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العمليات الزراعية 
مـاقــبل الجــنـي 

ومدى تأثيرها على 
المواصفات النوعية 

والكمية للتمور
من الأمرا�ض املخزنية، وغري ذلك من املوا�صفات 

املتعلقة بتحديد مرتبة اجلودة.

واحل�صول  التمور  مبوا�صفات  الرتقاء  وبغية 

اأخذ  يتعني  ت�صويقها،  لدى  اأ�صعار جمزية  على 

وتطبيقها  العتبار  بنظر  املهمة  النقاط  بع�ض 

وفقًا لال�ص�ض العلمية املعتمدة.

وتطبيقاتها يف  والعملية  العلمية  الأ�ص�ض  بع�ض 

جمال حت�صني موا�صفات التمور:-

 الت�سميد والري 

ينبغي تطبيق برنامج الت�صميد باأ�صلوب علمي  

�صحيح،واإ�صافة ال�صماد يف املوعد املحدد 

�صواًء اأكان ال�صماد ع�صويًا اأم كيمياويا. ويجب 

اللتزام بجداول الت�صميد ال�صادرة عن 

تعتمد  القيمة  الت�صويقية  للتمور  ب�صكل  كبري  

على  مدى  توفر  املوا�صفات  املرغوب  فيها. 

وتعتمد  ال�صركات  امل�صوقة او امل�صّنعة  معايري  

خا�صة  لكل  �صنف  من  اأ�صناف  التمور، يتم  

مبوجبها  حتديد  مراتب  اجلودة.

وتت�صمن مراتب  اجلودة  هذه – على  �صبيل  

بحجم   تتعلق  موا�صفات   - احل�صر  ل  املثال 

وامل�صتوى  ول��ون��ه��ا  وطعمها  ووزن��ه��ا   ال��ث��م��رة  

الرطوبي، وخلو التمور من الت�صوهات والعاهات 

والآفات والمرا�ض امل�صببة  لتعفن  والتحم�ض 

اأو الظروف  امل�صببة  لظاهرة التق�صر.

كما  يدخل  �صمن  موا�صفات  اجلودة  مدى  تنا�صق  

الثمار  يف  احلجم  واللون  ومرحلة  الن�صج، وخلوها 

الدكتور ح�سن �سبانة

خبري التمور والنخيل

ال�صبكة  الدولية لنخيل التمر

DPGN

الدكتور بدري العاين

ا�صتاذ متمر�ض

ت�صريح النبات والوراثة اخللوية

ال�صبكة الدولية لنخيل التمر

DPGN

hasanshabana@hotmail.com

dbadryalani@yahoo.com
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اجلهات العلمية املعنّية وتطبيقها بدّقة.

ويراعى اأي�صا  اإّتباع ا�صلوب الري ّوتنفيذ جداول 

املثال  �صبيل  وعلى  املقررة،  ومواعيده  كمياته 

الثمار  وتطور  منو  اثناء  ال��ري  مواعيد  تقارب 

وتخفي�صها  والكمري  احلبابوك  مرحلتي  يف 

الن�صاطان  ويعترب  ال��رط��ب.  بداية  مرحلة  يف 

املزارعني.  اأ�صا�صيني ومعلومني لدى  املذكوران 

�صرورة  ه��و  عليه  ال��ت��اأك��ي��د  ماينبغى  ان  اإل 

الخرى  اخلا�صة  العمليات  ببع�ض  الهتمام 

الثمار  مبوا�صفات  الرتفاء  �صاأنها  من   والتي 

اىل امل�صتويات املطلوبة لدى امل�صتهلكني، والتي 

�صوف يتم تناولها تباعًا يف هذه الدرا�صة.

عملية التنبيت

ال���ذك���ري( من  ال��ن��ب��ات )ال��ط��ل��ع  اإن اخ��ت��ي��ار 

جودة  وذات  متميزة  ذك��ري��ة  نخيل  اأ���ص��ن��اف 

معروفة بقوة حيويتها، يعترب اأمرًا بالغ الأهمية، 

الإنثوية  النخيل  من  اأ�صنافًا  هنالك  اأن  كما 

حم��ددة،  ذك��ري��ة  ب��اأ���ص��ن��اف  التنبيت  تتطلب 

التوافق  م�صطلح  الظاهرة  ه��ذه  على  ويطلق 

توافق  ال��ت��واف��ق  وي�صمل   .)Compatibility(

من    ،)sterility alleles( العقم  جينات  اآليات 

ناحية، وكذلك  التوافق بني موعد التنبيت وبني 

وقت  ا�صتقبال الأزهار النثوية لعملية التنبيت 

�صنف  من  ع��ادًة  تختلف  والتي  والإخ�����ص��اب، 

بعد   يومًا  اإىل15  بع�صها  ميتد  واأحيانًا  لآخ��ر، 

اأ�صنافًا  هنالك  اأن  كما  الأنثوية.  الطلعة  تفتح 

الطلع  تفتح  مبا�صرة حال  تنبيتها  يجب  معينة 

الأنثوي.

ويطلق على الفرتة التي ت�صتطيع الزهرة النثوية 

)النبات(  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  ا�صتقبال  خاللها 

  Receptive Periodال�صتقبال فرتة  م�صطلح 

ال�صتقبالية م�صطلح  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  وعلى 

. Receptivity

ا�صناف  بع�ض  ف��اإن  اأي�صًا  م��ع��روف  ه��و  وكما 

موا�صفات  على  وا�صحة  تاأثريات  ذات  الذكور 

واللون  احلجم  يخ�ض  فيما  فقط  لي�ض  الثمرة 

موعد  على  ل��ي��وؤث��ر  ذل��ك  يتعدى  ب��ل  وال����وزن، 

الن�صج. اذ يعمل بع�صها على التبكري يف ن�صج 

اأ�صناف معينة من التمور، فيما يوؤدي ا�صتعمال 

التاأخري  اإىل  اخرى  ذكرية  اأ�صناف  من  نبات 

النبات  تاأثري  ظاهرة  على  ويطلق  الن�صج.  يف 

)اللقاح( على بع�ض ال�صفات التي اأ�صرنا اإليها 

الثمار،  ن�صج  وق��ت  يف  التاأخري  اأو  التبكري  اأو 

.Metazenia يطلق عليها ظاهرة امليتازينية

كمية  العتبار  بنظر  يوخذ  اأن  كذلك  وينبغي 

اإن  حيث  انثوية  طلعة  لكل  تعطى  التي  النبات 

�صرهة  بكونها  تو�صف  النخيل  ا�صناف  بع�ض 

وحتتاج اىل كميات كبرية من النبات ، يف حني 

اأن اأ�صنافًا اخرى تكتفي بكمية اأقل من النبات 

لتحقيق عملية التلقيح والخ�صاب وعقد الثمار 

ب�صورة جيدة.

عقد الثمار

الرتاكم احلراري  وكمية  تلعب درجة احلرارة 

وتك�صف  ن�صوء   مراحل  خمتلف  يف  مهمًا  دورًا 

العري�صي  ت��ك��ون  مب��راح��ل   
ً
ب���داأ الثمار  ومن��و 

والنثوية  الذكرية  والنورات   Spadix )الطلع( 

الن�صج  م��راح��ل  اىل  ال��ث��م��ار  و���ص��ول  وحل���ني 

النهائية.

الأحيان قد تكون درجات احلرارة  ففي بع�ض 

اثناء مو�صم التنبيت منخف�صة ن�صبيًا)اقل من 

اإجراء  فانه رغم  وبالتايل   ، 18 درجة مئوية( 

عملية التنبيت ،الآ  ان  ذلك ينعك�ض �صلبًا على 

عملية الخ�صاب ، ومن ثم ف�صل عملية التنبيت 

بالن�صبة  الثمار. وعليه يتطلب - خا�صة  وعقد 

العذوق  – تغطية  بالتزهري  لالأ�صناف املبكرة 

بعد تنبيتها باأكيا�ض ورقية مثقبة، كما ان عملية 

التغطية هذه تعترب مهمة جدًا لال�صناف التي 

�صنفي  يف  كما  كافية  غري  عقد  بن�صبة  تت�صم 

اخلال�ض وال�صقعي مثاًل.

وجترى عملية تغطية العذوق بالأكيا�ض الورقية 

مبا�صرًة بعد التنبيت، ويرتك الكي�ض ملدة 30-

الإيجابي  التاأثري  ه��ذا  عن  وف�صاًل  يومًا.   40

والعقد،  التنبيت  عملية  على  الأكيا�ض  لهذة 

فهنالك تاأثريات اإيجابية اآخرى غري مبا�صرة، 

منها التبكري بالن�صج وحماية الثمار من بع�ض 

الآفات والتعر�ض للغبار والعنكبوت.

الأكيا�س البال�ستيكية

تكيي�ض  ه��ي  اأي�صًا  ال�صرورية  العمليات  م��ن 

نهاية  يف  م�صبكة  بال�صتيكية  باكاي�ض   العذوق 

مرحلة الكمري وبداية مرحلة الب�صر)اخلالل(، 
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اإذ اأن لهذه الكيا�ض فوائد عديدة منها حماية 

الدبابري  خا�صة  الآف����ات،  بع�ض  م��ن  الثمار 

الر���ض  على  ال��ث��م��ار  ت�صاقط  وم��ن  وال��ط��ي��ور 

وبالتايل حتا�صي ال�صابة يف هذه املرحلة بتلك 

ت�صبح م�صدرًا  اأن  واحلد كذلك من  الآف��ات، 

للعدوى يف مراحل ما بعد اجلني، وكذلك احلد 

من اأن ت�صبح م�صدرًا للتلوث البيئي.

البال�صتيكية  الك��ي��ا���ض  على  الب��ق��اء  ومي��ك��ن 

وهي  العذوق  وقطع  اجلني  عملية  مابعد  حتى 

التعبيئة  م��واق��ع  اىل  ونقلها  الك��ي��ا���ض  داخ���ل 

الولية ب�صهولة وي�صر. وف�صاًل عن فوائد عملية 

التكيي�ض بالكيا�ض البال�صتيكية فاإن ا�صتعمالها 

ينعك�ض ايجابًا كذلك على تقليل العمالة  ووقاية  

كما  امل�صابة  الثمار  من  ال��ع��دوى  من  التمور 

حتول دون ت�صاقط الثمار على اأر�ض الب�صتان.

عملية خف الثمار

تعترب هذه العملية اأ�صا�صية للح�صول على متور 

مبا�صرًا  تاأثريًا  لها  اأن  حيث  الأوىل،  الدرجة 

على حجم الثمار ونوعية التمور. وجتري عملية 

اخلف هذه بطريقتني:

الوىل-وتت�صمن خف عدد العذوق على النخلة 

اخل�صري  النمو  م��ع  ع��دده��ا  يتنا�صب  بحيث 

ويف�صل  الخ�����ص��ر(.  ال�صعف  )ع���دد  للنخلة 

 8 هنالك  تكون  بحيث  العذوق  خف  يجري  ان 

�صعفات لكل عذق يف النخلة .

الطريقة   هذه  وتتعلق  للخف:  الثانية  الطريقة 

وعدد   ، العذق  يف  ال�صماريخ  بعدد  اخلف  من 

الثمار يف ال�صمراخ الواحد . ويف هذه الطريقة 

من اخلف جتري اإزالة  قلب  العذق  وعدد من 

ال�صماريخ  داخل  العذق . يف حني تتطلب بع�ض 

ال�صمراخ  على  الثمار  خف  اإج��راء  ال�صناف 

الواحد يف بداية  مرحلة الكمري )عندما تكون 

الثمرة بحجم احلم�صة(.

ثماره  ال�صمراخ ن�صف عدد  ويرتك عادًة على 

ف��ق��ط اأو اأق���ل م��ن ذل���ك، ك��م��ا ه��و احل���ال يف 

�صنفي جمهول  و�صقعي وغريهما . وعند عدم 

الثمار  حجم  فاإن  هذه  اخلف  عملية  ممار�صة 

يكون �صغريًا وغري منا�صب مما يوؤثر �صلبًا على 

ت�صويقها وبالتايل خف�ض �صعرها.

موعد جني الثمار 

اأهم  م��ن  واح���دة  ال��ث��م��ار  جني  عملية  تعترب 

العمليات الزراعية ، �صيما وان ا�صناف التمور 

اإذ  اجلني.  ملوعد  اإ�صتجابتها  مدى  يف  تتباين 

اكتمال  بعد  جنيها  ينبغي  ال�صناف  بع�ض  اأن 

كما  الأم  النخلة  على  وجفافها  الثمار  ن�صج 

وج�ض  رزي���ز  ل�صنف   بالن�صبة  احل���ال  ه��ي 

حب�ض وديري وزهدي وغريها، يف حني تتطلب 

قبل  ثمارها  جني  يف  التبكري  اآخ��رى  اأ�صناف 

كما  الأم  النخلة  على  وجفافها  ن�صجها  امتام 

الربحي،  ال�صقعي،  ال�صكري،  اأ���ص��ن��اف  يف 

ي��ف�����ص��ل جنيها  وال���ت���ي  وغ���ريه���ا،  امل��ج��ه��ول، 

وت�صويقها يف مراحل مبكرة من مرحلة الرطب 
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. ومن اجلدير بالذكر اأنه يتعني اأن يدر�ض كل 

�صنف من ا�صناف التمور وفقًا للظروف البيئية 

واملحلية التي تتواجد بها النخلة وتقدير املوعد 

الف�صل لكل �صنف من هذه ال�صناف.

اإغفال  عدم  يتعني  فاإنه  اآخ��رًا،  ولي�ض  واآخ��ريًا 

ال�صناعي  كالن�صاج  الأخرى  العمليات  بع�ض 

احل�صول  بغية  وغريها  ال�صناعي  والتجفيف 

وحتقيق  التمور،  يف  املوا�صفات  اأف�صل  على 

للثمار  يوفر  مما  اجل��ودة  من  عالية  درج��ات 

يلبي  مبا  وذل��ك  واقت�صادية،  جمزية  اأ�صعارًا 

طلب املنتجني وامل�صوقني.

نخلة  اأن  دائمًا  نتذكر  اأن  فعلينا  اخلتام  ويف 

التمر التي متد الكثري من بقاع الر�ض بالغذاء 

و�صكريات  كربوهيدراتية  م��واد  من  حتوية  ملا 

وزيوت وعنا�صر معدنية وبروتينات وفيتامينات 

اأهميتها  تقت�صر  ل  اأخ���رى،  كثرية  ومكونات 

على كونها م�صدرًا مهمًا من م�صادر الغذاء، 

من  والعديد  الدواء  لت�صمل  ذلك  تتعدى  لكنها 

وماحتويه  والتحويلية،  الغذائية  ال�صناعات 

م�صادة  خ�����ص��ائ�����ض  م���ن  م��ك��ون��ات��ه��ا  ب��ع�����ض 

بع�ض  اأظهرت  كما   Antioxidants لالأك�صدة 

بع�ض  وبذور  ثمار  اإحتواء  احلديثة  الدرا�صات 

لبع�ض اخلطوط  مواد م�صاّدة  التمور  ا�صناف 

ميكن  عما  ف�صاًل  ه��ذا  ال�صرطانية.  اخللوية 

يف  فاعل  دور  م��ن  امل��ب��ارك��ة  النخلة  تلعبة  ان 

الزحف  ووقف  املناخ،  وتلطيف  البيئة  حت�صني 

الحتبا�ض  ظ��اه��رة  م��ن  واحل��د  ال�صحراوي، 

احلراري Greenhouse effect  وما اإىل ذلك 

من جوانب يتعذر ح�صرها يف مقالة حمدودة 

كالتى بني اأيديكم . فالنخلة بحق هي ال�صجرة 

الكثري  فيها  ت��ع��اىل  اهلل  اودع  ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة 

والباحثني  بالعلماء  فحرّي  لذا  الأ���ص��رار،  من 

ان  التمور  وان��ت��اج  النخيل  ب��زراع��ة  واملعنيني 

والتى  الواعدة،  املباركة  ال�صجرة  بهذة  يهتموا 

احلياة  م�صتقبل  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  اأن  يوؤمل 

العديد  حل  يف  ت�صهم  وان  الكوكب،  هذا  على 

من امل�صكالت الكربى التي تواجُه الب�صرية يف 

عاملنا املعا�صر.

امل�سادر العربية:
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/ الإمارات العربية املتحدة.

2-  �صبانه ح�صن ، وليد ال�صفدى 1995 درا�صة 
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خمتلفة  طرق  تاأثري  درا�صة   1992 ح�صني 
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ا�صماعيل 1994 درا�صة تاأثري طرق خمتلفة 

خلف ثمار النخيل على املوا�صفات النوعية 

وزارة  فنية  ن�صرة  ولولو.  خ�صاب  ل�صنفي 
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