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 Checking )الت�سطيب  )الو�سم

امل�سبب:

1-  الرطوبة العالية اأثناء حتول الثمار من مرحلة 

الكمري اإىل مرحلة اخلالل.

2- تزاحم ال�سعف والظل الكثيف على الثمار.

اأعرا�ض الإ�سابة:

توقف  ت�سبب  الثمار  حول  العالية  الرطوبة  اإن 

من  العديد  يف  الف�سيولوجية  الأ�سرار  ذكر  ورد 

الكتب والإ�سدارات عن نخلة التمر حتت م�سمى 

لي�ست  هي  واحلقيقة  الف�سيولوجية  الأمرا�س 

م�سبباتها  لأن  عاهات  اأو  اأ�سرار  بل  اأمرا�سًا 

اأو  فريو�سات  اأو  بكترييا  اأو  فطريات  لي�ست 

تتعلق  عوامل  اإحداثها  يف  تت�سبب  بل  ح�سرات 

املناخ  عوامل  خا�س  وب�سكٍل  البيئية  بالظروف 

ال�سائدة يف املنطقة لذا فاإن ت�سميتها بالأ�سرار 

هي الأ�سح ومنها:
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اجلدول 1- معامالت مل�س العذوق وتاأثريها على ن�سبة الرطوبة واملواد ال�سلبة ون�سبة الذبول

عملية التبخر، ويرافق ذلك ا�ستمرار دخول املاء 

اإىل الثمار مما يوؤدي اإىل ت�سخم وانتفاخ اخلاليا 

حتت الق�سرة، فيحدث ت�سقق على �سكل خطوط 

طولية اأو اأفقية رفيعة �سمراء اللون، ويكون عمق 

ال�سق 16 خلية، ومتوت اخلاليا املحيطة بال�سق، 

وجفاف  الق�سرة،  ت�سلب  اإىل  ال�سقوق  وتوؤدي 

الطبقة اللحمية، وانخفا�س نوعية الثمار .

االنت�سار:

ال�سعودية،  العربية  واململكة  وم�سر،  العراق، 

والوليات املتحدة الأمريكية.

املعاملة
الن�سبة املئوية )%(

للرطوبة
TSS (%)

الن�سبة املئوية)%(

لالإ�سابة بالذبول 

)اخلدر(

مل�س العذق ظهرًا ال�ساعة )12- 2( وير�س بعدها مبادة          

vapor Gard (V.G) برتكيز 2 %
ـــ6534.07

ـــ61.535.87مل�س العذق �سباحًا ال�ساعة )8 - 9(

53.543.7212مل�س العذق ظهرًا ال�ساعة )12 – 2(

53.754.7822مل�س العذق ظهرًا بقطف بع�س الثمار

ـــ61.535.86بدون مل�س

االأهمية االقت�سادية:

ي�سيب ثمار الأ�سناف احل�سا�سة وهي الكبكاب، 

واملكتوم،  واحلياين،  نور،  ودقلة  واخلال�س، 

لال�ستهالك  �ساحلة  غري  وتكون  واحلالوي، 

الب�سري، والت�سدير، ويعترب �سنف اخلنيزي من 

الأ�سناف املقاومة.

املقاومة:

اأبعاد  على  احل�سا�سة  الأ�سناف  1-  زراعة 

منا�سبة.

2-  اإجراء عملية التقليم باإزالة ال�سعف القدمي، 

وال�سعف الزائد حول العذوق مع عملية تدلية 

العذوق يف �سهر حزيران/ يونيو.

3-  اإجراء عملية تهوية للعذوق باإجراء اخلف، اأو 

و�سع حلقات و�سط العذق.

4-  عدم زراعة املحا�سيل ال�سيفية حتت اأ�سجار 

النخيل.

يف  الريات  عدد  بتقليل  الري  عملية  5-  تنظيم 

�سهور ال�سيف.

Shrivel )ذبول الثمار  )احل�سف

ب�سبب  النهار  الثمار طبيعيًا خالل  ذبول  يحدث 

فقدان املاء من �سطح الثمرة، ولكن هذه الثمار 

ت�ستعيد حالتها الطبيعية وحمتواها الرطوبي يف 

الن�سبية  الرطوبة  لرتفاع  وذلك  الليل،  �ساعات 
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حول الثمرة وانخفا�س عملية التبخر. ويالحظ 

ذروة  قبل  عادة يف مرحلة اخلالل  الثمار  ذبول 

الكلية،  الذائبة  ال�سلبة  املواد  على  احتوائها 

وميكن اأن حتدد اأ�سباب الذبول مبا يلي:

1- غزارة احلمل.

2- عدم كفاية مياه الري.

كارتفاع  العتيادية  غري  املناخية  3-  الظروف 

درجات احلرارة و�سدة اجلفاف.

4-  اإ�سابة العذوق الثمرية باأ�سرار ميكانيكية.

مرحلة  يف  اخلارجية  الثمرة  اأن�سجة  ومتتاز 

اخلالل بح�سا�سيتها ال�سديدة للخدو�س واجلروح 

مرحلة  وبلوغها  الثمرة  انتفاخ  ب�سبب  والتمزق 

الثمار  ذبول  ظاهرة  ولوحظت  احلجم،  اكتمال 

بع�س  ثمار  على  )اخلدر(  عليها  يطلق  والتي 

الرطب،  مرحلة  يف  جتنى  التي  الأ�سناف 

درجة  ارتفاع  عند  العملية  اإذا متت هذه  خا�سة 

احلرارة.

اأعرا�ض الإ�سابة:

اخلالل  امللونة  املرحلة  يف  الذبول  يظهر 

اأق�سى  اإىل  الثمرة  ت�سل  اأن  وقبل  )الب�سر(، 

حجم لها )اكتمال النمو(، وذروة احتوائها على 

متو�سط عدد الثغوركمية املاء املفقودة )غ(الن�سبة املئوية )%( للذبولال�سنف

33.85125.511.9بربن

34.53138.412برمي

33.83138.510.9خ�سراوي ب�سرة

18.4104.137.1خ�ستاوي

80.56.7ـــمكتوم

88.56.4ـــ�ساير

ال�سكريات. حيث يظهر على �سطح الثمار جتعد 

وانكما�س، ثم جتف، وتتحول اإىل ح�سف ل ي�سلح 

اإل كعلف حيواين.

االنت�سار:

خالل  اجلو  فيها  يت�سم  التي  الأقطار  كافة 

درجة  وارتفاع  ال�سديد،  باجلفاف  ال�سيف 

الري  مياه  قلة  ذلك  على  وي�ساعد  احلرارة 

العربية  واململكة  وال�سودان،  اإفريقيا،  )�سمال 

ال�سعودية، ودول اخلليج العربي(.

االأهمية االقت�سادية:

املح�سول  يف  كبرية  اقت�سادية  خ�سارة  ي�سبب 

العراق،  يف  )الربحي  احل�سا�سة  لالأ�سناف 

ال�سعودية(.  العربية  اململكة  يف  والرزيز  وغرا 

ويف درا�سة قام بها الربيعي والبهاديل )1987( 

على �سنف اخل�ستاوي وذلك باإجراء مل�س للعذوق 

كانت  اليوم،  من  خمتلفة  اأوقات  يف  الثمرية 

املعامالت والنتائج كما يف اجلدول )1(:

مل�س  عدم  يجب  اأنه  الدرا�سة  هذه  من  ويت�سح 

وخا�سة  الظهرية  �ساعات  يف  العذق  ثمار 

اأخرى  درا�سة  ويف  النا�سجة.  الثمار  قطف 

بربن،  هي  اأ�سناف  �ستة  ثمار  على  اأجريت 

ب�سرة،  وخ�سراوي  ومكتوم،  وبرمي،  و�ساير، 

مل�س  باإجراء  املعامالت  وكانت  وخ�ستاوي، 

وتركت   12  ،10،11 ال�ساعة  خالل  العذوق 

للذبول   % وح�سبت  كمقارنة،  مل�س  بدون  عذوق 

على  الثغور  عدد  ومتو�سط  املفقود  املاء  وكمية 

اجلدول 2- تاأثري معامالت مل�س العذوق على )%( للذبول وكمية املاء املفقودة ومتو�سط عدد الثغور
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النتائج كما يف اجلدول )2(: الثمار، وكانت 

وا�ستنتج من هذه الدرا�سة:

�سنفي  على  الذبول  ظاهرة  مالحظة  عدم   -1

املكتوم وال�ساير، واأن الفرتة الزمنية بني ال�ساعة          

بذبول  لالإ�سابة  احلرجة  الفرتة  12هي   –11

الثمار.

2- وجود ارتباط موجب بني الن�سبة املئوية لذبول 

الثمار وكمية املاء املفقود وعدد الثغور على �سطح 

الثمرة، فالأ�سناف ذات العدد الأكرب من الثغور 

ن�سبة  كانت  ب�سرة(  وخ�سراوي  وبرمي،  بربن، 

ذات  الأخرى  الأ�سناف  من  اأعلى  فيها  الذبول 

العدد الأقل من الثغور.

3- اإن زيادة عدد الثغور على �سطح الثمرة يوؤدي 

اإىل زيادة كمية املاء املفقود منها، وبالتايل زيادة 

ظروف  حتت  مل�سها  عند  للذبول  املئوية  الن�سبة 

حرارة عالية ورطوبة منخف�سة.

�سبب  لأي  الثمار  مل�س  اأن  الدرا�سات  واأكدت 

وحتريكها يف وقت معني يوؤدي اإىل حتطم الطبقة 

الثمرة مما  �سطح  تغطي  التي  الرقيقة  ال�سمعية 

يحدث  وهذا  منها  املاء  فقدان  زيادة  اإىل  يوؤدي 

فتحة  حجم  اأن  لوحظ  حيث  الثغور،  طريق  عن 

حيث  ال�سوء،  �سدة  مع  طرديًا  يتنا�سب  الثغر 

مما  النهار،  منت�سف  يف  الفتحة  حجم  يزداد 

ي�سبب زيادة فقدان املاء.

املقاومة:

1- تنظيم عملية الري يف ف�سل ال�سيف.

مع  كاملة  عذوق  باإزالة  اخلف  عملية  اإجراء   -2

ترك عدد يتنا�سب مع عدد ال�سعف الأخ�سر )1 

عذق لكل 9 �سعفات(.

ذات  لالأ�سناف  التدلية  عملية  اإجراء   -3

العراجني الطويلة.

حملول  من  مكون  بطالء  العراجني  طالء   -4

اجلري، وزهر الكربيت ، وملح الطعام.

5- اإزالة ربع �سماريخ العذق بعملية خف الثمار.

املراجع:

 .)2008( عودة،  البا�سط  عبد  اإبراهيم،   -1

املركز  – اإ�سدار  احلياة  – �سجرة  التمر  نخلة 

والأرا�سي  اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي 

القاحلة )اأك�ساد(. )390( �سفحة.

البهاديل،  ح�سني  وعلي  جمال  الربيعي،   -2

)1989(. عالقة ذبول ثمار بع�س اأ�سناف نخيل 

الثمار.  ال�سمعية يف  والطبقة  الثغور  بعدد  التمر 

حملة البحوث الزراعية. املجلد 8. العدد2.

3- عبد احل�سني، علي، )1985(. النخيل والتمور 

واآفاتها. مطبعة جامعة الب�سرة. )576( �سفحة.
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