سـموه بإنشـاء »جائـزة خليفة الدولية 
لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي« لتؤكـد علـى حـرص واهتمـام سـموه بشـجرة نخيـل التمـر 
واالبتـكار الزراعـي لضمـان مسـتقبل أفضـل لهـذا القطـاع الـذي يشـكل عنصـرا مهمـا يف األمن 

الغذائـي العاملي . 
كما حظيت اجلائزة باهتمام وتوجيهات سـيدي صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة، باإلضافة إلى دعم سـمو الشـيخ منصور 
بـن زيـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة، ومتابعـة معالـي الشـيخ نهيان 
مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح رئيـس مجلـس أمنـاء اجلائـزة وحرصـه الـدؤوب علـى ترجمـة رؤية 
القيـادة الرشـيدة يف دعـم وتطويـر قطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور وتعزيـز االبتـكار الزراعـي 

لتحقيـق التنميـة املسـتدامة 2030 علـى املسـتوى الوطنـي والعربـي والدولي.
كمـا تعمـل اجلائـزة يف رسـالتها علـى االحتفـاء باجلهـود املتميـزة التـي تبـذل لتطويـر القطـاع 
الزراعي من أجل تنمية مسـتدامة لنا ولألجيال القادمة، وإقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بن 
اجلهـات ذات الصلـة، ونشـر ثقافـة نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي بـن مختلف الفئات املسـتهدفة 
وفـق منهـج عمـل علـى أعلـى املعاييـر املهنيـة، وخلـق بيئـة إيجابيـة محفـزة على اإلبـداع واالبتكار يف 

القطـاع الزراعي.
مـن هنـا جـاء اهتمـام األمانـة العامـة للجائـزة بدعم ونشـر هذا الكتاب الذي يحقـق رؤية اجلائزة 

وأهدافها االستراتيجية.
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