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 عوامل التلف و فساد التمور
              Date Fruits Spoilage and Damage Factors    

  
Hassan.alogidi@yahoo.com  

  د حسن خالد حسن العكيدي.ا
  

  المقدمة 

يعرف الفساد في الفاكهة و الخضراوات واالغذية المتنوعة األخرى و التمور بأنه أي 
لحه من ناحية الشكل أو وغير صاتغير غير مرغوب فيه  يجعل التمور غير مقبولة 

علماً  أن ظاهرة الفساد أو ) النكهة و التي تضم الطعم و الرائحة ( اللون أو الطعم 
التلف في التمور هي حالة طبيعية حالها حال أي فاكهة أخرى و أن اسباب التلف و الفساد كثيرة 

م عوامل التلف في و متنوعة و التي تبدأ من الحقل إلى المخزن وٕالى التسويق ويمكن إيجاز اه
  :محصول التمور وهي 

  

  
  

 عملية القطف  )1

آلي وما بعد الجني ألن لعملية القطف دور كبير تشمل نوعية عملية القطف يدوي ،  هوهذ
في تلف وفساد التمور حيث يجب معرفة الموعد العلمي واالقتصادي لعملية الجني و التي 

الشحن و التخزين و التسويق و التي تعتمد وقابليتها للحفظ و ترتبط بحالة الثمار وجودتها 
كما أن باالساس على نوعية الصنف وطبيعة األستهالك ، الظروف الجوية ، مقياس النضح 

ب في التمور في طور حركة دلنوالعملية التشويك دور مهم في درء الكثير من التشوهات 
س و التكميم يك مثل الت ً ايضادور النخيل النمو و أثناء حركة الرياح كما أن لعمليات خدمة 

  .للمحافظة علىا التمور من األضرار الفيزياوية و الحشرية و الطيور 
أن يكون الجني وقت الصباح  االمثل لعملية القطف مثالأو البرنامج  األسلوباستخدام أن  

أن تكون العناية بعملية  كماأو المساء للتخلص من تأثير درجة الحرارة للشمس وقت الظهيرة 
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أثير خارجي بشكل نظيف وجيد وبعيداً  عن كل تأو جمعها بالحبة ) القطوف ( العذوق  قص
وضع التمور في عبوات بالستيكية إضافة إلى ذلك فأن أو كيمياوي ملوث أو تأثير فيزياوي 

ناعمة الملمس والخالية من أي حواف حادة ويفضل أن تكون سعة العبوات بطبقة واحدة من 
تتأثر التمور  ال به وطبقتين لالصناف نصف الجافة و الجافة حتىلالصناف الرطالتمور 

  : بالضغط بعضها على بعض و أن تكون العبوات باالبعاد التالية 
  سم  x  10 40العرض  xسم 60الطول  )1
  سم x  20 40العرض  xسم 60الطول  )2

.  
  

التـــدريجي عمليـــة التبريــد علمـــاً  فــأن عـــدم تكــديس العبـــوات البالســتيكية فـــوق بعضــها ويفضــل 
(  Lose Skinاالولــي للتمــور فــي الحقــل عمليــة مهمــة ولفتــرة قصــيرة للــتخلص مــن ظــاهرة 

ظ درجــة حــرارة التمــور الكامنــة فــي المخــازن لحفــومــن ثــم تبريــدها ســريعاً  ) االنتفــاخ و التقشــر 
 .ي بالتنفس وتقليل فقدان الرطوبة وتقليل النشاط المايكرو على بطاء عملية وإ 

  .ر في وحدات التعبئة والتغليف وغسلها وتجفيفها وتعقيمها وخزنها عملية فرز التمو 
  درجة الحرارة والرطوبة  )2

عامالن مهمان في فساد و تلف التمور خصوصاً  عند الـدرجات  درجة الحرارة و الرطوبة  ) أ
م حيث تنمو معظم االحياء المجهريـة وبوجـود الرطوبـة إضـافة 34 – 25الحرارية المثالية 
كري للتمــور هــو عامــل مهــم ومشــجع لنمــو االحيــاء المجهريــة خصوصــاً  الســإلــى المحتــوى 
وكذلك لالرطاب التي محتواها السكرى بحـدود ) سكر % 30-28تركيز ( في حالة البلح 

ورطوبــة عاليــة بحيــث تســمح لألحيــاء التاليــة بــالنمو والتــي لهــا مقاومــة للســكر % 40-45
  .سكر %  55تركيز  درجةإلى 
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وبتواجــد درجــات الحــرارة المثاليــة و الرطوبــة ئر المقاومــة للســكريات تســتطيع الخمــاالخمــائر   ) ب
يــك وذلــك إلــى كحــول وغــاز وبالتــالي إلــى حــامض الخل مــن النمــو وتخميــر ســكريات التمــور

 : ومن أهم هذه الخمائر هي   Acetobacter acetiبكتيريا بتواجد 
1- Saccharomyces serevisae 
2- Saccharomyces Roxii  
3- Saccharomyces Bailli Vai osmophilus  

 
 اتــات الفاكهــةأكثــر نبعلــى  موجــودة وجميــع هــذه الخمــائر متواجــدة علــى ســطح التمــور نفســها وهــي

ولكـــن الظـــروف الحقليـــة وحـــرارة الشـــمس ال تســـمح لهـــا بالعمـــل فـــي 
 أن تعمــل الحقــل ولكــن أثنــاء القطــف و الخــزن الغيــر نظــامي يمكــن

  وحسب المعادلة 
C6 H12 O6  � C2H5OH + CO2 

  
  .إلخ .... التربة  و على النباتو و الخمائر واسعة االنتشار في كل مكان بالهواء ، 

  
    Moldاألعفان  -3

الحــــرارة المثاليــــة و الرطوبــــة والنشــــاط  درجــــة  تحــــت تــــأثير عامــــل
مســــببه نمــــوات  Moldsتنمــــو بعــــض الفطريــــات  المثــــالي مــــائيال

فطـــــــر ومــــــن ال Aspergullasمــــــن الفطــــــر ) هيفــــــات ( ســــــوداء 
Rhizupus  و الفطـرMucr  .... إلــخ ، وأن هــذه االعفــان يمكــن

تواجـــدها فـــي بعـــض أنـــواع الـــبلح و الرطـــب ألن درجـــات تركيـــز الســـكر تكـــون فيهـــا واطئـــة ومثاليـــة 
  .وغير صحي  وكذلك الرطوبة العالية وعندما يكون الخزن غير نظامي  لنموها

  
    Bacteriaالبكتيريا  -4

بأنواعهـا وكمـا أن التمـور أيضـاً  خصوصـاً   Aceto Bacterكتيريـا الخـل لقـد ذكرنـا سـابقاً  دور ب
  .قد تتأثر نتيجة التلوث األنساني التمور ذات المحتوى الواطئ 

، أثنــاء التعبئــة ، أثنــاء أمــا كيفيــة وصــول هــذه االحيــاء للتمــور فهــي مــن الحقــل ، مــن عمليــة النقــل 
أن نجــد فيهــا أي نــوع مــن هــذه االحيــاء ألن  التخــزين ، التمــور الجافــة و النصــف الجافــة اليمكــن

التراكيــز العاليــة مــن الســكر تحــافظ علــى التمــر وخصوصــاً  و أن تراكيــز الســكريات لهــذه التمــور 
  .وهنالك آختزال كبير للرطوبة فيها % 75-60تصل 
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  الضغط األزموزي  -5

بهـذه الحالـة تـتخلص للضغط االزموزي تـأثير كبيـر علـى التمـور أثنـاء عمليـة التجفيـف ألن التمـور 
مــن الرطوبــة الزائــدة الموجــودة فــي التمــور عــن طريــق الــتخلص مــن المــاء الحــر آضــافة إلــى المــاء 

لــل مــن النشــاط االزمــوزي وبــذلك تختــزل عمليــة نمــو االحيــاء المجهريــة وتثبــيط نشــاطها كمــا انهــا تق
  .تخلص من الفساد و التلف االنزيمي وبالتالي ن

  
  د الكربون وثاني أوكسياألوكسجين  -6

أن لهاذين الغازين دوران مختلفـان فـاالول يعمـل علـى نمـو األحيـاء المجهريـة الدقيقـة وتكاثرهـا عنـد 
جيني هايــــدرو  سودرجـــة أ) بــــركس ( تـــوفر الظـــروف المثاليــــة األخـــرى مــــن رطوبـــة ودرجــــة ســـكر 

عمـل علـى تقليـل فنشاهد نمو االحياء المجهرية الهوائية واالختيارية أما ثاني أوكسـيد الكربـون فأنـه ي
وبـذلك يكـون عامـل مهـم وجيـد للمحافظـة علـى الثمـار بشـكلها الطبيعـي وعـدم عملية التنفس للثمـار 

  .فقدها للماء نتيجة التحلل و الذبول 
  
   PHدرجة األس الهيدروجيني  -7

دور مهــــم نتيجــــة عمــــل بعــــض األحيــــاء المجهريــــة عنــــد تــــوفر  PHأن لدرجــــة االس الهيــــدروجيني 
 PH 5.5التمـور مـن  PH خفـض الـــالمثالية بحيث تستطيع بعض الخمائر مـن الظروف األخرى 

حــامض الخليـك بحيـث تشــاهد التغيـرات الواضـحة فــي تيريـا كوبة عمــل الخمـائر يجـتن) PH )3إلـى 
ـــ  يعمــل علــى  PH8إلــى أعلــى   PHالتمــرة مــن أنتفــاخ جلــدة التمــر وتشــققها كمــا و أن إرتفــاع الـ

  .ر ثمرة التم) أسوداد ( ادكنان 
  
  الضوء  – 8

دور مهــم فــي حيــاة ونمــو االحيــاء المجهريــة ، حيــث أن الضــوء يســاعد علــى ســرعة حــدوث للضــوء 
إلــى ضــوء التغييــرات الغيــر مرغوبــة فــي الثمــار بصــورة عامــة وفــي التمــور أيضــاً  نتيجــة التعــرض 

عــن تفاعلهــا النــاتج ر النــاتج عــن الجــذور الحــرة الــذي يكمــن فــي التلــف الشــمس ، وذلــك لمنــع الخطــ
أو مع جدار الخلية ممـا يـؤدي إلـى تـدميرها وعـدم قـدرتها علـى  DNAأهم مكونات الخلية وهو  مع

القيام بوظائفها و السبب الثاني تحتاج الجراثيم الممثلـة للضـوء إلـى وجـود الضـوء المرئـي مـن أجـل 
نــة علــى مــواد ملو النمــو والتكــاثر وتســتطيع تحويــل الطاقــة الضــوئية إلــى طاقــة كيمياويــة ألحتوائهــا 

  .تشبه اليخضور 
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  الزمن  -9

للزمن دور مهم في التأثير على نوعية الثمار وذلـك ألن الخـزن المؤقـت يحـافظ نوعمـا علـى نوعيـة 
كرناهــا ســابقاً  ولكــن ببطــئ ولكــن الخــزن طويــل األمــد تحــدث فيــه الكثيــر مــن األمــور التــي ذالتمــور 
  .النتفاخات في جلد الثمرة حصل على تمور غامقة اللون وفيها بعض اوبذلك ن

  
  الكرملة  -10

حتراق السكريات فتتحـول لـون التمـور مـن اللـون البنـي أو الكرملة هي الظاهرة التي تحصل نتيجة ا
 مــور فــي مخــازن غيــرالــذهبي أو الترابــي إلــى لــون أســود داكــن نتيجــة المعاملــة بــالحرارة أو تــرك الت

  .م  55ليها حيث تصل درجة حرارتها فوق ع رمسيط
  

  التلون البني غير االنزيمي  -11

وهــــذه الظــــاهرة تحــــدث نتيجــــة تفاعــــل مــــا بــــين المحتــــوى الســــكري للتمــــور واالحمــــاض االمينيــــة أو 
والـــذي تكـــون ) تفاعـــل ميلـــرد ( البروتينيـــات عنـــد معاملـــة التمـــور بـــالحرارة أو أثنـــاء الخـــزن الطويـــل 

حـــة الغيـــر مقبولـــة مقارنتهـــا بـــالتمور وظهـــور بعـــض الرائ) االســـود ( تـــه التلـــون بـــاللون الـــداكن نتيج
  .الطازجة 

  
  التلون البني الداكن أو االسود االنزيمي  -12

( هذا التلون ال يخص التمور فقط بـل يخـص كافـة الفواكـة نتيجـة عمـل إنـزيم 
يحصــل  مركبــات الفينوليــة و أن هــذا الفســادعلــى ال)  Phenolaseالفينــوليز 

المخزنية الغير مالئمة ونتيجة األطالة فـي زمـن الخـزن ، كمـا نتيجة الظروف 
ريـــــة التمــــور وبالتـــــالي ليونتهــــا ممـــــا دور فــــي تط Pectinaseأن ألنــــزيم الـــــــ 

وٕانــزيم  Cellulaseعرضــه للتــأثيرات الفيزياويــة وكــذلك إنــزيم الســليليز يجعلهـا 
  . البولي كالكتروينز دور كبير ومهم على التمور 

  
  ية الظروف البيئ -13

 و الفسـاد يعـود إلـى الظـروف المحيطـة عندما تعبأ وتغلف التمور وهي طازجة هنالك معدل للتلـف أ
لعمليـــة التغليـــف و الخـــزن لـــذا يحصـــل التلـــوث مـــن مـــواد التغليـــف ، مكـــائن التغليـــف ، االنســـان ، 

بــة و إلــخ ممــا يهيــئ الظــروف للتلــوث وبالتــالي تلــف أو فســاد التمــور الرط..... الهــواء ، الميــاة ، 
  .) بلح ، رطب ( الطرية وذات المحتوى السكري المنخفض 
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  التغليف والخزن  -14

 و أن تكــون ضــدفــي عمليــة التعبئــة و التغليــف نظافــة المكــان ونظافــة العبــوات مــن االمــور المهمــة 
بشــكل جيــد بحيــث ال يــؤثر الرطوبــة و التعامــل مــع مــادة التمــور بالشــكل الصــحيح ونقلهــا وتعبئتهــا 

كل وحجم و قوام التمور إضافة إلى ذلك أحكام عملية التغليف هـي االخـرى مهمـة حتـى ال على ش
أضــافة إلــى ذلــك يكــون هنالــك تســريب للهــواء داخــل العلــب أو دخــول الحشــرات واالحيــاء المجهريــة 

  .يجب المحافظة على المخازن نظيفة ومعقمة وذات رفوف منتظمة 
  
  النشاط المائي  -51

فساد التمور حيث تتحدد مجموعات االحياء ونشاطها في التمور كما مهم في للنشاط المائي دور 
  : يلي موضحة في الجدول التالي 

  عند نفس الدرجة   ضغط بخار الماء في التمر= ة الماء يفعال
  ضغط البخار المشبع                 

  للماء النقي                         
  

 awد الدنيا لفعالية الماء الحدو   المجهرية مجموعة االحياء 

  0.90  بكتيريا

  0.88  خمائر

  0.80  فطريات

  0.75  بكتيريا مقاومة للملح

  0.62  بكتيريا مقاومة للسكر

  
وحفارات الساق أنواع حشرات التمور المخزونه و القوارض و السوس و الديدان و الطيور  - 14

  .و العذوق 
 Ephestia Coutellaفي المخازن هي بالحشرة ومن أهم الحشرات التي تصيب التمور وتتلفها 

وهذه الحشرة تصيب التمور في الحقل وعند الخزن وكذلك تصاب التمور بأفة المخازن و 
فهي الحشرة  Ephestia elatellaأما الحشرة  Oryzaephilus Surinamensisالمكابس 

  . Ephestiaالتي تهاجم التمور المتساقطة في البستان و في المكابس وعموما فحشرة 
Plodia interpunctella , Ephestia Sp , Calidella  وهنالك الكثير من الحشرات التي

 تهاجم التمور مثل 
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1- Carpophilus hemipterus  
2- C. dimidiatys 
3- Tribolium Castanume  
4- Laemophaeas Pusillus  
5- Typhoeus sterocorea  
6- Cryptolestes Sp  

  
كما % 100إلى حد ل نسب متفاوته قد تصول التمور وتتلفة بي محصوكل هذه الحشرات تؤثر ف

كبير على نوعية التمور أضف إلى ذلك مهاجمة الطيور تأثير أن بعض السوس و الديدان له 
  .إلى العذوق وهي بالحقل لها تأثير كبير أيضاً  على نوعية التمر 
في تلف الثمار واالفضل رشها كما أن رش المبيدات الكبريتية و الفسفورية اثناء النهار له دور 

  .في اوقات الصباح أو المساء 
  
   اهرة التسكرظ -61

حيث تظهر البلورات وهي ظاهرة غير مرغوبة في التمور الطازجة 
مع تفقع للجلد ويظهر بمظهر مغاير في السكرية تحت قشرة حبة التمر 

ذه اللون بحيث تكون لحمة التمر غامقة اللون و القشرة لونها فاتحة وه
الظاهرة تعتمد على طبيعة عملية الري وزمنها خصوصاً  في مرحلة 

  .النضج إضافة إلى ذلك كمية الماء ودور الحرارة في ذلك 
  

  أهم الطرق التي تستخدم في الحفاظ على التمور 

  .المحافظة على بستان النخيل نظيفاً  وخالياً  من االعشاب  -1
 .كية الناعمة وغير الخشنة المحافظة على التمور في العبوات البالستي -2
 .للتخلص من كافة االحياء والحشرات عملية التعقيم و التبخير للتمور عملية ضرورية  -3
 . قصيرة ةجي للتمور مهم وضروري ولفتراعملية التبريد التدري -4
 .عملية التجميد طريقة مهمة في حفظ التمور  -5
 ) .الرطوبة الزائدة ( د عملية ضروريه جداً  للتخلص من الماء الزائ تجفيفعملية ال -6
 .الحفظ بالمواد الكيمياوية وهي طريقة غير مرغوبة  -7
هي طريقة لم يعتاد الناس عليها في منطقتنا العربية ولكنها  التمور بالتشعيعحفظ  -8

 .دول العالم تستخدم في أكثر 
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  ) جني التمور ( من األمور المهمة بعد الجني 

تسـتمر بهـا العمليـات الحيويـة بعـد عمليـة الجنـي فهـي التمور فاكهة لذيذة والتمر مادة حيـة  )1
للتـدهور وظهـور إنتفاخـات علـى تتنفس وتفقد جـزء مـن مائهـا الحـر ومـن ثـم تكـون عرضـة 

لـــذا يجـــب نقلهـــا وتعبئتهـــا و تخزينهــا للمحافظـــة علـــى جودتهـــا و إطالـــة عمرهـــا جلــد الثمـــرة 
  .التخزيني 

في الحـد مـن معـدل التـنفس وفسـاد التمـر  ل المهمتعتبر درجة الحرارة العام: درجة الحرارة  )2
 .لذا يفضل التبريد السريع 

ها بســـالتـــي تك يفضـــل تبريـــد التمـــور تـــدريجياً  للـــتخلص مـــن حـــرارة الحقـــل: نوعيـــة التبريـــد  )3
وبالتـــالي الحفـــاظ علـــى شـــكل الثمـــرة  التمـــور بفعـــل ســـاعات تعرضـــه للشـــمس فـــي البســـتان

 . Lose Skinوبدون انتفاخات أو 
مْ  بينما التمور االخرى مثل المـدجول يحتـاج  7 –يحتاج إلى عملية التبريد البلح عموماً   )4

 .للمحافظة على الجودة مْ  18 –قد تصل إلى ) تجميد ( إلى عملية تبريد 
أن عمليــة الســيطرة علــى عمليــة التبريــد و التجميــد للتمــور لكافــة أنواعــة تحتــاج إلــى خبــرة  )5

 .كافية بالتمور ونوعيتها 
حفـظ فـي الغـرف العاديـة ألن المـواد بـل تال تحتاج عموماً  إلى عملية تبريـد التمور الجافة  )6

 .السكرية فيها عالية 
 .مْ   7+ - 2+التمور النصف جافة تحتاج إلى عملية تبريد  )7
 .مْ   10-إلى  5-التمور الطرية تحتاج إلى عملية تجميد ألن رطوبتها عالية  )8
 .ْم  18-التجميد السريع أما الخزن الطويل األمد فأنه يفضل استخدام  )9

  

  و التغليف أثناء عمليات التعبئة  لتلف أو الفسادا

من أهم األمور في عمليات التعبئة و التغليف للتمور هي المام و مهارة العمال و المشرفين 
  : لعملية التعبئة و التغليف بمالحظة 

  .قوة ماء الغسيل حيث تعمل على تقشر التمور  )1
غسيل و التجفيف متناسقة من حيث االرتفاع ألن سقوط حبة التمر أن تكون وحدات ال )2

مما يجعل سقوط الثمرة بقوة وهي رطبه من حزام ناقل عالي إلى حزام التجفيف الواطئ 
 .يسبب تشقق الثمرة وتقشرها 

 .المجفف يجب أن يكون بمواصفات لكل نوع من التمور  )3
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  : ألن التمور وكما نعلم ثالثة أنواع 
   تمور جافة -1
 تمور نصف جافة  -2
 تمور رطبة  -3

  
قاوم إضافة إلى ذلك تستخدم رية ال تالنوع األول و النوع الثاني يقاوم الحركة و السقوط ولكن الط

حركة الحزام الناقل التجفيف ومع في مكابس التمور مجففات ذات تسخين و تهوية من أعلى نفق 
ية مما يؤثر على نوعية التمر من حيث بقوة ألن قوة الهواء شديدة و الرطوبة عال كالتمور تتحر 

هواء في اسفل النفق حتى يجعل حبة ) شفاط ( ساحبات تماسكها وشكلها لذا فاألفضل وضع 
  .التمر ثابته في محلها خصوصاً  للتمور الطرية بدالً  من التهوية العليا 

ٕان لحجم و حيث الوزن أو ايجب أن تكون متناسقة مع خط األنتاج من األلي عملية الفرز  -4
وله محاسنه الحجم له مساؤة  اميعتمد على الصنف نفسة ومواصفاته ولكل نوع الوزن  االختيار

لذا يكون هنالك ألن الحجم مثالً  في بعض االصناف ال يعطى الوزن االمثل و العكس صحيح 
  .عتمد على نوع التقنية المستعملة الحالتين لذا فاالختبار يالخطأ في كال  فيتشابة 

  حزام ذو فناجين ) 1
  .حسب حجم الثمار أسالك تتوسع وتقلص ) 2
على  وتدريجها تصريف الثمارقنوات من االستلس ستيل على الحزام الناقل تعمل على ) 3

  .تعبئتها الحجوم و أستقبالها من تحت الحزام الناقل ومن ثم
  % . 10ة تلف قد تصل إلى أكثر من سبالتقنيات الثالث االولى فيها ن) 4
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  صور لبعض العيوب و ا-ضرار التي تصيب التمور 

  
  
  
  
  

  
 

   فتغاير با,صنا             طيور و دبابير         تمور متعفنة                             
  
  
  
  
 
 

 شيص     الوشم                                              تمور غير ناضجة           
 

  تمور متحمضة      ا=صابات الحشرية         تمور متقشرة                تمور متشوھة           
  


