
                                                           
 

 

 

 Dates & quality Factorالتمور و عوامل الجودة 
 

 العكيدي أ.د حسن خالد حسن
 

أن عوامل الجودة كثيرة في حقل التمور و البد 

من االهتمام بها للحصول على جودة عالية و 

لى ع باألساسبمواصفات ممتازة و التي تعتمد 
النخلة من  باحتياجاتخبرة و إلمام المزارع أوالً 

ومن أهم مزايا عالمات الجودة جميع الجوانب 

 :  ما يلي 
 

 عالمات الجودة 

 
مم و الوزن و القوام و اللون و النكهة و الرائحة جاكتمال الثمرة من حيث الح -1

 وتكون مالئمة و مقبولة لالستهالك الطازج.

 : أما أهم تغيرات النضج فهي  -2
 تغير في لون القشرة و اللب  -أ

 ليونة الثمار . -ب

 . ها البسيطة تحول جميع المكونات البكتينية و السليلوزية و النشاء إلى وحدات -ج
 زيادة الحالوة. -د

 ها نينات واختفائالمركبات الفينولية المتعددة و التتناقص شديد ل -ه

 .المميزة ظهور نكهة التمر  -و
 توز( و المواد الصلبة الذائبة .فركو  زيادة المواد السكرية )كلوكوز -ز

 نقصان في الحموضة. -ح

 نقصان في النشاط التنفسي  -ط
 نقصان في الرطوبة  -ي

 أتزان نسبة الحموضة إلى المواد الصلبة الذائبة  -ك

 وضوح حجم ووزن الثمرة . -ل
 

 العوامل المؤثرة في عالمات الجودة 

 
ب أي بعةةد عمليةةة بعةةد فتةةرة التلقةةيخ و ا خصةةا الالزمةةة  تحديددد يميددم الميدداب الع  ددم -1

التلقيخ و ا خصاب آلن التمرة تمر بعدة مراحل من مراحل النمو و التطور و التي 

التةي تنشةو وتتضةاع   ستيمية هي مرحلة انقسام الخاليا و خصوصاً  الخاليا المر



الحجم ) حجم الخاليا ( وهذه بدورها تحتةاج إلةى حجةم  ازديادومن ثم تدخل مرحلة 
و التةي  األقةللتةر   نخلةة أسةبوعيا ً علةى  450 – 300حجم مياه أكبر قد تصل إلى 

ومن ثم يبدأ بتقليل كميةة الميةاه إلةى   أسبوع 22 – 20تستمر على هذا المنوال لمدة 

أسبوعيا ً و فةي األسةابيع الثالثةة األخيةرة للنضةج التةام يةتم لتر   نخلة  200 – 150
 .إيقاف الري نهائيا ً لتتم عملية التجفي  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

شكل يوضخ نشاط وتضاع  حجم الثمار وزيادة وزنها في الصن  مدجول في جميع 

 مراحل النمو و النضج 
 

من المعروف أن أكثر أقطارنا العربية لديها مشةكلة فةي كميةة الميةاه  نوعيم المياب : -2

ونوعيتهةةا و علةةى العمةةوم أن نوعيةةة الميةةاه و التةةي تعتمةةد علةةى كميةةة المةةواد الصةةلبة 
  ًأحيانةاو  TDS 6500إلةى  600(  و التةي تتةراوح مةا بةين  TDS)  الكلية الذائبةة

 3000أكثةةر وهةةذا النوعيةةات لهةةا تةةعثير سةةلبي علةةى نوعيةةة الثمةةار خصوصةةا ً بعةةد 

TDS   فنجد ما يلي :  6500إلى 
 نوعية التمور رديئة . (1

 . ةواضحظاهرة التقشر و  (2

 . ات كثيرة التجاعيد واالنتفاخ عملية النمو للثمرة غير طبيعية و (3
 وزن الثمرة يقل . (4

 لونها غير مقبول . (5
لذلك فعن االهتمام بتحليه المياه أمر ضروري جدا ً للحصول على تمور ذات جودة 

 عالية . 

وقد أظهرت الدراسات على أن أمالح التربة مةن الكلوريةدات و الكبريتةات و التةي هةي 
أمةا إذا تعةد   أثمارهو جزء بالمليون ال تؤثر كثيراً  على نمو النخيل  15.000أقل من 

وقد تم تحديد التةرب مةن حيةث جزء بالمليون فعنه يسبب هالك و موت النخلة  48000

 الملوحة كما يلي .
أمةةةا التوصةةةيل  (0.15 – 0 ) تربةةةة خاليةةةة مةةةن الملوحةةةة تكةةةون نسةةةبة الملةةةخ فيهةةةا مةةةن

ا مةا بةين أما التربة ذات التةعثير البسةيو فةعن نسةبة الملةخ فيهة (4 – 0)من  لها الكهربائي

أمةا التربةة ذات التوصةيل ( 8 – 4 )أما التوصيل الكهربائي فيها ما بةين 0.35 – 0.15
 – 8) أي التوصةيل الكهربةائي ( 0.65 – 0.35)المتوسو فتكون نسبة الملوحة ما بةين 



أي التوصةيل الكهربةائي فةو   ( 0.65 ) أما التربة شديدة الملوحة فتكون أكثر من (16
لري فيفضل أن تكون صباحا ً أو مساءاً لتجنب درجات حرارة مياه أما مواعيد ا(  16)

 الري صيفا ً .

 عدد الفسائل ) الصرم ( حول النخلم األم :  -3

أن لعدد الفسائل ) الصرم ( حول شجرة األم تعثير كبير على تكوين المجاميع الزهرية 

ثمار ) تردي الجودة إلى تردي نوعية اللألم و بالتالي قلة عدد القطوف الناتجة أضافه 

  إالم( من حيث الوزن و الحجم لذا ال بد من أزاحه جميع الفسائل ) الصرم ( من حول 
 عدد السعف للنخلم ) المساحم الخضراء ( وتأثيرها على جودة الثمار  -4

أن ال عداد السع  دور كبير في نمو و تطور نخلة الثمر حيث أن النخلة ال تعةرف فةي 

و ال السبات و هي تختل  عن األشجار األخر  ألن البرعم ألقمي  حياتها طور الراحة
مستمر لذلك تبقى الحزم الوعائية مفتوحةة و  انقسامالواقع في قلب النخلة هو في عملية 

فعالة في نقل العصارة إلى األعلى إلى السةع  و أعةداده الكبيةرة حيةث تتةراوح أعةداده 

سةةعفة وهةةي التةةي تعكةةة المسةةاحة  150 – 125فةةي النخلةةة النشةةطة المتميةةزة مةةا بةةين 
الخضراء للنخلة التي تتم فيها عملية تصنيع السكر و خزنة في الثمار وألجل ا يضةاح 

ً  فعن  لدينا في كيمياء السكريات األحادية و السكريات المتعددة التي يطلق عليها كيمياويا

مةن الكةاربون و بالكربوهيدرات و التةي تتكةون عمومةاً  مةن الكميةات المقةدرة و الثابتةة 
الهيدروجين و األوكسجين أن الذي قادنا إلى هةذه المعلومةات سةعه المسةاحة الخضةراء 

للنخلةةة و التةةي تةةتم فيهةةا أكبةةر عمليةةة  نتةةاج السةةكريات عمومةةا ً لةةذا فاالهتمةةام بالمسةةاحة 

الخضراء أمر ضروري جداً  وهذا ما يعكسه لنا عدد السع  للقط  الواحد ) العثةق ( 
 المساحة الخضراء كبيرة كلما كان ا نتاج أكبر والجودة أعلى .فكلما كانت 

 نوعيم التر م :  -5

تعتبر نوعية التربة من أهم عوامل الجودة خصوصا ً في عالم النخيل حيث أن النخلةة 
تحب الترب الخفيفة و العميقة و الجيةدة الصةرف و الجيةدة التهويةة و التةي لهةا القةدرة 

 مناسب.على االحتفاظ بالرطوبة بعدد 

كمةةا أن احتوائهةةا علةةى العناصةةةر الغذائيةةة الالزمةةة و الخاليةةةة مةةن أي زيةةادات علةةةى 
احتياجاتها الحيوية من الكلوريدات و الكربونات و الكبريتةات و أيونةات الصةوديوم و 

الكالسيوم و المغنيسيوم كل هةذه األمةور تسةاعد علةى أعطةاء جةودة عاليةة للثمةار عنةد 
( فةةالترب ذات الحموضةةة  PHتربةةة هةةي حموضةةتها) و مةةن أهةةم خصةةائص الا نتةةاج 

هةةي مةةن أفضةةل التةةرب للنباتةةات مةةن حيةةث الخصةةوبة و نوعيةةة  PH 6 – 7المعتدلةةة 

الثمار وفي نخلة التمر تكون ثمار التمر ذات لون أحمر زاهي بينما في الترب القلوية 
اراضي كلسةيه نةر  أن التمةور تكةون ذات لةون بنةي داكةن  7( أعلى من  PHذات ) 

 .مائل إلى السواد و الشكل التالي يوضخ ذلك 

 



 
 
 

 ضة لحمواثمار في تربة كلسيه  للصن  مدجول          ثمار مدجول في تربة معتدلة 

 
 

  الخف -6
على  عملية الخ  أصبخ لها دور كبير على جودة الثمار بشكل كبير وهذا يعتمد أيضا

 وعية الخ  .يجب تحديد فترة الخ  أوال ً ، ون الخبرة و الممارسة حيث

أ ( خ  العذو  ) القطوف ( أن عملية خ  العذو  تعتمد بصورة رئيسية على عمةر 

 خصوصا ً ) نخيل األنسجة ( . –النخلة 
 عذو  فقو . 3سنوات يتم ترك  4من عمر  -1

عذو   4-3سنوات يتم ترك  6 – 4من عمر  -2

 فقو .
 عذو  فقو . 5ت يتم ترك سنوا 8 – 6من عمر  -3

 8 – 6سنوات يتم ترك   10 – 8من عمر  -4

 عذو  فقو 
 سنوات فما فو  يتم ترك نص  العذو  . 10من  -5

فةةي نخلةةة  حيةةث مةةن طةةول الشةةمروك وكةةذلك إزالةةة عةةدد مةةن الشةةماري  ⅓ب( خةة  

 شمراك . 36 – 35اء قلذا يفضل أب 50 – 45المدجول يكون عدد الشماري  بحدود 
حبة فةي نخيةل المةدجول  25الثمار : أن كل شمروك ) سباط ( يحتوي على ج ( خ  

 حبة في نخيل البرحي  45و 

 
خ بزال الثمةار بشةكل مةا بةين واحةدة و أخةر  بحيةث يصةتالنسبة إلى نخلة المدجول بف

 في الشمراك ) السباط ( .حبة  12 – 10العدد 

 
حبة على الشمراك  30 – 25قلل الثمار إلى حد إلى نخيل البرحي فتأما بالنسبة 

وتحسين النوعية من حيث  وبذلك تعطي للحبة تهوية كافية وحرارة كافية للنضج
 . الحجم و الوزن 

 

 تأثير نوعيم السماد وميعاد التسميد على جودة ثمار المدجول  -7



 
أن نوعية السماد و ميعاد التسميد دور كبيةر علةى جةودة الثمةار ألن احتياجةات النخلةة 

ة ) العضةةوية ( و الكيماويةةة أمةةر ضةةروري و لكةةن ألجةةل الحصةةول علةةى مةةن األسةةمد

نوعيةةة ثمةةار ذات جةةودة عاليةةة يجةةب أن تجةةر  عمليةةة التسةةميد كةةاألتي بعةةد حسةةاب 
 و العناصر النادرة . N.P.Kكيز المتوفرة في التربة من االتر

تجةر  بعةد عمليةة الجنةي و التكريةب أي فةي الشةهر  عملية التسةميد العضةوي -1

 ر من السنة .الحادي عش
 تجر  في ثالثة مواعيد . عملية التسميد الكيماوي -2

 في الشهر الثاني عشر من السنة . الدفعة األولى  (1

الدفعة الثانية قبل ا زهار بعسبوعين أي في نهاية الشهر الثةاني وبدايةة الشةهر  (2
 الثالث .

بةد الدفعة الثالثة بعد عملية التلقيخ و ا خصاب بشهر و نص  الشهر وهنةا ال  (3

ريةه ) سةقيه ( خةالل  كةل  مةع %5من تحديد نوعية السماد ) سماد بوتاسةي ( 
 الثمار من اللون األخضر إلى األصفر . تكونالموسم يقطع السماد بعد 

 

 تأثير نوعيم السماد وعدد الفسائل على جودة لثمار . -8

م أن هنالك تداخل كبير مةا بةين نوعيةة السةماد وعةدد الفسةائل ) الصةرم ( حةول األ

حيث إذا زاد تركيز عنصر النيتروجين في التربة سةينقلب الميةزان الحيةوي العةام 

لخضةري و بالتةالي نقصةان لحياة لنخلة من عملية دعم األزهار إلى دعم التكةوين ا
لعات الزهرية كما أنه سيؤثر على نوعية الثمار ألن العناصر الغذائية في عدد الط

في أن واحد مما يؤدي  القطوف الزهريةو على ( الصرم  الفسائل ) ستتوزع على

 . إلى تردي نوعية الثمار 
 

 نوع اللقاح وحيويم اللقاح :  - 9

أن لنوع اللقاح دور كبير في تحديد صفات الثمرة النوعية لذا وجب تحديد صن  
الذكور الالزمة لهذه العملية كما أن حيوية حبوب اللقاح لها دور كبير في تحديد 

وعية عملية التلقيخ وعدد مرات فاالهتمام بنوعية اللقاح وكذلك بن الجودة للثمار لذا
 اء التلقيخ يساهم كثيرا ً في جودة الثمار .تكرار إجر

 

 األمطار والرطو م  -10    

أن عامل كثرة األمطار وزيادة نسبة الرطوبة أثر كبير على شجرة النخيل ألن     

للمنطقة وهي المحددة لنوعية  النخيل يتحدد بكمية و توزيع األمطار السنوية

وجودة الثمار ، ألن تعبير الرطوبة يعبر عن كمية الماء في الهواء و هي نسبة 
عملية النتخ في  تضطربمئوية حيث بزيادتها تقل كمية التبخر من التربة و كذلك 

في الميزان المائي في النخلة يؤدي إلى خلل فسلجي في  االضطراب االنخيل و هذ

عملية االمتصاص من البالزمية و يقلل  األغشيةيحدث نقص في نفاذية النخلة مما 
مما يسبب الذبول و سقوط الثمار كما أن الرطوبة العالية تعمل على تعثر النخيل 



و الفطرية  باألمراض ا صابةبالحرارة كما أن الرطوبة تؤدي إلى زيادة نسبة 
 هذه بمجموعها تؤثر على جودة ا نتاج ونوعيته .

 

 عامل الحرارة و الضوء  - 11  

مةةن المعةةروف أن نخلةةة التمةةر مةةن األشةةجار المحبةةة للحةةرارة و التةةي تحتةةاج إلةةى 

م ْ إلةى   18درجات حرارية معينةه ألجةل التزهيةر و ا خصةاب و التةي تكةون فةو  

ْم اي  في نهايةة شةهر شةباط و بدايةة  ذار لةذلك فةعن درجةة الحةرارة هةي  30 – 28
ير و التلقيخ و ا خصاب أما عملية النمو و التطةور ألثمةري المحدد في عملية التزه

ْم وهذا ما نجده فةي شةهر نيسةان  40 – 30فتحتاج إلى درجات حرارية عالية فو  

م ْ فةةي بعةةد الةةدول ، لةةذا فةةعن درجةةات الحةةرارة  50 – 40و ومةةارس وقةةد تتعةةد  
كةذلك إلةى التراكمية لها دور في تصني  التمور إلى مبكرة و متوسةطة و متةعخرة و

طرية و نص  جافة و جافة و أن أي خلل في درجات الحرارة الموسمية التراكمية 

نراها تؤثر على عملية التزهير و التلقيخ و النمو و النضج وهةذا بةدورة يةؤثر علةى 
جودة الثمار كما أن لدرجة الحرارة دور في تلون الثمار من األخضر إلى األصةفر 

 أو األحمر و إلى البني .

الضوء فان النخيل يحتاج إلةى كميةة ضةوء و شةدة ضةوء لةذا فةعن عمليةة التكريةب أما 
للسةةع  تةةؤدي إلةةى أظهةةار القطةةوف و لعامةةل الضةةوء دور كبيةةر فةةي تكةةوين المةةادة 

الخضراء كما أنةه يةدخل كعامةل أساسةي فةي عمليةة التمثيةل الضةوئي كمصةدر للطاقةة 

االوكسةةينات و بالتةةالي تةةؤثر علمةةا ً أن للموجةةات الضةةوئية دورا ً مسةةاعدا ً فةةي توزيةةع 
 في عملية النمو و النخيل عمومةاً  مةن النباتةات المحبةة للضةوء و التةي تحتةاج  ً اإيجابي

إلى وحدات ضوئية كبيرة كما أنها تحتاج إلى فترة ضوء مناسبة ألن الفتةرة الضةوئية 

تعمل على تسريع العمليةات الحيويةة و بالتةالي تحسةن مةن جةودة الثمةار لةذا يفضةل أن 
 تبلغ النخلة تشبعها األقصى بالضوء لكي تعطي ثمارا ً جيدة النوعية و الجودة .

 

 عامل التكييس  -12

أن عملية التكيية تعمةل علةى تنمةيم درجةة الحةرارة وكةذلك درجةة شةدة الضةوء ممةا 

يؤدي إلى تحسين الثمار و جودتها كما أن نوعية و ألوان االكياس هي األخر  تلعةب 
ة الثمةةار و المحافمةةة عليهةةا و أن االكيةةاس المتةةوفرة حاليةةا ً فةةي دورا ً مهمةةا فةةي جةةود

 .االسوا  هي ذات االلوان األخضر ، األبيد ، األسود 

ومةةن التجةةارب ظهةةر أن اللةةون األخضةةر هةةو األفضةةل ألنةةه يمةةرر أللةةون األخضةةر و 
األحمةةر ومةةن أشةةعة الطيةة  الشمسةةي و هةةذا مةةا تحتاجةةه النباتةةات عمومةةا ً بينمةةا اللةةون 

فعنةة يمةتص كافةة أطيةاف أشةعة الشةةمة ممةا يسةبب النضةج المبكةر أمةا اللةةون  األسةود

 األبيد فعنه يعكة جميع أطياف أشعة الشمة وهذا بدورة يؤخر في عملية النضج .
 



 
 

 
 

 

 
 


