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�شكر وتقدير

اأتقدم بال�شكر اجلزيل اإىل �شركة الكرم للمنتوجات الزراعية وعلى 

راأ�شها ال�شيد املدير العام عماد يو�شف املع�شر  وذلك للدعم و التعاون املقدم 

خراج هذا الكتاب اإىل النور لينري به املكتبة العربية . يل  لإ

املوؤلف 

اأ.د ح�سن خالد ح�سن العكيدي 



�

اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

اإىل تربة الوطن الغالية التي كانت م�شدرا ً ل�شجرالنخيل

يف العامل ، ال�شجرة املباركة التي جاء ذكرها يف جميع الكتب ال�شماوية

حاديث النبوية ال�شريفة .... و الأ

اإىل كل الغيورين الذين ين�شدون الهتمام بالزراعة و النهو�ض بها ....

اإىل كل عربي ين�شد اأن تكون اأر�ض العرب ب�شتانا ً زاهية ،

فالزراعة ال�شريان الريئ�شي للحياة الرغيدة و هي مفتاح

لكل جمالت و مرافق احلياة و التقدم ...

اإىل روح و الدي الطاهرة و اإىل والدتي تغمدهم اهلل برحمته

و اأ�شكنهم ف�شيح جنانه ....

هداء  الإ
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املقدمة 

احلمد هلل القائل يف حمكم التنزيل )) ونزلنا من ال�شماء ماء مباركا فاأنبتنا به جنات وحب احل�شيد و النخيل 

با�شقات لها طلع ن�شيد رزقا للعباد واأحيينا به بلدة ميتا وكذلك اخلروج (( .

مني و على اآله و�شحبة الكرام  احلمد هلل ... حمدا كثريا ً مباركا فيه ... و ال�شالة و ال�شالم على ر�شوله النبي الأ

ومن دعا بدعوته اإىل يوم الدين ... وبعد : 

فاأن من اأحب الفر�ض اإىل نف�شي و اأ�شعدها اأن اكتب واأتعمق يف م�شامني النخلة ) ال�شجرة املباركة ( �شيدة ال�شجر 

منازلهم  و�شيدوا  اأنعامهم  اأكلت  وكذلك  اأكلوا  فمنها   ، بناء  الأ و  باء  لالآ الرئي�شي  الغذاء  م�شدر  مازالت  و  كانت  التي 

اإىل يومنا هذا بكرم  الب�شر باحتياجاتهم  النخلة ترفد بني  للحياة ولزالت  اأثاثا وم�شتلزمات  اأجزاءها  واتخذوا 

و�شخاء لذا كان حقا علينا اأن نعطيها حقها من الهتمام و اأن نويف ما هي جديرة به من تقنيات علمية لتعي�ض معنا 

بحاث العلمية وكذلك ت�شنيع اأجزاء  ول ت�شنيع التمور من الأ جيال قادمة اإن �شاء اهلل وقد �شطرت يف كتابي الأ ولأ

خرى اأما كتابي الثاين فقد تناول التمور واإنتاج احللويات و املعجنات بينما تطرقت يف كتابي الثالث اإىل  النخلة الأ

اأولية  مادة  التمور  اأن  و  وخ�شو�شا  التقنيات  هذه  من  ال�شتفادة  مدى  و  التمور  و  امليكروبية  احليوية  التقنية  دور 

ممتازة ت�شلح لكثري من ال�شناعات املايكرو بيولوجية ، اأما كتابي الرابع املعنون نخلة التمر تقنية الزراعة و الت�شنيع 

فقد �شمل البحوث و الدرا�شات التي �شدرت يف جمال النخيل و التمور .

من  حديث  و  جديد  بكل  كتابي  اأحدث  جاهدا ً  �شعيت  املباركة  ال�شجرة  بهذه  املعرفة  زيادة  اأجل  ومن  اليوم  و 

خرية حول زراعة وخدمة النخيل و التي كانت بال �شك كثرية و ذات  معلومات ر�شينة خرج بها العلم خالل ال�شنني الأ

اأهمية للمخت�شني ، لذا با�شرت العمل يف هذا الكتاب الذي ت�شمن ف�شوله اأ�شل و تاريخ النخيل ف�شال ً عن ت�شنيفه و 

الظروف اجلوية و البيئة املالئمة لزراعته واإن�شاء ب�شاتني النخيل ، واإكثاره و وقايته اإ�شافة اإىل اأهميته الغذائية 

�شرار التي تقع على النخلة من اأفات واأمرا�ض  و ال�شحية كما تطرقت اإىل عمليات خدمة النخيل و�شبل تقليل الأ

�شناف املعروفة نوعية و اإىل جتارب  �شاليب العلمية لتطوير الأ وطرق جني املح�شول اخلاطئة كما مت التطرق اإىل الأ

بدان . وطان و ال�شحة يف الأ من يف الأ بع�ض الدول التي ا�شتطاعت زراعته يف بيئات متنوعة النخلة اأنها بحق الأ

ويف اخلتام اأمل اأن اأكون قد حققت جزا من الواجب امللقى على عاتقي كمخت�ض يف حقل النخيل التمور ومن اأجل 

خدمة وطني العزيز ) اأر�ض النخيل ( و اهلل ويل التوفيق .

اال�ستاذ الدكتور 

ح�سن خالد العكيدي 
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النخيل يف الكتب ال�شماوية.

�شالمية . النخيل والتمر يف ال�شنه النبويه وال�شريعه الأ

النخيل و التمر يف حياة العرب و امل�شلمني .

تقدي�ض النخيل يف الديانه امل�شيحية .

تقدي�ض النخيل يف الديانه اليهودية .

النخله يف ال�شعر العربي .

اأ�شل و تاريخ النخيل .

النخيل واحل�شارات القدمية .

انواع النخيل .

ت�شنيف النخيل .

اأنواع النخيل التي ت�شتهلك متورها كفاكهه .

عدد النخيل يف العامل .

حقيقة اأ�شجار النخيل يف العامل .

ت�شنيف النخيل ح�شب الفوائد .

بع�ض اأنواع النخيل يف العامل .

التوزيع اجلغرايف للنخيل يف العامل القدمي و احلديث .

التوزيع اجلغرايف للنخيل بالن�شبة ل�شطح البحر .

الف�شل الثاين 
التمور واأهميتها 

مفهوم ال�شيا�شات الزراعية الغذائية 

حمتويات التمور الغذائية 

ال�شكريات 

الربوتني 

مينيه  الحما�ض الآ

لياف  الأ

الدهون 

مالح واملعادن  الأ

جداول لتحاليل التمور 

تكون وتطور ثمرة البلح 

حبابك 

جمري 

خالل 

رطب 

متر 

التمور والطاقة والن�شاط احليوي 

  BMr معدل التمثيل

كيفية ح�شاب الطاقة الناجتة من التمور 

اأهمية حمتوى كل عن�شر من عنا�شر الغذاء يف التمور 

الفيتامينات يف التمور

همية ال�شحية للتمور  الأ

املحتوى
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األهمية الغذائية لبذرة التمور 

اأهمية ال�شناعات القائمة على بذرة التمر 

القيمة الغذائية لقلب النخلة ) اجلمار ( 

الف�شل الثالث 

الدول املنتجة للتمور 

�- جمهورية العراق 
اخلارطة ، امل�شاحة ، عدد النفو�ض ، املوقع اجلغرايف ، عدد النخيل فيه كثافة النخيل ، امل�شافات بني النخيل ، طريقة الري ، معدل 

نواع امل�شهورة. جمايل ، �شور لالأ نتاج الأ �شناف ، املتوفرة و امل�شهورة ، الأ زهار ، الأ درجات احلرارة العظمى وال�شغرى ، مدة الأ

ال�شعودية  العربية  -اململكة   �
جمايل ، عدد النخيل ، معدل درجات  نتاج الأ اخلارطة ، امل�شاحة ، عدد النفو�ض ، املوقع اجلغرايف ، امل�شاحة املزروعة بالنخيل ، الأ

نواع يف اململكة مع �شور . احلرارة ، كثافة النخيل ، طريقة الري ، امل�شافات الزراعية ، اأهم الأ

. املتحدة  العربية  مارات  الأ -دولة   �
اخلارطة ، امل�شاحة ، عدد النفو�ض ، املوقع اجلغرايف ، املناخ ، امل�شاحة ، املعدل احلراري ، الرطوبة الن�شبية ، الرتبة ، الري ، عدد 

�شناف امل�شهورة . نتاج ، �شور لبع�ض الأ نتاج ال�شنوي ، مناطق الأ �شجار ، امل�شاحة املزروعة ، الأ الأ

�- جمهورية م�شر العربية 
�شالمية. يرانية الإ �- اجلمهورية الإ

�شالمية. �-جمهورية باك�شتان الأ
�- اململكة املغربية .

ردنية الها�شمية . �- اململكة الأ
�- جمهورية اليمن .

�0- دولة فل�شطني والر�ض املحتلة .
. قطر  دولة   ��-

��- اجلمهورية العربية ال�شورية .
��- مملكة البحرين .

��- جمهورية ال�شودان .
��- احلمهورية اجلزائرية .
. التون�شية  اجلمهورية   ��-

��- اجلماهريية الليبيه العظمى .
��- �شلطنة ُعمان .

��- جمهورية ال�شومال .
�0- جمهورية ت�شاد .

��- نامبيا .
مريكية . ��- الوليات املتحدة الأ

��- جمهورية الهند .
��- اجلمهورية املوريتانية .

��- ال�شني .
– جيبوتي   ��
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الف�شل الرابع 

مورفوجلي النخيل 

�- اجلذور 
�- اجلذع ) ال�شاق ( 

وراق  �- الأ
زهار  �- الأ
�- الثمار 
�- البذور 

واقع النخيل و التمور يف الدول املنتجه 

نتاج فيها . �- الدول التي تراجع الأ
نتاج فيها . �- الدول التي تزايد الأ

. التمور  انتاج  م�شمار  دخلت  التي  الدول   �-

املفهوم اخلاطئ عن النخلة 

�- الفرتات العمرية ) الفئات العمرية للنخيل ( .
نتاج ) امل�شاحه اخل�شراء ( . �- العالقات النباتية الف�شيولوجي وتاأثريها على الأ

�- احل�شة املائية و الغذائية للنخلة .
�- موديالت ابعاد الزراعة للنخيل .

الف�شل اخلام�ض 

. النخيل  اأ�شناف   �-

   اجلذع 

    قمة النخله 

    لون ال�شعف 

    طول ال�شعف 

    ميل ال�شعف 

    قواعد ال�شعف

    طول اخلو�ض 

    لون العذوق 

    طول حامل العذق 

    طول ال�شماريخ 

    �شكل الثمرة 

    حجم الثمار 

    القوام 

    درجة احلالوة 

    الق�شرة اخلارجية للثمار 

    النواة – طول ، حجم ، قطر ، قاعدة النواه ، ..... الخ 

    ميعاد الن�شج 

�شتهالك      طور الأ
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    لون التمور 

�شناف العاملية التجارية و املهمة      الأ

    ال�شنف املدجول ) املجهول (

    مقدمة عن ثمرة املدجول ) املجهول (.

    التح�شينات التي طراأت على هذه ال�شجرة 

    درجة موا�شفات الثمرة من حيث الوزن 

    �شجرة نخلة املدجول 

    خدمة نخلة املدجول 

عمال واخلدمات ال�شنوية ل�شجرة املدجول      اأهم الأ

ثانيا ً 

- ال�شنف دجلة نور 

- مقدمة 

- مزايا �شنف دجلة نور 

- مزايا �شجرة دجلة نور 

ثالثا ً 

ال�شنف برحي 

- مزايا ثمرة الربحي - �شنف احلالوي - �شنف بربن

�شر�شي - �شنف زغلول    - �شنف خ�شراوي - �شنف الأ

 - �شنف اخل�شاب - �شنف العجوه - �شنف اخلال�ض 

�شاير  ال�شنف   - الربحي         �شجرة  · مزايا 

الف�شل ال�شاد�ض 

النخيل  بيئة   )�

اخل�شري  والنمو  املناخ   �
مطار  الأ  �

احلرارة    �
الت�سميد   �

الري   �

املوارد املائية املغذية للب�شاتني – الطرق و الو�شائل 

النخيل والحتياج املائي 

ري النخيل 

- اأنواع الري 

- اأهم الطرق يف ري النخيل 

- الري بالتنقيط  

- مزايا نظام الري بالتنقيط 

- عيوب نظام الري بالتنقيط 

- ت�شميم �شبكات الري 
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الف�شل ال�شابع

اإن�شاء ب�شاتني النخيل 

- املقدمة 

- معطيات اإن�شاء مزرعة النخيل 

- اخلطوات والعمليات التي يجب اأجراءها 

 ) ر�ض  الأ  ( املوقع   .�
ر�ض  الأ حت�شري   .�
الف�شيل  حت�شري   .�

طبيعي   �
ن�شيجي   �

- كيفية احل�شول على ف�شائل جيدة 

- كيفية قلع الف�شائل و مواعيد القلع 

- مواعيد زراعة الف�شيل 

- امل�شافات الزراعية للف�شيل 

- تعقيم اجلور والف�شيل 

- كيفية الغر�ض 

مور الواجب مراعاتها عند الزراعه  - الأ

- معاملة الف�شائل بعد الزراعة 

- عمليات خدمة و�شيانة الف�شائل املزروعة 

- الري 

- العذيق 

- طريقة الزراعة 

الرباعية   �
اخلما�شية   �
ال�سدا�سية   �

وحدة مكننة الب�شاتني 

خمطط ملزرعة النخيل النموذجية  

الف�شل الثامن

اأكثار النخيل 

- مقدمة 

بالبذور  كثار  الأ  )�
كثار بالبذور  - حما�شن وم�شاوئ الأ

- كيفية زراعة البذور 

بالف�شائل  كثار  الأ  )�
- مقدمة 

- الف�شائل ال�شاحلة للقلع 

- خطوات قلع الف�شيلة 

- الراكوب 
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- ح�شن الراكوب 

- كيفية زراعة الف�شيل 

كثار  - الأ

ن�شجة  الأ بطريقة  األزراعة   )�
- مقدمة 

ع�شاء  - املراحل املتبعة بطريقة تكوين الأ

- اأهم امل�شاكل والعراقيل 

ن�شجة  كثار النخيل بزراعة الأ - الطرق الرئي�شية لأ

ن�شجة  - عيوب زراعة الأ

- عنا�شر الزراعة 

ن�شجة النباتية  - ال�شيطرة النوعية يف خمتربات الأ

- م�شادر التلوث 

الف�شل التا�شع 

تلقيح النخيل 

الف�شل العا�شر

عمليات خدمة النخيل 

التقليم ، اخلف ، التقوي�ض ، التكميم 

الف�شل احلادي ع�شر 

النخيل والت�شميد و الزراعة الع�شوية 

الف�شل الثاين ع�شر 

وقاية النخيل 

الف�شل الثالث ع�شر 

موا�شفات اخلالل احللو و الرطب.

موا�شفات التمور 

خرى. - منافع النخيل الأ

الباب الثاين

   - التمر – تكونة و تطوره – التطور الوزين – التطور احلجمي – منو الثمرة – التغريات الفيزياوية و الكيمياوية – كيفية منو 

ال�شكريات – املراحل .

   - التمور و عوامل اجلودة – حتديد كمية املاء العذب ، نوعية املياه ، عدد الف�شائل ، عدد ال�شعف للنخلة الواحدة ، نوعية الرتبة 

، اخلف ، تاأثري نوعية ال�شماد و ميعاده .

   - املحتوى املائي للتمور : املاء و ثمار نخلة التمر ، اأهمية املاء لثمار النخلة .
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   - كربوهيدرات التمور ، �شكر الكلوكوز ، �شكر الفركتوز ، �شكر ال�شكروز ، البكتني ، ال�شيليلوز و الهم�شليلوز .

   - الدهون و احلوام�ض و ال�شباغ و املركبات الطيارة يف التمور – الحما�ض الع�شوية و غري الع�شوية ، ال�شباغ .

   - اإنزميات التمور – النفرتيز ، البكتيز ، ال�شيليلز .

ن�شاج ال�شناعي للتمور  الإ

، دورة احلرارة يف عملية  التجفيف  ، مبادئ  التجفيف  ا�شباب   ، التجفيف  ، فوائد  التمور  املياه يف  نوعية   ، التمور  · جتفيف 
التجفيف ، انواع التجفيف ، التجفيف ال�شم�شي ، عيوب التجفيف ال�شم�شي ، طرق التجفيف ال�شم�شي ، العوامل املوؤثرة يف اختيار 

، مزايا احلفظ  ال�شناعية  املجففات  اأنواع   ، التجفيف  �شرعة  املوؤثرة يف  العوامل   ، ال�شناعي  التجفيف   ، للتمور  ال�شم�شي  املجفف 

بالتجفيف ال�شناعي ، العوامل املهمة يف التجفيف ، تعبئة و خزن التمور املجففة ، عملية اإ�شرتجاع التمور املجففة ، الرتطيب ، 

تاأثري التجفيف ، تعبئة و خزن التمور املجففة ، عملية اإ�شرتجاع التمور املجففة ، الرتطيب ، تاأثري التجفيف على عوامل الف�شاد ، 

البايولوجي و الكيمياوي ، والنزميي ، التجفيف و الفقد يف مكونات التمور ، ف�شاد التمور املجففه – امثلة ح�شابية .

    اخلزن املربد و املجمد للتمور – ظروف اخلزن املربد ، حفظ التمور بالتربيد و التجميد ، تاأثري الرطوبة الن�شبية للمخازن 

املربدة على جودة التمر ، درجات حرارة حفظ التمور باملخازن املربدة – تاأثري التربيد على التمور ، جتميد التمور كيفية اأختيار 

نوعية التجميد ، التغريات التي تطرا على التمور اأثناء اخلزن الوحدات التربيدية ، م�شائل ح�شابية .

نظمة و املوا�شفات للتمور ، كيفية توظيب متور الربحي ، اخلالل ، توظيب دجلة نور ،      التوظيب و تعبئة التمور : ماهي الأ

توظيب متور املدجول ، تعبئة و توظيب متور اجلالفة . 

    تلميع التمور ، ماذا نعني بالتلميع ، طرق التلميع .

    التمور و اإنتاج اخلمائر – اخلمائر تاريخيا ً ، بيولوجيا ً خمرية اخلبز ، الية التخمر ، و اأطوارة ، مراحل اإنتاج خمرية اخلبز 

، مراحل اإنتاج خمرية العلف . 

املنتجة حلام�ض  حياء  ، الأ اإنتاجة  الليمون و طرق  اإنتاج حام�ض  الليمون ( مقدمة عن  ال�شرتيك )  اإنتاج حام�ض  و  · التمور 
الليمون ، التمور و اإنتاج حام�ض ال�شرتيك بوا�شطة ا�شربكل�ض نايجر ، عملية اإنتاج احلام�ض ، اإنتاج الفطر �شناعيا ً ، اأنواع الزراعة 

، بيو كيمياء اإنتاج احلام�ض ، العوامل املوؤثرة على عملية التخمر ، املطفرات ، 

    خل متر الزهدي ، طرق اإنتاج اخلل ، م�شادر اإنتاج اخلل ، مزايا خل متر الزهدي ن فوائد اخلل ، 

    ف�شاد و تلف التمور ، عوامل ف�شاد التمور .

    بثق التمور 

    التنوع يف فاكهة التمور 

    اإنتاج ع�شري التمر ، مقدمة عن ع�شر التمر ، اأ�شا�شيات ف�شل الع�شري ت�شريح ن�شيج التمر ، ال�شتخال�ض امليكانيكي ، اأهداف 

ال�شتخال�ض ، اآلية ال�شتخال�ض ، ت�شنيع ع�شري التمر ، متطلبات ع�شري التمر ، عملية ال�شتخال�ض لع�شري التمر – عملية ال�شتالم 

اأنواع   ، املعادل  اهداف  اليوين  باملبادل  املعاملة   ، الع�شري  اإنتاج  تقنية   ، الرتويق  طرق   ، الع�شري  ترويق   ، ال�شتخال�ض   ، الغ�شل   ،

الراتنجات امل�شتخدمة ، الف�شل والتفريق ، مزايا املبادل اليوين ، تركيز ع�شري التمر ، اأنواع ع�شري التمر ، معلومات عن التمر و 

الدب�ض ، اأنتاج ع�شل التمر ) الدب�ض ( .

 متفرقات

مفردات بع�ض امل�شطلحات العامية و امل�شتعملة يف الدول املنتجة للتمور 

- املراجع العلمية 

- قالوا يف النخيل 

- اأ�شئلة عامة عن النخيل و التمور .

- مالحق
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الف�شل الول

النخيل يف الكتب ال�شماوية

النخيل يف القراآن الكرمي:

لقد بارك اهلل �شبحانه و تعاىل و كرم النخلة يف كتابه احلكيم يف �شبعة و ع�شرين اآية و يف �شور خمتلفة اأن هذا التكرمي للنخلة التي 

هل ال�شحراء و هم العرب وامل�شلمون وهي نعمة عظيمة من اهلل علينا من بني نعمه التي ل ترد و ل حت�شى .قال اهلل  وهبها اهلل لأ

ية ��  ن�شان لظلوم كفار ( الآ تعاىل: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم )و اأتاكم من كل ما �شاألتموه و اأن تعدوا نعمة اهلل ل حت�شوها اإن الإ

من �شورة اإبراهيم ، و قد جاء ذكر النخلة يف ال�شور التالية :

الية ��� من �شورة البقرة

 

نعام ية �� من �شورة الأ الآ
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الية ��� من �شورة النعام

 

الرعد اآية � 

النحل اآية �0 و اآية �� واآية �� 
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�شراء اآية �0 و اآية ��  الإ

الكهف اآية �� و اآية �� و اآية ��

مرمي اآية �� و اآية ��  و اآية �� 

 املوؤمنون اآية �� و اآية �� 
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ال�شعراء اآية ���

ي�ض اآية �� اآية  ��

ق اآية �0 اآية ��

الرحمن اآية �� اآية  ��
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عب�ض اآية �� 

القمر اآية �0

احلاقة اآية � 

�شالمية   النخيل و التمر يف ال�شنة النبوية وال�شريعة الإ

لقد حظت النخلة و التمر يف ال�شنة النبوية مكانه مرموقة مل تاأخذها �شجرة يف الوجود كما اأخذتها �شجرة النخيل و ثمارها فقد 

حاديث . كرم �شلى اهلل علية و�شلم على اإكرامها و العناية بها و اأكل ثمارها و التداوي  بها ومن هذه الأ حثنا الر�شول الأ

-)من ت�شبح ب�شبع مترات مل ي�شره ذلك اليوم �شم ول �شحر( 

- )العجوة من اجلنة وهي �شفاء من ال�شم و الكماأة من املن و ماوؤها �شفاء للعني( 

- )اإن التمر يذهب الداء و ل داء فيه( 

- )اأطعموا ن�شائكم يف نفا�شهن التمر فاأنه من كان طعامها يف نفا�شها التمر خرج و ليدها حليما فاأنه 

طعمه اإياه (    كان طعام مرمي حني ولدت و لو علم اهلل طعاما خريا لأ

- )اأن من ال�شجر �شجره مثلها مثل الرجل امل�شلم ل ي�شقط ورقها اخربوين ما هي ..فتاه النا�ض حينها 

   فقال الر�شول )�ض( هي ا لنخلة

- )اأذا افطر اأحدكم فليفطر على متر فاأن مل يجد فليفطر على ماء فاأنه طهور (

- )بيت ل متر فيه جياع اأهله (

نه خلق من تراب الذي بقى بعد اآدم ( - )اأكرموا اأعمامكم النخل و اأ�شميته اأعمامكم لأ

- )اإن قامت ال�شاعة ويف يد اأحدكم ف�شيلة فاأن اأ�شتطاع اأن يقوم بغر�شها فليغر�شها (
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ثر الكبري يف حياتهم  لقد بينا �شابقا يف ال�شنة النبوية اأهمية النخلة وعلى �شوء ذلك كان اهتمام امل�شلمني بهذه النخلة و منتجاتها الأ

حاديث. اليومية و يف ت�شريعاتهم و قد ورد نتيجة لذلك ورود الكثري من الأ

كما �شبه النبي )�ض( امل�شلم بالنخلة يف كرثة خريها ودوام ظلها و طيب ثمرها ووجوده على الدوام حيث يظل يوؤكل حتى بعد جفافه 

عمال و ال�شناعات اأما النوى فغذاء مهم للحيوان اإ�شافة اإىل ذلك  فمنافعه كثرية اأما خ�شبه و اأوراقه و اأغ�شانه في�شتخدم يف الكثري من الأ

�شباب التالية : ن�شان و ذلك لالأ فالنخلة �شبيه بالإ

- اأنها خلقت من تراب.

- ا�شتقامة قدها و طولها .

نثى، والذكر يحمل اللقاح و اأنها ل تثمر بدون تلقيح - تتميز بالذكر و الأ

- اإذا قطع راأ�شها ماتت 

ن�شان تعوي�ض مفا�شله - اأذا قطع �شعفها ل ينمو مكانه �شعفة اأخرى كما ل ي�شتطيع الإ

ن�شان . - ليفها يغطيها كما يغطي ال�شعر الإ

ن�شان و لها غالف كامل�شيمة التي حتت�شن اجلنني الب�شري. - طلعها الذكري له رائحة كما يف الإ

- اأذا تعر�ض قلبها اإىل �شدمه قويه هلكت.

النخيل و التمر يف حياة العرب و امل�شلمني 

اأن للنخيل منزلة رفيعة يف حياة العرب و امل�شلمني عرب �شنني طويلة حيث كان النخل امل�شكن و الظل والفر�ض ، و من جذوعه بنيت 

املعابر والقنوات  ومن ليفه �شنعت احلبال ومن �شعفه ركبت ال�شرة والكرا�شي ومن كربه اتخذ الوقود .

�شالمي اأثناء فتوحاته كما اأن  اأما التمر فكان اأ�شا�ض تغذيتهم ودوائهم و جتارتهم علما اأنه كان للتمر دور كبري يف تغذية اجلي�ض الإ

النخيل كان و ل زال و �شيبقى رمزا للخ�شوبة و ال�شموخ .

كرم  �شالمي لكرثة ذكره يف القراآن وال�شنة اأملطهره مقتدين ب�شنه الر�شول الأ حيث كان رفيق الدرب على امتداد التاريخ العربي و الإ

)�ض( حيث قال )اأذا افطر اأحدكم على متر فاأنه بركة فاأن مل يجد مترا فاملاء طهور ( 

تقدي�ض النخلة يف الديانة امل�شيحية 

نبياء لتكن وليدة  ال�شدفه  ن اأفعال الأ اإن امل�شيح علية ال�شالم عندما و�شل اإىل مدينة القد�ض فوق حماره كان يحمل بيده �شعفا و لأ

بل اأنها مما يوحي اإليهم بها فاأن ال�شعف رمز النخلة ي�شري اإىل دللتني اأولهما تخت�ض باخلري الذي يف النخلة و هو ما تو�شحه ق�شة خما�ض 

ال�شيدة مرمي عليها ال�شالم بابنها عي�شى كما ورد يف القران الكرمي اأما الثانية فاأنها ترمز لل�شالم الذي ين�شر ظالله بقدوم امل�شيح كنبي  

لذا فال غرابة اأن يكون بني اأعياد امل�شيحيني العيد املعروف بـ )اأحد ال�شعانني( الذي هو )اأحد النخلة( و فيه يحاول امل�شيحيون ت�شوير 

ما حدث عند دخول امل�شيح علية ال�شالم مدينة القد�ض .

تقدي�ض النخيل يف الديانة اليهودية 

- جاء يف التوراة اإن التمر و ع�شارته )الدب�ض( من الثمار ال�شبعة املمتازة  .

- يقال ان الفنيقني القدماء كانوا يعبدون ع�شتاروت على �شكل نخلة ت�شمى يف التوراة )اأ�شمريا( اأي 

  ال�سارية 

ــل  ــي ــخ ــن ال ـــع  ـــط ق جـــــــواز  بــــعــــدم  ـــود  ـــم ـــل ـــت ال ـــاء  ـــم ـــل ع زعــــيــــم  هـــــو  و  )راب(  اأفـــــتـــــى   بـــــاأنـــــه  ـــود  ـــم ـــل ـــت ال يف  جــــــاء   - 

معاء و يغذي البدن دون  - يعدد التلمود فوائد التمر ال�شحية و الغذائية فمن ذلك قول اأحدهم :للتمر مزايا فهو ي�شبع املعدة ويلني الأ

ترهل

- ان لفظة )�شمارا( فتعني النخل و التمر معا فعن خروج اليهود من اأرا�شي م�شر ودخولهم �شحراء التيه يف جزيرة �شبة �شيناء حطوا 

رحالهم يف واحة تدعى )ابليم ( و ظن علماء اجلغرافيا اأنها وادي غرندل وجدوا فيه اثنتي ع�شرة عينا للماء و �شبعني نخلة 
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النخلة يف ال�شعر العربي 

    قال فيها �ساعر النبي )�ص( ح�سان بن ثابت يف النخلة 

 

باء للولد اأبلغ عبيدا اأين قد تركت لــــه         من خري ما يرتك الآ

الدار الوا�شعة والنخل �شارعه      والبي�ض يف الق�شي كالبــــــــرد

   و قال اآمرو األقي�ص يف معلقته ال�سهرية

 

و فرع يزين املنت ا�شود فاحم      اأثيث كقنو النحلة املتعوثكــــــــل

غدائره م�شت�شزرات اىل العلى      ت�شل املدارى يف مثنى و مر�شل

  وقال ال�سري الرفاء املتوفى �سنة ��� هـ 

فالنخل من با�شقات فية و با�شقــــة         ي�شاحك الطلع يف قنوانة الرطبا

اأ�شحت �شماريخه يف النحر مطلعه     اأما ثريا واأما مع�شما خ�شبــــــــــا

تريك يف الظل عقيانا فان نظــرت       �شم�ض النهار اليها خلتها لهبــــــــا

ويف ال�سعر العربي الكثري من الو�سف البديع فمنهم من قال :

با�شقات النخل يف الطلع الن�شيد      تتهادى كالعذارى يف احللي

و قيل :

و النخيل حتول النهر مثل العرائ�ض     ن�شت غدائرها على الغدران

و الطلع من طرب ي�شق ثيابه            منت�شرا كن�شر اخلدلن

و قيل اي�سا :

كاأن النخيل البا�شقات قد بدت          لناظرها ح�شنا قباب زبرجد

وقد علقت من حمولة زينه لها        قناديل ياقوت باأمرا�ض ع�شجد

قال ال�ساعر احمد �سوقي :

 اأرى �شجرا ً يف ال�شماء احتجب .... و�شق العنان مبراأى العجب 

 ماأذن قامت هنا وهناك .... ظواهرها درج من �شذب 

 اأهذا هو النخيل ملك الريا�ض .... اأمري احلقول عرو�ض العزب 

 طعام الفقري و حلوى الغني ....وزاد امل�شافر و املغرتب ؟

 فيا نخلة الرملة ملا تبخلي .... ول ق�شرت نخالت الرتاب 

وقال ال�ساعر خليفة التلي�سي 

 وقف عليها احلب �شاقط نخلها                        رطبا ً جنيا ً اأم ح�شيفا ً �شامرا ً 

وقال ال�ساعر :

 كن كالنخيل عن الحقاد مرتفعا يرمى باحلجر فيلقى اأطيب التمر 
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وي�سف اأبن الرومي املتويف ��� هـ التمر فيقول :

األذ من ال�شلوى واأحلى من املن واأعذب من و�شل احلبيب على ال�شد َ

وما قاله ابو العالء املعري ��� – ��� هـ 

�شربنا ماء دجلة وزرنا ا�شرف ال�شجر النخيال 

اأما ال�ساعر اأبو النوا�ص ) احل�سن بن هاين ( ��0 – ��� هـ فقال :

لنا خمر ولي�ض بخمر نحل ولكن من نتاج البا�شقات كرائم يف ال�شماء زهني طول ً 

فقال ثمارها اأيدي اجلناة قالئ�ض يف الرووؤ�ض لها فروع تدر على اأكف احلالبات 

يزيد ابن عمرو الطائي 

اأ�شاب الغليل عربتي فاأ�شاألها ..... وعاد احتمام ليلتي فاأطالها 

األ من راأى قومي كاأن رجالهم .... نخيل اأتاها عا�شد فاأمالها 

ويقول الر�سايف :

اإن العراق بعر�شه و بطولة .....  وبرافديه وبا�شقات نخيله 

يهتز مبتهجا ً مبقدم �شيفه  ...... ويب�ض مبت�شما ً بوجه نزيله 

فاأقم به ولك الغنى بفراته 

ويقول اجلواهري : 

�شالم على ه�شبات العراق ..... و�شطيه واجلرف و املنحنى 

على النخيل ذي ال�شعفات الطوال .... على �شيد ال�شجر املقتنى 

ويقول نزار قباين :

بلقي�ض كانت اأجمل امللكات يف تاريخ بابل 

بلقي�ض ... كانت اأطول النخالت يف اأر�ض العراق 

كانت اإذا مت�شي ترافقها طواوي�ض وتتبعها اأيائل 

اأ�شل و تاريخ النخيل 

ويل له و كيف      اإن يف اأ�شل النخيل اآراء كثرية تتناول من�شاأ النخيل و كيفية وجوده منذ القدم )من حيث املكان والزمان و ال�شكل الأ

راء الراأي القائل باأن  راء تت�شارب حلد األن يف معرفة الكيفية التي وجد عليها  األن و من الآ ول مرة ، و ل تزال هذه الآ عرث علية لأ

النخيل املثمر املعروف األن قد جاء نتيجة حل�شول طفرة يف بع�ض نخيل الزينة املنت�شرة يف املناطق املمتدة ما بني غرب  الهند وجزر 

الكناري .

التاريخ يف املنطقة �شبه احلارة اجلافة  باأن من�شاأ النخيل منذ ع�شور ما قبل  النباتي الفرن�شي دوكاندول يقول  للعامل    وراأي ثاين 

املمتدة من ال�شنغال حتى حو�ض الند�ض .

�شلي هو اخلليج العربي و دعم راأيه هذا قوله وجود جن�ض من     وراأي ثالث للعامل اليطايل  اأدوراد بكاري يقول باأن موطن النخيل الأ

مطار ووفرة الرطوبة جلذوره و مقاومته للملوحة حلد كبري و كما هو معروف  النخيل ل ينمو األ يف املناطق �شبه ال�شتوائية حيث قلة الأ

اأن هذه الظروف البيئية  متتاز بها املنطقة الواقعة بني غرب الهند و جنوب اإيران اأي ال�شاحل الغربي للخليج العربي ، وهناك راأي مهم 

يرجاأ اأ�شل نخيل التمر اإىل:

- بالد وادي الرافدين .

- م�شر وادي النيل .
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- بقاع خمتلفة من العامل.

    لقد زرع النخيل )نخيل التمر( يف بالد الرافدين و م�شر منذ زمن بعيد جدا )�000( �شنة قبل امليالد ولي�ض معروفا اأي البالدين 

ظهر اول كما ت�شري الدلئل و الثار التاريخية القدمية التي مل تقدم لنا الدلئل نتيجة التنقيبات الثارية .

   فقد وجد يف خملفات ال�شومريني بع�ض نقو�ض الدالة على اهمية النخل و قد�شيتة كما يف  ال�شكل رقم )�( و الذي ي�شري اىل النخل 

املقد�ض املتديل منه قطفان و يف كل جهة من النخلة تقف امراة مادة يدها نحو القطف مع انها حتمل قطفا باليد الخرى كما يرى اي�شا 

ان احدى املراأتني تناول القطف يف يدها اىل امراة ثالثة و املراة الثالثة متد يدها الي�شرى ل �شتالم القطف يف حني انها حتمل قطفا اخر 

يف يدها اليمنى ما ي�شري اىل و فرة النخيل و مترة .

 
�شكل رقم )1(

 
�شكل رقم )2(

�شوريون يقد�شون اأربع �شعارات دينية منها :   وكان الأ

  - النخلة 

  - املحراث

 - الثور 

- ال�شجرة املقد�شة 

   وقد عرث على هذه ال�شعارات منقو�شة على تاج و�شع على حمراب يعود اإىل ع�شر ا�شر حدون )��0-���� ق م ( .

   ومن النقو�ض التي ت�شتدعي النتباه نق�ض ميثل ق�شة نبينا ادم و حواء و اإغراء الثعبان لهما و الذي مت العثور علية مدونا مع ختم 

ا�شطواين عائد للعهد ال�شومري القدمي فقد ورد يف التوراة عن ق�شة اآدم و حواء و جنة عدن و كيفية اإغراء الثعبان لهما على اأكل الثمار 

ثار اىل ان زراعة النخيل يف بالد الرافدين قد اأعطيت رعاية خا�شة منذ  �شجرة معرفة اخلري و ال�شر رغم حتذيرهما و كذلك تو�شح الآ
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ور ت�شري  القدم حيث ن�شت مواد عديدة يف �شريعة حمو رابي على حماية النخيل و رعايته ووجدت ر�شائل ترجع اإىل ال�شاللة الثانية لأ

اإىل ا�شتعمالهم للتلقيح اليدوي لنخيل التمر 

يرانية ثم اإىل وادي     و من وادي الرافدين تقدمت زراعة نخيل التمر نحو �شمال البالد ثم و�شلت املنطقة ال�شاحلية لله�شبة الإ

الهندو�ض .

قوام     اأما عن اأ�شل زراعة النخيل يف م�شر فان احلفريات املوجودة على متاثيل م�شر تبني اأن اأول من زرع نخيل التمور يف م�شر هم الأ

تية من ليبيا عرب الواحة الليبية و الذين ا�شتقروا يف و�شط و اأعايل م�شر. الآ

وىل حوايل �000 �شنة قبل امليالد وكذلك عرث      اإن اأول ت�شوير هريوغنيمي  لنخيل التمر وجد يف abydos  يرجع اإىل ال�شاللة الأ

على مومياء يف م�شر ما قبل التاريخ ملفوفة بح�شر من �شعف النخيل . و هناك معلومات اأخرى اأثبتت قدم زراعة النخيل يف وادي النيل 

فهناك ر�شائل تعود اإىل اململكة ال�شاد�شة حوايل ��00 ق م ذكرت باأن نبيذ التمر هو امل�شروب ال�شعبي يف ذلك احلني.

 Colmb ، Bechar ، Djerid و من م�شر تقدمت زراعة نخيل التمر نحو ليبيا و فزان و منه ت�شعبت من جهة اىل املغرب و يف مناطق  

.  tassili جنوب املغرب و من جهة اأخرى اإىل تا�شيلي

خرى املختلفة من العامل فاأن اأكرث املتحجرات القدمية اأظهرت مما ل �شك فيه اإن النخيل  �شل النخيل يف البقاع الأ    اأما بالن�شبة لأ

ثار حيث وجدت بع�ض املخطوطات من مناجم الفحم يف بع�ض دول اأوربا مثل فرن�شا  يعود اإىل الع�شر اجلو را�شي و التي تعترب من اأقدم الآ

ماكن من اأمريكا ال�شمالية مت تاأ�شريها اأو ن�شبها ب�شوره خاطئة قبل التاأكد من و جودها  و بلجيكا و اأملانيا و انكلرتا و بع�ض الأ

وراق البرية الكاملة و جدت يف بداية العهد الثلثي يف الغابات البلوطية و يف املنخف�شات الغربية من    ان متحجرات النخيل و الأ

باري�ض ويف جبال اللب .

    اأن النخيل املنت�شب لرتبة palmae منت�شر ب�شورة عامة يف املناطق احلارة و �شبة احلارة من العامل و هنالك انواع تعي�ض يف املناطق 

املعتدلة و يف �شنة ���� مت ت�شجيل �� �شنفا حدد منها ��  كاأنواع و يف �شنة ���� زاد العدد اىل �� نوع و قد ارتفع العدد اىل �� 

كما �شن�شري لحقا 

    اأما نخلة التمر فقد �شميت phoenix Dactylifera من قبل Linne عام ���� حيث جاء ال�شم phoenix من الت�شمية 

حادية اجلن�ض و هي ت�شبه  �شبعي ل�شكل التمرة . و اأن نخلة التمر من النباتات الأ اليونانية للتمر . اأما Dactylifera اأي مبعنى ال�شكل الإ

اأقاربها من النخيل يف كونها ذات برعمه طرفية �شخمة واحدة فاإذا ما تلفت هذه الرب عمة فاأنها عادة  متوت .

نواع يعمل دائما على احل�شول على اأ�شجار نخيل ذات �شفات جيدة   و اأن التزاوج الطبيعي بني الأ

النخيل و احل�شارات القدمية 

ال�شومريون 

�شبعني  ال�شومريني عرفوا حوايل  اأن  اإىل  اأ�شارت درا�شاتهم  القدمي حيث  العامل  اأهمية يف حياة  للنخلة  باأنه كان  الباحثون     ي�شري 

نوعا من التمور كما اأ�شارت امل�شادر امل�شمارية و كانت للنخلة اأهمية مقد�شة لديهم حيث اعتربوها �شجرة احلياة اأو �شجرة املعرفة و هذا 

فعى و النخلة و حواء  ختام ال�شومرية و خ�شو�شا ما حفره الفنان ال�شومري على اخلتم و التي يوحي باأول ق�شة عن الأ يظهر جليا يف الأ

فعى  �شطورة ال�شومرية فاأن الأ ن�شان يف النخلة باعتبارها �شجرة اخلري و ال�شر كما تقول الأ و رمبا يكون هذا احلفر اأ�شارة اإىل عالقة الإ

خر فتكون املع�شية التي تبعها الطرد من اجلنة وقد زينت معابد ال�شومريني نقو�شها  تدفع حواء لتاأكل من ثمرة النخلة و ياأكل اآدم هو الأ

املختلفة .

�سورية   البابلية و الأ

    لقد زينت �شجرة النخيل ردهات املعابد و مداخل املدن  و عرو�ض ذي التيجان حيث كانت يعتقد باأن اآلة النخيل كان يظهر على هيئة 

جنحة علما بان البابليني ا�شتفادوا من فوائد النخيل و التمر بحدود ��� فائدة منها الغذائية و  اأمراآة ينت�شر ال�شعف على اأكتافها كالأ

العالجية كما اأنهم ح�شروا �شرابا من ن�شغ النخلة ي�شمى �شراب احلياة و قد �شن البابليون الكثري من قوانني حماية النخلة كما جاء ت يف 

م�شلة حمورابي حيث ت�شري اأحدى موادها يف ذلك الزمن اإ�شافة اإىل ذلك فقد جاءت يف �شريعة حمورابي الكثري من املواد تت�شمن تنظيم 

زراعة و بيع و �شراء النخيل و عمليات تلقيح النخيل .

الفرعونية 

    اأمتازت احل�شارة الفرعونية على عظم تقديرهم للتمور حيث ت�شري ال�شواهد على علو ح�شارتهم و رفعتها فقد نق�شوا النخلة على 

جدران معابدهم و قد عرث اأخريا على مقربة بجهة الزريقات قرب اآرمنت على مومياء من ع�شر ما قبل التاريخ ملفوفة بح�شري من �شعف 

وىل حوايل ��00 ق م و يعترب امل�شريني  �شرة الأ النخيل كما عرث على نخلة �شغرية كاملة باإحدى مقابر �شعارة حول مومياء من ع�شر الأ

القدماء اأول من اهتم بخزن التمور .

ي�شاحات الثالثه ) لفينوك�ض( فهي : اأما عن الإ
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ول  ي�ساح الأ الإ

غريقي حيث كان ا�شم فينوك�ض يطلق على الطائر الذي بقي يف خميلة النا�ض يف عاداتهم و فنونهم و تقاليدهم حيث       من الع�شر الإ

غريقيون يعتربون هذا الطائر من اأجمل الطيور و الذي عا�ض معهم مئات ال�شنني رمزا للدعابة و الت�شلية . كان الإ

ي�ساح الثاين الإ

     من القدمي امل�شري من عهد الفراعنة حيث عرفت النخيل با�شم الطائر اجلميل الذي يغرد 

بريد   بنو  يدعى  كان  الذي  و   Bennu Bird
ماكن املقد�شة و ق�شور امللوك و الفراعنة و النبالء . والتي تعني ثمار نخلة التمر ال�شديد احلالوة و قد زين هذا الطائر جدران الأ

ي�ساح الثالث الإ

املتو�شط ووادي  بي�ض  الفينيقيني  يعي�شون ما بني البحر الأ ت�شري الدرا�شات منذ عام )��0-���( قبل امليالد كان هناك قوم من 

نها اأي�شا اأرجوانية اللون عند  رجواين وهذا اللون يدعى   فونيك�ض و الذي اأطلق على ثمار نخلة التمر لأ ردن و كان لونهم املف�شل الأ الأ

ن�شجها .

اأنواع النخيل يف العامل 

 

اأن يكون  النخيل يتميز ب�شفات معينة جعلت منه  و  و �شبة ال�شتوائية  املناطق ال�شتوائية  املتميزة يف  النباتات  النخيل من  يعترب 

الرائد من الناحية اجلمالية و القت�شادية و الجتماعية.

اأ�شل النخيل و كل ن�شبة اإىل ما متوفر من معلومات     و النخيل يف العامل موجود منذ القدم و قد اختلف الكثريون من العلماء عن 

ثرية م�شتمرة يف هذا املجال علما باأن الهتمام  ثرية احلديثة ت�شري اإىل غري ذلك و التنقيبات الأ عن هذه ال�شجرة و لكن التنقيبات الأ

بهذه ال�شجرة جاء متاأخرا و حمدودا لن البحث العلمي مل ين�شط يف مناطق منو و انت�شار النخيل اإل بعد اأن ن�شطت املوؤ�ش�شات العلمية و 

�شجار والتي ميكن اإيجازها مبا يلي : البحثية يف هذه  املناطق  و بالرغم من كل ال�شعوبات التي تواجه هذا ال�شنف من الأ

- حتتاج هذه املجموعة اإىل وقت طويل يف عملية البحث العلمي و ذلك ملا متتاز به هذه ال�شجرة من 

   من فرتة حياة طويلة .

نواع بل  �شناف و الأ -  التداخل الكبري يف ال�شفات الوراثية نتيجة الهجن الناجتة من التلقيح اخللطي الطبيعي و الذي يحدث بني الأ

جنا�ض املختلفة اأحيانا مما يجعل عملية الت�شنيف �شعبة نوعا ما . و الأ

مطار ، ال�شغط اجلوي ،الرتفاع  -  العوامل الطبيعية والبيئية من درجة حرارة ،�شدة �شوء ،طول النهار ،درجة الرطوبة الن�شبية و الإ

عن �شطح البحر ،نوعية الرتبة ،عمق الرتبة ،خ�شوبة الرتبة

   والتي لها جميعا تاأثري كبري على ال�شفات اخلارجية على النبات من �شكل و ملم�ض و �شعريات و اأ�شواك و طبيعة منو ...الخ

   ونتيجة للدرا�شات التي ح�شلت حلد األن ميكن ح�شر النخيل حتت جمموعة من النباتات يف اململكة النباتية على الوجه التايل:

Plant Kingdomاململكة النباتية

  Division spermatophyق�شم النباتات البذرية او الزهرية

sub-Division angiospermaeحتت ق�شم كا�شيات او مغطاة البذور

Class Monocotyleaeشنف ذوات الفلقة الواحدة�

order palmales or arecalesرتبة النخليات او الوركيدات

Family palmaeالف�شيلة- العائلة النخيلية

ت�شنيف النخيل 

pheonoix dactylefera اجلن�ض فينوك�ض ي�شم اكرث من �� جن�شا و من �شمنها فينوك�ض داكتلفريا

وهي :

- �شجرة فاكهة غذائية غنية بالكربوهيدرات.

- طولها �00 قدم و اأكرث .

- لها جذع واحد )�شاق(خ�شبية .
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على الكرب . �شفل اإىل الأ - يغطي اجلذع من الأ

- من قمة النخلة يتدىل ال�شعف .

- لها قمة طرفية نامية .

وراق )ال�شعف( طلع �شمروخ . - له جماميع زهرية تنحدر من اآباط الأ

نثوية تنق�شم اىل ��-�00 جديلة و طول الواحدة ��-�0 اأجن . زهار الأ - الأ

زهار موزعة على جدايل )�شماريخ (  ذات طول �-� اأجنات لل�شمروخ  زهار الذكرية هي دقائق غبارية �شمعية ،كرمييه اللون و الأ - الإ

الواحد .

- طول ال�شعف ��0 قدم اأو �-� مرت لها ن�شل �شلب اخ�شر اإىل رمادي اإىل ازرق خم�شر  و وزن ال�شعف �-� كغم .

نثوية دقائق دائرية بي�شاء اللون تتولد من اآباط ال�شعف  زهار الأ - الأ

- كل طلعه بها اأكرث من �0000 زهرة .

ناث باللقاح الذكري لكي تتطور الزهرة اإىل ثمرة - تلقح اأزهار الإ

- ثمار النخيل )التمر( بي�شاوية ال�شكل طولها �-� اأجنات داكنة بنيه اللون اإىل حمراء 

- الثمار حلوة املذاق و األوانها  ا�شفر – برتقايل ، احمر اإىل جوزي .

طول مع وظائفها فهي املجهزة ل �r�  ،r� ،r  و   - املجموع اجلذري له اأربعة مراتب  �r�-r و �r هي املجموعة اجلذرية  الأ

. ال�شطح  على  اأفقيا  �rترتفع 

- تتميز باإنتاجها للف�شائل .

اأن نخلة التمر من نباتات الفلقة الواحدة وتنت�شب اىل الرتبة palmae واىل العائلة  palmacceae واىل اجلن�ض phoenix  و 

.  linneus و ذلك ح�شب ت�شنيف dactylifera  اإىل النوع

     اإن النخل املنت�شب لرتبة palmae منت�شر ب�شورة عامة يف املناطق احلارة و �شبة احلارة من العامل و هنالك اأنواع تعي�ض يف املناطق 

املعتدلة  و يف �شنة ���� مت ت�شجيل �� �شنفا حدد منها �� كاأنواع و يف �شنة ���� زاد العدد املحدد اإىل �� نوع و قد ارتفع العدد 

اإىل �� 

   اأما نخلة التمر فقد �شميت ب phoenix dactylifera من قبل  linne عام ���� 

   اأما العامل aug.CHeVHLir فقد �شنفها مع مناطق و جودها و ح�شب اجلدول التايل :

:  phoenix dactylifera �    

بي�ض ، اإفريقيا ،          مناطق انت�شار هذا النوع تنت�شر ق�شم منه يف اأوربا التي تطل على البحر الأ

         غرب اآ�شيا ، وقد دخل اأي�شا اإىل اأمريكا و اأ�شرتاليا .

: phonix atlantica H. chev  �    

         مناطق انت�شار هذا النوع يف غرب اأفريقيا ،جزر الكناري .

: phonix cnariensis Chabond �    

خ�شر .         مناطق انت�شار هذا النوع جزر الراأ�ض الأ

: phonix reclinata Jacq �    

        مناطق انت�شار هذا النوع اأفريقيا ال�شتوائية، اليمن .

: phonix sylvestris roxb �   

       مناطق اأنت�شار هذا النوع الهند وغرب باك�شتان .

: phonix humilis royle �   

.  Cochnechise، مناطق انت�شار هذا النوع الهند ، بورما       

:  �-phonix hannacaena    

       مناطق انت�شار هذا النوع ال�شني ، فرموزا .

:  phoenix roeblenii o.Brien �  

      مناطق انت�شار هذا النوع من النخيل هو �شيالن ،Laoes،annan،toakin و تايالند.

: phoenix farinifera roxb �  

     مناطق انت�شار هذا النوع من النخيل هو الهند و�شيالن .

:  �0-phoenix rupicola t.andera
     مناطق انت�شار هذا النوع من النخيل هو الهند . 

:  phoenix acaulis roxb  ��
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      مناطق انت�شار هذا النوع من النخيل هو ال�شنغال .

:   ��-phoenix paludosa roxb Cochnhise،tenasherin
     مناطق انت�شار هذا النوع من النخيل هو ال�شنغال، تايالند، �شومطرة .

   اجلن�ض phoenix يحتوي على �� كرمو�شوم ج�شمي وميكن ب�شهولة ان يح�شل على الهجن يف هذا اجلن�ض و قد مت احل�شول على 

العديد من هذه الهجائن التي نتجت من التزاوج الطبيعي فمثال النوع

اجلزائر  و  املغرب   phoenix canarienses و  البنجاب  �شمال  يف   phoenix sylvestries
niayes و ال�شنغال اإن التهجني املعتمد يعمل دائما من اجل احل�شول على اأ�شجار نخيل ذات  وphoenix reclinata يف املناطق 

�شفات جيدة .

اأنواع النخيل التي ت�شتهلك متورها كفاكهة 

  phoenix atlantica النوع �-

خ�شر كما و ينت�شر اأي�شا يف املغرب العربي و           اأن هذا النوع من النخيل موجود بكرثة يف مناطق جزر الكناري و جزر الراأ�ض الأ

طل�شي مثل Mazagan وtizint  و من جهة اأخرى يتواجد هذا النوع من وادي  oued tensift اإىل  املناطق التي تطل على املحيط الأ

مراك�ض و من مراك�ض اإىل منطقة taroudant كما و يتواجد هذا النوع يف ال�شمال الغربي من ال�شنغال و يف  موريتانيا و من املعروف اإن 

هذا النوع �شنف يف البداية كنوع من اأنواع phoenix reclinata  و لكن مت حتديده كنوع من قبل aug. Chevalier ب�شبب الت�شابه 

بني هذا النوع و نوع   النخيل العتيادي و خ�شو�شا يف مناطق جزر الراأ�ض الخ�شر ومراك�ض حيث اعتربت نخلة كاذبة  من مزايا هذا 

النوع اأن مترته ت�شبه التمرة ال�شغرية و لها طعم لذيذ جدا و رائع و ت�شتهلك برغبة  من قبل املواطنني كما وجد aug. Chevalier نوع 

�شواق با�شم ابيلو   abelou اأو  اأخر ليعطي ثمارا اكرب حجما كثري اللب  و ذا حالوة ت�شتهلك من قبل �شكان املغرب العربي و ي�شوق اإىل الأ

التمرة و من املحتمل اإن هذا النوع من النخيل جاء من جزر الكناري.

 phoenix reclinata Jacq النوع �-

        اإن منطقة هذا النوع من النخيل هو معظم اإفريقيا و خ�شو�شا القريبة من خط ال�شتواء،

   مدغ�شقر وكذلك يف اآ�شيا و خ�شو�شا يف ح�شرموت )اليمن(و ثمار هذا النوع ت�شبه التمرة 

   ال�شغرية البي�شاوية يبلغ طول التمرة حوايل حوايل ��شم و لونها برتقايل حممر اإىل قهوائي و 

   ثماره كثرية اللب �شكري و طعمه لذيذ و ت�شتهلك بكميات كبرية من قبل �شكان دارفور يف ال�شودان  و خ�شو�شا جبل مرة توجد اأعداد 

كثرية من النخيل املعمرة و التي تنتج من التمر من غري احلاجة  اإىل التلقيح ال�شناعي كما اأنها تعطي حم�شول مرتني يف ال�شنة و ثمارها 

م�شابه للتمور املوجودة  يف م�شر كما و ان �شكان املنطقة ي�شوقونه حتت ا�شم التمر الفرعوين اأو بلح فرعون و هذا النوع من النخيل املعمر 

�شواك املنفردة و املزدوجة . اعترب كنوع من نخيل phoenix reclinata كما و اإن �شعف هذا النوع من  النخيل مدرع بالأ

  phoenix  farinifera roxb  النوع�-

      هذا النوع من النخيل ينت�شر يف �شيالن و اإن مترة هذا من النخيل �شغرية احلجم طولية و حافاتها مدببة قليال و لونها بنف�شجي 

حممر مييل اإىل اللون البنف�شجي . وان نخلة هذا النوع �شبيهه بنخلة النوع زيالنكا  Zeylanica حيث تكون ق�شرية لونها اخ�شر نا�شع 

و �شعفه ق�شري و كثري اخلو�ض 

 phoenix humilis ryle النوع�-

      هذا النوع ينت�شر بكرثة يف الهند و ينتج ثمار �شغرية بي�شاوية و بكميات كبرية و ت�شتهلك من قبل �شكان املنطقة كما اأن لهذا النوع 

جذوع ق�شرية وال�شعف اخ�شر اللون مزرق و خو�شه تنت�شر بدون نظام و لهذا النوع �شروب اأخرى مثل :

phoenix ouseleyana Criff     

    phoenix peduncuiata   

    phoenix roeblinii obein 

 

  phoenix acaulis النوع �-

زرق او         اإن ثمرة هذا النوع  ذات �شكل اهليجي و ذات لون اح�شر غامق مييل اإىل اللون الأ

    البنف�شجي و ي�شتهللك بكرثة من قبل موطني البنغال و الهند كما و اإن النوع من النخيل يتميز جذعه  و اجلذع يكون مغلف باألياف 

و اأعقاب ال�شعف و خو�شه متقابل .
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  phoinix canariensis Hort  النوع �-

        اأن ثمرة هذا النوع  �شغرية احلجم و اللحم جلدي رقيق يحيط بنواة و ينت�شر هذا النوع يف جزر الكناري كما اإن جذع هذا النوع 

من النخيل منفرد و يبلغ اأق�شى ارتفاع ��-�� م وقمتها كبرية  و كثيفة و كثرية ال�شعف ترتاوح ما بني �-� م و اخلو�ض متقارب و ذو لون 

اخ�شر مزرق .

 phoenix paludosa roxb النوع �-

       ثمار هذا النوع �شغرية �شفراء اللون يف  البداية ثم تبداأ بالحمرار  وعند الن�شوج ي�شبح اللون  اأ�شود بنف�شجي و ينت�شر يف العادة 

يف البنغال و �شواحل الهند و بنما كما و ينت�شر اأي�شا يف �شيام  و الهند ال�شينية و تكون �شيقان هذا النوع نحيفة كما اأن اأرتفاع هذا النوع من 

النخيل ترتاوح ما بني  )�-�( مرت وقطره بحدود � �شم وو�شع اخلو�ض على اجلريد يكون متقابل  .

 phoenix rupicola anders النوع �-

        ثمار هذا النوع من النخيل بي�شاوية ال�شكل ذات لون لمع .طبيعة هذا النوع من النخيل انه 

    يعي�ض ما بني ال�شخور و لذا يدعى بنخيل التمر ال�شخري .

    كما ويتميز بجذع نحيف منفرد و ذو قطر يرتاوح )�0(�شم اأما ارتفاع هذا النوع فيكون )�-�( م اأما طول �شعفه و يكون بحدود � 

مرت و ذو لون اخ�شر زاه . و ينت�شر هذا النوع يف �شكيم الهماليا 

  phoenix sylvestris roxb النوع �-

       ثمار هذا النوع من النخيل اهليجية و ذات لون ا�شفر برتقايل و حلم الثمرة �شميك و بذرتها 

    �شغرية ينت�شر هذا النوع يف الهند ب�شكل وح�شي و له ت�شميات حملية منها نخل ال�شكر و كاجور ، ثاملا،ثاكل . و اأن هذا النوع يتميز 

بطول جذعه حيث ي�شل اىل ارتفاع �� مرت و تكون قمة النخلة  كروية كبرية كثيفة و يعترب هذا النوع اقت�شادي حيث ي�شتفاد من الن�شغ 

يف �شناعة ال�شكر .

  phoenix zeylanica triman �0النوع-

زرق  البنف�شجي و يعترب هذا النوع من          ثمار هذا النوع من النخيل بي�شاوية م�شتطيلة لونها احمر نا�شع ثم يتحول اإىل اللون الأ

النخيل الق�شري حيث يكون ارتفاعه )�-�( مرت و�شعفه ق�شري وكثري اخلو�ض و يكون طول اخلو�شه )��-��( �شم و ذات لون اخ�شر كما 

ي�شتفاد من �شعفه يف �شناعه احل�شر و القفا�ض .

 phoenix robusta Hook النوع��-

         ثمار هذا النوع تكون ذات لون ا�شمر اأما ال�شعف فيكون ذا لون اأخ�شر لمع و ي�شتفاد منه يف �شناعة احل�شر كما اأن ارتفاع جذعه 

بحدود )�-�( مرت و قطر جذعه �� �شم تقريبا و اجلذع 

     يكون مغلف باأعقاب ال�شعف املت�شاقط و ينت�شر هذا النوع يف الهند و خ�شو�شا غرب غات�ض .

عدد النخيل يف العامل 

كثار )زراعة      اأن اأعداد النخيل يف العامل كان �00 مليون نخلة و لكن التطور ال�شريع يف طريقة الإ

ن�شجة( جعل العدد يتنامى ب�شكل مطرد كما دخلت دول جديدة مل ي�شبق لها اإن زرعت النخيل او اأنتجت التمور بحيث بلغ تعداده  الأ

اأكرث من ��0 مليون نخلة تقريبا تنت�شر يف �0 دولة و تنتج بحدود اأكرثمن � مليون طن �شنويا و اأن الدول العربية و املحيطة بها حتتل 

اأكرث من %�0 من النخيل املزروع يف العامل و التي ت�شم كل من :)العراق،ال�شعودية،البحرين،المارات،م�شر،املغرب،اجلزائر،تون�ض،ليب

يا، 

 ، باك�شتان  اأنه مزروع يف  ،مايل،النيجر(كما  ت�شاد  ما موجود يف  اإىل  اأ�شافه  ،الكويت عمان،ال�شومال  ،موريتانيا،جيبوتي  ال�شودان،اليمن 

اإيران ،الهند ،تركم�شتان،ا�شبانيا ،اأمريكا ،كندا ،ا�شرتاليا ،ال�شحراء الرو�شية( و اجلدول التايل يو�شح انت�شار عدد النخيل يف العامل حيث 

ول يف اإعداد النخيل تليها  اأفريقيا . يت�شح اإن قارة اآ�شيا حتتل املوقع الأ

  

الدولة اأعداد النخيل )باآلف( الرقم املتحقق فعليا ً 

العراق ��،�00 مليون  ��
اإيران �� مليون  ��

تابع <<
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ال�شعودية �� مليون  ��
اجلزائر �� مليون   �0

م�شر �0 مليون  ��
ليبيا �0 مليون  �0

باك�شتان � مليون  �0
املغرب � مليون  ��
تون�ض � مليون   �

ال�شودان � مليون  �
موريتانيا � مليون  �

عمان �0 مليون  ��
اليمن � مليون  �

مارات الإ �0 مليون  �0
ال�شومال � مليون  �.�
البحرين � مليون  �
فل�شطني �،� مليون  �.�
الكويت � مليون  �
�شوريا 0،��0 �مليون
ردن الأ 0،��0 مليون  0.�00
قطر � مليون  �

ا�شبانيا � مليون  �
ناميبيا �0 مليون  �0
النيجر 0،�00 مليون  �

�شنة  �0000000 ( طن   ( اإىل  العاملي  ��00000 ( طن و يتوقع ان ي�شل النتاج   ( العامل بحدود  التمور يف  انتاج  و حاليا ً يبلغ 

 )�0��(

حقيقة اأ�شجار النخيل يف العامل 

    النخيل اأ�شجار من النباتات ال�شتوائية ذات الهيكل املتنا�شق اجلميل مما جعلها من ال�شعوبة مبكان اأن جند عائلة نباتية لها خدمات 

جلة اإىل ال�شعوب من النخيل و عائلته هذه العائلة ال�شاملة بفوائدها و �شفاتها و كرثة ا�شتخداماتها و ا�شتعمالتها نادرا ما جند �شجرة 

بهذه ال�شفات فهي م�شدر مهم للغذاء .

ويوازي اأهمية احلبوب مثل احلنطة والذرة اإن هذه ال�شجرة ال�شتوائية مل تاأخذ حقها املعريف فاأن ما كتب عنها يعترب قليل مقارنة 

خرى لكنها اأثبتت للعامل اأهميتها فاأزداد الكتابة عنها من حيث الكتب و الن�شرات املتخ�ش�شة وفتحت الكثري من املعاهد و  بالنباتات الأ

بحاث اخلا�شة بالنخيل. مراكز الأ

و ميكن تق�سيم هيكل النخلة بالتي :

- جذور .

- �شاق اأو جذع .

- �شعف .

- اأوراق .

- اأزهار .

كما مت ح�شر الفوائد التالية لهذه ال�شجرة ب�شوره عامة للت�شجيل ت�شمن  مايلي:

- معظم عائلة هذه ال�شجرة لها ا�شتعمالت كثرية .)نخلة التمر(

- معظم عائلة هذه ال�شجرة ت�شتعمل للغذاء .)نخلة التمر(

- نخيل ذو اأطول اأوعية خ�شبية )راتان،كاملو�ض،داميونورهوب�ض ، ..الخ(
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.  raphia نخيل ذو اأطول اوراق مثل نخيل الرافيا -

. Carypha نخيل ذو اأطول اأزهار مثل التاملوت -

. Carypha زهار مثل  التاملوت - نخيل ميوت بعد الأ

. Caryote على اإىل اأ�شفل و متوت مثل نخيل ذيل ال�شمكة - نخيل اأزهاره من الأ

. Coconut نخيل ذو بذور كبرية مثل جوز الهند -

.  ivory  نخيل ذو بذور �شلبة  مثل اأيفوري -

. Ceroxylon  اأطول نخيل العامل مثل نخيل ال�شمع -

.  Metroxlonنتاج الن�شا مثل نخيل �شاجو - اأف�شل نخيل لإ

.  Doum   نخيل ذو اأغ�شان مثل نخيل الدوم -

.  Betel نخيل ذو بذور علكية مثل نخيل البيتل -

ت�سنيف النخيل ح�سب فوائده

: غرا�ض  الأ متعدد  النخيل   �
غرا�ض و الفوائد و منها ن�شري اإىل مايلي : تعترب اأ�شجار النخيل يف العامل باأنواعها و اأ�شنافها املختلفة الأ

 - حقائق النخيل :

عراق النباتي . جنا�ض يف علم الأ      - النخلة تعترب اأحد الأ

�شا�شي لعائلة النخيل .      - يقع يف الق�شم الأ

     - فيه اأفادة كبرية .

      - و ا�شتعمالته يف العامل 

جل حت�شني البيئة      - لأ

     - مادة غذائية .

     - مادة بنائية لل�شكن 

   - نخيل جوز الهند )ا�شتعمالته( 

   - ت�شتعمل نخيل جوز الهند يف العامل كغذاء .

   - لتح�شني البيئة .

   - زيت للطائرات.

-�نخيل الغذاء امل�ستقر :

. Coconut   جوز الهند -  

.  phenoix نخيل التمر -  

.  palmyra نخيل باملريا -  

.  Doum نخيل الدوم -  

 .  Buriti نخيل بروتي -  

-� نخيل ثماره قابله لالكل :

.  salak palm نخيل �شالك -   

.  peach peach نخيل ال�شاحل -   

.  rattan palm نخيل الراتان -   

.  Chanta palm نخيل اجلونتا -   

-� نخيل لنتاج الع�سري و ال�سكر و الن�سا :

. nipa palm  نخيل النيبا -   

. raphia palm نخيل الرافيا -   

. sago palm نخيل ال�شاجو -   

. suger palm نخيل ال�شكر -   

. Fish tail palm نخيل ذيل ال�شمكة -   
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-� نخيل اخل�سروات :

.  pecaya palm نخيل البيكايا -  

. peach palm نخيل ال�شاحل -  

. Coconut palm نخيل جوز الهند -  

. assai  نخيل ال�شاي -  

-� نخيل لنتاج الزيت :

.  oil palm  نخيل الفريقي -  

.  Coconut palm نخيل جوز الهند -  

. Babassi  نخيل بابا�شي -  

. Murmuru نخيل موروا -  

-� نخيل للزراعة :

.  seed Collection جمع البذور -  

. seed Generation اإنبات البذور -   

   - العناية و الرعاية والرتبية و التح�شني .

. out Door plant الزراعة يف اخلارج -   

بع�ض اأنواع النخيل يف العامل 

نواع من اأهمية اقت�شادية يف حياة املجتمعات الفالحية و املدنية كما اإن      تنت�شر زراعة النخيل بجميع اأنواعه يف العامل ملا لهذه الأ

ثاث و الوقود و اخليوط و احلبال والن�شا و الزيت و ال�شمع و ال�شكر و هذه ملحه عن بع�ض  النخلة تنوعت مبنتجاتها فمنها الغذاء و منها الأ

اأنواع النخيل يف العامل 

- نخيل الراتان 

غريقية Calamus  و التي تعني ال�شاق ال�شطواين و ا�شمها الوطني     - ال�شم م�شتق من الكلمة الإ

. ratan راتان    

 - اأ�شل ال�شجرة جنوب اإفريقيا .

 - نبته مت�شلقة لها �شاق ا�شطواين يرتاوح بني بع�ض املليمرتات اإىل بع�ض ال�شنتمرتات قطرا .

وراق بطول ��-�0 �شم .  - ال�شاق بطول �0-�0 �شم و تتوزع عليه الأ

زهار .  - اإزهاره غري جن�شية داخل طلعات والتي تن�شق و تربز منها الأ

ثاث . نتاج الراتان و هي مادة مهمة  ت�شتخدم يف �شناعة الأ  - ا�شتعمالته : عموما ي�شتفاد من ال�شاق لإ
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 raphi palm     نخيل الرافيا

وهو  .واملقطوف  ال�شاق    من  املنتج  الطحني  من  نوع  ا�شم   يعني  اأي�شا  وهو  برة  الإ تعني  والتي  اأغريقيه  كلمه  من  م�شتق  ال�شم   �
وغني باملادة  الن�شوية 

اأفريقيا. �شرق  ودول  مدغ�شقر   : موطنه   �
�-�م ال�شاق  طول   �

. والطويلة  املنت�شرة  وراق  الأ بقواعد  مغطى  يكون  ال�شاق   �
. �0م  اإىل  ت�شل  وقد  �0م   �- الورقة  طول   �

. وراق  الأ بني  ما  تتدىل  اأزهاره   �
. حمراء   - قهوانية  قوية  ق�شرة  ولها  الدجاج  كبي�ض  كبرية  الثمار   �

نتاج الرافيا )األياف  الرافيا( التي ت�شتخدم يف املزارع . وي�شتفاد  من اأخ�شابه . كما وي�شتخل�ض  � ال�شتعمالت : ت�شتخدم اأوراقه لإ
من �شاقه و قطوفه طحني مميز غني باملادة الن�شوية ي�شتخرج منه اأي�شا مادة  �شمغية  .

     plam oil نخيل الزيت

الزيتون وتعنى    elaia اإغريقية  كلمة  من  م�شتق  ال�شم   �
. بالزيت  غنية  ثماره   �

اأفريقيا. جنوب   : موطنه   �
الهند جوز  ب�شجرة  �شبيهه  �شجرته   �

. امل�شاتل  �شجار  لأ م   و�0-��  ذاتيا  الثابتة  �شجار  لالأ م   �0  ��- بني  ما  ال�شاق  طول   �
. امل�شكن  ثنائية  اأزهاره   �

. م   �-� الورق  �طول 
كغم   ��-� بني  ما  يزن  الذي  القطف  يف  مرتاكمه  احمر  لونها   طول  �~��شم  طرية  مبكرة  ثماره   �

Kernel palm   وهنالك نوع اأخر من نخيل  �  ا�شتعمالته فمن بذور ثماره ي�شتخرج زيت للتغذية و الكوزمتك و الزيت التجاري 
الزيت يف الربازيل له ال�شفات التالية:

 اأ- موطنه الربازيل.

 ب- له جذع طوله �0 مرت .

 ج - عر�ض اجلذع -�0 �0�شم
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 هـ- اأزهاره  ثنائية امل�شكن .

 و- له قطوف طولها�،� م .

 ز- ثماره ت�شبه ثمار جوز الهند طولها � �شم و تنتج ب�شكل غزير بحدود �00-�000 ثمرة 

نتاج زيت Babassuoil  ورائحته كرائحة جوز الهند   و ذات لون كرميي و ت�شتخدم بكرثة يف  ح - ال�شتعمالت: ت�شتخدم بذوره لإ

�شناعة الكوزمتك و يف ال�شناعات الغذائية و �شناعة املرجرين .

  Wax palm نخيل ال�سمع 

اأ: ال�شم ماأخوذ من عامل بولندي الذي اأعتمد موا�شفات اإنتاجية هذه ال�شجرة.

ب - موطنه: الربازيل .

ج - �شاق اأحادي بطول �0-�� مرت .

د- تغطي قمته باأوراق العري�شة التي قطرها يرتاوح �،�-�،� مرت خ�شراء اللون .

هـ - اأزهاره تتجمع على ن�شل  ال�شعف .

و-ثماره دائرية و لونه ابني  .

ز- ا�شتعمالته : من اأوراقه ي�شتخرج ال�شمع امل�شمى كرنوبا وهو ذو موا�شفات ممتازة ل�شالبته و دميومته    و الذي ي�شتخدم يف تلميع 

حذية. ثاث و حتى ال�شيارات و الأ ال�شطوح و الأ
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  suger palm نخيل ال�سكر 

   اأ  - الت�شمية اإغريقية )كاربوت( و التي تعني التمر .

   ب- املوطن: الهند ، ماليزيا .

   ج- له جذع واحد بطول �0 مرت .

� x-�0  �شم  اأما لونها فهو اخ�شر   �0-�0 �-� مرت وهي اأوراق ري�شية ت�شبه ذيل ال�شمكة ذات حجم     د - اأوراقه ترتاوح اأطوالها مابني 

غامق 

زهار ثنائية امل�شكن .    هـ - الإ

   و - الثمار ت�شبه الكرز كروية حمراء .

اأما النوع الثاين من النخيل ال�شكري و الذي موطنه ماليزيا فيتميز مبا يلي :

غريقية saccharon و التي تعني ال�شكرو ز    اأ- ال�شم جاء من الكلمة الإ

   ب – املوطن ماليزيا .

لياف ال�شوداء . وراق مكونه كتله من الأ    ج- اجلذع طوله �-�� مرت �شميك حماط بقواعد الأ

�شفل. وراق كبريه احلجم خ�شراء غامقة من �شطح الورقة و تقل اخ�شرارا من الأ    د- الأ

وراق �-� مرت .   هـ- طول الأ

زهار ثنائية امل�شكن . و- الأ

ز- الثمار قلبية قهوائية اللون ت�شيل عند مل�شها .

ح- ال�شتعمالت: ي�شتخرج منها ال�شكر من ال�شائل اخللوي و هو مهم اقت�شاديا و �شكره غري املكرر 

اأنتاج  يف  ي�شتخدم  % و   �� اإىل      ال�شكروز  ن�شبة  لت�شل  تكريره  ميكن  و  )�0-��(% �شكروز  على  يحتوي  و  املــذاق  حلو  و  بني  لونه      

امل�شروبات.

 نخيل البيتل

     اأ- ال�شم م�شتق من كلمة برتغالية تعني الدواء القوي امل�شتخرج من خ�شب األ كا�شيا والذي غالبا 

        ما ي�شاف اإىل بذور هذه ال�شجرة عند حت�شري العلكة بيتال . وموطنه �شرق الهند و ماليزيا.

وراق تولد على القمة  وراق اجلافة . ج- الأ    ب  - جذع واحد طوله �0م وعر�شه �0�شم ولونا اخ�شر ثم يتحول اإىل لون قواعد الأ

النامية �شلبة مقو�شة ري�شية �شلبة .
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وراق . زهار �شفراء اللون وهي ا حادية امل�شكن وتخرج من اآباط الأ د- الأ

نثوية ولونها احمر برتقايل . زهار الذكرية اأكرث من الأ هـ- عدد الأ

�شجار معروفة با�شم جوز البيتل يف جزر �شرق اأ�شيا والتي لها خوا�ض ا�شتحالبي ه�شمي  و م�شتخل�شه من  ال�شتعمالت - بذور هذه الأ

التانني و املواد الفلويدية ولهذا الغر�ض .

 نخيل ايفوري

اأ - ال�شم م�شتق من كلمة لتينية و تعني نبات و كلمة ثانية وتعني فيل 

كوادور ب - املوطن كولومبيا والإ

على بجذع �شميك . ج - له جذع مت�شلق وله عدة اأجزاء جذرية ذات فائدة ويرتفع اإىل الأ

د-  اأوراقه متتد اىل � م طول .

نثوية فهي  ق�شرية. زهار الذكرية ا�شطوانية ال�شكل اأما الأ وراق الإ هـ - ثنانية امل�شكن تولد يف اآباط الأ

و- كل ثمرة تعطى -� � بذور والبذور حتتوي على مادة غذائية مهمة )البومني( يف البداية يكون 

    على �شكل حليب غذائي حلو املذاق ومريح ولكن عند الن�شج يتحول اإىل األبومني �شلب 

لبومني ال�شلب من البذور فهو مادة ذات قيمة. ز-ال�شتعمالت: الأ

 النخيل القزم 

- ال�شم م�شتق اإغريقي 

بي�ض املتو�شط . ب - موطنه منطقة البحر الأ
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لياف. ج - ارتفاع اجلذع �م طول وقد ي�شل اإىل �-� م اأذا مت تغطيته بالأ

د- اأوراقه  مروحيه �شلبة باأذرع .

وراق و من خالل القطوف  و- الثمار طرية �شفراء حممر ة  هـ- اإزهاره ثنانية امل�شكن اأو خفية ذات لون ا�شفر �شميكة ترتفع مابني الأ

طولها �-��شم ل توؤكل .

غرا�ض عديدة والرباعم ت�شتخدم كغذاء خ�شو�شا يف �شمال  وراق دائما ت�شتعمل لإ بي�ض املتو�شط الأ ز- ا�شتعمالتها: يف غرب البحر لأ

فريقيا و �شقلية .  لأ

نخيل التمر 

اأ- ينت�شب النخيل )نخيل التمر( اإىل الرتبة )رتبة النخيليات اأو الروكيدات( 

ب- يعتقد اإن اأ�شل نخيل التمر جاء نتيجة طفرة وراثية يف نخيل الزينة املنت�شر يف غرب الهند وجزر الكناري و منهم من يعتقد اإن 

ن�شان يف الرتبية والتح�شني مت احل�شول علية و منهم من  اأ�شل النخيل جاء من اأ�شل بري و نتيجة للتاأثري البيئي من الزمن و بتدخل الإ

يعتقد اإن اأ�شل النخيل هو العراق و اخلليج العربي )جزيرة حرقان( يف البحرين .

التوزيع اجلغرايف للنخيل يف العامل القدمي و احلديث 

   النخيل وجد يف العامل من قبل اأكرث من �000 �شنة و النقو�ض و الر�شوم  التي وجدت يف اآثار وادي الرافدين 

احل�شارة  يف  جاء  ما  اإىل  اإ�شافة  الفرعونية  و  �شورية  الأ و  والبابلية  الكدية  و  كال�شومرية  القدمية  احل�شارات  عرب  النيل  ووادي 
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�شالمية و امل�شيحية و اليهودية . الإ

التوزيع اجلغرايف :

القدمي: العامل  يف  النخيل   �-

    وجد النخيل يف العامل القدمي يف ال�شرق الدنى و �شمال اأفريقيا بالعتماد على البيئة و املناخ الزراعي خلطوط

   العر�ض و الطول للكرة الر�شية و التي تتخذ من خط الطول �� درجة �شمال من وادي الند�شو املمتد جنوبا 

بي�ض وخليج غزة و  فغانية و اإىل اأن ن�شل اإىل �� درجة �شمال العراق و منها اىل اجلنوب الغربي للبحر الأ يرانية الأ   اىل اجلبال الإ

اىل جنوب مراك�ض و املحيط الهندي.

     اأما اخلط املوازي )��( درجة �شمال فهو احلد اجلنوبي لنخلة التمر يف ال�شحراء و عند )��( درجة �شمال الودان اإىل البحر 

جزاء  اما اخلط اجلنوبي في�شم الأ ال�شومال  لتغطي اجلزء اجلنوبي من  �شمال  اإىل )�0( درجات  ان ت�شل  حمر  و خليج عدن اىل  الأ

العربية و �شول اإىل الباك�شتان لي�شل اىل الند�ض.    

: احلديث  العامل  يف  النخيل   �-

    اأ�شافة اىل ماتقدم يف عامل النخيل القدمي فهناك زراعات جديدة حدثت يف بع�ض دول العامل و منها القاره المريكية حيث زرعت 

النخيل يف جنوب كاليفورنيا و يف بن�شلفينيا و نيومك�شيكو و كذلك زرع النخيل يف ا�شرتاليا و كندا و ا�شبانيا و تركمن�شتان .

التوزيع اجلغرايف بالن�شبة اإىل �شطح البحر

    م�شتوى �شطح البحر مهم ليحدد حدود املياه و درجة احلرارة و يف نف�ض الوقت يحدد توزيع النخيل يف العامل. و النخيل ينمو و 

يزدهر على م�شتوى ��� مرت حتت �شطح البحر اإىل م�شتوى ��00 مرت فوق �شطح البحر و مبعدل ���� مرت 

متار عن �شطح البحر الرتفاع بالأ ا�شم املنطقة الدولة 

 �00+، �00 +،+��� راولبندي ، ماكران ، رك�شهان باك�شتان

+����،��00+،  ���0+،  �0�+

    +���0   ،  ���+،  �0��+

+�0��،+�0��  ،   -  �00

كرازمي ، �شيزار ، فا�شا ، دراب 

بلو�شتان ، حاجابد ، علي اباد 

 ق�شر �شريين ، بام ، جهرز

اأيران

-�00 اغلب اق�شام العراق املزروعه بالنخيل  العراق

+   ��00-�000 �شرق منطقتي دنكله و ديرداوا ارترييا

+��00 -�00، +���0 احلجاز، احل�شا، املدينه املنوره ال�شعودية

���+،   �000-+�00 عمان، وادي ح�شرموت عمان

 -�00 ، -�00 �شمال م�شر  ،جنوب م�شر م�شر

��0+،  +��0 مزدا  ، جات  ليبيا

+��،+ ���، ���+، +�00 تب�شه ،قف�شه ، ب�شكره بو�شعده تون�ض 

تابع <<
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+��، +����، +�00، +���
 +����، +�0��

القنطره ،تبي�شه، اآفلو ،توكورت

دجانيت ،تنكاليت
اجلزائر

+����، +�0��، +��� بوذنب ، اأر�شادية ،توريت املغرب

+��00، +��0، +��0 بت�شي اوزو،بارادي ،جابوين ت�شاد

 ���+، -��، -� كاليفورينا ،كوكايل فايل،اأيرزونا الوليات املتحدة

+�00 �شان اجنا�شيو املك�شيك

0 اأيلج ا�شبانيا

-��� البحر امليت ردن وفل�شطني الأ

-��0، -�00 معظم الرا�شي للقاره ،اودونتا ا�شرتاليا

+��0، +��0، +���0 هارداب ،كرا�شبورغ،ايزيبج ناميبيا

+���، +��� اتار ،نيما موريتانيا

-��0، +��� كيدال ، كي�ض  مايل

+�0� بيليما النيجر

الف�سل الثاين

التمور واأهميتها الغذائية وال�شحية

-� مفهوم ال�سيا�سيات الزراعية والغذائية 

ن�شان يف �شر حركتها و ن�شاطها واحتفاظها  التغذية مفهوم �شامل لكل الكائنات احلية يف الطبيعة واأن دميومة هذه الكائنات ومنها الإ

بال�شحة العامة هو الغذاء والتغذية ال�شلمية وان التغذية ال�شحيحة هي امل�شووؤلة عن منحنا ال�شحة والقوة اجل�شمية والعقلية حيث 

تطورت علوم التغذية تطورًا كبريًا و�شريعًا كما اأنها �شملت كافة مرافق احلياة وتخ�ش�شت كثريًا وب�شكل دقيق لتواكب احلالت اجلديدة  

غذية احليوانية  قليمية واملحلية لتوفري الأ وامل�شتع�شية . اأن هذا الهتمام الكبري بعلوم الغذاء والتغذية من قبل اجلهات الدولية والإ

والنباتية ومبوا�شفات عالية اجلودة .

اإن اهلل �شبحانه وتعاىل خلق الطبيعة مبكوناتها من ار�ض وهواء ومياه وطاقات متنوعة وكائنات حية من كل نوع وخمتلفة ال�شكل 

ر�ض ليعتا�ض  ن�شان الذي خلقه اهلل ليكون خليفته يف الأ لوان والطعم والنكهة ومبوا�شفات دقيقة ومتنا�شقة لتكون مادة غذائية لالإ والأ

لتجهيز  الدائم  امل�شدر  فهي  النباتية  وللكائنات  له  جمة  منافع  ذات  خرى  الأ هي  ر�شية  الأ الق�شرة  مكونات  اأن  كما  منها  ويرتوي  عليها 

ر�ض يك�شبها حالوة بتدعيمها بالعنا�شر الغذائية  النباتات بالعنا�شر الغذائية وبالقوة املغناطي�شية كما واأن جريان املاء على �شطح الأ

ن�شان البدائي وت�شارع  . هذه العنا�شر احلياتية وهذه املعادلة الكونية خلقها اهلل منذ بدء اخلليقة لتكون يف متناول اليد ولكن جهل الإ

ن�شان بالكثري من هذه القيم الطبيعية لهذه املعادلة الربانية من دون علمه بها اأهدر الكثري  التكنولوجيا يف الوقت احلا�شر واإفراط الإ

ر�ض تبعها  ر�ض مما اأدى اإىل ارتفاع درجة احلرارة لالأ ر�ض ويف الطاقة املغناطي�شية لالأ من هذه القيم من خالل تلوث املياه والهواء والأ

مر يف عاملنا املت�شارع احلايل والذي جعل دول العامل الثالث  دهى والأ ن�شان وتغذيته والأ متغريات بيئية عامة �شلبية انعك�شت على �شحة الإ

وال�شعوب النامية تتخبط يف تخطيط اإدارة علومها ومن هنا اأخ�ض اإدارة العلوم الزراعية والغذائية والتي هي جزء من العلوم العامة 

اأو  لها القدرة  النامية لي�شت  للت�شابق احلا�شل يف العامل ولكون الدول  اإدارة الغذاء تنوعت كثريًا نتيجة  العلمية الفكرية يف  فاملدار�ض 

مكانية يف اختيار اأي نوع من املدار�ض العلمية والغذائية ل�شعف التخطيط امل�شبق لغذائها اإ�شافة اإىل اإن درجات الوعي يف املجتمعات  الإ

مم املتحدة عرب منظماتها املتخ�ش�شة اأن حتدد وتقرتح املدار�ض  ي بلد وت�شعى الأ لها دور كبري يف حتديد املدر�شة الفكرية الغذائية لأ

الفكرية الغذائية لبع�ض البلدان رغم ت�شارب ما بينها وبني حاجات الدول من خالل هيئاتها الوطنية و اجلدل امل�شتمر لتحديد الهوية 

املرفق  لهذا  غذائية  �شيا�شة  من  بد  ول  العربي  وطننا  يف  ثروة  والنخيل   . ال�شحية  الفكرية  املدر�شة  اإىل  الو�شول  وبالتايل  الغذائية 

خرى تتاأثر بهذه املعطيات التي ذكرت. ول بد  ر�شية والتي هي الأ احليوي  وخ�شو�شًا واأن النخيل جزء من الرثوة النباتية على الكرة الأ

من اإي�شاح اأهمية التمور من الناحية الغذائية وال�شحية.
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واجلدول التايل يو�شح حمتويات التمور ب�شكل عام يف �00 ملغم متور

املكون القيمة )غم( املكون القيمة )ملغم (

�شعرات حرارية �سعرة  ��� K ��0
�شكريات كلية )��-��( Ca ��

األياف �.� Mg ��
بروتني � p ��
دهون اآثار�.0- Fe �.�

حام�ض الكلوتاميك ��� Cu 0.��
حام�ض ا�شبارتيك ��� Zn 0.�
حام�ض الكلي�شن �0� Cu ��
حام�ض ليوت�شني ��� C� ��0
حام�ض �شريين ��� كاروتني �0

حام�ض الل�شثني ��� aفيتامني )���-��0(وحدة دولية

حام�ض الثريو�شني ��� ثيامني 0.0�
حام�ض الرجنينن ��� ريبوفالفني 0.0�

حام�ض اللنني ��� حام�ض النيكوتني �
حام�ض الرتبتوفان ��0 B� فيتامني 0.��
حام�ض الثريونني �� حام�ض الفوليك ��

حام�ض الفالني �� C فيتامني �.�-�.�

ن�شان فهي بحق منجم غذائي متكامل واملهم يف مو�شوعنا هو القيمة الغذائية للتمور  اأهمية التمور يف تغذية الإ من اجلدول يظهر 

بالكاربوهيدرات  واملتمثلة  الن�شان  حلاجة  ال�شرورية  الغذائية  باملواد  واملميزة  اللذيذة  ال�شحراء  فاكهة  فالتمر  ال�شحية  وفوائدها 

حما�ض ب�شورة رئي�شية واملاء واملعادن والفيتامينات والأ

اليومي لرجل بالغ  �000 كالوري والتي تغطي الحتياج  التمر مينح اجل�شم طاقة مقدارها  الواحد من  الكيلو  باأن  مينية ،علما  الأ

وعمومًا فاأن :

طاقة �كيلو من التمور= طاقة � كيلو من اللحم

طاقة � كيلو متر = طاقة � كيلو �شمك

دجلة نور
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 =        +            +           +     

كما اأن :

طاقة متر واحدة = طاقة � تفاحات

وهذه تو�شحها جداول ال�شعرات احلرارية لبع�ض اأ�شناف التمور.

: التمر  تركيبة   �-

اأنها تكون من  التمر نرى  التو�شيحية حلبة  �شكال  التمر ومن الأ اإي�شاح تركيبة  لنا من  للتمور لبد  الغذائية  القيمة  اي�شاح  جل  ولأ

مايلي:

endocarp الداخلية  ال�شليلوزية  غ�شية  الأ  �-

Mesocarp  ) )اللب  التمر  حلم   �-

epicarp الق�شرة   �-

perianth القمع   �-

فكل جزء من اأجزاء التمرة تتميز مبحتوى غذائي مهم واأ�شا�شي و�شناأتي على هذه املكونات.

endocarp غ�شية ال�شليلوزية الداخلية اأوًل : الأ

الدقيقة  معاء  الأ حركة  عرب  الغذائية  الف�شالت  ودفع  معاء  الأ حركة  يف  كبرية  فائدة  لها  �شليلوزية  األياف  ذات  غ�شية  الأ وهذه 

لياف  مادة مالئة للمعدة مما توؤدي اإىل  لياف ال�شليلوزية دور مهم يف عمليات التنحيف حيث تعترب الأ والغليظة . اإ�شافة اإىل ذلك فاأن لالأ

كل . فراط يف الأ عدم الإ

Mesocarp )ثانيًا : حلم التمر )اللب

�شا�شية والذي يتكون من : وهذا اجلزء من التمرة يعرب عن املادة الغذائية الأ

sugar ال�شكريات   �
نها �شكريات ب�شيطة ) اآحادية ( )كلوكوز %�� وفركتوز %�� ( وهي من  وتعترب �شكريات التمور من ال�شكريات ال�شريعة اله�شم لأ

اأنها تغذي الدماغ وتخل�ض اجل�شم من  اإ�شافة اإىل  ال�شكريات املفيدة للج�شم حيث متده بالطاقة وال�شعرات احلرارية الالزمة لن�شاطه 

حياء املجهرية النافعة داخل اجل�شم ويعترب التمر من اأغنى الفواكة بال�شعرات احلرارية ال�شموم وتعمل على تن�شيط الأ

)��شعر/غم( كما اأن التمور حتتوي على ن�شبة ب�شيطة من ال�شكروز

)�شكر ثنائي( � – � �شعر / غم .

مقطع تو�شيحي لجزاء التمرة
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sucrose

�شكل يو�شح بع�ض اأ�شكال وحجوم التمر
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 pectin البكتني   �
يحتوي لب التمرة على البكتني وهي مادة كربوهيدرائية معقدة والتي لها دور كبري وجيد على خف�ض الكول�شرتول يف الدم مما يوؤدي 

اإىل الوقاية من مر�ض ت�شلب ال�شرايني . اإ�شافة اإىل ذلك فاأن مادة البكتني لها دور مهم يف ال�شناعات الغذائية والدوائية .

الربوتينات   �
خرى اأو امل�شادر التقليدية وبن�شبة ترتاوح ما بني �.�-%�.� وهي ن�شبة  اإن ن�شبة الربوتينات يف التمور قليلة جدًا مقارنة بالثمار الأ

ن�شان ومن اأهم وظائف الربوتينات  مينية ال�شرورية لالإ حما�ض الأ ن�شان اليومية وهو بروتني متميز باأنواع الأ ت�شد جزء من حاجة الإ

نزميات( والهرمونات كما اأنها م�شدر للطاقة وتعمل على موازنة  اأنها تدخل يف تكوين وبناء اأن�شجة اجل�شم  وكذلك يف تكوين اخلمائر )الأ

ن�شجة اجلديدة و�شيانة  مينية الالزمة لبناء الأ حما�ض الأ مرا�ض واللتهابات ومتد اجل�شم بالأ ال�شوائل يف اجل�شم وحتمي اجل�شم من الأ

ن�شجة القدمية . الأ

مينية يف لب التمر  حما�ض الأ ومن اأهم الأ

glutamic الكلوتاميك  · حام�ض 
aspartic ال�شبارتيك  · حام�ض 

glycine · الكالي�شني 
serine · ال�شريين 
lysineالالي�شني ·

arginin · الرجنني 
treptophane · الرتبثوفان 

                                       

رجنتني  حام�ض الكلوتاميك                                            حام�ض ال�شبارتيك                                         الأ

�00 غم متر �� ملغم /  �00 غم متر                                                                                                   ��0 / ملغم / 

            

�شريين                                          لي�شني                                           كالي�شني

  �� ملغم / �00 متر                     ��� ملغم /  �00 متر                   ��� ملغم / �00 غرام  متر

 تربتوفان
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لياف  � الأ
مادة  وهي  )البذرة(  بالنواة  حتيط  اإنها  كما  الثمرة  خاليا  جلدران  والهيمو�شيليلوزية  ال�شيليلوزية  املادة  هي  لياف  بالأ هنا  ونق�شد 

لياف يف الثمر تختلف من �شنف اإىل اآخر وح�شب الظروف البيئية  كربوهيدراتية معقدة كما اإنها �شريعة التحول اإىل كلوكوز ون�شبة الأ

معاء. ن لها دور يف حركة الأ ن�شان لأ لياف مفيدة جل�شم الإ وعمومًا فاأن كل �00غم متر حتتوي على �.� والأ

� الدهون 
كمية الدهون يف التمور ب�شيطة جدًا واأن ن�شبتها ترتاوح ما بني )�.0-�.�(% ومعظم الدهون تتواجد على ق�شرة الثمار على �شكل 

حما�ض الدهنية هي : �شمع Wax ومن اأهم الأ

    حام�ض �شيتاريك    �000   جزء باملليون اىل      �000

    حام�ض كلوتاميك    �00    جزء باملليون اإىل

    حام�ض اللوريك     ��00   جزء باملليون اإىل      ��000

    حام�ض املري�شتيك   ��00  جزء باملليون اإىل      ��000

    حام�ض املاملتيك    ��00  جزء باملليون اإىل       ���00

    حام�ض البيوتاريك   ���0  جزء باملليون اإىل      ���0

    حام�ض الر�شيد ك  �0      جزء باملليون اإىل       ��0

    حام�ض البنثويك      �       جزء باملليون اىل        �0

    حام�ض مارجرك    �       جزء باملليون اىل        �0

    حام�ض الولينيك      ���00 جزء باملليون اىل      ��000

    حام�ض ليونوليك      ��00   جزء باملليون اىل       �000

salt and Minerals  مالح واملعادن � الأ
مالح ترتاوح ما بني %�� من الوزن اجلاف ح�شب ال�شنف وكذلك العوامل البيئية  حتتوي التمور ب�شكل عام على ن�شبة خمتلفة من الأ

مالح واملعادن يف اجل�شم هي : خرى ومن اأهم وظائف الأ الأ

مايلي: وي�شمل  اجل�شم  بناء   �
�شنان. ن�شجة ال�شلبة مثل العظام والأ     بناء الأ

ع�شاء والع�شالت. ن�شجة كاأن�شجة الأ     بناء الأ

�شا�شية يف اجل�شم ليقوم اجل�شم بوظائفه.     تعمل على تركيب بع�ض املكونات الأ

وي�شمل: جهزة  الأ وظائف  تنظيم   �
    تنظيم ال�شغط اخللوي  ل�شوائل اجل�شم .

    حتافظ على التعادل الكيميائي للدم واأن�شجة اجل�شم .

    تعمل على تنظيم نب�شات حركة القلب .

ع�شاب للموؤثرات .     ت�شاعد على ا�شتجابة الأ

خرى وفيمايلي جدول يو�شح مقارنة التمر ببع�ض الفواكة الأ

دهون)غم(كربوهيدرات)غم(بروتني)غم(الطاقة)�شعرحراري(الفاكهة

��.�0.����.����متور
��.�0.����.��0عنب
��0.�0.����.��0تني

��.��0.����.��0تفاح
��.0���.��0.���موز

��.��0.����0ماجنو
�0000برتقال
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ومن املهم اإي�شاح مقارنة التمور باملنتجات الغذائية املختلفة كما ي�شري لها ال�شكل التايل علمًا باأن �شعرات التمور احلرارية اآتية من 

خرى �شعراتها اآتية من ال�شكروز والن�شاء والربوتينات والدهون. الكلوكوز والفركتوز وقليل من ال�شكروز بينما املنتجات الأ

خرى املختلفة يف عينة وزنها ��0 غم . هذا ال�شكل يو�شح املقارنة بني �شعرات التمور واملنتجات الأ

قليمية  �شواق املحلية والأ ول بد من نظرة عامة على حمتويات اأحد اأ�شناف التمور املهمة يف العامل والذي بداأ بحتل مكانة كبرية يف الأ

والدولية وهي مترة املجهول         ) املدجول (.

التحليل الكامل لتمور املدجول حلجم )�00( غم

املكونات العامة 

غمالد�شم الكلي  0.�
غمالكربوهيدرات الكلية  ��

غمال�شكريات  ��.�
غمالربوتني  �.�

غماملاء  ��.�
غمالرماد  �.�

الطاقة

كالوريالطاقة من الد�شم  �.�
كالوريالطاقة من الكربوهيدرات  ���.�

كالوريالطاقة من الربوتني  �.�
كالوريالطاقة الكلية  ���

ال�شكريات 

غمال�شكروز  0.�
غمالكلوكوز  ��.�
غمالفركتوز  ��.�

غماملالتوز  0.�
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املعادن 

ملغمالكال�شيوم  ��
ملغماحلديد  0.�

ملغماملغني�شيوم  ��
ملغمالف�شفور  ��

ملغمالبوتا�شيوم  ���
ملغمالزنك  0.�

ملغمالنحا�ض  0.�
ملغماملنغنيز  0.�

الفيتامينات

ملغمالثيامني  0.0�
ملغمرايبو فالفني  0.�

ملغمنيا�شني  �.�
ملغمحام�ض البانثويك  0.��
0.0حام�ض الفوليت
DFe الفوليتMcg  ��

aفيتامنيiu  �0
a،rae فيتامنيMcg  �0

K فيتامنيMcg  �.�
eفيتامنيMg ate  0.�

Mcgالفولفيت الغذائي  ��
B� ملغمفيتامني  0.���

مينية  حما�ض الأ الأ

غمليو�شني  0.�
غملي�شني  0.�
غم�شريين  0.�
غمفالني  0.�
غمارجني  0.�
غمالنني  0.�

�شبارتيك غمحام�ض الأ  0.�
غمحام�ض الكلوتاميك  0.�

غمكال�شني  0.�
غمبرولني  0.�
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الد�شم 

غماحلوام�ض الدهنية الكلية امل�شبعة  0.��
غمحوام�ض دهنية � ذرة كربون  0.00�

غمحوام�ض دهنية �0 ذرة كربون  0.00�
غمحوام�ض دهنية �� ذرة كربون  0.0��
غمحوام�ض دهنية �� ذرة كربون  0.0��
غمحوام�ض دهنية ��ذرة كربون  0.0��
غمحوام�ض دهنية ��ذرة كربون  0.00�

ويف مايلي جدول يو�شح القيمة الغذائية لبع�ض التمور

طاقةكولي�شرتولاأليافرماددهونالربوتيناتال�شكرياتالرطوبةالنوع

����0.0.���.���.��0.���.����.�زهدي
�����0.0.��.���.��0.����.��ساير

�0.0��0.��.��.�0���.0�0برحي
�����0.0.���.��0.��.����.�0دكلة نور
����0.0.��.��0.�����مدجول
����0.0.���.���.�0.�����خال�ض
����0.0.���.���.�0.����.��مكتوم
����0.0.��.���.�0.����.���سكري
�����0.0.���.���.�0.����.��حلوة

�����0.0.��.�0.����.��شفري
-�0.0.����.0�0.��.���.��بركاوي

-�0.0.���.���.�0.��.���.�جبجاب

تكون وتطور ثمرة البلح 

كلنا نعلم باأن ثمرة التمر متر مبراحل ترتكز فيها العنا�شر الغذائية خالل الن�شج وكماياأتي :

)امليزوكارب(  اللحمي  اجلزء  اأما  )الندوكارب(  حال  حالها  باللياف  مغلفة  واحدة  بذرة  على  حتتوي  عنبية  النخيل  ثمرة  نباتيًا 

واجزاء  ) اأبيكارب ( للثمرة تكون مرتبطة بالقطف عرب )الكالو�ض( اأو القمع .

ثمار �00 يوم بعد عملية التلقيح اإىل درجة الن�شج الكامل بالعتماد على املعدلت احلرارية البيئية ومن خالل  تاأخذ مرحلة الإ

ن�شاج للثمرة فاأنها متر يف عدة مراحل كل مرحلة لها ما مييزها يف اخلوا�ض الف�شلجية والكيماوية والتي ميكن تو�شيحها  التكوين والإ

مبايلي:

متر التمرة باملراحل التالية:

:Hababook حبابك

خ�شر ويكرب حجمها . وهي املرحلة التي متر بها الزهرة بعد عملية التلقيح والتي يكون لونها اأبي�ض كرميي قبل اأن  تتلون باللون الأ
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مرحلة احلبابوك 

:Chimri اجلمري

هذه املرحلة تلي مرحلة احلبابوك ولكنها ذات لون اأخ�شر وحجمها اأكرب حيث اأن الزيادة يف احلجم يف هذه املرحلة تكون �شريعة 

وكذلك اللون وال�شكريات وتعترب هذه احلالة حالة ن�شاط ) احلمو�شة العالية واملحتوى الرطوبي العايل ( وهناك بع�ض النا�ض يق�شمون 

خ�شر . هذه املرحلة اىل ق�شمني جمري � وجمري � بالعتماد اإىل احلجم واللون الأ

مرحلة اجلمري

خ�سر: اخلالل الأ

هذه املرحلة تتميز بزيادة يف احلجم والوزن وكذلك الن�شاط وكل م�شتويات العوامل تتوقف يف هذه املرحلة عندمال يتحول اللون 

حمر اعتمادًا على ال�شنف ويف هذه املرحلة تكون بذور التمر جاهزة جنينيًا والتمرة كاملة. �شفر اأو الأ خ�شر اىل اللون الأ الأ
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مرحلة اخلالل الخ�شر 

�سفر : اخلالل الأ

التانني  ويبداأ  الرطوبة  ن�شبة  تقل  وكذلك  ملحوظة  تكون  ال�شكروز  يف  الزيادة  تبداأ  ولكن  ببطىء  الوزن  فيها  يزداد  املرحلة  هذه 

ن يكون ال�شنف  خر يفقد ب�شرعة )برحي( وهذه ال�شفة ت�شاعد لأ نواع وميكن اأن يتاأخر ويف البع�ض الآ بالرت�شب والفقدان يف بع�ض الأ

�شفر اإىل البني . جتاري اأم ل وعندما تبداأ عملية التحول من اللون الأ

�شفر  مرحلة اخلالل الأ

الرطب:

�شفر وتتميز بن�شاط اأنزمي )النفريتيز( والذي يظهر ب�شكل وا�شح على التمرة بتحول اأن�شجة  هذه املرحلة تتبع مرحلة اخلالل الأ

التمرة اخلارجية ومن ذنب الثمرة من �شلبة اإىل رطبة لينة )حتول ال�شكريات الثنائية اإىل اأحادية( اأي مبعنى اآخر حتول ال�شكروز اإىل 

ن اأنزمي البكتينيز يكون ن�شطًا فعال ً ي�شاعد على طراوة  كلوكوز وفركتوز واحلالة تبداأ من طرف الثمرة وتت�شاعد وهذه املرحلة �شريعًا لأ

نزميي يبداأ بهذه املرحلة والتمرة ت�شمى رطبًا بحالة ن�شفية اأو كاملة وحالوتها تزداد ولذلك  الثمرة وميكن القول اإن بدء الن�شاط الأ

يبداأ اللون بالتغري اإىل البني الفاحت  .

\
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مرحلة الرطب

التمر:

حادية ولون الثمرة مييل اىل اللون  وهي املرحلة النهائية لثمرة التمر والتي تتميز بفقدان الرطوبة وزيادة تركيز ال�شكريات الأ

خرى تعتمد على ال�شنف فمنها الطرية ومنها ن�شف اجلافة . البني الفاحت اأو الغامق ح�شب ال�شنف اأما ال�شالبة فهي الأ

مرحلة التمر 

مراحل تطور ثمرة البلح 
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خ�شر تدريجيًا )�شورة �-�( . ول ذات لون كرميي )اأبي�ض( ومن ثم يتم تلونه باللون الأ احلبابك : بال�شبوع الأ

اجلمري : بال�شبوع اخلام�ض )�شورة رقم � (

اجلمري : بال�شبوع التا�شع )�شورة رقم � (

اجلمري : بال�شبوع ال�شابع ع�شر )�شورة رقم �(

خالل : بال�شبوع )��-��( )�شورة رقم �(

Brown رطب : بال�شبوع )��-��( اللون جوزي

متر : بال�شبوع �� )�شورة رقم �0(

التمور والطاقة والن�ساط احليوي 

م�شدر الطاقة يف فاكهة التمور هي املواد الكربوهيدراتية على اختالف اأنواعها والطاقة �شرورية جل�شم الن�شان ليبقى حيًا ناميًا كما 

اأن الطاقة الالزمة جل�شم الن�شان للمحافظة على درجة حرارته ومتنحه الن�شاط احليوي ، وعمومًا م�شادر الطاقة لالن�شان هي :

. · الكربوهيدرات 
· الدهون.

· الربوتينات.
وم�شادر الطاقة التقليدية هي على العموم الغذاء وال�شراب والتي ت�شم املجاميع الغذائية التالية :

. وفواكة  · خ�شروات 
والبي�ض. اللبان  ومنتجات  · حلوم 

. واحلبوب  · اخلبز 

ويهمنا يف مو�شوعنا هنا التمور باعتبارها م�شدرًا مهمًا للكربوهيدرات وقليل جدًا من الدهون والربوتينات للجزء املاأكول من التمور .

التي  الطاقة  بكمية  بينهم  فيما  يختلفون  النا�ض  باأن  علمًا  ن�شجه  ومراحل  التمور  �شنف  على  تعتمد  التمور  يف  الطاقة  مقدار  اإن 

يحتاجونها كما واأن بع�ض الفعاليات حتتاج اىل طاقة اأكرب اأو اىل طاقة ا�شافية .وهنا لبد اأن ن�شرح ماذا نعني بالطاقة فهي قوة ت�شتعمل 

اإذا اأحرقت فاأنها  اأو �شوء والطاقة ل تختفي ول تتحطم بل تتغري من �شكل اإىل �شكل فمثاًل قطعة الفحم  نتاج حرارة  لداء �شغل و لإ

تتحول اإىل حرارة و�شوء والطاقة ال�شم�شية يتم حتويلها من قبل النبات اإىل طاقة كيميائية بوا�شطة التمثيل ال�شوئي وهذه الطاقة 

الكيميائية ت�شتعمل خللق مواد جديدة هي الكربوهيدرات والربوتينات والدهون الخ .

القلب  �شربات  وتنظيم  التنف�ض  عملية  م�شاعدة  خالل  من  اجل�شم  وظائف  �شيانة  عرب  واحليوية  والن�شاط  الطاقة  متنحنا  والتي 

واملحافظة على ا�شتقرار درجة حرارة اجل�شم وجتديد الن�شجة وتغذية ن�شاط الع�شالت .

كل وجدر هذه اخلاليا يتكون من ال�شليلوز مع اأجزاء اأخرى  واجلزء املاأكول من التمور هو عبارة عن اأجزاء خلوية متنوعة قابلة لالأ

جيلية ال�شكل تدعى ال�شاتوبالزم والتي حتمل يف طياتها احلبيبات املحتوية على العن�شر اخللوي                واملحتوى ال�شاتوبالزمي  ي�شم 

حما�ض الع�شوية واملعادن والفيتامينات واملحتوى الرئي�شي يف فاكهة التمور هي الكربوهيدرات والتي ت�شل ن�شبتها اإىل �شباغ والأ الأ

)�0-%��(علمًا باأن � غم من الكربوهيدرات  مينح اجل�شم � �شعرات حرارية وان معدل الطاقة اليومية ب�شكل عام هو �0��0 

كيلو جول )���0 كيلو كالوري( للرجال و�0�0 كيلوجول )���0كيلوكالوري ( للن�شاء لذا فاأن �000 كيلوكالوري طعام تزود اجل�شم 

: التالية  املتغريات  ح�شب  للج�شم  متغرية  الطاقة  وكمية  الطعام  من  تاأتي  والطاقة  كيلوجول   ����
. كالوري  كيلو   �.�� اأو  جول  كيلو   �� ب  تزودنا  بالغرام  · الكربوهيدرات 

كالوري كيلو   � اأو  جول  كيلو   �� ب  تزودنا  · الربوتينات 
كالوري كيلو  اأو��  جول  كيلو   �� ب  تزودنا  · الدهون 
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كالوري كيلو   � اأو  جول  كيلو   �� ب  تزودنا  بالغرام  · الكحولت 

و التمور غنية بال�شكريات ) الكلوكوز ، الفركتوز ،وقليل من ال�شكروز ( كما اإن الغرام الواحد من التمور متنحنا طاقة ��.� �سعرة 

والكيلو الواحد من التمور مينحنا ���0 �سعرة حرارية .

ي�شي لديه وم�شتوى  وهنا لبد من اإي�شاح كم من الطاقة نحتاج وهذه الكمية تعتمد اعتمادًا كليًا على ال�شخ�ض وعلى معدل التمثيل الأ

ن�شاطه

.Metabolic rate(BMr(

معدل التمثيل 

 �.� �.� كيلوجول اأو  �شا�شية فعلى �شبيل املثال للبالغني ي�شتعمل  هو املعدل ال�شخ�شي ل�شتعمال الطاقة ل�شيانة وظائف اجل�شم الأ

�شعرة / دقيقة ومعدل التمثيل عمومًا يقا�ض عند ال�شخ�ض يف و�شع الراحة التامة وهي تختلف من �شخ�ض اىل اآخر ومن فئة اىل اأخرى 

طفال واليافعني لديهم م�شتوى معدل متثيل عايل ب�شبب حجمهم و�شرعة منوهم وتطورهم ومعدل الرجال اأعلى من الن�شاء  و عمومًا الأ

ب�شبب ع�شالتهم اأما كبار ال�شن فمعدل التمثيل لديهم واطئ .

كيفية ح�ساب الطاقة الناجتة من التمور 

عمومًا فاأن اأوزان التمور تختلف من منطقة اىل اأخرى ومن �شنف اىل اآخر ومن خدمة زراعية اىل اأخرى  فالعوامل كثرية التي توؤدي 

اىل زيادة وزن التمرة ومن الح�شائيات نرى اأن اأوزان التمور ترتاوح من )�0-�0 ( غم وخا�شة يف ال�شنف مدجول ولكن اأوزان التمور 

العتيادية ترتاوح من )�-�0 ( غم واملعدل �.�� غم .

التحليل الوزين للتمور 

- النوى ميثل %�� من وزن التمرة .

- ال�شكريات متثل )��-�� (% واملعدل %�� .

لياف %� . - الأ

خرى ) معادن – فيتامينات – بروتينات – ماء – دهون ( . - املواد الأ

النوى

. الواحدة  التمرة  يف  النوى  وزن  غم   �.�=�00/��*��.�
. التمرة  من  اللحمي  اجلزء  وزن  غم   ��=�.�-��.�

ال�سكريات 

. التمرة  يف  ال�شكر  وزن  غم   �.��=�00/��*��
كل غرام مينحنا ��.� �سعرة

تقريبًا حرارية  �شعرة   ��=��.���=�.��*�.��
فاذا اأخذنا �شت مترات يوميًا فاأنها متنحنا طاقة مقدارها :

تقريبًا حرارية  �شعرة   ���=�*��
ولهذا ال�شبب تعترب التمور م�شدر مهم للطاقة اذا علمنا باأن احتياجات الطاقة بال�شاعة للريا�شات املختلفة تختلف يف احتياجاتها 

ح�شب نوع الريا�شة

ونوع اجلن�ض ، العمر ،.........الخ .

اأهمية حمتوى كل العنا�سر الغذائية يف التمور 

�شنان ومن ت�شو�شهاالفلور خرى وهي مهمة يف املحافظة على �شالمة الأ حتتوي التمور على اأربعة اأ�شعاف ما حتويه الفواكه الأ

s،pن�شجة الطرية كالع�شالت وحلماية اجل�شم من املواد ال�شامةالكربيت والف�شفور لبناء الأ

ال�شوديوم و البوتا�شيوم

na ، K

ن�شجة ومهم للجهاز الع�شبي حيث توؤدي  لتنظيم عملية ال�شغط اخللوي يف اجل�شم وحركة املاء من واىل الأ

ع�شاب والع�شالت بوظائفها  هذه احلركة اىل امل�شاعدة على امت�شا�ض املواد الغذائية وطرح الف�شالت وقيام الأ

وحتتوي التمور على ��-�� غم/�00غم  �شوديوم

وبوتا�شيوم ���-��0ملغ/�00 غم
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الكال�شيوم

Ca

ع�شاب للموؤثرات اخلارجية وهو �شروري لتخرث الدم وينظم  �شنان ويوؤثر يف  ا�شتجابة الأ مهم يف بناء الع�شام والأ

�شابة ب�شرطان القولون وخف�ض �شغط الدم انقبا�ض الع�شالت ويقلل من الإ

وحتتوي التمور على �.� ملغ/غم

الف�شفور

p

ن�شجة وتكون الربطة  نظمة الالزمة لتنف�ض الأ �شنان والعظام ويدخل يف تركيب الأ ياأتي بعد الكال�شيوم يف بناء الأ

حما�ض  الكيميائية ذات الطاقة العالية وتكون املركبات الف�شفورية اأثناء ا�شتقالب الكربوهيدرات ويتحد مع الأ

الدهنية عند ا�شتفادة اجل�شم منها ومهم يف عملية ال�شتقالب وا�شتفادة اجل�شم من العنا�شر الغذائية ويحافظ على 

التوازن احلم�شي القاعدي للج�شم والتمور حتتوي على �� ملغم/غم

احلديد

Fe

يدخل يف تركيب هموجلوبني الدم وتكون خاليا الدم احلمراء

ع�شاب ولتن�شيط اأنزميات اإنتاج الطاقة  وك�شجني يف اأن�شجة الع�شالت ولنقل منبهات الأ ) بالزما الدم ( ونقل الأ

ونق�شه يوؤدي اإىل فقر الدم

والتمور حتتوي على �.�ملغم /غم

الكلور مع ال�شوديوم

na ، CL

يدخل يف تركيبه ال�شوائل بني اخلاليا وي�شاعدان يف التوازن القاعدي واحلم�شي ل�شوائل اجل�شم بال�شرتاك مع 

الكال�شيوم واملغني�شيوم والبوتا�شيوم والكلور مهم ملهاجمة املواد الغريبة داخل املعدة ولزيادة �شعة كريات الدم 

احلمراء وحتتوي التمور على � ملغم/غم �شوديوم

البوتا�شيوم

K

مهم للمحافظة على توازن ال�شغط الكلوي واخللوي وللمحافظة على التوازن القاعدي واحلم�شي و�شوائل اجل�شم 

مينية وكذلك مهم يف عملية تكل�ض العظام وي�شاعد على ارتخاء  حما�ض الأ وهو مهم يف ا�شتعمال اجل�شم لالأ

الع�شالت ونق�شه يوؤدي اىل ه�شا�شة العظام و�شعف ع�شلي وفقدان لل�شهية  وحتتوي التمور على ��0ملغم/غم

املغني�شيوم

Mg

مهم يف تنظيم �شربات القلب و�شغط الدم ويقوم بدور اأ�شا�شي يف ا�شتقالب الكربوهيدرات حيث ين�شط اخلمائر 

عياء والت�شنجات الع�شلية وال�شعف العام وخفقان القلب ووجد حديثًا  الالزمة لتحللها ونق�شه يوؤدي اإىل الإ

عالقة �شلبية بني املغني�شيوم ومر�ض ال�شرطان

وحتتوي التمور على �0-�0ملغم/�00غم

النحا�ض

Cu

يدخل يف تركيب بع�ض اخلمائر ويف تكوين الكريات احلمراء كو�شيط ويوؤدي نق�ض النحا�ض اىل فقر الدم وتاأخر 

معاء الدقيقة النمو وت�شوه العظام وا�شطراب القلب واختالف يف حركة الأ

وحتتوي التمور على �0-�00 ملغم/�00غم

البورون

B

همية لنمو ج�شم الن�شان ويلعب دورًا  نزميات ذات الأ عن�شر مهم لنمو بع�ض الكائنات احلية وهو يوؤثر على الأ

مرا�ض اخلبيثة مثل �شرطان املخ ووجد  كبريًا يف الفيتامينات املهمة لعالج الروماتزوم وي�شتخدم لعالج لبع�ض االأ

اأن له تاأثريات على الهرمونات اجلن�شية

ويحتوي التمر على �-� ملغم/�00غم

ال�شلينيوم

se

ك�شدة  ك�شدة الغري مرغوبة وي�شاعد على حدوث الأ يعترب عن�شرًا م�شادًا لل�شرطان حيث يعترب م�شاد لالأ

الف�شفورية لنتاج الطاقة

وحتتوي التمور على كمية ن�شبتها ��.�-��.� ميكروغرام/غرام

Vitamins الفيتامينات

ن�شجة ونقل الطاقة  تعرف الفيتامينات باأنها مركبات ع�شوية ، لزمة للنمو الطبيعي وحفظ احلياة وهي لزمة لتنظيم ميتابولزم الأ

وذلك لكونها م�شاعدات اأنزميية اأو اأنزميات خلوية يلزم وجودها يف الغذاء جلميع مراحل النمو والفيتامينات مركبات ل غذائية اذ لي�ض 

لها طاقة ال انها �شرورية للعمليات احليوية وغيابها ي�شبب ظهور اأعرا�ض نق�ض الفيتامينات وزيادتها توؤدي اإىل اأعرا�ض مر�شية .

اأ�شا�شي متثيلي اأي لي�ض من ال�شروري ا�شافتها  واحتياج  خر  اأ�شا�شية يف الغذاء ولزمة للحياة والبع�ض الآ بع�ض الفيتامينات تعترب 

ج�شم الن�شان للفيتامينات مبقادير ب�شيطة يف الغذاء علمًا ل يوجد يف الطبيعة غذا ء واحد منفرد يحتوي على كل الفيتامينات لذا وجب 

اتزان وتنوع الوجبات والتمور غنية ببع�ض اأنواع هذه الفيتامينات ومنها فيتامني a،B�،B�،B�،C،،وحام�ض ال�شكوربيك.

واجلدول التايل يو�شح كمية ونوعية الفيتامينات يف التمور ودورها احلياتي 
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الفيتامينات

B� فيتامني

مهم يف بناء اأن�شجة اجل�شم و�شروري يف التمثيل الغذائي للربوتينات وان كل 

��.0ملغم على  يحتوي  متر  �00غم 

aفيتامني

متر �00غم  كل  يف  دولية  وحدة   ��0

ع�شاب الب�شرية ويوؤثر على  مهم للنظر ويحفظ للعني بريقها ولتقوية الأ

الهرمونات اجلن�شية يف عمليات النمو والتطور اجلنيني وعمليات ت�شنيع الربوتني 

�شابة بال�شرطان  �شنان ويزيد من مناعة اجل�شم وللوقاية من الأ ومنو العظام والأ

وي�شاعد يف ت�شنيع كريات الدم احلمراء ونق�شه يوؤدي اىل جفاف اجللد قرينه 

وظهور ماي�شمى العمى الليلي .

Bفيتامني�
طفال ونق�شه يوؤدي لظهور اأعرا�ض يف اجلهاز الهظمي والع�شبي  مهم لنمو الأ

وعية الدموية والقلب. والأ

B� فيتامني

ك�شدة والختزالت التي جتري يف  نزميات يف تفاعالت الأ ي�شرتك مع عدد من الأ

غ�شية  اخلاليا احلية ونق�شه يوؤدي اىل �شقوط ال�شعر واجهاد العينيني والتهاب الأ

املخاطية لتجويف الفم والتهاب ال�شفتني وميكن ااأن يوؤدي اىل مر�ض فقر الدم .

B� فيتامني
ك�شدة والختزال ونق�شه  نزميات املحفزة لتفاعالت الأ مهم يف تركيب مرافقات الأ

ماكن املك�شوفة من اجل�شم . يحدث التهابات جلدية يف الأ

C فيتامني

مينية وي�شاعد على  حما�ض الأ ك�شدة والختزال وي�شرتك يف حتولت الأ مهم يف الأ

نفلونزا ويحمي من امت�شا�ض احلديد وي�شاعد بت�شنيع  مقاومة اأمرا�ض الربد والأ

املواد املهمة .

حام�ض ال�شكوربيك

لنقل املنبهات الع�شبية  ويح�شن من اأداء اجلهاز املناعي يف اجل�شم عن طريق 

تن�شيط الكريات الليمفاوية يف الدم ويوؤثر على عملية �شنع الكولجني وهو 

نزميات ونق�شه يحدث مر�ض  ن�شجة الرابطة ويقوم بتن�شيط عدد من الأ بروتني الأ

ال�شقربوط .

همية ال�سحية للتمور  الأ

همية ال�شحية للتمور  كالتي : من اجلداول ال�شابقة  ميكن تلخي�ض الأ

. البكتني  على  لحتوائه  ال�شرايني  ت�شلب  من  والوقاية  بالدم  الكلو�شرتول  ن�شبة  خف�ض   �
احلمل  مراحل  ولت�شهيل  باملرارة  احل�شيات  ت�شكل  وتقليل  البوا�شري  مر�ض  من  والوقاية  الغليظة  معاء  الأ ب�شرطان  �شابة  الإ منع   �

لياف اجليدة وال�شكريات ال�شريعة الهظم . والولدة والنفا�ض لحتوائه على الأ

. الفلور  على  لحتوائه  �شنان  الأ ت�شو�ض  من  احلماية   �
. ج  وفيتامني  والبوتا�شيوم  ال�شوديوم  على  لحتوائه  ال�شموم  من  الوقاية   �

. ب  وفيتامني  والنحا�ض  احلديد  على  لحتوائه  نيمياء(  الأ  ( الدم  لفقر  عالج   �
اأ. وفيتامني  والف�شفور  الكال�شيوم  على  لحتوائه  العظام  ولني  للك�شاح  عالج   �

. البوتا�شيوم  على  لحتوائه  الرتكيز  و�شعف  ال�شهية  لفقدان  عالج   �
. والنحا�ض  املغني�شيوم  على  لحتوائه  القلب  وخفقان  العام  لل�شعف  عالج   �

. اأ  وفيتامني  البورون  على  لحتوائه  املخ  ول�شرطان  للروماتزوم  عالج   �
. اخلبيثة  مرا�ض  الأ �شد  مناعة  لديهم  الواحات  �شكان  اأن  لوحظ  وقد  ال�شلينيوم  على  لحتوائه  لل�شرطان  �0م�شاد 

. اأ  وفيتامني  البورون  على  لحتوائه  اجلن�شي  لل�شعف  ��عالج 
. اأ  فيتامني  على  لحتوائه  الليلي  الع�شى  ومر�ض  العني  قرينة  وجفاف  اجللد  جلفاف  ��عالج 

B� فيتامني  على  لحتوائه  والع�شبي  اله�شمي  اجلهاز  مرا�ض  لأ ��عالج 
. ب  فيتامني  على  لحتوائه  ال�شفتني  والتهاب  الفم  لتجويف  املخاطية  غ�شية  الأ والتهاب  العينني  واجهاد  ال�شعر  ل�شقوط  ��عالج 

. النيا�شن  على  لحتوائه  اجللدية  لاللتهابات  ��عالج 
وعية الدموية وظهور بقع حمراء على  ��عالج ملر�ض ال�شقربوط وال�شعف العام للج�شم وخفقان القلب و�شيق النف�ض وتقل�ض الأ
دوية  �شنان وذلك لحتوائه على فيتامني ج وحام�ض ال�شكوربيك ومن التمر ميكن ا�شتخال�ض عدد كبري من الأ اجللد و�شعف يف العظام والأ

مرا�ض امل�شار اإليها قبل ذلك . وامل�شادات احليوية والفيتامينات ل�شتخدامها كعقاقري للو�شفات الطبية لعالج الأ

البوتا�شيوم. و  وال�شوديوم  الكلور  على  لحتوائه  املعدة  يف  احلمو�شة  ��عالج 
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. ج  فيتامني  على  لحتوائه  والغ�شاريف  الع�شالت  و�شعف  ال�شعرية  الدموية  وعية  الأ و�شعف  اللثة  اأمرا�ض  عالج   ��-

م�ساك  التمور و معاجلة الإ

يف  دورها  التمور  الياف  لتاأخذ  لياًل  التمر  حبات  باأخذ  الم�شاك  حالت  بع�ض  معاجلة  عن  اأمريكية  �شحية  تقارير  يف  جاءت  فقد 

طعمة  ) مثل  معاء وبالتايل ت�شهيل عملية طرح الف�شالت واأ�شباب الم�شاك كثرية ومنها ت�شنج القولون وعدم حتمل بع�ض الأ حركة الأ

لبان ( وانعدام احلركة لفرتة طويلة وخ�شو�شًا لدى امل�شنني ومنع تكون النتوؤات يف املعي الغليظ وكذلك ال�شغط النف�شي ونق�ض  منتجات الأ

�شابة مبر�ض البوا�شري. معاء كما اإن اأخذ التمور تقلل من الإ املنغنزيوم وان�شداد الأ

التمور و ال�سمنة 

ح�شا�ض بال�شبع مما يقلل من تناول املزيد من الطعام . لياف فهي ت�شاعد على الأ مبا ان التمور حتتوي على ن�شبة جيدة من الأ

التمور و ح�سيات املرارة 

مالح  ال�شفراوية مما يقلل  لياف ب�شورة عامة والتمور خا�شة ي�شاعد على تعديل تركيب الأ هنالك درا�شات وموؤ�شرات حول تناول الأ

من احتمال تكون احل�شيات يف املرارة .

التمور و التهاب القولون الت�سنجي 

وفقدان  والغثيان  النتفاخ  مثل  له  امل�شاحبة  عرا�ض  الأ ومن  الت�شنجي  القولون  التهاب  من  التخل�ض  على  ي�شاعد  التمور  تناول  اإن 

ال�شهية.

التمور و �سرطان القولون 

املواد  امت�شا�ض  على  القدرة  لها  األياف  من  يحتويه  ملا  القولون  ب�شرطان  ال�شابة  من  يقلل  التمور  تناول  ان  حديثة  درا�شات  يف  ورد 

ال�شمية امل�شببة ل�شرطان القولون والتخمرات اجلرثومية .

التمور و مر�ص ال�سكري 

لياف  ن الأ �شابة مبر�ض ال�شكري لأ لياف مينع الأ ت�شري درا�شات حديثة اىل ان اأخذ اأو تناول املواد الكربوهيدراتية املعقدة والغنية بالأ

تلعب دورًا مهمًا يف خف�ض التقلبات التي حتدث يف الدم بعد تناول الوجبات .

التمور و ارتفاع �سغط الدم 

اأ- تاأثري عن�شر ال�شوديوم 

مرا�ض ال�شائعة بني النا�ض وخ�شو�شًا للمتقدمني يف العمر اأو اللذين يعانون من ارتفاع ب�شيط ب�شبب  يعترب مر�ض �شغط الدم من الأ

عوامل هرمونية اأو وراثية  لوجود م�شاكل يف الكلية ويعترب جتنب ملح الطعام اأوىل العالجات املعروفة . والتمور ب�شكل عام حتتوي على 

ن�شبة ب�شيطة جدًا من ال�شوديوم ترتاوح

)�0-�0( ملغم/ �00غم من التمور والتي ل ت�شكل اأية م�شاكل  �شحية للذين يعانون من �شغط الدم املرتفع .

ب- تاأثري عن�شر البوتا�شيوم 

اإن التمور غنية بعن�شر البوتا�شيوم الذي يلعب دورًا يف خف�ض �شغط الدم والوقاية منه كما ان ن�شبة البوتا�شيوم اىل  اإ�شافة اإىل 

الوقاية  الذين يودون  اأو  الدم  املثالية ملر�شى �شغط  غذية  التمور مما يجعلها من الأ ال�شحية  واملثالية يف  الن�شب  ال�شوديوم تعترب من 

منه.

ج- تاأثري عن�شر الكال�شيوم واملنغيزيوم 

اأما  الدم   ل�شغط  امل�شببة  بالعنا�شر  عالقة  له  فالكال�شيوم  متقاربة   بن�شب  و  واملنغنيزيوم  الكال�شيوم  عن�شري  على  التمور  حتتوي 

املنغني�شيوم فهو اأحد العنا�شر املهمة خلف�ض �شغط الدم  العايل لذا فان تاأثري الكال�شيوم على رفع �شغط الدم �شوف يكون �شئياًل بوجود 

مرا�ض ال�شرطانية  خري له دور كبري يف دعم نظام املناعة يف اجل�شم �شد الأ املغني�شيوم عالوة اىل كون الأ

بذرة التمور )النواة (

الغذائي  خمزونها  على  مــر  الأ اأول  يف  معتمدًا  انباتها  بعد  الطبيعة  يف  نبات  اأي  تكوين  يف  �شا�شية  الأ الوحدة  هي  البذرة  تعترب 

)الندو�شريم(.
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�شكل يو�شح نواة التمر واأجزائها 

مينية لنوى التمر    حما�ض الأ الأ

مينية التالية: حما�ض الأ كما اأن نوى التمر تتميز باحتوائها على  الأ

. الكلوتاميك  حام�ض   �
. ال�شبارتيك  حام�ض   �

. الرجنني  حام�ض   �
. والال�شني  والي�شولو�شني  الرتبتوفان  حام�ض  من  قليل   �

زيوت نواة التمر 

تي : اأن حمتوى نواة التمر من الزيت ذو اأهمية كبرية من الناحية الغذائية ويتميز زيته بالآ

. خم�شر  اأ�شفر  اللون   �
. ومريحة  لطيفة  الرائحة   �

. �0م  حرارة  درجة  عند   0.��0� النوعي  الوزن   �
. م   �0 حرارة  درجة  عند   �.���0 النك�شار  معامل   �
. م   �� حرارة  درجة  عند   �.���� النك�شار  معامل   �

.  ��-�0 له  اليودي  الرقم   �
.  ��0-�0� له  ال�شابوين  الرقم   �

حما�ص الدهنية يف زيت نوى التمر فهي : اأما اأهم الأ

. %  ��.� الوليك  حام�ض   �
.  ��.�% +اللينوليك  الوليك  حام�ض   �

.  ��.�%  ��.�- الالريك  حام�ض   �
.  ��.�% –  �.� املر�شتيك  حام�ض   �

.  �0.�%-�.� املاملتيك  حام�ض   �

اأما توزيع احلوام�ص الدهنية يف زيت نوى التمر كن�سبة مئوية )%(

%عدد ذرات الكربون
C�0.�

C�00.�
C����.�
C���.�
C���.�
C���.�
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�-C����.�
�-C����.�
�-C��---

املحتوى الكاربوهيدراتي لبذور التمر )النوى(

��-%�� فالبد لنا من اعطاء ال�شورة الكاملة لنوعية هذه  كما اأ�شرنا �شابقًا باأن حمتوى نوى التمر من الكربوهيدرات هو ما بني 

الكربوهيدرات حم�شوبة على الوزن احلاف.

الن�شبة املئويةاملحتوى الكربوهيدراتي

لياف الطبيعية يف اجلدر اخللوية %��)nDF(الأ
لياف احلام�شية وقليل منnDF)هم�شليلوز( %�.��)nDF(الأ

هم�شليلوز

الكربوهيدرات  من  طويلة  �شل�شلة  هي  aDG-VDFوالهم�شليلوز 
%��متكونة من البنتوزات والذي يتحلل باحلوام�ض املخف�شة اإىل زايلوز

لكنني

%��مقدر لطريقة بوتا�شيوم لكنني
�شليلوز

%��مقدر بطريقة احلرق
%�الرماد

املعادن يف بذرة التمر ) النواة ( 

كما اأ�شرنا يف بداية الف�شل باأن بذرة التمر ) النوى (حتتوي على )�-%� ( رماد ولبد لنا من تف�شيل حمتويات هذا الرماد وعلى 

ال�شكل التايل :

جزء باملليون ppMنوع املعدن

Mg املغني�شيوم���
K �0البوتا�شيوم�
Ca   الكال�شيوم�.�

Fe احلديد�.�
na ال�شوديوم��.�
Cu النحا�ض�.�
Li الليثيوم�.��

Cd 0.0الكادميوم�
Hg 0.0الزئبق
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�شكل يو�شح كاربون حمتويات نواة التمر

مريكية  �شناف الأ �شكل يو�شح حمتوى نوى التمور لبع�ض الأ

اأما اجلدول التايل فيو�سح موا�سفات كاربون بذرة التمر )النوى( 

�شفرالرطوبة

�.�املواد الغذائية
0.�الرماد

%��.0الوزن النوعي الظاهري
%��.�الوزن النوعي احلقيقي

%��امل�شامية
كاربونالمت�شا�ض اليوين يودين/غم  لالأ مكافىء  ملغم   �.�%

ومن كل ما تقدم ذكره فاأن مادة نوى التمور مادة غذائية جيدة ومهمة وت�شلح لكثري من املجالت احليوية وخ�شو�شًا كما ت�شري األيها 

الدرا�شات التي تو�شح اأهميتها .

النوى املحم�ص واملطحون ومقارنته بالقهوة املحم�سة واملطحونة كما يو�سح اجلدول التايل :

قهوة مطحونة حمم�شةنوى مطحون حمم�ضاملحتوى

�.��.�الرطوبة
�.���.�الربوتني

�.���.�دهون
�.���.��األياف
�.��.�رماد

�.���.��امل�شتخل�شات غري النيرتوجينية

كما يو�سح اجلدول التايل مدى التقارب املعدين بني النوى املطحونة 

واملحم�سة مع القهوة املحم�سة و املطحونة

القهوة املطحونة واملحم�شةنوى التمر املطحون واملحم�ضاملحتوى

K���.������.�
na�.���.��
Ca��.����0.�
Mg��0�.�����.��
Fe�.���.��
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Cu0���.��

a��.���.��
Mn�0.�����
Zn�.���.0�
pd0.��0.��
Hg<0.0�0.0�
Cu0.��0.��
as�0���.0�

اأما املحتوى العام للمواد ) الكافائني، النيكوتني،التانني، الفيتامينات ( يف نوى التمر املحم�ص 

واملطحون والقهوة فهي كما يف اجلدول التايل :

القهوة املطحونة واملحم�شةنوى التمر املطحون واملحم�ضاملحتوى

��.���.0الكافائني
0.0��.0تانني

.��0.0�0>نيكوتني

.��0.��0ريتنول

0.0�0.�0ثيامني
��.����.��رايبوفالفني

��.����.��ثيا�شتني

اأهم ال�شناعات القائمة على نوى التمور حاليًا

العلف اإنتاج   �
ال�شناعية غرا�ض  لالأ التمر  نوى  م�شحوق  اإنتاج   �

) ال�شرتويدات   ( التمر  زيت  من  الطبيعية  العقاقري  بع�ض  اإنتاج   �

بع�ض خمططات اإنتاج العلف من نوى الثمر

احلاف التمر  نوى   )�

عملية �شحق

عملية تدعيم :

مول�ض  �-

النخيل �شعف  م�شحوق   �-

دب�ض  �-

تنب  �-

عملية خلط
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اجلمار )قلب النخلة( 

القيمة الغذائية )للجمار ( اأو قلب النخلة 

اإن املحتوى الغذائي للجمار اأو قلب النخلة غني جدًا باملحتوى الغذائي واجلدول التايل يو�شح ذلك   ) القيمة الغذائية للجمار يف 

:  ) خام  جمار  غم   �00
القيمة الغذائيةاملحتوى الغذائي

��g.�الرماد
��mgكال�شيوم

��g.��كاربوهيدرات
mcgبيتا كاروتني  ��

mgنحا�ض  0.���
kjطاقة  ���
kcalطاقة  ���

احلوام�ض الدهنية الكلية 

امل�شبعة الحادية
g  0.00�

عملية تعقيم

التعبئة باأكيا�ض �00-�0 

خلط األياف التمر املجففة بعد 

عملية الرت�شيح عند 

�شناعة الدب�ض مع م�شحوق نوى التمر

عملية جتفيف و�شحق وتدعيم 

باملركزات الربوتينية والتنب

عملية تعقيم

التعبئة باأكيا�ض  �0 
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احلوام�ض الدهنية الكلية

 الغري م�شبعة
g  0.0��

gاحلوام�ض الدهنية الكلية امل�شبعة  0.0��
لياف الكلية gالأ  �.�
DFeالفوليتmcg -DFe  ��

mcgالفوليت الغذائي  ��
mcgالفوليت الكلي  ��

mgاحلديد  �.��
Mg املغني�شيومmg  �0

mgالنيا�شني  0.�
p الف�شفورmg  ��0

k البوتا�شيومmg  ��0�
gالربوتينات  �.�

mgالرايبوفالفن  0.��
se ال�شلينيومmcg  0.�
na ال�شوديومmg  ��

gال�شكريات الكلية  ��.��
mgالثيامني  0.0�

Fat الدهون الكليةg  0.�
iuفيتامني a وحدة دولية  ��

a  rae فيتامنيmcg-rae  �
B� فيتامنيmg  0.��

mgفيتامني C   حام�ض �شكوربيك  �
mgفيتامني e   الفا- توكوفريول  0.�

gماء ) رطوبة (  ��.�
mgزنك  �.��

قطف التمر ) العذق ( 

تي  من املعروف باأن كميات كبرية من القطوف ) العذق ( تهمل وترمى وبدون ال�شتفادة منها علما ً باأن حمتواها الكيماوي هو كالأ

وحم�شوبة على الوزن الطري % 

الرطوبة                        ��.�� 

ال�شكريات الكلية         �0.� 

ال�شكريات اخلتزلة      �0.� 

بكتات الكال�شيوم          ��.0 

دهون خام                     00.� 

بروتني خام                   ��.� 

الياف خام                     ��.��

رماد                                ��.�

فورفورال                       ��.�

ن تكون مهمة يف . من اجلدول يظهر اأن حمتويات العذق ت�شلح لأ

اأ ( كمية اللياف     

ب( قلة الل�شكريات 

م�شاك  وهذه مهمة يف اأنتاج اأدوية خا�شة ملعاجلة ال�شمنة  و الإ
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الف�شل الثالث

الدول املنتجة للتمور

جمهورية العراق:

- دولة عربية م�شلمة اآ�شيوية.

- تقع بني خطي عر�ض �،�0 درجة  و �،�� درجة �شمال ، و خطي طول ��،�� درجة  و ��،�� درجة �شرقا 

خارطة العراق

- م�شاحته : ������ كم مربع.

- �شكانه : �� مليون ن�شمة .

- عدد النخيل: �� مليون ن�شمة.

- اإنتاجية النخلة: �0 كغم 

- كثافة النخيل بالهكتار: ��� نخلة /هكتار.

- م�شافات الزراعة : �*� ، �*� ، �*� 

نهار والري بالتنقيط.   حوا�ض لتوفر الأ - طريقة الري: ال�شواقي و الأ

- معدل احلرارة ال�شنوي: �،�� درجة مئوية.

- درجة احلرارة ال�شغرى : � درجة مئوية .

- املعدل احلراري لن�شوج ثمار النخيل : فوق ���0 درجة مئوية .

زهار : �شهر اآذار . - فرتة الأ

ثمار : اآب و اأيلول و ت�شرين � . - فرتة الأ

�شناف املتوفرة : - الأ

  - طري ، ن�شف طري ، جاف .

 - مبكر ، متو�شط ، متاأخر .



��

نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

- اخلربة يف ب�شاتني النخيل : متوفرة.

- الربنامج ال�شناعي للتمور: متطور 

بحاث العلمية يف جمال التمور :وا�شع ومتطور. - الأ

جمايل من التمور : اأكرث من ��0 األف طن مرتي . نتاج الإ - الإ

همية البالغة يف حياة العراقيني  �شجار النخيل و منتجاتها الأ تعترب جمهورية العراق من اأقدم مواطن النخيل يف العامل و قد كان لأ

اأ�شهمت التمور ب�شكل كبري يف جتارة العراقيني و عاداتهم و  منذ القدم و على مر الع�شور باعتبار التمور م�شدرا غذائيا و معا�شيا و قد 

تقاليدهم بحيث �شطروا فوائد كثرية بلغت ��� فائدة كما �شرعوا للنخيل العديد من القوانني يف زمن حمو رابي و كما ا�شرنا يف مقدمة 

الكتاب اإىل ذلك من اأهمية بالغه للعراقيني و للعرب عموما 

را�شي ال�شخرية و الرملية و الطينية  و تعترب تربة العراق من الرتب املالئمة لزراعة النخيل على اختالف اأنواعها فالنخلة منت يف الأ

و احلجرية الرملية علما بان مياه الرافدين العذبة �شاعدت على اإن جتود نخلة التمر باأف�شل اإنتاج لها ، وقد انت�شرت زراعة النخيل يف 

العراق اإىل اإن بلغت ��مليون نخلة يف اخلم�شينات و بعدها تناق�ض مبعدل كبري نتيجة للظروف التي مر بها العراق من تو�شع عمراين 

اإىل �شل�شلة احلروب املدمرة اإىل اأن بلغت �� مليون نخلة ويف اإح�شائيات اأخرى �� مليون نخلة ، ولكن عودة ال�شتقرار اإىل العراق حتما 

بزراعة  العراق  مدن  اأكرث  ت�شتهر  و  الزراعة  يف  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدمت  اإذا  خ�شو�شا  و  عهدها  �شابق  اإىل  النخيل  اأعداد  �شتعاود 

النخيل و منها حمافظات الب�شرة ،القاد�شيةّ،ذي قار ،بابل،مي�شان،بغداد ، كربالء، النبار ،دياىل ،وا�شط و كركوك.

ربعني �شنة التي م�شت قد اأ�ش�شت ل�شناعات خمتلفة من التمور كالدب�ض و ال�شكر  علما بان النه�شة العلمية التي واكبت العراق خالل الأ

ال�شائل و اخلل و اخلمرية و الكحول ال�شناعي .كما مت اإدخال التمور و منتجاتها يف عدد من ال�شناعات كاحللويات و امل�شروبات الغازية و 

املربيات و �شناعة كب�ض التمور و الب�شكويت ، و قد احتلت جتارة 

مريكي على  ���� و بعدها بداأت بالنحدار نتيجة احل�شار الأ التمور يف العراق مكانة مرموقة يف ال�شادرات الوطنية لغاية �شنة 

العراق و الذي انتهى باحتالل العراق و تدمري اغلب �شناعاته الوطنية عام ��00 .

اأما اأ�شناف التمور العراقية فهي كثرية تتعدى �00 �شنف منها ��0 �شنف م�شجلة لدى منظمة الزراعة الدولية )فاو( .

و فيما يلي �سور لبع�ص اأنواع التمور العراقية  :

ال�شنف برحي الذي يتميز بحالوته وهو يف مرحلة اخلالل

ال�شنف بربن وهو ذو لون احمر غامق و يتميز بحالوته
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ال�شنف خ�شراوي

ال�شنف زهدي

ال�شنف مكتوم

ال�شنف �شعادة
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ال�شنف برمي

ال�شنف خ�شراوي-الب�شرة

ال�شنف ر�شوزي

ال�شنف احمر باذجناين
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ال�شنف دكل-امني

ال�شنف بنت ال�شفر

ا

ال�شنف ا�شر�شي                                        ال�شنف جبجاب                                   ال�شنف هويدية

ال�شنف كاظمية                                        ال�شنف ا�شر�شي                                        ال�شنف قبطار

ال�شنف دكل جندي                                        ال�شنف �شمو�شي                                        ال�شنف ابراهيمي
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ال�شنف حلوة اجلبل                                        ال�شنف خو�شي ا�شفر                                        ال�شنف فر�شي ا�شود

ال�شنف دكلة نع�شان                                        ال�شنف                                            ال�شنف برمي

اململكة العربية ال�شعودية

دولة عربية م�شلمة اآ�شيوية تقع جنوب غرب خط ال�شتواء .

- امل�شاحة :��0،000،� كم مربع .

- امل�شاحة املزروعة بالنخيل :000،��� هكتار .

- عدد اأ�شجار النخيل : �� مليون نخلة .

جمايل :��0.000 طن . نتاج الإ - الإ

- معدل درجة احلرارة �0 درجة مئوية .
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- كثافة النخيل : ��� نخلة هكتار .

- طريقة الري : التنقيط

- امل�شافات الزراعية : �*� و �*�

- اأنتاج اململكة من التمور : ��� األف طن 

- غلة النخلة الواحدة : �0 كغم 

يعترب مناخ اململكة مناخا مالئما لزراعة نخيل التمر ، كما و تعترب التمور اأحدى الدعائم القت�شادية الهامة يف القطاع الزراعي و 

قد تزايدت اأعداد النخيل يف اململكة ب�شكل مطرد  نتيجة وعي واهتمام حكومة اململكة و ال�شعب ال�شعودي باأهمية هذه ال�شجرة املباركة 

ح�شاء و جند و احلجاز و الريا�ض و املنطقة ال�شرقية و ع�شري و الق�شيم بحيث بلغ تعداد  فقامت بزراعة غابات للنخيل يف منطقة الإ

النخيل �� مليون نخلة موزعة  كما يلي:

املنطقةعدد النخيل )باملليون(

الريا�ض�،�

ال�شرقية�،�

ع�شري�،�

الق�شيم�،�

�شاليب العلمية و  اإن الدعم املتوا�شل من حكومة اململكة لهذا القطاع جعله يتطور ب�شكل �شريع حيث مت اإن�شاء املزارع النظامية و فق الأ

�شناف كما قامت اململكة باإن�شاء املختربات املتنوعة لدعم زراعة الن�شجه و مكافحة اآفات النخيل ، كما مت اإن�شاء مكاب�ض التمور  ف�شل الأ لأ

و املخازن املربدة و امل�شانع التي تعتمد على التمور كمادة اأولية .

دامه مزارع النخيل ، كما  اإن م�شتقبل التمور و النخيل واعد يف اململكة و لكنها بحاجة اإىل اخلربة املتخ�ش�شة و زيادة الكوادر الالزمة لأ

نتاج اإىل الت�شنيع الغذائي املتعدد  اإن عملية الت�شويق يف اململكة تعاين من اإمكانية ت�شريف الفائ�ض من التمور و هنا لبد من توجيه الإ

للح�شول على مردود اقت�شادي عايل .

هم اأ�شناف التمور امل�شهورة يف اململكة العربية ال�شعودية : و فيما يلي �شور لأ
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مارات العربية املتحدة دولة الإ

   دولة عربية م�شلمة تقع على مابني خطي عر�ض )��-��(درجة �شمال وخطي طول )��-��( درجة �شرقا وحتاذي 

اخلليج العربي.

-املناخ: �شحراوي قاحل.

- امل�شاحة: ���00 كيلومرت مربع

مئوية. درجة  - املعدل احلراري : العظمى �� درجة و ال�شغرى �� 

-الرطوبة الن�شبية : مرتفعه جدا

- الرتبة :رملية اىل رملية �شفراء لحتوائها على ال�شلت و الطني .

- الري:بوا�شطة :

بار ترتاوح ن�شبة tDs من �00 اىل�0000 جزء باملليون                     - الآ

مالح        - مياه الأ

       - مياه العيون 

       - مياه البحر بعد التحلية

عدد اأ�شجار النخيل: �0 مليون نخلة. املثمر منها �،�� مليون نخلة.

امل�شاحة املزروعة :������� دومن 

نتاج ال�شنوي: �����0 طن. الإ

مارات العربية: مناطق زراعه النخيل يف الإ

اأبو ظبي ، العني، �شويحان، اأم غافة، اجلمرية،واحات حتا ،خوانيج،خور فكان،وادي احللو،عجمان،الن�شيم،كابر،الفجرية،م�شايف،�شوك

ة،دقاقه ،احلمرانيه،دبا.

�سناف امل�سهورة: الأ

بومعان ،ح�شث رملي،زبد، انوان،ام رحيم،برمي،دجاله،حامتي،حالوي،برحي،مدجول،حياين،خ�شاب،خ�شراوي،خال�ض،  خنيزي،دجلة 

نور ،ديري ،�شلطانة،انوان �شهلة،ام ال�شلة،لولو، دهري ، هاليل

مري زايد رحمه اهلل  مارات من الدول التي اهتمت بزراعة النخيل ب�شكل كبري حيث تطورت هذه النخلة بعهد �شمو الأ تعترب دولة الإ

نحو اآفاق وا�شعة كما و نوعا )من ب�شعه مئات من اأ�شجار النخيل اإىل �0 مليون نخلة( كما و انت�شرت  ال�شناعات املتعلقة بهذه النخلة و 

تاأ�ش�شت العديد من املختربات املتخ�ش�شة برعاية هذه النخلة و تطوير اإنتاجها

مارات العربية الرائدة يف رعاية النخلة زراعة و �شناعه    و خدمة و اإنتاج و معلومات مما يدعو اإىل اعتبار الإ
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حامتي                             حالوي                               جمهول                                    خ�شراوي

           

لولو                                 �شلطانه                                خال�ض                                  خ�شاب

               

خنيزي                         دهري                                  هاليل                                    برحي
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جمهورية م�شر العربية 

- دولة عربية م�شلمة افريقية

خارطة جمهورية م�شر العربية

- امل�شاحة : مليون كم مربع تقريبا 

- عدد ال�شكان : �0 مليون ن�شمة تقريبا 

- عدد اأ�شجار النخيل : �� مليون نخلة 

- كثافة النخيل : ��� نخلة / هكتار 

- غلة النخلة : �0-�0 كغم  

- طرق الري : ال�شواقي و التنقيط 

- املعدل احلراري لن�شوج التمور : اأكرث من ��00 درجة مئوية 

- امل�شاحة املزروعة اأكرث من �� األف هكتار 

- معدل درجة احلرارة : �� – ��م  درجه مئوية 

نتاج : ��0 األف طن مرتي  - الإ

- الربنامج الت�شنيعي للتمور : جيد و متطور 

تتمتع جمهورية م�شر ببيئة زراعية جيده لزراعة النخيل كما و تتمتع مبياه عذبة و هي مياه نهر النيل الوافرة مما �شاعد ذلك على 

عادة زراعته و تكثريه  عداد النخيل يف م�شر ، اإل اإن املالحظ اإن اغلب نخيلها معمر و هرم و بحاجة ما�شة اإىل برنامج لإ التزايد امل�شطرد لإ

ن�شجة و تتميز حمافظات الوجه البحري و الدلتا و املناطق ال�شمالية و اجليزه و الفيوم و ادكو و ر�شيد و دمياط و  بتقنية  زراعة الأ

الوادي اجلديد و نامو�ض و ال�شاحلية .

�شناف ال�شائعة فهي : احلياين و ال�شماين و المهات و الربحي و ام الفراخ و العرابيو احلالوي و ال�شرجي و ال�شيوي و  اأما اهم الأ

العمري و العجالين و حجازي ابي�ض و ال�شكوتي و الربمودا و امللكابي و اجلنديلة و اجلراجودا و الدجنة و ال�شامية .

   

ال�شنف �شيوي                             ال�شنف جمهل

    

ال�شنف حالوي                              ال�شنف اأمهات
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ال�شنف الوحا�شي                                    ال�شنف حياين

    

ال�شنف زغلول                           ال�شنف �شاماين

بع�ض اأ�شناف متور جمهورية م�شر العربية

دامه النخيل و كذلك تتوفر املختربات املتقدمة يف جمال النخيل و التمور . و يتوفر يف م�شر الكوادر العلمية املوؤهلة لأ

�شالمية  يرانية الإ اجلمهورية الإ

- دولة م�شلمة اآ�شيوية

خارطة جمهورية اإيران

- م�شاحتها : ������0 كم مربع 

- تعداد ال�شكان : �� مليون ن�شمة 

- معدل احلرارة :��-�0 درجة مئوية

- معدل احلرارة الدنيا : � درجة مئوية

- عدد اأ�شناف النخيل : �00 �شنف و امل�شهور منها �� �شنف 
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- عدد املحافظات املنتجة : �� حمافظة 

- امل�شاحة املزروعة بالنخيل : ��0 األف هكتار )اإح�شاء عام �����(

نتاج ال�شنوي : ��� األف طن مرتي  - الإ

- امل�شافات الزراعية : �*� و �*� 

عرفت زراعة النخيل يف ايران منذ اكرث من �000 �شنة ق م و ت�شم �00 �شنف و اأ�شهر املحافظات املنتجة هي �شومار و كرمن�شاه و 

تابا�ض و خري�شان و كور و ق�شر �شرين و ا�شفهان و هرمزان وفار�ض ، اما اهم ال�شناف فهي برحي و فر�شي و قنطار و �شاير و خ�شراوي و 

زهدي و ديري و مزافتي و كبكاب و باروم و رابي و حالوي 

نتاج .و فيما يلي �شور ل�شهر �شنوف التمور اليرانية : و حتتل حمافظة هرمزان ال�شدارة بالإ

       

ال�شنف �شانك                                       ال�شنف تالجاك                              ال�شنف �شاير

      

ال�شنف زردي                             ال�شنف الفرقان                                     ال�شنف رابي

    

ال�شنف زهدي                                                         ال�شنف بياروم

     

ال�شنف جبجاب                                                  ال�شنف مزافتي

يرانية  �شالمية الإ بع�ض اأ�شناف متور اجلمهورية الإ
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�شالمية جمهورية الباك�شتان الإ

- دولة اإ�شالمية اأ�شيوية تقع غرب �شبه القارة الهندية .

- امل�شاحة : �0�،��0 كم مربع .

- عدد ال�شكان : ��0�����0 ن�شمة .

- امل�شافة الزراعية: �*�  �*�

- معدل درجة احلرارة : ��-�0 درجة مئوية

- عدد اأ�شجار النخيل � مليون نخلة تقريبا 

نتاج ال�شنوي : ��0 اإلف طن مرتي  - الإ

- معدل غلة النخلة �0 كغم

-الربنامج الت�شنيعي : متو�شط 

خرى  الأ الزراعية  املحا�شيل  اغلب  و  التمر  نخلة  لنمو  مالئم  دافئ  مناخ  ذات  و  برتبتها  غنية  وا�شعة  دولة  الباك�شتان  جمهورية 

ل�شريحة  مهم  اقت�شادي  مــورد  التمور  تعترب  حيث  التمور  اإىل  �شافة  بالإ التفاح  و  املاجنو  بــزراعــه  ت�شتهر  الباك�شتان  بــان  علما 

مغذية و  رخي�شة  مادة  التمور  كون  عن  ف�شال  اآ�شيوي  اإ�شالمي  كمجتمع  الباك�شتاين  املجتمع  حياة  يف  مهم  دور  و  املزارعني  من   كبرية 

�شناف التي ت�شتهر بها الباك�شتان فهي �شندي ، ا�شيل، فا�شيلي، كورمو، فرواتي ،بيجم ، جاجني ، رابي  ، داكي، كلي�شتان. اأما اأهم الأ

بع�ض اأ�شناف التمور الباك�شتانية
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نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

اململكة املغربية

- دولة عربية اأفريقية م�شلمة تقع يف اأق�شى ال�شمال الغربي لقارة اإفريقيا

-امل�شاحة:

-النفو�ض:.

- عدد النخيل :�،� مليون نخلة .

-امل�شافات بني النخيل: �*�  �*�

-امل�شاحات املزروعة بالنخيل:���00 هكتار

- معدل درجة احلرارة:�� درجة مئوية

- كثافة زراعة النخيل :�00 نخلة/هكتار

جمايل للنخيل:�00000 طن مرتي نتاج الإ -الإ

اهم  من  مراك�ض  تعترب  و  النخيل  بزراعه  القدم  منذ  املغربية  اململكة  ت�شتهر 

�شافة اإىل مناطق اأخرى و ت�شري بع�ض  املدن املنتجة للتمور يف املغرب العربي بالإ

الدرا�شات اإن عدد النخيل يف املغرب بلغ حوايل �0 مليون نخلة األ اأن مر�ض البيو�ض 

ت�شبب يف الق�شاء على عدد كبري من النخيل يف وقت ق�شري جدا .

التمور  من  طن   ��000 يقارب  ما  التمور  من  وحدها  مراك�ض  مدينة  تنتج  و 

منطقه  تعترب  و  اجلودة  متو�شطة   ��% اجلودة  عالية  التمور  من  %��منها 
الر�شيدية يف اجلنوب من اهم مناطق زراعة النخيل .

و اأ�شل النخيل املغربي ف�شائل منت مبجاميع و بتوزيع غري منتظم لذا يحر�ض 

لزيادة  الن�شيجية  الزراعة  اعتماد  اإىل  مراك�ض  يف  ال�شحراوية  البحوث  معهد 

اإعداد النخيل و تو�شيع رقعه انت�شاره يف اململكة.

 ، جهل   ، ،بوفقو�ض  التمور:املدجول  من  التالية  �شناف  بالأ املغرب  وت�شتهر 

بو�شكري ، بوعجو ، بو�شكلني ، برحي.
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اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

ردنية الها�شمية  اململكة الأ

- دولة عربية اإ�شالمية اآ�شيوية تقع يف قلب الوطن العربي

ردنية الها�شمية خارطة اململكة الأ

- اإحداثياتها: ��-�� درجة �شمال و ��-�� �شرقا

- عد النفو�ض ��0،000،� ن�شمة

- امل�شاحة: ���،�� كم مربع 

- معدل احلرارة : ��-�� درجة مئوية

امل�شاحة املزروعة بالنخيل : ���� دومن )� دومن = �000 م( 

جمايل من التمور : �-� الف طن  نتاج الإ الإ

امل�شافات الزراعية :�*� و �*� مرت

املعدل احلراري للن�شوج :فوق ���0 

الربنامج األت�شنعي : ب�شيط ويعتمد على التوظيب و التعبئة .

غوار  الأ و  العقبة  و  زرق  الأ منطقة  تعترب  و  جيدة  تربة  و  مياه  و  حرارة  درجة  من  ال�شجرة  هذه  لنمو  مالئم  مبناخ  ردن  الأ يتمتع 

ردنية على ت�شجيع زراعة النخيل يف وادي عربة  اجلنوبية و الو�شطى و ال�شمالية اأهم مناطق زراعة النخيل و قد داأبت وزارة الزراعة الأ

�شناف العراقية و امل�شرية و ال�شعودية و اإن الهتمام متزايد بال�شنفني مدجول و الرب  ردن هي الأ �شناف املتوفرة حاليا يف الأ و اأكرث الأ

حي ب�شكل كبري اإ�شافة اإىل دجلة نور و خال�ض و زهدي و خ�شراوي و خ�شتاوي و برمي و �شقرة و اجلداول التالية تو�شح الزراعة يف 

ردن كما و يهتم املزارعون بالنوعية وكذلك بالتو�شيب املميز ل�شلعهم . الأ
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اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

ردنية : �شهر �شنوف التمور الأ فيما يلي �شور لأ

            

            

                 

جمهورية اليمن 

- دولة عربية م�شلمة اآ�شيوية تقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي ل�شبة اجلزيرة العربية .

- عدد النفو�ض : ��0،���،�� ن�شمة ح�شب اإح�شاء عام �000 م .

- امل�شاحة املزروعة بالنخيل : ��000 هكتار تقريبا .

- عدد اأ�شجار النخيل : � مليون نخلة .

- كثافة زراعة النخيل :��0 نخلة /هكتار

-معدل درجة احلرارة : ��-�0 درجة مئوية .

- املعدل احلراري لن�شوج التمر : فوق ��00 درجة مئوية .

- طريقة الري : ال�شواقي ، وبالتنقيط .
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نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

- م�شافة الزراعة: �*�  �*�

- الربنامج الت�شنيعي : ب�شيط اإىل متو�شط  .

تتميز اليمن بتنوع مناخي ي�شاعد على انت�شار زراعة النخيل يف مناطق خمتلفة من جمهورية اليمن فهي متتد من وادي ح�شرموت اىل 

احلديدة و من ابني اىل حلج و هايل �شعيد و دريهمي و تهامه 

�شناف اليمنية فهي ت�شم الربحي و الهاليل و اخل�شراوي و لولو و بومعان و حياين خنيزي و خ�شاب . اأما الأ

وت�شعى حكومة جمهورية اليمن على زيادة الرقعة اجلغرافية لزراعه نخلة التمر و كذلك على تنويع اأ�شناف التمور اجليدة و ذلك 

عرب تطوير اخلربات املحلية املحدودة و رفدها باخلربات العربية و الدولية.

 دولة فل�شطني 

اأ-ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

- دولة عربية م�شلمة اآ�شيوية .

- امل�شاحة : ���� كم مربع .

- النفو�ض :� ��0 ��� ن�شمة .
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اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

ردن –اأريحا . را�شي املزروعة بالنخيل : ���� دومن  يف وادي الأ -م�شاحة الأ

- معدل اإنتاج النخلة : �00كغم /نخلة 

- معدل درجة احلرارة : �� درجة مئوية .

- م�شافة الزراعة � *�  - �*� 

نتاج :�000 طن مرتي �شنويا . - الإ

�شناف : اإبراهيمي ، زهدي ، دجلة نور، برحي ، مدجول ، خ�شراوي ، امريجاج ، حالوي . الأ

غلب اأ�شناف النخيل ، و اإن زراعة النخيل يف تزايد م�شتمر . و تتميز دولة فل�شطني برتبتها اجليدة و مناخها اجلميل املالئم لأ

ر�ض املحتلة : ب - الأ

امل�شاحة : �0 ��0 كم مربع 

را�شي ال�شاحلة للزراعة: %�� م�شاحة الأ

عدد النفو�ض : � ��� ��� ن�شمة .

معدل درجة احلرارة �� درجة مئوية .

م�شافات الزراعة :�*� 

نتاج الكلي :/ �0-�00 اإلف طن مرتي  الإ

ر�ض املحتلة ب�شكل كبري و ذلك عرب زراعة اأ�شناف جيدة و متميزة من العراق و م�شر و �شمال اأفريقيا من  انت�شرت زراعة النخيل يف الأ

ر�ض املحتلة بعد اإجراء  �شناف العراقية يف كاليفورنيا و من بعدها اإىل الأ مريكية التي عملت على ا�شتزراع الأ خالل الدعم و اخلربة الأ

اأنواع النخيل ق�شرية  اآلية من خالل التح�شني الوراثي جلعل بع�ض  بع�ض التعديالت عليها من ناحية الهيئة و الطعم الذي مت التو�شل 

ردن و منطقة ايالت . القامة حيث زرع عدد من اأ�شناف النخيل القزمة يف منطقة اأريحا و عني جدي يف اأعايل وادي الأ

و قد مت اأختبار � اأ�شناف جتارية مهمة منها اخل�شراوي �شنة ���0و من ثم دجلة نور و املدجول ثم الربحي و احلياين و امريجاج 

ر�ض  ، حيث تعترب هذه ال�شناف من النواع الرائجة و املطلوبة يف اأوربا و اأمريكا ، وت�شري بع�ض الدرا�شات اإىل اإن اإعداد النخيل يف الأ

ر�ض املحتلة لغاية ���� .  املحتلة يتجاوز �،� مليون نخلة و اجلدول التايل يبني املعدل الزمني لزدياد اإعداد النخيل يف الأ
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نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

دولة قطر 

-دولة عربية اآ�شيوية تقع يف �شبة اجلزيرة العربية وبني خطي طول ��-�0 درجة �شمال خط ال�شتواء و بني ��-�� 

درجة �شرقي جرني�ض .

- امل�شاحة : �����0 كيلومرت مربع .

- عدد ال�شكان : ������ ن�شمة .

- امل�شاحة املزروعة بالنخيل :��00 هكتار .

- اأعداد النخيل : ��0000 نخلة حيث ميثل هذا العدد بـ �� % من جملة امل�شاحة املزروعة باأ�شجار الفاكهة .

و تعترب دولة قطر بيئة مالئمة من حيث الرتبة و املناخ و خ�شو�شا يف اأرا�شي الرو�ض العميقة التي تت�شف بامللوحة املنخف�شة ، و 

تهتم دولة قطر بزراعة نخيل التمر وخ�شو�شا يف املناطق ال�شمالية ملا تتمتع به من بيئة مالئمة  تلي ذلك املنطقة الو�شطى . كما ت�شعى 

الن�شيجية عرب  الزراعة  التي مت تطويرها عرب  النخيل املح�شنة  باأ�شناف  الغربية لزراعتها  املنطقة اجلنوبية  اإىل تطوير  دولة قطر 

خمترب الزراعة الن�شيجية النوعي التابع ملركز البحوث الزراعية و املائية بوزارة ال�شوؤون البلدية الذي ينه�ض بواجب توفري الف�شائل و 

فات الزراعية التي توؤثر يف اإنتاجية النخلة كما ونوعا  النباتات القت�شادية ، كما تنه�ض اجلهات املتخ�ش�شة يف دولة قطر مبكافحة الآ

 كما دعمت دولة قطر اخلربات املحلية املتخ�ش�شة بخربات عربية و دولية مما �شاهم ب�شكل ملمو�ض يف تطور اإعداد النخيل يف قطر .

عالمي من مطبوعات عن اأ�شناف نخلة التمر القطرية قليال مقارنه بالدول املحيطة بدولة قطر . و ل يزال الن�شر الإ

اجلمهورية العربية ال�شورية
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اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

- دولة عربية م�شلمة اآ�شيوية تقع �شرق البحر املتو�شط .

- امل�شاحة : �����0 كم مربع 

- النفو�ض: �� مليون ن�شمة

- معدل درجة احلرارة : ��-�� درجة مئوية

ر�ض الزراعية : �،� مليون هكتار - م�شاحة الأ

ر�ض املزروعة بالنخيل: - م�شاحة الأ

-عدد اأ�شجار النخيل :���000 نخلة 

نتاج ال�شنوي :�000 طن مرتي -الإ

- الربنامج ال�شناعي :متو�شط

م�شافات األزراعه:�*�

اإن النخيل يف اجلمهورية العربية ال�شورية من املزروعات اأملعروفه قدميا و ت�شري بع�ض الدرا�شات اإىل وجود النخيل يف مدينة ماري 

�شورية . ثرية القدمية يف فرتة �شبقت ظهور امل�شيح علية ال�شالم كما �شجلت ذلك املنحوتات الآ الأ

و تعترب مدن تدمر و دير الزور و امليادين و الع�شارة و البوكمال و الرقة و الزلف و خنا�شر و ال�شبع بيار من اأهم مناطق انتاج التمور 

ال�شورية .

�شناف ال�شوري امل�شهورة فهي اخل�شتاوي و الزهدي و الربحي و ا�شر�شي و مكتوم  . و ين�شط برنامج وطني على زيادة اأعداد  اأما اأهم الأ

النخيل و تو�شيع رقعته اجلغرافية و حت�شني �شنوفه.

مملكة البحرين
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مملكة عربية خليجية اآ�شيوية م�شلمة تقع مابني خطي عر�ض ��-�0 �شمال و خطي طول ��-�� �شرقا و مناخها �شالح لزراعة 

النخيل و التمور منذ قدمي الزمان و يقال اإنها اأ�شل النخيل البحرين .

امل�شاحة :   ��� كم مربع .

امل�شاحة املزروعة بالنخيل :  ��00 هكتار .

عدد النفو�ض: ��� ��� ن�شمة 

معدل درجات احلرارة: �� - �0 م ْ.

    عدد اأ�شجار النخيل : ���000 

نتاج ال�شنوي : ���00 طن الإ

�شناف : �00 �شنف منها اخلنزي ، البحرية الغرة ، اإخال�ض ، مرزبان ، �شلمي عدد الأ

الري : اأحوا�ض و تنقيط و م�شاطب و هنالك م�شكلة يف ارتفاع ملوحة املياه.

ن�شجة  و قد تطورت عملية زراعة النخيل يف اململكة ب�شكل �شريع باعتماد التقنيات احليوية عرب خمتربات زراعة الأ

جمهورية ال�شودان

دوله عربية م�شلمة تقع يف اإفريقيا 

امل�شاحة : ��0���0 كم مربع

امل�شاحة املزروعة بالنخيل : ��000 هكتار 

عدد النفو�ض : �� مليون ن�شمة 

عدد النخيل : ����000

طرق الري: امل�شاطب و التنقيط

معدل درجة احلرارة: �� درجة مئوية

غلة النخلة : �0 كغم 

نتاج ال�شنوي : ��0 األف طن  الإ

�شناف : الربكاوي و اجلنديال و نيمودا و كركودا و الركاوي و م�شرقةو�شلطاين و قنديلة اأهم الأ

تعترب اأرا�شي ال�شودان ار�ض غنية معطاء و يعتربها املتخ�ش�شون باأنها �شلة العرب الغذائية لتوفر املاء و املناخ و الرتبه جيدة 

�شافة اإىل  مناطق وادي احللفت و مريوي  و تعترب �شفاف نهر النيل من اخلرطوم �شمال و حتى احلدود امل�شرية غابات من النخيل بالإ

و دونقال من اأكثف مناطق زراعه للنخيل 

و يقدر اإنتاج ال�شودان من التمور بحوايل �0-�00 اإلف طن و هي ل تكفي لال�شتهالك املحلي لذا ي�شطر اىل ا�شترياد اللحوم بالرغم 

مكانيات املتاحة  مكانيات لتو�شيع زراعه النخيل و ت�شعى ال�شلطات ال�شودانية على الهتمام بزراعة النخيل و تطويرها عرب الإ من توفر الإ

و من خالل ال�شبل العلمية احلديثة
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اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

اجلمهورية اجلزائرية

دولة عربية م�شلمة تقع يف قارة اإفريقيا .

م�شاحتها : ������� كم مربع

امل�شاحة املزروعة بالنخيل : �� اإلف هكتار 

كثافة الزراعة : �00 نخلة / هكتار

معدل درجة احلرارة : �� درجة مئوية

املعدل احلراري للنخيل : ���0 فما فوق 

بار طرق الري : الآ

نتاج ال�شنوي : ��0 األف طن الإ

غلة النخلة : �0 كغم

نتاج: توغورت و بي�شار و لجهوت و ب�شكره و الواد  و افلوو و  احلولية و �شمروخ  مناطق الإ

اأ�شناف التمور : دجلة نور و جمهول و دجلة بي�شا  و اأنواع عديدة اأخرى

وربي و تبذل جهود كبرية يف حمطات البحوث اجلزائرية  اأملن�شره يف عموم  ت�شدر اغلب التمور اجلزائرية اىل فرن�شا و دول الحتاد الأ

اجلزائر ف�شال عن  اجلامعات لتح�شني نوعية و اأعداد التمور و تطوير طرق الوقاية من اآفات التخيل .

و للجزائر مكاب�ض مjن�شرة لكب�ض و تعليب التمور و حتوي اأي�شا على خمازن مربدة حلفظ التمور . و هناك تعاون جتاري و �شناعي 

بني بع�ض مكاب�ض التمور يف مر�شيليا –فرن�شا و املكاب�ض املنت�شرة يف اجلزائر لت�شدير الفائ�ض اجلزائري من التمور لفرن�شا و دول اأوربا 

خرى . الأ
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اجلمهورية التون�شية 

دولة عربية م�شلمة تقع يف القارة افريقيا 

امل�شاحة : �����0 كم مربع 

على لدرجات احلرارة : �� درجة مئوية املعدل الأ

دنى لدرجات احلرارة : � درجة مئوية  املعدل الأ

نخلة النخلة : �0-�0 كغم 

عدد النخيل : � مليون نخلة 

نتاج ال�شنوي : ��0 األف طن  الإ

�شناف : دجلة نور و مدجول  اأهم الأ

اأهم املدن املنتجة : قف�شة وهي اأكرث الوليات التون�شية املنتجة للنخيل عرب واحاتها ال�شهرية توزر و نفطة و الدقا�ض  و قاب�ض التي 

نتاج عرب واحتيها قبلي و قاب�ض   و مدنني . تاأتي باملرتبة الثانية بالإ

          

جواندا                                            كانتا                                            ترجنة                                            باجو

            

         دجلة نور                                            حمراية برن�شي                                            ب�شر                                            جو�شبي 
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اجلماهريية الليبية العظمى

دولة عربية م�شلمة افريقية ذات مناخ �شحراوي و �شاحلي  ذات ثروات معدنية و ا�شعة . تنت�شر زراعه النخيل يف ليبيا ي�شكل كبري 

ب�شبب ارتباط هذه ال�شجرة برتاث و ثقافة و حياة ال�شعب الليبي عرب التاريخ 

امل�شاحة : ������0 كم مربع 

امل�شاحة املزروعة بالنخيل : ��000 هكتار 

البعاد الزراعيه للنخيل: � * � 

معدل درجات احلرارة : �� درجة مئوية 

عدد اأ�شجار النخيل : �0 مليون �شجرة 

معدل الغلة : ��-�0 كغم 

اهم ال�شناف : اخل�شراوي و ابل و تاغيات و ال�شعيدي و دجلة نور و مدجول و برحي .

اأهم املحافظات املنتجة : اجلفرة و جالوا و �شبها و مرزق و اوباري و الكفرة 

اجودابو عمور

احللوا�شوي 

احلمدهالعقادي
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�شلطنة ُعمان

 �0.��  �0.�� �شلطنة عربية م�شلمة خليجية تقع يف اق�شى اجلنوب ال�شرقة يف �شبة اجلزيرة العربية ومتتد بني خطي عر�ض 

درجة �شمال ً وبني خطي طول ��.�0 و ��.�0 درجة .

امل�شاحة الكلية : �0��00 الف كيلو مرت .

عدد النفو�ض : ���000.� .

معدل درجات احلرارة : �� – �0 درجة مئوية .

عدد النخيل : �0 مليون نخلة .

الري غري منتظم ويعتمد على الفالج -  البار – العيون .

نوعية الرتبه رملية : رملية طينية .

الرطوبة الن�شبية  : عالية .

النتاج ال�شنوي : ��0 الف طن .

عدد ال�شناف : ��0 �شنف .

اأهم ال�شناف : فر�ض – نغال – حياين – اخال�ض – خنيزي – دجلة نور .   

اأهم مناطق زراعة النخيل :  نزوة – �شور – القريات – م�شندم – الباطنة – اإبره – الر�شتاق 
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جمهورية ال�شومال

دولة افريقية عربية م�شلمة

امل�شاحة : ������ كم مربع 

عدد النفو�ض : ���0000 ن�شمة من اأ�شول عمانية و مينية و هندية 

امل�شاحة املزروعة بالنخيل : ��00 هكتار 

امل�شافات : غري منظمة

على: �0-�� درجة مئوية املعدل احلراري الأ

دنى : �-�0 درجة مئوية املعدل احلراري الأ

يف  ال�شائدة  الظروف  ب�شبب  متاخرا  جاء  بالنخيل  اهتمامها  اإن  و  الزراعة  اىل  اإ�شافة  الطبيعية  املعادن  و  بالغاز  ال�شومال  ت�شتهر 

ال�شومال و يتوقع اإن تنه�ض هذه الرثوة بعد ا�شتقرار ال�شومال .

دولة الكويت 

اإمارة عربية م�شلمة خليجية 

امل�شاحة ال�شاحلة للزراعة:   ������ دومن .

عدد النخيل :������
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معدل درجات احلرارة العليا : ��-�� درجة مئوية

معدل درجات احلرارة الدنيا : ��-�� درجة مئوية

طرق الري : ال�شقي و التنقيط 

�شناف : برحي و خ�شتاوي و زهدي و خال�ض  الأ

لزراعة  احلديثة  التقنيات  يف  ملحوظ  اهتمام  هناك  اإن  كما  املا�شي  القرن  اأواخــر  يف  النخيل  بزراعة  الكويت  يف  اهتمام  هناك  و 

النخي.

جمهورية ت�شاد

 

دولة افريقية م�شلمة تقع مابني خط عر�ض �-�� �شمال و خط طول ��-�� �شرقا .

امل�شاحة : ����000 كم مربع 

النفو�ض : ������� ن�شمة ح�شب اإح�شاء عام ����

مطار و ال�شتاء بارد  املناخ : حار جاف ي�شكل عام تتخلله اأمطار  وميكن متيز ثالثة ف�شول يف مناخ ت�شاد هي اخلريف و فيه تكرث الأ

ولكنه جاف ترتاوح درجة احلرارة فيه من��مئوية  نهارا اإىل �0 مئوية ليال  و اأما ال�شيف  فهو حار و ت�شل فيه احلرارة اإىل ما يزيد 

عن �0 مئوية اأحيانا .

رز و املنجو و ال�شمغ العرابي  ول لدخل جمهورية ت�شاد فهي ت�شتهر بالقطن و الفول و القمح و الدخن و الأ و تعترب الزراعة امل�شدر الأ

ف�شال عن الرثوات املعدنية 

للتو�شع  ت�شاد  حكومة  لدى  طموحه  خطط  هناك  و  متوفرا  املاء  كان  حيثما  ت�شاد  �شحراء  اأهايل  اعتمدها  فقد  النخيل  زراعة  اأما 

نتاج احلايل فهو حمدود و لكنه يب�شر باخلري م�شتقبال بزراعة النخيل بواقع نخلة لكل مواطن اأما الإ

ناميبيا 
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دولة افريقية تقع يف جنوب غرب القارة .

امل�شاحة: ������ كم مربع 

عدد النفو�ض: �،� مليون ن�شمة 

ن�شبة عدد العاملني يف الزراعة: �� %

طبيعة زراعه النخيل : حديثة و متطورة

م�شادر املياه:حمدودة

و تدعم ناميبيا منظمة الغذاء و الزراعة الدولية ف�شال عن منظمات متخ�ش�شة اأخرى حيث مت زراعة �0 ماليني نخلة خالل القرن 

املا�شي

الوليات املتحدة )كاليفورنيا( :

مريكي التي تتمتع مبناخ مالئم لزراعة النخيل  كاليفورنيا اإحدى وليات اجلنوب الأ

امل�شاحة: ��000 كم مربع

النفو�ض : �� مليون ن�شمة 

معدل درجات احلرارة: �� درجة مئوية 

عدد اأ�شجار النخيل : �00 األف نخلة تقريبا

الكثافة : �000/ اأيكر 

نتاج ال�شنوي : ما يقارب �0 مليون باوند / �شنه الإ

�شناف: دجلة نور و حالوي و زهدي و مدجول و برحي و خ�شراوي  اأهم الأ

و تعترب كاليفورنيا من اأهم مناطق اإنتاج النخيل يف اأمريكا ال�شمالية حيث تنج %�� من اإجمايل متور اأمريكا ال�شمالية ز وقد بداأت 

زراعه النخيل يف هذه املنطقة يف بداية القرن املا�شي عرب نقل ف�شائل من العراق و احلجاز و م�شر و اإيران و �شمال اأفريقيا و قد ن�شطت 

بحاث و الدرا�شات حول اأنتاج التمور و زراعة النخيل و مت تاأ�شي�ض جملة علمية للتمور عام ���� حيث توقفت هذه املجلة بعد تاأ�شي�ض  الأ

دنى و �شمال اإفريقيا و �شدور جملة التمر التخ�ش�شية  وقد انتهى العمل يف هذا  قليمي لبحوث النخيل و التمور يف ال�شرق الأ املركز الإ

املركز عام ���� وت�شكل بدل ً عنه �شبكة النخيل .
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الهند

دولة اآ�شيوية تقع جنوب اآ�شيا .

- عدد النفو�ض :مليار و ��0 مليون ن�شمة.

-املعدل احلراري :��-�� درجة مئوية

- اعداد النخيل :� مليون نخلة

ابعاد الزراعه: �*� و هنالك اي�شا مزارع غري منتظمة

طرق الري: خمتلطة)عيون ،�شواقي ،نتنقيط(

اهم ال�شناف :غري معروفه

مناطق الزراعة: بيكايرن ،بارمر ،حاي�شا،كت�ض ،ابوهار

نتاج ال�شنوي:�00-��0  األف طن لال�شتهالك املحلي  الإ

مراكز  يف  النخيل  زراعه  لتنميه  العلمية  بحاث  الأ خالل  من  النخيل  زراعه  تطوير  اىل  اخلا�شة  املزارع  و  الهندية  احلكومة  ت�شعى 

بحاث املتخ�ش�شة و يف اجلامعات و باعتماد التقنيات احلديثة الأ

�شالمية املوريتانية  اجلمهورية الإ

تقع موريتانيا يف ال�شمال الغربي من قارة اآفريقيا بني درجة عر�ض �� ْ ، �� ْ �شمال ً ودرجة طول � ْ ، �� ْ غربا ً ويحدها من الغرب 
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اجلزائر  ال�شرقي  ال�شمال  ومن  مايل  جمهوية  ال�شرقي  اجلنوب  ومن  ال�شنغال  اجلنوب  ومن  كم�   �00 طولة  ب�شاحل  الطل�شي  املحيط 

وال�شمال الغربي ال�شحراء الغربية.

امل�شاحة : �00 ، 0�0 ، � كم� تتميز م�شاحة موريتانيا باأرا�شي �شحراوية ورملية و كذلك مبناطق �شاحلية جميلة ويعترب وادي 

ال�شنغال من اآخ�شب الرا�شي يف موريتانيا اأما منطقة التاج التمور فهي يف املنطقة الواقعة ما بني نعمة  وكيفا يف اجلنوب و ودان عطار يف 

ال�شمال .

عدد ال�شكان � مليون ن�شمة ون�شبة الفقر يف موريتانيا تبلغ �� % و فيها اأنواع من التمور خمتلفة ال�شناف و لكن حتتاج اإىل برنامج 

اغاثي كبري للتطوير هذا النوع من الزراعة وتعمل منظمة الغذاء والزراعة الدولية Fae   على تطوير اأنتج النخيل يف موريتانيا ل�شد 

حاجة النقدية يف الدولة .

املناخ – منوع وجيد لزراعة النخيل . ��م – ��م 

كثافة النخل  ��0 نخلة / هكتار 

امل�شافات الزراعية    - غري منتظمة 

لبان ، املو�شي ، املنتجات البرتولية . اأهم املنتجات املريتانية – التمر  ، الدخن ، الأ

ال�شني 

بلد اأ�شيوي كبري بامل�شاحة ياأتي بالدرجة الثالثة بعد رو�شيا وكندا بامل�شاحة وهي من اأكرث دول العامل نفو�شا ً .

. كوجن  هوجن  عدا  ما  كم�   �.���.�00  )�
. العامل  نفو�ض   �/� النفو�ض  عدد   )�

. جزيرة   ��00 ال�شني  ت�شم   )�
. %  �� منب�شطة  % وار�ض   �� %  وبحريات   �� ون�شبتها  اجلبال  ت�شم  فهي  متعددة  بطوبوغرافية  ال�شني  تتمع   )�

  Central land املركزية  الر�ض  يعني  ال�شني  ا�شم   )�
. اأ�شا�شية  جغرافية  مناطق   )  �  ( اإىل  ال�شني  تق�شم   )�

. امللوحة  حيث  من  خمتلفة  وبحريات  اأنهار  ت�شم   )�
  tropical ال�شحراوي   املناخ  ي�شم  فهو  متنوع  ال�شني  مناخ   )�

جيدة  تربتها   )�
�0( تعترب بع�ض مناطق ال�شني ال�شحراوية جيدة لزراعة  النخيل وقد بداأ الفالحون ال�شينيون بربنامج لزراعة النخيل ال�شيني 
) اجلوجوبا ( و هو نبات لميت اإىل النخيل ب�شلة من حيث ال�شكل والعائلة ولكن ثمارة �شبيها بثمار نخلة التمر اما من حيث البيئة فهو من 

�شتوائية و �شبه ال�شتوائية حيث يتحمل احلرارة من � ْ م  اإىل  �� ْ م و اأكرث كما اأنها تتحمل درجات حرارة دون ال�شفر املئوي  النباتات الأ

اإىل حدود – �� ْ م اما ثمارة فهي �شبيهه بثمار التمر بي�شاويه ال�شكل  وذات لون اأحمر وجلد جمعد ) مكرم�ض ( عند الن�شج و طعمها حلو 

املذاق كما اأن �شجرة نخلة ال�شني �شجرة مقاومة لل�شروف اجلوية و تعي�ض يف كافة انواع الرتب تقريبا ً و هي �شجرة نف�شية اما قيمتها 

الغذائية فاجلدول التايل يو�شح اهم العنا�شر الغذائية 
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جدول يو�شح مكونات ثمرة متر ال�شيني يف �00 غم 

حراريةال�شعرات احلرارة  �سعرة   ��0
غم الربوتني  �.�

غم د�شم   �.�
غم كربوهيدرات   ��

غم الياف   �
غم رماد   �

جدول يو�شح املعادن يف �00 غم متر �شيني 

Kملغم  �.0�0
pملغم  ���

Ca ملغم  ��0
na ملغم  ��
Fe ملغم  �.�

حمتوى التمر ال�شيني من اللفيتامينات يف �00 غم 

 Vit C ملغم  �00
a ملغم  ���

ملغم نيا�شني   �.�
ملغم رايبوفالفني   0.�

ملغم ثيامني   0.�

اأهم ال�شناعات القائمة على التمر ال�شيني 

. كرتونية  علب  يف  حمفوظه  و  مو�شبه  ثمار   )  �
. ال�شيني  التمر  ع�شل   )  �

. الغذائية  ال�شناعات  من  كثري  يف  يدخل   )  �

اأهم الفوائد ال�شحية للتمر ال�شيني 

. �شحي  و  وها�شم  مغذي  دور  له   )�
. الوبائي  الكبد  جالت  يف  خ�شو�شا ً  الكبد  ن�شيج  تن�شيط  يف  مهم  دور  له   )�

. ال�شموم  من  الكبد  حماية  يف  دور  له   )�
.   C فيتامني  على  لحتوائه  خ�شو�شا ً  اجل�شم  مناعه  يف  مهم  دور  له   )�

. ال�شعر  منو  يف  ي�شاعد   )�
. الذاكرة  ي�شجع   )�

. التنف�شيه  مرا�ض  الأ عالج  يف  مهم   )�
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بع�ض اأ�شكال و ال�شور لنبات التمر ال�شيني 

��00-��00 ومن املحتمل ان تدخل  �شنة  ال�شنف برحي واملدجول منذ  �� مليون نخلة من  ال�شني برناجما لزراعة   وقد بدات 

ال�شوق العاملية  خالل ال�شنتني القادمتني على اقل تقدير

الف�شل الرابع

مورفولوجي النخيل

جزاء التالية  : -  تتكون نخلة التمر من الأ

 root اجلذور                     .�
 steam ال�شاق                      .�
Leaves    ) ال�شعف   ( وراق  الأ  .�
Flower زهار                  الأ  .�

                    Fruit الثمار     .�
اأوًل : - اجلذور : 

بطي   تن�شاأ العديد من اجلذور العر�شية من قاعدة الف�شيلـــة من طبقــــــــــــــــة البري �شايكل ) pericycle ( اأول ومن املر �شيتم األإ

ر�ض الدائمة وحتولها  وراق اخلارجية ثانيا ،  ثم يتزايد منو اجلذر من قاعدة اجلذع باملئات وخ�شو�شا ً خالل فرتة منو الف�شيلة يف الأ لالأ

اإىل نخلٍة بالغةٍ  ، وتنت�شر هذه اجلذور يف الرتبة وميكن تق�شيم جذور نخلة اإىل ما يلي :- 

. م   )  �-�  ( الرتبة  �شطح  من  القريبة  اجلذور  وهي  تنف�شية    جذور   .�
. عمقًا  م   )  �-�  ( اإىل  الثانية  الطبقة  وهي  تغذية     جذور   .�

. عمقًا  م   )�-�( تليها  التي  الثالثة  الطبقة  وهي  اأولية  امت�شا�ض  جذور   .�
. عمقًا  م   )  �-�  ( الرابعة  الطبقة  وهي  ثانوية  امت�شا�ض  جذور   .�

ومتتد هذه اجلذور على غرار توزيع تاج النخلة اأفقيًا وعموديًا بحيث متتد اجلذور اإىل م�شافات ت�شل اإىل )�-� ( م .

مور فولوجية توزيع جذور النخلة

 

�شل رتبة اجلذور ال�شفات واملزايامعدل القطر  ) mm   (معدل الطول )  m  ( ال�شكل الأ

�0ا�شطواينقاعدة اجلذعجذور اأولية  اىل   ��،�
)��-�( 

عمودي ، لي�ض لها  �شعريات 

خمروطية 

ولية جذور الثانوية  ولية من اجلذور الأ مت�شلب�،�0�0-��.0�شبيهة باجلذور الأ

Mesorhyzes

– �0.0 �شبهه باجلذور الثانوية من اجلذور الثانوية اجلذور الثالثة  0.0� �.� – منوها بطئ ق�شرية �.0 
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جميع اأنواع جذور نخلة التمر هي اأع�شاء تنف�شية اجلذور وجدت منذ زمن عند ابعاد  �� م وعمق �م وكل معظم اجلذور موزعة يف 

جتاهات . منطقة عمقها  �م ويف جميع الإ

من ال�شكل يظهر باأن النظام اجلذري للنخلة وا�شح ويق�شم اإىل اأربعة اأق�شام:

 respiratory املنطقة الوىل :  وت�شمى منطقة التنف�ض

ولية والثانوية وتتوزع مب�شاحة  �� �شم وتنت�شر يف هذه املنطقة اجلذور الأ ويكون حملها يف قاعدة النخلة وتخرتق الرتبة لعمق 

. التنف�ض  يف  مهما ً  دورا ً  تلعب  اجلذور  وهذه      stipeعن �/�م 

ولية والثانوية والتي  املنطقة الثانية  :  وت�شمى منطقة جذور التغذية وهي اكرب منطقة والتي حتتوي على اكرب جزء من اجلذور الأ

قد حتتوي على اأكرث من ) �000 ( جذر يف املرت املربع الواحد اأو اأكرث .

ر�شي و اعتياديا ً وجد  املنطقة الثالثة  :  وت�شمى منطقة جذور المت�شا�ض وهي منطقة مهمة وتعتمد على نوع الزراعة وعمق املاء الأ

ولية ولكن بكثافة اأقل قد ت�شل اإىل ) �00 ( جذر / م� . اأن عمقها ي�شل اإىل �.� – �.� م وهذه املنطقة حتتوي على اجلذور الأ

ر�شي اإذا كان عمقه �شحل فتتواجد كل اأنواع اجلذور يف  كرب من هذه املنطقة يعتمد على م�شتوى املاء الأ املنطقة الرابعة  :  اجلزء الأ

ر�شي عميق فاأن امتدادات اجلذور تكون اأعمق واكرب  . هذه املنطقة اأما اإذا كان م�شتوى املاء الأ

�شكل يو�شح توزيع اأجزاء النخلة وملحقاتها النباتية وتوزيع املنطقة اجلذرية يف الرتبة

ثانيا ً : اجلذع :

خرى التي ي�شاف اإىل  �شجار الأ يتميز جذع النخلة باأنه يكرب من الداخل باأنق�شام اخلاليا يف اجلزء املحيط للجذع وهذا ا�شتثناء من الأ

فرع اجلانبية تظهر بنف�ض ال�شكل  ن الأ ول ذوات اجلذور املتعددة لأ جذعها حلقة من اخل�شب كل عام علما ً اأن هناك منطان من اجلذوع الأ

خرى فذوات اجلذع الواحد اإذ ل تكون اإل جذع واحد كما يف النخيل و غري متفرغ ويرتاوح ما بني �.0 م اإىل �� م . اأما الآ
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مميزات جذع النخيل  

. ال�شكل  اأ�شطواين   )�
. م   �.� –  0.0� بني  ما  يرتاوح  القطر   )�

. كربية   ، �شعرية   ، مل�شاء  تكون  قد  ال�شاق   )�
. الطرفية  النامية  القمة  منو  نتيجة  م   �0 اإىل  ي�شل  قد  ال�شاق  طول   )�

. وراق  الأ اباط  من  اخلارجية  الف�شائل  من  بعدد  ال�شاق  يحاط   )�
. احل�شول  نادر  امر  هو  و  اأكرث  اأو  للنخلة  راأ�شان  بذلك  ويتفرع  خارجية  موؤثرات  نتيجة  النامية  القمة  تن�شطر  قد   )�

     

جذع النخيل اأاإ�شطواين ال�شكل                 �شكل يو�شح تفرع القمة النامية ) اإن�شطارها ( 

وراق   الأ

جزاء التالية :  وراق املركبة و تتكون من الأ منو خارجي من ال�شاق وتعد اأوراق النخلة من الأ

. ال�شاق  من  القريب  اجلزء  وهو   : الورقة  قاعدة   �
. �شواك  بالأ ويتميز  وريقات  عليه  ولي�ض  الورقة  قاعدة  من  البارز  اجلزء  هو   : العنق   �

 : ق�شمني  اإىل  ت�شنيفها  وميكن  النخيل  يف  وراق  الأ اأن�شال  تختلف   : الن�شل   �
. الرئي�شية  وراق  الأ  �
. الراحية  وراق  الأ  �
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بتدائيةيف الرباعم            خمطط انت�شار الوراق واحلزم الوعائية يف قلب النخلة  مقطع طويل تخطيطي لالن�شجة الإ

زهار   الأ

غري�شيه spadix  وقد  زهار وحيدة اجلن�ض ويطلق عليه النورة الإ زهار باأنه �شحمي غلي�ض والأ يتميز حمور النوره الذي يحمل الأ

ي�شمى الغري�ض .

وراق وت�شمى اأزهار علوية  وراق وت�شمى اأزهار بينية اأو فوق الأ وراق وت�شمى اأزهار حتتية اأو من بني الأ وهذا املحور يخرج من حتت الأ

واحلامل الزهري يختلف يف طولة من جن�ض اإىل اآخر ولكنه متفرع يف اأطرافة .

.  ) الزهري  احلامل   ( باملحور  يعرف  املتفرع  غري  اجلزء   �
. خ�شلة  اأو   ) �شمروخ   ( فريع  ي�شمى  املتفرع  اجلزء   �

لتظهر  القنابة  هذه  تن�شق  و   )  spathe  ( طلعــــــــــه  ت�شمـى  بقنابه  ومغلفه  ال�شفلية  ت�شبه  اإغريفي  �شكل  عن  عبارة  هي  النورة   �
زهار. الأ

Calyx ( اأما  زهار جال�شة وبالتبادل على احلامل ) �شمروخ الزهري ( والتويجات خمتزلة اإىل ثالثة اأ�شنان ت�شبه الكاأ�ض )  � الأ
الكوؤو�ض فثالثة وال�شدية اأثرية واملدقات ثالث منف�شلة ، وعليها �شعريات .

يف  كما  عقيمة  ولكنها  حرة  واملدقات  الغرف  رباعي  باملئرب  وتنتهي  �شفني  يف  وحدات  �شت  من  املذكرة  الزهرة  يف  ال�شدية  تتكون   �
ال�شكل.

تعر�شها  عند  البال�شتيدات  لتك�شف  نتيجة  تخ�شر  اأن  تلبث  ل  ثم  التمر  نخلة  يف  الطلع  تفتح  عند  م�شغرة  بي�شاء  زهــار  الأ  �
نارة.  لالإ

. نواع  الأ بني  الفروقات  بع�ض  ن�شاهد  اأن  وميكن  مميز  ب�شكل  يظهرها  �شماريخ  يف  زهار  الأ جتمع  اأن   �
زهار(. لالأ الالزم  املعدل احلرارية   ( املناخية  الظروف  لها  اإذا توفرت  اأن تزهر مرتني  العام وميكن  النخيل مرة يف  �شجرة  � تزهر 
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�شكل يو�شح اأجزاء النخلة املختلفة 

الثمار 

عموما ً بي�شاوية ال�شكل وقد متيل اإىل ال�شتطالة وذات لون واحد مميز لل�شنف ومنها ال�شفراء ومنها احلمراء .

اأما اأ�شكالها فهي:

. بي�شاوي   �-

. مقلوب  بي�شاوي   �-

. م�شتطيل  بي�شاوي   �-

. منعك�ض  م�شتطيل  بي�شاوي   �-

. اهليجي   �-

. م�شتطيل  حمدب   �-

. م�شتدير  اأو  كروي   �-

. بانبعاج  كروي   �-

اأ - اجلدار اخلارجي 

ب - اجلدار الو�شطي 
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جـ -اجلدار الداخلي 

د - البذرة اأو النواة 

هـ - قمع الثمرة 

و - ال�شمراخ 

البذور 

تختلف بع�ض اأ�شناف النخيل بحجم البذور فمنها ال�شغرية ومنها املتو�شطة ومنها الكبرية اأما �شطحها فقد يكون اأمل�شا ً اأو متعرجا ً .

واقع النخيل و التمور يف الدول املنتجة للتمور

اأول ً : تراجع النخيل يف بع�ض الدول املنتجة : 

اأخرى. ودخلت بع�ض الدول م�شمار  املا�شية �شهد النخيل تراجعا ً يف بع�ض الدول املنتجة وتزايدا ً يف الدول  خالل اخلم�ض عقود 

نتاج. الإ

نتاج فيها  الدول التي تراجع الإ

( حيث هوجمت  باملاليني   ( املغرب  نخيل  ن�شبه كبرية من  الذي ق�شى على  البيو�ض  الرتاجع هو مر�ض  �شبب   : املغربية  اململكة   )�
الواحات املغربية �شنة ���0 وتناق�ض النخيل من �� مليون اإىل �.� مليون .

. املغرب  يف  حدثت  التي  �شباب  الأ لنف�ض  النخيل  عدد  تناق�ض  اي�شا ً   : اجلزائرية  اجلمهورية   )�
. نخلة  مليون   �� اإىل  مليون   �� من  النخيل  اعداد  تناق�ض  همال  والأ واحل�شار  احلروب  ب�شبب   : العراقية  اجلمهورية   )�

ويف العقدين املا�شيني ظهر برنامج ملعاجلة النق�ض يف النخيل يف املغرب واجلزائر بحيث اأرتفع عدد النخيل فيها و ناأمل اآن يتزايد 

النخيل يف العراق بعد اأن ي�شتقر الو�شع فيه 

الدول التي تزايد فيها النخيل

العربية  مارات  الإ اأنحاء  كافة  يف  وزراعتها  املعطاء  ال�شجرة  هذه  لدعم  كبري  ب�شكل  �شعت  التي  الدولة  وهي   : مارات  الأ دولة   )�
وبلغ تعدادها ) �0 ( مليون .

. ال�شعف  اإىل  نخيلها  اأعداد  تزايد  التي  الدولة  وهي   : ُعمان  دولة   )�
النخيل. اأعداد  لزيادة  برنامج  هنالك  الكويت:  دولة   )�

النخيل. باأعداد  تزايد  يف  خرى  الأ هي  البحرين:  دولة   )�
. بالنخيل  تزايد  يف   : اليمن  دولة   )�

. بالنخيل  تزايد  يف   : م�شر  جمهورية   )�
. النخيل  باأعداد  تزايد  يف  ال�شورية:  العربية  اجلمهورية   )�

. النخيل  باأعداد  تزايد  يف  تون�ض:   )�
النخيل. باأعداد  تزايد  يف  ال�شودان:   )�
. النخيل  باأعداد  تزايد  يف  ليبيا:   )�0

الدول التي دخلت امل�شمار 

. الها�شمية  ردنية  الأ اململكة   �
. نامبيا    �
. زامبيا   �
. ال�شني   �

. جيبوتي   �
. ال�شومال   �

. ت�شاد   �
. ا�شرتاليا   �
. جيبوتي   �
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املفهوم اخلاطئ عن النخلة 

هنالك مفهوم �شائد بني بع�ض النا�ض ومنهم الزراعيني ويتوارثون هذا العتقاد جيل بعد جيل باأن النخلة وجود طبيعي ينتقل عرب 

خرى ت�شتمر اإىل مئات ال�شنني و هذا  مر و اأن اإنتاجية النخلة هي الأ ن�شان يف هذا الأ جيال كعهدة يزيد ل ينق�ض بدون اأن يتدخل الإ الأ

مفهوم خاطئ حيث اأن كل الكائنات احلية ومنها النبات تخ�شع اإىل نظرية التوزيع الطبيعي للنمو والبلوغ وال�شيخوخة وهذا املدى يختلف 

ويل )ب( فرتة بداية البلوغ )ء( فرتة  من نوع اإىل اآخر ومن نبات اإىل اآخر فمن املراحل التي مير بها اأي كائن نباتي هي ) اأ ( فرتة النمو الأ

ما بعد قمة البلوغ )هـ( فرتة بداية ال�شيخوخة )و( فرتة الهرم واملوت . 

�شباب التي اأدت اإىل قلة النخيل يف العراق وبروزها كنتيجة حتمية بعدم  ملام بهذا التنوع اأو التحديد العمري هو اأحد الأ واأن عدم الإ

ي �شبب اآخر كان له دور يف قلة النخيل خالل ) �� (  الزراعة امل�شتمرة ل�شجرة النخيل مبا يوازي النخيل املعمر اأو املت�شاقط منه اأو لأ

عاما ً األتي م�شت .

اأن من اأب�شط ال�شواهد للتعرف على الفرتات العمرية ال�شابقة الذكر ميكن م�شاهدتها على النخلة هي اأن النخيل املعمر يرتفع اإىل 

حدود ) �� – �0م ( مع نحافة ال�شاق وقلة عدد �شعفاته واأطوالها حيث يرتاوح طول ال�شعفة ما بني �.� – 0.�م (  مع عدم نظارة �شعفه 

اإ�شافة اإىل ذلك فاإن مادتها اجلافة قليلة و مترها اأقل درجة بالنوعية مقارنة بالنخلة الفتية التي يكون جذعها اأ�شمك وطوله يرتاوح 

ما بني ) � – �.� ( م ولونه زاهي ومادتها اجلافة اأكرث ومتوها اأف�شل بالنوعية و اأكرث غزارة وهذا يعود اإىل اأن النخلة الفتية والبالغة 

يكون ارتفاعها منا�شب ) � – �� ( م + � كما اأن حزمها الوعائية تكون اأكرث ن�شاطا ً لذى فاإن تغذيتها تكون اأكرث كفاءة من النخلة املعمرة 

، وهذا ميكن اأن ن�شاهده اأي�شا من العالقات الف�شلجية للنخلة والتي تتعلق بارتفاعها و�شمك جذعها ، ارتفاع النخلة وعدد ال�شعف وطوله 

نتاج ونوعيته ، ارتفاع النخلة ومادتها اجلافة ، ارتفاع النخلة وكفاءة جهازها الوعائي يف وحدة الزمن لذا  ، ارتفاع النخلة وكمية الإ

فمن هنا جاء اهتمامي بالزراعة املربجمة ل�شجار النخيل واملحافظة على النخيل يف نف�ض الوقت لن الفقد �شي�شتمر اذا مل تواكب هذه 

ح�شائيات ت�شري اإىل ذلك ول نريد اأن تكون الن�شبة العظمى للنخيل العربي معمرا ، نريد اأن تبقى املعادلة دائما  ن الإ ن لأ العملية منذ الآ

للنخيل الفتي اإميانا باملثل القائل زرعوا فاأكلنا ونزرع فياأكلون وهنا ل بد يل اأن اأ�شري للمهتمني يف دول اخلليج اأن الهتمام بالنخيل الفتي 

فالج ،  والبالغ ومتابعة الفئات العمرية للنخيل مهم وخ�شو�شا يف تر�شيد ا�شتهالك املياه خ�شو�شا واأن معظم ب�شاتني اخلليج تعتمد على الأ

نتاج للنخيل هو كما يلي :  قليمي لبحوث النخيل والتمور وجدت اأن التدريج العمري والإ ومن متابعتي ودرا�شاتي يف ملفات دول املركز الإ

  فرتة النمو                           النخيل الطبيعي          النخيل الن�شيجي 

�شنوات   � –  � �شنوات                     �0 –  � ويل                      الأ النمو  فرتة   �
�شنوات    � –  � �شنة                         �� –  �0 من                  البلوغ  بداية  فرتة   �

�شنة   �� –  � �شنة                        �0 –  �� الكامل                      البلوغ  فرتة   �
�شنة   �� –  �� �شنة                      �� –  �0 البلوغ                         قمة  فرتة   �
�شنة   �0 –  �� �شنة                     �� –  �0 البلوغ                قمة  بعد  ما  فرتة   �

ولية  الأ التقديرات  ح�شب  �شنة   �0 �شنة                                �0� ال�شيخوخة                بداية  فرتة   �
                      ------------- فوق                فما  �شنة   ��0 الهرم                                فرتة   �

                     

لذا فاأن الفرتات املهمة يف حياة النخلة هي من الفرتة اأ اإىل هــ والتي ترتاوح ما بني �� بالن�شبة للنخيل الن�شيجي و ��0 �شنه اأو اأكرث 

بالن�شبه للنخيل الطبيعي .

نتاج ) امل�شاحة اخل�شراء ( العالقات النباتية الف�شيولوجية وتاأثريها على الإ

ن�شان كلما تقرب اإىل النخلة تعرف على الكثري من املعلومات عنها وكلما احتك بها اأكرث يح�شل على اأمور تخفى على الكثري من  اأن الإ

الظواهر التي تعك�شها لنا النخلة اإثناء مراحل منوها وتطويرها .

ن الربعم األقمي الواقع يف قلب النخلة هو  خرى لأ �شجار الأ والنخلة ل تعرف يف حياتها طور الراحة ول ال�شبات وهي تختلف عن الأ

على اإىل ال�شعف و اأعداده الكبرية حيث  يف عملية انق�شام م�شتمر لذلك تبقى احلزم الوعائية مفتوحة وفعالة يف نقل الع�شارة اإىل الأ

– ��0 ( �شعفة وهي التي تعك�ض امل�شاحة اخل�شراء للنخلة التي تتم فيها   ��� ترتاوح اإعداده يف النخلة الن�شطة املتميزة ما بني ) 

عملية ت�شنيع ال�شكر وخزنه يف الثمار .

اأمثلة يف كيمياء ال�شكريات املتعددة التي يطلق عليها كيماويا بالكربوهيدرات والتي تتكون عموما ً من  ي�شاح اأكرث لدينا  جل الإ ولأ

الكميات املقدرة والثابتة من .
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C             الكاربون

H          الهيدروجني

o            وك�شجني الأ

وال�شيغة الكيماوية ل�شكر الق�شب اأو البنجر ) ال�شكروز ( 

     C��H��o��                                     

نتاج وخزن ال�شكر  ونحن بدورنا �شنفح�ض كيف بنيت هذه ال�شيغة حيث نعلم باأن منو النباتات عموما ً والنخلة ب�شورة خا�شة هي لإ

با�شتخدام  والهيدروجني  وك�شجني  والأ الكاربون  احتاد  على  يعمل  فالنبات    assimilation الغذائي  بالتمثيل  تدعى  العملية  وهذه 

وراق ( وخ�شو�شا ً حبيبات الكلوروفيل والتي  الطاقة امل�شتقة من اأ�شعة ال�شم�ض والتي متت�ض من خالل امل�شاحة اخل�شراء يف ال�شعــــف ) الأ

معها تكون ال�شكل اجلديد للمادة الغذائية ) الكاربوهيدرات ( وهذا يقودنا اإىل الرتاكيز املقدرة لهذا الغر�ض والتي تعمل اخلاليا عليها 

وراق فيكون  �Co املحتجزة يف الأ وك�شجني ويف الظالم تطلق  كمخزن احتياطي فخالل النهار النباتات ) النخل ( تعطي ق�شم من الأ

لدينا املركب .

وراق فيكون لدينا املركب. وك�شجني ويف الظالم تطلق �Co املحتجزة يف الأ فخالل النهار النباتات ) النخلة ( تعطي ق�شم من الأ

  ] ) x) CH�o [                                              

بالتكثيف امل�شتمر حتى ي�شتقر ال�شكل الكيماوي والذي ي�شل اإىل تكوين .

 ) CH�o (� [ 

والذي اعتياديا ً يكتب بال�شيغة املثالية 

]   C�H��o� [
وهذه ال�شيغة الكيماوية املعتمدة لل�شكريات الوحادية ) الكلوكوز و الفركتوز ( بع�ض النباتات تركز الكاربوهيدرات ) الوحادية ( 

بوا�شطة الت�شرف ببع�ض املحتوى املائي وبخ�شو�شيته ، فاإن طرد جزئية ماء ) H�o ( من كل جزئيتني من ال�شكريات الوحادية يعطينا 

�شكر ثنائي ) �شكروز ( وال�شيغة الكيماوية له .

 ]  C��H��o�� [
مثلة عليها ال�شليلوز ، الن�شا ، ... الخ . والأ

نتاج ال�شكريات عموما ً لذا فالهتمام  اأن الذي قادنا اإىل املعلومات هذه هي �شعة امل�شاحة اخل�شراء للنبات والتي تتم فيها اكرب عملية لإ

بامل�شاحة اخل�شراء يف النخيل اأمر �شروري جدًا جدا ًوهذا ما يعك�شه لنا عدد ال�شعف للعثق الواحد فكلما كانت امل�شاحة اخل�شراء كبرية 

نتاج اأكرب وهذه العالقة طردية وقد اأ�شارت بع�ض الدرا�شات يف اململكة العربية ال�شعودية اإىل اأن اأف�شل اإنتاج كان عند ترك  كلما كان الإ

ن زراعتهم كثيفة يف وحدة امل�شاحة بحيث تعطي �شعف بطول � – �.� م لذا يحتاج كمية اكرب من ال�شعف للعثق  �� �شعفة لكل عثق لأ
الواحد لتوفري امل�شاحة اخل�شراء فاإذا علمنا اأن طول ال�شعفة يرتاوح ما بني �.� – � م واملعدل � م وعدد ال�شعف يرتاوح ما بني ) ��� 

– ��0 ( �شعفة للنخلة الواحدة احليدة وعدد اخلو�ض يرتاوح ما بني ) �0 – ��0 ( لل�شعفة الواحدة وطول اخلو�ض يرتاوح ما بني ) 
-�� ���( �شم وعر�ض � – � �شم فامل�شاحة اخل�شراء حت�شب للعثق الواحد ، ومما تقدم حيث ت�شري الدرا�شات اإىل اأن كل ) �.� ( �شعفـة 

تعطي م�شاحـــــــــــة خ�شراء تقدر   بـ �� قدم للعثق الواحد اأما ل�شائر النخلة فتكون املعادلة كما يلي : 

 عدد ال�شعف للنخلة          = �0 جمموعة خ�شراء 

عدد امل�شاحات اخل�شراء للعثق الواحد          

الواحدة. للنخلة  اخل�شراء  امل�شاحة  قدم   ��0  = قدم   x   �� خ�شراء  جمموعة   �0
الواحدة. للنخلة  اخل�شراء  امل�شاحة  مرت   x �0.�� = ��.���  ��0

هذه امل�شاحة اخل�شراء حتتاج اإىل ح�شة مائية وغذائية لتقوم بواجباتها و�شنتطرق لها بالتف�شيل لحقا ً لذا فاإن التوجيه اإىل ترك 

نتاج تفاحة واحدة هي �� ورقـــــــــة ل�شجرة التفاح ، واأن  خ�شر املطلوب ليعطي اإنتاجا ً اأف�شل اإذا علمنا اأن امل�شاحة اخل�شراء لإ ال�شعف الأ

العذق   ) القطف ( الواحد يحتاج ما بني ) � – �� ( �شعفة تبعا ً لل�شنف .

احل�شة املائية والغذائية للنخلة 

ر�ض وبوا�شطة جذورها املمتدة والتي تق�شم اإىل اأربعة اأق�شام. اأن احل�شة املائية والغذائية حت�شل عليها النخلة من الأ

املوجودة  بالفجوات  – �� �شم حتت الرتبة تتميز   �0 النخلة وتكون بعمق  اأعدادها كبرية وتقع يف قاعدة  التنف�شية:  � اجلذور 
على ق�شرة اجلذور والتي تعمل على تبادل الهواء.
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� جذور التغذية: وهذه اجلذور متتد وتتو�شع كثريا ً عندما تكون الزراعة اأحادية ولي�ض لها مناف�ض وهذا يعك�ض لنا باأن املجموع 
اجلذري للنخلة هو م�شابه لراأ�ض النخلة و�شعفها ) التاج ( .

. ر�ض  الأ حتت  قدم   �� اإىل  متتد  اأن  ميكن  والتي  المت�شا�ض:  جذور   �
جل  � جذور المت�شا�ض : والتي متتد اإىل عمق اأكرث من �0 قدم كما يف ال�شكل ) � ( فالنخلة تناور مبا موجود لديها من جذور لأ
مر حتى من املياه اجلوفية وللماء تاأثري كبري على ج�شم النخلة ب�شورة عامة فاإذا  احل�شول على احل�شة املائية والغذائية مهما كلف الأ

تعر�شت النخلة اإىل �شنوات قحط مائي نرى اأن جذعها ي�شيق اأو يتحزز وهكذا مما يوؤثر على نظام احلزم الوعائية بعد تقدمها يف العمر 

والظروف التي متر بها كما تراها يف املثال التايل : 

قطر جذع النخلة املثايل : �0 – �00 �شم 

ارتفاع اجلذع = �0 – �� م .

احل�شة املائية الغذائية املطلوبة للنخلة الواحدة 

امل�شاحة اخل�شراء = ��.�� م 

قل  ثمانون يف املائة هي كمية املاء يف امل�شاحة اخل�شراء على الأ

��.��م ��.�� = x 0.�0 م للنخلة الواحدة فعليا ً وهذه الكمية من املاء تعتمد على حالة توازن املاء يف النخلة ، الري املنتظم 
مطار درجة النتح ، م�شتوى املياه اجلوفية ، الرياح ... الخ من العوامل البيئية  ، الظروف املحيطة من درجة حرارة ، الرطوبة الن�شبية ، الأ

التي توؤثر على احتياجات النخلة من املاء ، وهنا تظهر قدرة اخلالق �شبحانه وتعاىل يف 

متيزه لهذه ال�شجرة املعطاءة اأي م�شخة ميكن اإن تعمل على رفع و با�شتمرار هذه الكميات من املاء اإىل ارتفاعات عالية ، لذا اأ�شبح من 

ن كميات  نتاجي من خالل الفئات العمرية التي اأ�شرت اإليها �شابقا لأ ال�شروري الهتمام برتبية وحت�شني النخيل وكذلك حتديد العمر الإ

التي يحتلها  الزراعية  امل�شاحة  اإن تاأخذها نخلة يف عمر متقدم قد ل تكون اقت�شادية وبذلك يكون هدرا يف  التي ميكن  املاء والغذاء 

النخيل املعمر على ح�شاب النخيل الفتي والبالغ ب�شب �شعف احلزم الوعائية وتدهورها للنخيل املعمر مع قلة الناجت وتدهور نوعيته 

وق�شر �شعفة وقلة امل�شاحة اخل�شراء فيه بالنخيل الفتي و البالغ .

امل�شاحة اخل�شراءعدد ال�شعفلون ال�شعفطول ال�شعفةقطر اجلذعارتفاع النخلةالفئة العمرية

النخيل املمتاز

النخيل جيد جدا ً 

النخيل املعمر 

م  � –  �
م   �0 –  �

�0-��م
��-��

�شم  �00
�شم   �0

��-�0�شم 
�0�شم 

�شم   �
�-��شم

�-�.�م 
�.�-�م

اأخ�شر زاهي 

اأخ�شر زاهي 

اأخ�شر 

اأخ�شر 

��0
��0-���

��0
���-���

�0-��

الواحد للعثق  قدم   ��
الواحد للعثق  قدم   ��-��

الواحد  للعثق  قدم   �0
الواحد  للعثق  قدم   ��

نتاج كما ونوعا ، علما ً اأن عمر النخلة  من اجلدول يظهر اأن النخيل املعمر هو اأقل درجة يف امل�شاحة اخل�شراء مما يوؤدي اإىل قلة الإ

حول �� �سعفة +  يقا�ض بعدد �شفوف ال�شعــــــــــــــــف املزال ) وتعني اأن كل ثالثة �شفوف مزالة تعني عاما ً واحدا ( والتي تعادل بكل الأ

. النخلة  عمر  لدينا  ينتج   �� على  الكلي  املزال  ال�شعف  عدد  وبق�شمه  �تقريبا 
موديالت زراعة النخيل 

�شجار وتعاي�ض الواحدة على  ومن املوديالت – زراعة النخيل يف ال�شكل �،� والزراعات البيئية نرى اأن هنالك تداخال ما بني جذور الأ

النخلة وبالتايل  اإنتاجية  املزروعة وهذا مما يوؤثر على  امل�شاحة  الغذاء يف وحدة  ال�شديدة على تقا�شم  املناف�شة  اإىل  خرى مما توؤدي  الأ
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�شجار يف الدومن  �شجار وكذلك عدد الأ اإىل اإقالل يف احل�شة املائية واملواد الغذائية ال�شرورية ، وكما ن�شاهد يف اجلدول امل�شافات ما بني الأ

�000 م ( اأما امل�شافات التي تزرع فيها النخيل كما مو�شحــــــــة يف اجلدول رقم  ردن )  ��00 م ( اأما يف الأ الواحد ) والدومن يف العراق 

 )�(

خ�شر . موديالت زراعة النخيل البينية  وتاأثريها على التاج الأ

 

خ�شر  موديالت زراعة النخيل والزراعات البيئية وتاأثريها على التاج الأ

جدول رقم ) � ( يو�شح امل�شافات الالزمة لبع�ض ال�شجار املثمرة 
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نق امتداد اجلذور نوع ال�شجرة 
امل�شافة بني 

ال�شجار 
عمر ال�شجار النتاج لل�شجرة الواحدة عدد ال�شجار الدومن 

م�.�مالربتقال كغم��0   �0 –  �0

املعدل

مـا بني

اإىل   �0
�شنة   �0

�شنة   ��0 –  �0

ماليو�شفي م�.�  كغم��0   �0 –  �0
مجريب فروت  � – م�.�   � – كغم��0   �0 –  �0

مليمون عمان ) نومي ب�شرة (  � – م�.�   � – ثمرة��0   �000
مالليمون  � – م �.�   � – �000ثمرة �0 �   ��00-

م الرمان  م �  ثمرة �0 �   �00 –  ��0
م التفاح   � .......�0  � – � م -�.� 

م اخلوخ  م �0.�   � �0.......

مالعرموط  .......�0  � م �.� 

مامل�شم�ض   � – م �.�   �---------

م النخيل   � – كغم ��  � م �   ��0 –  �0
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الف�شل اخلام�ض

النخيل

اأ�شناف / التمور 

) �( اأ�شناف النخيل 

ن�شان العادي اكت�شافها اإذا مل يكن ذو  ي�شعب على عامة النا�ض التميز بني اأ�شناف النخيل ملا للنخيل من موا�شفات دقيقة ل ميكن لالإ

خربة وممار�شة يف احلقل على اأن هنالك اأكرث من �000 �شنف من اأ�شناف النخيل و من اأهم هذه املوا�شفات هي:- 

) اأ ( اجلذع 

) �شم��-�شم   ��  ( غلي�ض        جذع  ذات  اأ�شناف   .�
) ���شم��-�شم   ( متو�شط        جذع  ذات  اأ�شناف   .�

  )  . واأقل   ��  ( متو�شط        جذع  ذات  اأ�شناف   .�

) ب ( قمة النخلة 

القمة  مفتوحة   .�
مندجمة   .�

متهدلة   .�

) جـ ( لون ال�شعف 

فاحت  �.اأخ�شر 
داكن  اآو  غامق  �.اأخ�شر 

مزرق  اأخ�شر   .�
�شمعي  اأخ�شر   .�

) ء ( طول ال�شعف 

م�   - م�  ال�شعف     طويل   .�
�م    - �م  ال�شعف   متو�شط   .�

دون  فما  م   �   - ال�شعف   ق�شري   .�

) هـ ( ميل ال�شعف 

ال�شتقامة  اإىل  مييل  �شعف   �-

النحناء  اإىل  مييل  �شعف   �-

) و ( قواعد ال�شعف : ) الكرمة ( 

. كغم   �.� وزن  و   ) �شم   �� –  �0  ( كبرية      كرمة  ذات  اأ�شناف   �-

. كغم   �-�.� وزن  و   ) �شم   �0 –  ��  ( متو�شطة  كرمة  ذات  اأ�شناف   �-
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. كغم   �.� ���شم(  من  اأقل   ( �شغرية   كرمة  ذات  اأ�شناف   �-

�شواك  ) ز ( الأ

�شواك  الأ عديدة  اأ�شناف   .�
�شواك  الأ قليلة  اأ�شناف   .�

) ح ( طول اخلو�ض 

طويل  خو�ض  ذات  اأ�شناف   .�
متو�شط  خو�ض  ذات  اأ�شناف   .�

ق�شري  خو�ض  ذات  اأ�شناف   .�

) ط ( – ) اأ ( لون العذوق 

اأخ�شر   .�
اأ�شفر   .�

برتقايل   .�
للحمرة  مائل   .�

) ب ( طول حامل العذق 

)جـ( طول ال�شباطات ) ال�شماريخ ( 

طويلة   .�
متو�شطة   .�

ق�شرية   .�

) � ( اأ�شناف التمور : ميكن التمميز بني الثمار مبا يلي : 

)�( �شكل الثمرة 

بي�شوي م�شتطيل منعك�ضبي�شوي م�شتطيلبي�شوي منعك�ضبي�شوي
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بي�شوي   .�
منعك�ض  بي�شوي   .�

م�شتطيل  بي�شوي   .�
منعك�ض  م�شتطيل  بي�شوي   .�

اأهليجي   .�
اأ�شطواين  .�

م�شتطيل  حمدب   .�
كروي   .�

منبعج  كروي   .�

)�( حجم الثمار 

اأن حجم الثمار يتاأثر باخلدمات الزراعية املختلفة .

اأ.عملية التلقيح و نوع اللقاح 

الت�سميد   .�
اخلف   .�
الري   �-

ولكن على العموم متيز ثمار التمور من حيث ) اأ ( القطر مبا يلي 

ملم   �0 عن  قطرها  يزيد  التي  الثمار  وهي  �شميكة  ثمار   .�
ملم   �0 –  �0 عن  قطرها  يزيد  التي  الثمار  وهي  متو�شطه  ثمار   .�

ملم   �0 عن  قطرها  يقل  التي  الثمار  وهي  نحيفة  ثمار   .�

) ب ( من حيث الطول 

�شم   �0 عن  طولها  زاد  ما  الطول  كبيـــرة  ثمار   .�
�شم   �0 هن  طولها  زاد  ما  الطول  متو�شط  ثمار   .�

�شم   �0 عن  طولها  يقل  والتي  الطول  ق�شرية  ثمار   .�

) جـ ( من حيث الوزن

فوق  فما  غم   ��  -- الوزن       عالية  ثمار   .�
غم   �0 –  ��  -- الوزن   متو�شطة  ثمار   .�

دون  فما   ��  -- الوزن        قليلة  ثمار   .�

) ء ( من حيث التواأم 

حاف   .�
حاف  ن�شف   .�

طري   .�

) هـ ( تواجد املادة القاب�شة  tanin   يف دور اخلالل ) الب�شر ( 

حلوة  ثمار   .�
) حلوة  غري   (   tanin عف�شيه  مادة  فيها  ثمار   .�

الق�شرة 

تختلف اأ�شناف التمور ب�شفات الق�شرة اخلارجية قد تكون : 
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�شميكة  ق�شرة  ذو   .�
ناعمة  ق�شرة  ذو   .�
�شلبة  ق�شرة  ذو   .�

جمعدة  ق�شرة  ذو   .�
باللحم  ملت�شقة  ق�شرة  ذو   .�

النواة 

تختلف الثمار فيما بينها بحجم النواة ، طول النواة ، قاعدة النواة ، موقع النقري على النواة .

ميعاد الن�شج 

تختلف التمور يف ميعاد الن�شج .

مبكر   .�
متو�شط   .�

متاأخر   .�

طور ال�شتهالك 

متور ت�شتهلك يف مرحلة اخلالل – كالربحي 

متور ت�شتهلك يف مرحلة الرطب 

متور ت�شتهلك يف مرحلة التمر .

لون التمور 

تتميز التمو باألوانها اجلميلة الرباقة ومنها ال�شفراء والبنية واحلمراء وامل�شمره

�شناف احلمراء يف مرحلة اخلالل  الأ

لون التمر القطر ال�شنف 

بنيخليجي خنيزي 

بني خليجي اأنوان 

بني خليجي اآخر �شندنا 

بني خليجي ج�ض �شويح 

بني �شعودي خ�شاب 

بني م�شري حياين 

بنيمغربيدجلة نور 

بنيُعماينفر�شي ليوا

بنيخليجي م�شلي

بنيخليجيهاليل اأحمر

بنيخليجيخ�سكار 

بنيعراقيبربن 

بنيم�شري�شاماين 

بنياأردن اأحمر طالل 

بنيخليجياأبو كيبال

بنيخليجي�شهلة 

بني �شودخليجيجمري

بنيخليجيخ�شرم

بنيخليجيمطواح

بنيخليجياأم ال�شلة

بنيم�شريزغلول
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�شناف ال�شفراء يف مرحلة اخلالل : الأ

لون التمرالقطر ال�شنف

بنيعراقيبرحي

بني�شعوديخال�ض

بنيعمايننغال

بنيعراقيحالوي

بنيعراقيخ�ستاوي

بنيعراقيمكتوم 

بنيعراقيبرمي 

بنيخليجيلولو

بنيخليجي�شلطانه 

بني�شعودينبته �شيف

بنيعراقي�سكري

بنيعراقياأ�شقر 

بنيعراقيزهدي

بني�شعودي�شفري

بنيعراقي�ساير 

بنيعراقيخ�شراوي

بنيخليجيخظري

بنيخليجيمرزبان 

بنيمغربيمدجول

�شتهالك  �شناف العاملية املهمة جتاريا ً لالأ الأ

.   Medjool ) ( املدجول ) اأو ما ي�شمى باملجهول يف بع�ض القطار � (

 ( ال�شواد  اإىل  والغامق  املحمر  البني  بلونها  واملتميزة  العامل  يف  املرغوبة  املدجول  متور  ينتج  والذي  التمر  نخلة  اأ�شناف  من  �شنف 

املهجوين ( وهناك نوعية اأخرى ذات األون اأ�شقر اعتمادا ً على نوع الرتبة واملناخ .

�شناف املتميزة باحلجم ) ملك التمور ( نتيجة الرتبية اخلا�شة لهذا النوع من نخلة التمر و�شجرة املدجول  اأما احلجم فهو من الأ

هي �شجرة نخيل ا�شلها من املغرب العربي مت حت�شينها من خالل الزراعة   والتعديل والوراثي يف املختربات الغربية ) فرن�شا ، بريطانيا ، 

ويف    DpD ر�ض املحتلة ( بحيث اأ�شبحت لهذه ال�شجرة �شركات منتجة لها ففي فرن�شا �شركة ماريونيه ويف بريطانيا �شركة اأمريكا ، الأ

مارات ، املغرب .....  اأمريكا هنالك خمتربات خمتلفة وحاليا ً تنتج هذه ال�شاللة و�شاللت اأخرى من خمتربات حملية يف ال�شعودية ، الأ

الخ ( .
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التح�شينات التي طراأت على هذه ال�شجرة 

ال�شجرة  هذه  من  كبرية  اأعداد  اإنتاج  اأمكانية   .�
�شنوات   �-� خالل  الثمر  تنتج  ال�شجرة  اأن  اأي  نتاج  الإ فرتة  ق�شر   .�

متو�شطه  و  كبريه  الثمرة  حجم   .�
 BX  )  ��-�0  ( تركيز  ذات  اآي  فيها  مرغوب  اأو  مقبولة  احلالوة   .�

عمرها  خالل  كثرية  ف�شائل  تنتج   .�
جيد  حلمي  قوام  ذو  ولبها  �شميك  جلد  لها  الثمرة   .�

بالطول  كثريا ً  ترتفع  ل  اأنها   .�
الطرية  التمور  من  يعد  املدجول   .�

القمع  ارتباط  وانف�شال  لزيادة وزن احلبة  الكي�ض يعترب طبيعيا ً وذلك  املدجول داخل  والت�شاقط حلبات ثمار  الن�شوج  �. عملية 
خرى . �شناف الأ من ال�شمروخ اأو ال�شباط بعك�ض الأ

اإىل  حتتاج  والتي  املدجول  حبة  كرب  ب�شبب  الن�شج  عملية  توؤخر  حيث  كبري  ب�شكل  اخلف  عمليات  عليها  تاأثر  املدجول  متور   .�0
معدلت حرارية اأعلى لكي ت�شتوي ولكن اإذا مل جترى عملية اخلف فاأن حبة التمر تكون طبيعية و�شغرية وباأعداد كبرية مما يوؤدي اإىل 

ارتفاع درجة حرارة القطف وبالتايل الن�شوج املبكر للثمار .

مرحلة اجلمري يف املدجول 

مرحلة اخلالل وبداية الرطب يف املدجول
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ثمار املدجول النا�شجة 

ونتيجة لهذه املزايا اأ�شبح الطلب عليها يتزايد علما ً اأن هذه الثمرة توؤكل يف مرحلة الرطب.

درجات موا�شفات ثمرة املدجول من حيث الوزن 

اأن متور املدجول ت�شنف كما يلي وعلى الوزن 

 super jumbo جمبو  �شوبر  فوق   فما  – ��غم   ��  )�
                  Jumbo غم            جمبو  �� –  ��  )�

Large كبري                      غم              �� –  ��  )�
Medium متو�شط                غم             �� –  ��  )�

                  small �شغري  دون            – فما   ��  )�

�شجرة نخلة املدجول 

�شناف املختلفة ولكنها تتميز مبا يلي : �شجرة نخلة املدجول �شجرة �شبيهه باأ�شجار النخيل لالأ

. مزرق  اأخ�شر  لون  ذو  �شعف  ذات  �شجرة   )�
وكثيف  املظهر  خ�شن  �شعفها   )�

�شاق  وذات  جميل  اخلارجي  مظهرها   )�
م   � –  � بني  ما  يرتاوح  ال�شعف  طول   )�

�شم   �.� –  � وعر�ض  �شم   �0 اخلو�ض  طول   )�
. املعامل  وا�شحة  اأ�شواك  ذو  �شعفها   )�

اجن   /�0 –  �� القطر  متو�شط  جذع  ذو  املدجول   )�
للملوحة   مقاومه   )�
للربودة. مقاومه   )�

للرطوبة  مقاومه   )�0
متو�شط  الغذائية  احتياجاته   )��

ملم   �� –  �0 الثمرة  قطر   )��
�شم   �� –  �0 الثمرة  طول   )��

الرتب. اأنواع  كل  يف  يعي�ض   )��
للرياح. مقاوم   )��
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خدمة نخلة املدجول  

اأن رعاية نخلة املدجول مهمة جدا ً لكي حت�شل على ناجت جيد ومن اأهم هذه اخلدمات والتي تق�شم على اأ�شهر ال�شنة هي كما يلي : 

. متنا�شبة  ري  عملية  اإىل  حتتاج  املدجول  نخلة  ن  – لأ الري  عملية   .�
�. عملية الت�شميد – حتتاج نخلة املدجول اإىل رعاية خا�شة بالت�شميد و نوع الت�شميد n.p.K  ، واحلديد ، املغني�شيوم ، منغنيز 

، بورون .

. امل�شتمر  والعزق  التع�شيب   .�
. وقتها  يف  مرا�ض  والأ فات  الآ مكافحة   .�

�شجرة نخلة املدجول بعمر � �شنوات 

عمال ال�شنوية  اأهم الأ

 : �شباط  و  اأول  كانون  �شهر   .�
زالة مببيد فطري. عملية اإزالة ال�شعف املتديل وامل�شفر والفاقد حليويته – ويف�شل ر�ض ال�شجرة بعد عملية الإ

: اآذار   / �شباط  �شهر   .�
�شناف ) �( جارف�ض )�( غنامي اخ�شر )�(  التح�شري لعملية التلقيح حيث يبداأ الطلع بالتفتح وتف�شل التلقيح بالطلع الذكري  لالأ

يجب اأن يكون حجم الطلع كبري ومتكامل النمو وذو راحة قوية وذو لون اأبي�ض اأو كرميي م�شفر .

 : ني�شان   / اأذار   .�
التلقيح  عملية  اإجراء   )�

التلقيح  عملية  من  التاأكد   )�
العقد مراقبة   )�

ني�شان / مار�ض :  .�
. الواحد  ولل�شمروخ  الواحد  وللقطف  للقطوف  احلف  عملية  اإجراء   )�

التحدير  عملية  اإجراء   )�
التكيي�ض  عملية  اأجراء   )�

: حزيران   / مار�ض   .�
ال�شماد  من  جرعه  اإعطاء   )�

التع�شيب  عملية  متابعة   )�
فطري  اأو  ح�شري  مببيد  ر�ض  اإىل  املزرعة  احتاجت  اإذا   )�

: متوز   / حزيران   .�
يتغري  املح�شول  لون   )�
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للمح�شول  مراقبة   )�
: اآب   / متوز   .�

متابعة التع�شيب واإزالة ما يعيق عملية اجلني .

: اأيلول   / اآب   .�
اجلني  عملية   )�

احلقلي  التبخر  عملية   )�
التعبئة  التوظيب  عملية   )�

: اأكتوبر   / اأيلول   .�
عملية اخلزن لل�شنف املدجول يكون عند درجة  ) - �� ْم ( 

ثانيا ً 

   Deglet noor ال�شنف دجلة نور

semi dry  وتوؤكل كتمر  اأ�شناف النخيل املتميزة يف عامل التمور وهو ال�شنف دجلة نور وهو من التمور امل�شنفة حافة  �شنف من 

بـ   وت�شمى  مقبولة  لون كراميل وحالوتها  وذات    firm ولها قوام  اللون  اأو ذهبيه فاحتة  اللون  �شقراء   ، �شفافة  نور مترة  ومترة دجلة 

وربيون ي�شت�شيغونه ويقدمونه  Date of light  اأ�شبعي ال�شكل تنت�شر زراعته يف اجلزائر ، تون�ض ، املغرب ويف وادي كوجال يف اأمريكا والأ
لياف والبوتا�شيوم والفيتامينات وال�شعرات احلرارية . عياد علما ً اأن هذا ال�شنف غني بالأ يف الأ

مزايا متور دجلة نور  

الذهبي. اأو  �شقر  الأ اجلذاب  بلونها  تتميز   .�
.   firm قوام  ولها  �شفافة  الثمرة   .�

. مريكية  والأ وروبية  الأ ال�شعوب  لدى  مقبولة  حالوتها   .�
. �شم   �� –  �0 التمر  حبة  طول   .�
. �شم   �0 –  �0 التمر  حبة  قطر   .�

. الرطب  – �� غم وتختفي يف مرحلة   �0 وزنها   �.0 اأقل  العف�شيه موجودة يف مرحلة اجلمرى بكرثة واخلالل بحالة  املادة   .�
. جدا ً  وجيد  وا�شح  طعم  ذات  دجلة  مترة   .�

مزايا �شجرة دجلة نور 

. الزيتوين  خ�شر  الأ بلونها  �شعفها  يتميز   .�
. كالبندول  يتدىل  �شعفة   .�

. مفتوح  التاج   .�
. كبري  نور  دجلة  نخلة  جذع   .�

. اجلذع  حول  حمدود  الف�شائل  من  اأنتاجه   .�
. خرى  الأ �شناف  الأ مع  مقارنة  �شحيحة  نور  دجلة  نخلة  يف  اجلذور   .�
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علما ً باأنه قد مت على نخلة دجلة نور التعديل الوراثي اأي�شا ً كما هو احلال يف املدجول .

اأما من حيث وزن حبات متر دجله نور فاأنها ترتاوح ما بني -�0 �� غم .

موعد التزهري -  متاأخر 

موعد الن�شج  - متو�شط اإىل متاأخر .

  Barhee  ال�شنف برحي

اأنحاء العامل والتي تنتج ثمارا ً حلوة املذاق يف مرحلة اخلالل  اإىل كافة  اأ�شناف النخيل العراقية و التي انت�شرت  �شنف مميز من 

خرى كما تتميز هذه الثمرة ب�شكلها الدائري ) الكروي ( ولونها العنربي الفاحت اإىل  �شناف الأ �شفر وهذه �شفه نادرة قلما جتدها يف الأ الأ

البني عند الن�شوج .

)  soft date مزايا ثمرة الربحي ) ثمرة طرية

. ال�شكل  بي�شوي  اأو  كروية  الثمرة   )�
. كبري  جتاري  �شوق  ولها  عموما ً  املرحلة  هذه  يف  وت�شتهلك  �شفر  الأ اخلالل  مرحلة  يف  املذاق  حلوة  الثمرة    )�

. �شفر  الأ اخلالل  مرحلة  يف  منتهية  تكون  العف�شية  املادة   )�
. بها  ملت�شق  واللحم  ال�شمك  – متو�شطة  التمرة  ق�شرة   )�

. ال�شكروز  �شكر  هو  �شفر  الأ اخلالل  مرحلة  يف  ال�شكريات  معظم   )�
. عري�شة  بحافة  م�شطح  متو�شط  اإىل  �شغري  القمع   )�

. لياف  الأ من  وخال  �شفاف  و  زبدي  لبني   ) اللحم   ( لب  قوام   )�
. مم   �� الثمرة  قطر   )�

. مم   �0 طول   )�
. غم   �0 –  �� الثمرة  وزن   )�0

مزايا �شجرة الربحي 

. كبرية  والقمة  �شخم  جذع  ذات  نخلة   .�
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. �شمعية  بغربة  وم�شوب  اللون  اأخ�شر  وطويل  كثري  �شعف  ذات  نخلة   .�
. املتو�شط  اإىل  النحناء  قليل  �شعفه   .�

. اللون  وخ�شراء  عري�شة  ال�شعف  اأعقاب   .�
. متديل  اأحيانا ً  و  من�شب   : اخلو�ض   .�

. �شم   �.� اإىل  �شم   �.� وعر�ض  �شم   �� –  �0 اخلو�ض  طول   .�
. م   �.�� اإىل   �.�0 ال�شعف  طول   .�

�.� �شم و �شمكة  ��0 �شم وعر�شه حتت الراأ�ض  اإىل الربتقايل و طوله  اأ�شفر خم�شر  األثمري للطلعة بعد التلقيح لونه  �. ال�شاق 
. �شم   �� األثمري  الراأ�ض  وطول  �.��شم 

.  ��� البلح  قطف  يف  ال�شماريخ  عدد   .�
. ملم   � و�شمكة  ملم   �.� عر�شة  و  �شم   �� الواحد  ال�شمروخ  طول   .�0

. �شم   �� الواحد  بال�شمروخ  زهار  بالأ امل�شغولة  امل�شافة   .��
. زهرة   �� فيه  زهار  الأ عدد   .��

.  )  � –  �  ( حياتها  خالل  الف�شائل  حمدودة  الربحي  نخلة   .��
. طويلة  ولفرتات  جنماد  لالأ �شعيفة  مقاومتها  الربحي  �شجرة   .��

��. متت على هذه ال�شجرة الدرا�شات الت�شخي�شية و التعديل الوراثي و اأ�شبحت تتميز بال�شفات التي ذكرناها �شابقا ً يف املدجول 
ودجلة نور .

نخلة �شجرة الربحي بعمر � �شنوات

خالل الربحي وبداية الرتطيب
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 iraqe sayer dates متور ال�شاير العراقية

األلذيذ واملريح و  همية التجارية ملزايا هذا ال�شنف من حيث املذاق  تعترب متور ال�شاير من التمور العراقية الن�شف جافة وذات الأ

خرية  ح�شائيات الأ احلالوة املميزة اإ�شافة اإىل قوامها األعلكي و الذي يزيد من جمال طعمها الذي اأ�شاع ال�شرور لكل من يتناولها وت�شري الإ

اإىل تخلف هذا ال�شنف حاليا يف العراق حيث تراجعت هذه الكميات املنتجة منه  من �00.��� األف طن اإىل ��0.�� األف طن وهذا ما 

ح�شائيات عام ���� وعام ��00 والفرق كبري جدا ً وخميف ملا يتمتع به هذا ال�شنف من مزايا جتارية مهمة. ت�شري اإليه الإ

                  

خالل ال�شاير )ب�شر (                                 بداية مرحلة الرطب                                           رطب مكتمل 

   

حيث بداأت اأكرث الدول املجاورة للعراق باإنتاج هذا ال�شنف خ�شو�شا ً دول اخلليج واإيران واأمريكا .

لذا يحتاج هذا ال�شنف اإىل وقفة مراجعة حقيقية ملعرفة اأ�شباب هذا الرتاجع اإذا علمنا ان مزايا هذا ال�شنف هي : 

مزايا التمور – 

. الن�شج  و  التبكري  املتو�شطة  و  املبكرة  �شناف  الأ من  ال�شاير  متور  تعترب   .�
. ال�شهرية  الب�شرة  متور  من  ال�شاير  متور  تعترب   .�

. اجليدة  نوعيتها  ب�شبب  ومترا ً  رطبا ً  ال�شاير  متور  ت�شتهلك   .�
. الثمرة  �شطح  على  بارز  قمع  مع  القمع  قرب  خفيفة  حمرة  مع  اأ�شفر  اخلالل  لون   .�

. القاب�شة  املواد  ب�شبب  لذعة  مع  حلو  اخلالل  مرحلة  يف  التمر  مذاق   .�
.  ) ك�شتنائي   ( �شمرة  مع  حممر  بني  اإىل  غامق  بني  لون  وذات  متطاول  �شكل  ذات  التمر  حبة   .�

. الطري  اجلزء  يف  القاب�ض  الطعم  لختفاء  مميز  طعم  وذا  األون  كهرماين  الرطب  لون   .�
. داكن  بني  ي�شبح  طويلة  لفرتات  اخلزن  واأثناء  طازجا  يكون  عندما  اللون  فاحت  ال�شاير  متر  لون   .�

. فينولت  البويل  اأك�شدة  �شببه  اخلزن  اأثناء  اللون  يف  دكنان  الأ  .�
. حبة   �� اإىل  متر  حبة   �0 بحدود  منه  الواحد  الباوند  وي�شم  غرام   �0 اإىل   �.� هي  ال�شاير  مترة  وزن  معدل   .�0

.  �.�% اإىل   � التمرة  اإىل  البذور  ن�شبة   .��
. لني  قوام  وذو  ال�شمك  متو�شط  التمرة  حلم   .��

. مميزة  و  خا�شة  نكهة  ال�شاير  لتمرة   .��
. لياف  الأ قليلة  التمرة   .��

. باللب  نوعا ً  �شميكة  التمرة  ق�شرة   .��
. �شهر   cْ  / ��  �� حرارة  درجة  عند  �شاير  ال�شنف  �شالحية  فرتة   .��

نخب اول                               نخب ثاين                                                 نخب ثالث 

حبة   ���  = كغم   � كغم                                 / متر  حبة   ��� كغم                   / ���حبة 
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ثمار ال�شنف �شاير مبرحلة التمر

مزايا �شجرة ال�شاير 

. النحناء  املتو�شط  و  النا�شع  خ�شر  الأ بال�شعف  ال�شاير  نخلة  تتميز   .�
. الغلظة  متو�شط  النخلة  جذع   .�

. الن�شج  املبكرة  �شناف  الأ من  ال�شاير  �شجرة  تعترب   .�
. متو�شطة  اإىل  التزهري  املبكرة  �شناف  الأ من  ال�شاير  �شجرة  تعترب   .�
. باأدوار  مرتب  ال�شعف  و  النخلة  راأ�ض  بكثافة  ال�شاير  نخلة  تتميز   .�

. تقريبا ً  م�شطحة  بكونها  ال�شاير  نخلة  تتميز   .�
. الغال�شة  متو�شطة  خ�شر  الأ ال�شعف  اأعقاب   .�

. ك�شتنائي  لون  ذات  القدمي  ال�شعف  اأعقاب   .�
. ونحيف  متو�شط  طول  وذا  اللون  برتقايل  اإىل  ا�شفر  العرجون   .�

. كلغم   �0 اإىل   �0 النخلة  اإنتاجية  معدل   .�0
. ما  حلدا ً  امللوحة  تتحمل  ال�شاير  نخلة   .��

. اجلفاف  تتحمل  ال�شاير  نخلة   .��
. ما  حلد ً  الربودة  تتحمل  ال�شاير  نخلة   .��

القيمة الغذائية لتمر ال�شاير :

مرحلة التمر مرحلة الرطب مرحلة اخلالل مرحلة اأجلمرينوع التحليل

�.��.��.��.�وزن التمر / غم 
�.��.���.��.��ن�شبة النوى %
�.���.���.�----�شكر خمتزل %

�0.00.���.��----�شكروز %
�.���.���.���.��شكريات كلية %

�.��0.���.���.��مواد �شلبة ذائبة كلية % 
��.�------------بروتني %
�.�------------دهون %
�.�------------الياف %
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جدول حمتوى التمر ال�شاير من العنا�شر املعدنية 

جاف بوتا�شيوم  وزن  غم   �00  / ملغم   ���
ملغم �شوديوم   ��
ملغم كال�شيوم   ��

ملغم مغني�شيوم   ��
ملغمف�شفور   ��
ملغم حديد   �.�
ملغم نحا�ض   0.�
ملغم منغنيز   �.�

حتتاج نخلة ال�شاير العراقية الهتمام الكامل يف املجالت التالية :

النوعية. و  الكمية  حيث  من  املائية  احتياجاتها  درا�شة   .�
. املعدين  و  البلدي  ال�شماد  حيث  من  التغذية  يف  درا�شات  اإىل  ال�شاير  نخلة  حتتاج   .�

. اخلف  عملية  يف  درا�شات   .�
. ال�شنف  لهذا  الوراثي  التح�شني  يف  درا�شات   .�

كادميية منها و البحثية بتطوير هذا ال�شنف من حيث احلجم و ال�شكل والكم .  وناأمل من املوؤ�ش�شات العلمية الأ

Hilawi Dates متور احلالوي العراقية

وروبية واأمريكا �شابقا ً خ�شو�شا ً يف  �شناف العراقية التجارية املهمة والتي لقت رواج كبري يف الدول الأ يعترب متر احلالوي من الأ

ال�شتينات و ال�شبعينيات وبعد ذلك ونتيجة ً للح�شار والذي منع اأكرث �شادرات العراق اإىل اخلارج وبنف�ض ا�شتطاعت دول اأخرى م�شدرة 

للتمور اإن حتتل مكان العراق يف ت�شدير التمور ) احلالوي ( اإ�شافتا ً اإىل ذلك ظهور اأ�شناف جديدة حم�شنة يف املنطقة كاملجهول و الربحي  

ودجلة نور اأدى اإىل تراجع هذه ال�شلعة يف العراق ومما يوؤ�شف له اأن اإنتاج العراق من متر احلالوي �شنة ���� كان �00.��� اإلف طن 

بينما انخف�شات هذه الكمية اإىل �00.�� الف طن �شنة ��00 وهذا يدل على التدهور ال�شريع يف هذا ال�شنف يف ال�شنوات الع�شرين 

املا�شية نتيجة 

             

   

               خالل                         رطب غري مكتمل                       رطب كامل   

. املا�شية  �شنة  الثالثون  خالل  عام  ب�شكل  بالنخيل  الهتمام  عدم   .�
. والحتالل  احلروب  اأثناء  املجاورة  للدول  اجليدة  �شناف  لالأ اجلائر  البيع   .�

. العمراين  التو�شع   .�
. اخلارج  اإىل  النخيل  حقل  يف  العاملني  هجرة   .�
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مزايا نخلة و متور احلالوي 

. وللن�شج  للتزهري  املبكرة  �شناف  الأ من  احلالوي  نخلة  تعترب   .�
لها  اخلالل  مرحلة  يف  ولكن  فيها  العف�شية  املواد  لقلة  وذلك  ومتر  رطب  ب�شكل  ت�شتهلك  التي  �شناف  الأ من  احلالوي  متور  تعترب   .�

طعم قاب�ض .

. غرام  كيلو   ��0 اإىل   �0 من  النخلة  اإنتاجية   .�
. النا�شع  خ�شر  الأ �شعفها  بلون  احلالوي  نخلة  تتميز   .�

. مرت   � اإىل   �.� بني  ما  احلالوي  �شعفة  �شول   .�
. وانت�شابه  بعر�شه  احلالوي  نخلة  خو�ض  يتميز   .�

. ال�شخامة  متو�شط  احلالوي  نخلة  جذع   .�
. برتقايل  اأ�شفر  العرجون  لون   .�

. كبري  البالغة  للنخلة  القطوف  عدد   .�
. قدم   �0 اإىل  ي�شل  احلالوي  نخلة  ارتفاع   .�0

. قطف   �� اإىل  وت�شل   ) قطف   �� معدل   ( احلالوي  نخلة  قطوف  عدد   .��
. غرام  كيلو   �0 اإىل   �� بني  ما  يزن  قطف  كل   .��

. م�شتديرة  وقمة  م�شتطيل  ا�شطواين  �شكل  وذات  احلجم  متو�شطة  الثمرة   .��
. غرام   � اإىل   �.� بني  ما  الثمرة  الوزن  معدل   .��

. �شم   � اإىل   �.� بني  ما  الثمرة  طول   .��
. �شم   � اإىل   �.� الثمرة  قطر   .��

. التمر  طور  يف  الداكن  والذهبي  الرطب  مرحلة  يف  الفاحت  الكهرماين  اللون  اإىل  يتحول  ثم  �شاحب  اأ�شفر  الثمرة  األون   .��
. لياف  األأ من  وخايل  و�شفاف  اللون  كهرماين  جاف  ن�شف  يكون  واأحيانا ً  لني  قوام  وذو  ال�شمك  متو�شط  الثمرة  حلم   .��

. مميزة  نكهة  وذو  حلو  الكامل  الن�شج  عند  التمر  طعم   .��

من عيوب هذا ال�شنف هي الكرم�شة اأو النتفاخ اجلزئي اأي انف�شال الق�شرة عن حلم التمرة يف بع�ض مناطق التمرة .

�شناف الطرية واأحيانا ً من الن�شف جافة  يعترب متر احلالوي من الأ

               

. اجلودة  عايل  احلالوي  ال�شنف   .�0

. امللوحة  تتحمل  احلالوي  نخلة   .��
. اجلفاف  تتحمل  احلالوي  نخلة   .��

. قليلة  لفرتة  ال�شقيع  تتحمل  احلالوي  نخلة   .��
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القيمة الغذائية  لتمر احلالوي 

مرحلة التمر مرحلة الرطب مرحلة اخلالل مرحلة اجلمري نوع التحليل 

�.�----�.���.�وزن التمرة بالغرام 
�.��----�.���.��ن�شبة النوى % 
�.���.���.��.��شكر خمتزل % 

�شفر �.���.���.��شكروز %

�.���.���.���.��شكريات كلية %
�.���.��0.���.��مواد �شلبة ذائبة كلية %

العنا�سر املعدنية لتمر احلالوي 

جاف بوتا�شيوم  وزن  غم   �00  / ملغم   ���
جاف�شوديوم  وزن  غم   �00  / ملغم   ��
جافكال�شيوم  وزن  غم   �00  / ملغم   ��

 �� ملغم / �00 غم وزن جافمغني�شيوم 

جاففو�شفور  وزن  غم   �00  / ملغم   ��
جافحديد  وزن  غم   �00  / ملغم   0.�
جافكربيت  وزن  غم   �00  / ملغم   ��
جافمنغنيز  وزن  غم   �00  / ملغم   �.�

جافكلور  وزن  غم   �00  / ملغم   ��

iraqi Barben date   شنف الرببن العراقي�

تعترب متور الرببن من التمور العراقية احلمراء اللون يف مرحلة الب�شر و البنية الداكنة يف مرحلة التمر ومتور الرببن ذات مذاق 

حلو و مريح وقوامة لني وه�ض اثناء مرحلة الرطب و التمر وتعترب متور الرببن مبكرة الن�شج وترغبه عامة النا�ض يف مرحلة الرطب 

لذا فهو ي�شتهلك يف هذه املرحلة اأما متورة فتكون معر�شة للف�شاد اإذا مل تخزن يف املخازن املربدة ويعترب الرببن من متور بغداد غري وا�شعة 

نت�شار  الأ
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مزايا متور الرببن 

مقلوب  بي�شاوي  التمرة  �شكل   .�
حممر  اأ�شفر  القمع  لون   .�

ومترا ً  رطبا ً  ي�شتهلك  التمر   .�
املربد  للخزن  ي�شلح  الثمر   .�

بنيه  البذرة  لون   .�
العف�شية  املادة  من  خالية  الثمرة   .�

لياف  الأ قليلة  الثمرة   .�
اأ�شود  اإىل  غامق  بني  التمر  لون   .�

متو�شط  التمرة  وزن  معدل   .�
عام  ب�شكل  منتفخة  التمرة   .�0
�شم   � –  �.� الثمرة  طول   .��
غم   �� –  �� الثمرة  وزن   .��

 %  ��.� اللحم  ن�شبة   .��
غم   �.�� النواة  وزن   .��

مميزة  نكهة  وذات  املذاق  حلوة  الثمرة   .��
ومترا ً  رطب  ت�شتهلك   .��

مزايا نخلة الرببن 

– متو�شط  التزهري  موعد   .�
– متو�شط  الن�شج  موعد   .�

�شنة   / كغم   ��0 –  �0 النخلة  اإنتاجية   .�
النمو  و�شريعة  متاأقلمة  النخلة   .�

�شخم  اجلذع   .�
و�شميك  طويل  ال�شعف   .�

للملوحة  مقاوم   .�
للجفاف  مقاوم   .�

للرطوبة  ح�شا�ض  غري   .�
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القيمة الغذائية لتمر الرببن 

% رطوبة   �� –  �0
غم دهون   0.�
غرام الياف   �

غرام كربوهيدرات   ��
غرام بروتني   �.�

a وحدة فيتامني  �0
B ملغم فيتامني  0.0�

Ca ملغم  ��
Fe ملغم  �.�
K ملغم  �.�

حرارية كل �00 غم متر تعطي  �سعرة   ���

iraqi ashrasi date ال�سنف اأ�سر�سي

املنطقة  يف  ال�شنف  هذا  زراعة  وتنت�شر  اللوزيه  نكهتها  بغنى  تتميز  التي  و  املمتازة  العراقية  �شناف  الأ من  اأ�شر�شي  ال�شنف  يعترب   

الو�شطى خ�شو�شا ً وقي بع�ض املناطق اجلنوبية بدرجة اأقل ثمرة هذا ال�شنف بي�شاوية ال�شكل وذات لون اأحمر م�شمر  و الثمرة  ذات 

�شناف  �شناف ال�شعودية روثانا و ال�شقعي و �شباكة ويعترب اي�شا ال�شنف ا�شر�شي من الأ حجم متو�شط واأن هذا ال�شنف ي�شابه ب�شفاته الأ

املتو�شطة الن�شج 

 

�سر�سي  مزايا نخلة وثمار الأ

. ال�شخم  بجذعها  �شر�شي  الأ نخلة  تتميز   .�
. �شواك  الأ وكثري  اللون  اأخ�شر  �شر�شي   الأ �شعف  لون   .�

. متديل  اخلو�ض   .�
. برتقايل  اإىل  اللون  اأ�شفر  العرجون   .�

. اللون  خ�شراء  اجلمري  طور  يف  الثمار   .�
. �شفراء   ) الب�شر   ( اخلالل  طور  يف  الثمار   .�

. م�شمر  اأحمر  منه  الني  واجلزء  ترابي  اأو  تبني  التمر  طور  يف  الثمار   .�
. بي�شوي  الثمرة  �شكل   .�
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. غرام   �� اإىل   � من  الثمرة  وزن   .�
. الثمرة  لب  مع  ملتحمة  الثمرة  ق�شرة   .�0

. متما�شكة  الثمرة   .��
. غرام  كيلو   �0 اإىل   �0 النخلة  انتاجية   .��

. العف�شية  املادة  لوجود  قاب�ض  طعم  لها  اخلالل  مرحلة  يف  الثمرة   .��
. لياف  الأ قليلة  الثمرة   .��

. للجفاف  مقاومة  �شر�شي  الأ نخلة   .��
. للملوحة  مقاومة  �شر�شي  الأ نخلة   .��

. لل�شقيع  مقاومة  �شر�شي  الأ نخلة   .��
. الن�شج  املتو�شطة  �شناف  الأ من  �شر�شي  الأ نخلة   .��

هتمام بهذا ال�شنف له اأهمية  هتمام الكامل ذات العالقة الر�شمية منها وغري الر�شيمة لذا فاأن الأ �شر�شي مل يالقي الأ اأن ال�شنف الأ

نه يخزن لفرتات طويلة اأ�شافة ملزاياه اجليدة . اقت�شادية خ�شو�شا ً اأثناء اخلزن لأ

القيمة الغذائية 

�شكريات خمتزلة                  �� % 

�شكروز                                          %�

جمموع ال�شكريات الكلية     �� %

مواد �شلبة ذائبة                   %��

 iraqi zahdi dates متور الزهدي العراقية

�شتهالك املبا�شر  ول لالأ �شناف العراقية انتاجا ً وت�شتهلك متور الزهدي على ق�شمني الق�شم الأ تعترب متور الزهدي العراقية من اكرب الأ

اأما الق�شم الثاين فيذهب اإىل ال�شناعات القائمة على التمور املختلفة و منها ال�شكر ال�شائل ، الدب�ض ، الكحول ، اخلل ، اخلمرية ، ..... 

اإلخ .

تي : وذلك لتميز هذا ال�شنف مبزايا جيدة جدا ً ومن اأهمها كمية ال�شكر املوجودة فيه اإ�شافة اىل ذلك يتميز ال�شنف زهدي بالأ

مزايا التمور :

. جافة  الن�شف  �شناف  الأ من  زهدي  ال�شنف   .�
. املجاورة  الدول  بزهدي  مقارنة  دبقة  غري  متورة  باأن  زهدي  ال�شنف  يتميز   .�

. طويلة  خزن  فرتات  تتحمل  باأنها  الزهدي  متور  تتميز   .�
. كلغم   ��0 اإىل   �0 بني  ما  ترتاوح  التي  و  العالية  باإنتاجيتها  الزهدي  نخلة  تتميز   .�

. اأ�شفر  الزهدي  خالل  لون   .�
. كهرماين  الرطب  لون   .�
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. فاحت  بني  اأ�شفر  التمر  لون   .�
. فاحت  ذهبي  اأ�شفر  الزهدي  متر  ع�شري   .�
. العناية  ح�شب  يختلف  الثمرة  حجم   .�

. �شم   �.� اإىل   �.� قطرها  و  �شم   � اإىل   �.� التمرة  طول   .�0
. بي�شوي  التمرة  �شكل   .��

مرحلة التمر                                            مرحلة الرطب                                            مرحلة اخلالل 

) مراحل التمر الزهدي ( 

. باللحم  ملت�شقة  التمرة  ق�شرة   .��
. التمرة  �شطح  على  بارز  القمع   .��

. اخلالل  مرحلة  يف  قاب�ض  عف�شي  مذاق  ذا  التمرة  حلم   .��
. و�شكرية  لذيذة  التمر  لب  طعم  و  نكهة   .��

. غم   �.� اإىل   �.� التمرة  وزن   .��
. حبه   ��� ي�شم  الزهدي  متر  من  الواحد  غرام  الكيلو   .��

. امللوحة  تتحمل  الزهدي  نخلة   .��
. اجلفاف  تتحمل  الزهدي  نخلة   .��

. ق�شرية  لفرتة  ال�شقيع  تتحمل  الزهدي  نخلة   .�0
. يرتدا  نتاج  الأ ولكن  العالية  امللوحة  تتحمل  الزهدي  نخلة   .��

. متو�شطة  و�شخامة  معتدل  بجذع  الزهدي  نخلة  تتمتع   .��
. منتظم  و  اللون  اأخ�شر  الزهدي  نخلة  �شعف   .��

. اللون  برتقايل  اأ�شفر  العرجون   .��
. املنطقة  وح�شب  متاأخرة  اإىل  الن�شج  متو�شطة  الزهدي  نخلة  تعترب   .��

. الف�شائل  من  به  باأ�ض  ل  عدد  الزهدي  نخلة  تنتج   .��
. العراقية  البيئة  يف  النمو  �شريعة  الزهدي  نخلة  تعترب   .��
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متور الزهدي 

القيمة الغذائية لتمور الزهدي : 

التحليل الكيماوي لتمر الزهدي مبراحلة املختلفة .

مرحلة التمر مرحلة الرطب مرحلة اخلالل مرحلة اجلمري نوع التحليل 

�.��.��.�0.��0وزن التمر / غم 
�.����0.��0.��ن�شبة النوى %
�.���.���.�----�شكر خمتزل %

�.��.��0.��----�شكروز %
�.���.�����.�ال�شكريات الكلية %

�.���.����0.��املواد ال�شلبة الكلية الذائبة %

�شفر وبداية الرطب حتتوي على خمزن �شكروزي عايل و هذه ال�شفة  األزهدي يف مرحلة اخلالل الأ التمور  باأن  من اجلدول يظهر 

وىل  ل�شالح متر الزهدي م�شتقبال اإذا ا�شتطاع الباحثون من تثبيت هذه الن�شبة و ا�شتخال�شها وخ�شو�شا ً اأن متور الزهدي حتتل املرتبة الأ

اأح�شائيات  % من متور العراق املنتجة بينما ت�شري   ��.� اأي بن�شبة  ��0.��� الف طن  ��00 حيث بلغت  اأح�شاء  يف العراق ح�شب 

���� اإىل اأن انتاج الزهدي بالعراق بلغ ��0.��� الف طن وهذا يدل على الزيادة امل�شطردة لهذا ال�شنف يف العراق ب�شبب كفاءة هذا 
ال�شنف من حيث النمو و التكاثر وتكيفه للمناخ العراقي .

Khadrawi date ال�سنف خ�سراوي

تنت�شر زراعة هذا ال�شنف يف املنطقة الو�شطى و اجلنوبية من العراق وله عدة ت�شميات منها خ�شراوي ب�شرة اأو خ�شراوي منديل ويعد 

متر اخل�شراوي من التمور التجارية التي كان لها موقعا ً جيدا ً يف ال�شوق العاملية ولكن احل�شار اجلائر على العراق اثر كثريا ً على هذه 

ال�شلعة الغذائية واأن مكانته كانت تاأتي بعد ال�شنف حالوي يف التجارة .

  

  مرحلة الرطب            رطب غري مكتمل          خالل ) الب�شر (       

  مزايا نخلة ومتر اخل�سراوي : 

. اللون  اأخ�شر  اجلمري  ثمرة  لون   .�
. بخ�شره  م�شوب  اللون  اأ�شفر  اخلالل  ثمرة  لون   .�

. بخ�شرة  وم�شوب  مغرب  و  حممر  بني   ) الرطب   ( النا�شجة  الثمار  لون   .�
. داكن  اأحمر  التمر  لون   .�

. النا�شجة  الثمار  مرحلة  يف  تدريجيا ً  يختفي  عف�شي  اخلالل  مذاق   .�
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. القاعدة  م�شتدير  الذنب  خمروط  و  بي�شوي  الثمرة  �شكل   .�
. الثمرة  �شطح  ومب�شتوى  مائل  اللون  اأ�شفر  القمع   .�

. �شم   � اإىل   �.� الثمرة  طول  متو�شط   .�
. �شم   �.� اإىل   � الثمرة  قطر   .�

. احلرارية  الختالفات  ب�شبب  الثمرة  حلم  عن  منف�شلة  حيان  الأ اأكرث  ويف  وه�شة  ال�شمك  متو�شطة  الق�شرة   .�0
. لني  الثمرة  قوام   .��

. ملم   � اإىل   � الثمرة  حلم  �شمك   .��
. ذائبة  حالوتها  من  الثمرة   .��

. لياف  الأ قليلة  الثمرة   .��
. مميزة  نكهة  ذات  الثمرة   .��

. الطعم  لذيذة  الثمرة   .��
. غم   � الثمرة  وزن   .��

. الثمرة  وزن  % من   �� النوى  ن�شبة   .��
. فاحتة  �شمراء  النواة  لون   .��

. والن�شج  زهار  الأ مبكر  ال�شنف   .�0
. كغم   ��0 اإىل   �0 النخلة  اأنتاجية   .��

. خم�شر  اأ�شفر  العرجون  لون   .��
. متو�شط  العرجون  طول   .��

. ومت�شابك  متديل  و  اللون  اأخ�شر  ال�شعف   .��
. �شواك  الأ عديدة  النخلة   .��
. ال�شخامة  متو�شط  اجلذع   .��

القيمة الغذائية لل�شنف خ�شراوي 

التمرالرطباخلالل ) الب�شر(مرحلة اأجلمري

غم وزن الثمرة   �0.��.���.��.�
�.���.��.���.��% النوى 

اأحادية �.���.��.�----% �شكريات 
ثنائية �شفر�.���.��----% �شكريات 

كلية �.���.���.��----% �شكريات 
كلية ذائبة  �.��00.���.��----% مواد 

%�.�------------% بروتني

عنا�شر اأخل�شراوي ملغم / �00 غم متر 

na                           ��
K                            �0�
Ca                           ��
Mg                          ��
p                             ��
Fe                           �.�

Cu                           0.�
Zn                          0.�
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Khsab dates شنف اخل�شاب�

و�شط وتتميز نخلة اخل�شاب بجمال  تعترب متور اخل�شاب من التمور العراقية والتي تنت�شر زراعتها يف الب�شرة ومنطقة الفرات الأ

نحناء كما اأن ال�شنف اأخ�شاب من التمور احلمراء اللون يف مرحلة الب�شر علما ً اأن هذا  جذعها ال�شخم واأنت�شار �شعفها املتديل و املتو�شط الأ

ال�شنف ينت�شر ب�شكل كبري حاليا ً يف دول اخلليج وهو ذو اأنتاجية جيدة و عالية علما ً باأن هذا ال�شنف ي�شتهلك عموما ً يف مرحلة الرطب 

مرحلة الرطب الكاملة                               رطب غري مكتمل                                              خالل

مزايا متور اخل�شاب 

. الرتبة  نوعية  على  بالعتماد  فاحت  احمر  اأو  داكن  اأحمر  الب�شر  لون   .�
. ال�شكل  خمروطي  والذنب  مقلوب  بي�شوي  ال�شكل   .�

. الطعم  عف�شي  منه  الب�شر   .�
. متو�شطة  لياف  الأ  .�

. حممر  بني  الرطب  لون   .�
. غامق  بني  التمر  لون   .�

. التمر  و  الرطب  مبرحلة  ي�شتهلك   .�
. �شخم  النخلة  جذع   .�

. مزرق  اأخ�شر  ال�شعف   .�
. وق�شري  وغليظ  كثري  �شواك  الأ عدد   .�0

. متديل  و  وعري�ض  طويل  اخلو�ض   .��
. الن�شوح  متاأخر   .��

. مر�شعا ً  �شكال ً  عاملة  اللب  نحو  تتكم�ض  اخلارجية  الق�شرة   .��
و. �شمعية  بغرة  اللون  اأخ�شر  ال�شعف   .��

. عري�ض  اخلو�ض   .��
. الطول  متو�شط  ال�شعف   .��

. غليظ  اجلريد   .��
. العدد  وكثري  جدا ً  طويل  اإىل  ق�شري  ال�شوك   .��

. جدا ً  جيدة  الثمار  نوعية   .��
. متاأخر   .�0

. للملوحة  مقاوم   .��
. للجفاف  مقاوم   .��

. لل�شقيع  قليال ً  مقاوم   .��
. للرطوبة  مقاوم   .��
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Zagloul date  ال�شنف زغلول

حمر و الطعم اجلميل و التي ت�شتهلك على �شكل ب�شر ورطب  �شنف زغلول من اأ�شناف التمور الطرية امل�شرية ال�شهرية ذات اللون الأ

ومتر وتعترب ثمار ال�شنف زغلول من الثمار ذات احلجوم الكبرية 

مزايا متر الزغلول 

. م�شتديرة  قاعده  و  م�شحوبه  قمه  وذات  م�شتطيلة  و  ال�شكل  اأ�شطوانية  الثمرة   .�
. احلجم  كبرية   .�

النمو  اأكتمال  عند  زاهي  اأحمر  اللون   .�
. بالثمرة  ملت�شق  اللون  اأ�شفر  القمع   .�

. ال�شمك  متو�شط  الثمرة  حلم   .�
. اللياف  قليل   .�

العف�شية  املواد  من  خايل   .�
. الطعم  حلو   .�

�شم   � اىل   � الثمرة  طول   .�
�شم   � اىل   �.� القطر   .�0

غرام   �� اىل   �� بني  ما  الوزن   .��
النمو  اكتمال  عند  ي�شتهلك   .��

وا�شحة  تعاريج  ذات  البذرة   .��
اللون  بنية  الن�شج  عند  الثمرة   .��

. %  �0 ال�شكريات  ن�شبة   .��
. %  �.0� التانني  ن�شبة   .��

مزايا نخلة الزغلول 

نوعما  �شخمة  النخلة   .�
نحناء  الأ متو�شط  ال�شعف   .�

مغرب  و  متديل  اخلو�ض   .�
اأخ�شر  ال�شعف  لون   .�

العدد  قليلة  و  ق�شرية  �شواك  الأ  .�
برتقايل  اإىل  اأ�شفر  العرجون   .�

املو�شم  و�شط  التزهري  موعد   .�
املو�شم  و�شط  الن�شج  موعد   .�

حبه   �� واأحيانا ً  حبه   �0 بحدود  ي�شم  الزغلول  من  الواحد  الكيلو   .�
غرام  كيلو   ��0 اإىل  غرام  كيلو   �� بني  ما  النخلة  انتاجية   .�0
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akhlas date   ال�شنف اإخال�ض

ال�شنف اإخال�ض من اأ�شناف التمور اخلليجية و ال�شعودية امل�شهورة وذات ال�شمعة الطيبة عامليا ً من حيث احلجم و احلالوة اإ�شافة ً اإىل 

نتاج اإذا مت العتناء بها قد ت�شل اإىل ب�شعة مئات الكيلو غرامات  اإن النخلة اإخال�ض غزيرة الإ

        رطب                                              خالل

خال�ص  مزايا متر الإ

غرام   �0 اإىل   � خال�ض  الإ متر  حبة  وزن   .�
�شم   �.� خال�ض  الإ ثمرة  طول   .�
�شم   �.� خال�ض  الإ ثمرة  قطر   .�

احلجم  املتو�شطة  الثمار  من  خال�ض  الإ ثمرة   .�
فاحت  بني  التمر  و  كهرماين  اإىل  فاحت  برتقايل  اأ�شفر  الثمرة  لون   .�

متطاول  بي�شاوي  الثمرة  �شكل   .�
.  ) الب�شر   ( اخلالل  مرحلة  يف  لياف  والأ الدباغية  املواد  من  خالية  الثمرة   .�

املذاق. حلوة  الرطب  و  التمرة   .�
. كل  الأ عند  ه�ض  الثمرة  قوام   .�

مميز  طعم  و  نكهة  ذات  التمر   .�0
. التمرة  و  الرطب  مرحلة  يف  ال�شنف  هذا  ي�شتهلك   .��

. بالتربيد  يخزن  ال�شنف  هذا  رطب   .��

خال�ص  مزايا نخلة الإ

. الن�شج  و  التزهري  يف  املتو�شطة  و  املبكرة  غري  �شناف  الأ من  خال�ض  الإ نخلة  تعترب   .�
. طويل  اإىل  متو�شط  ال�شعف   .�
. زاهي  اللون  اأخ�شر  ال�شعف   .�

. احلجم  متو�شط  اخلو�ض   .�
. ومتينة  طويلة  اإىل  ق�شري  �شواك  الأ  .�

العدد  كثرية  �شواك  الأ  .�
. غرام  كيلو   �0 اإىل   �0 بني  ما  النخلة  اإنتاجية   .�

. جيدة  بكميات  ف�شائل  تعطي   .�
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القيمة الغذائية 

مرحلة التمرمرحلة الرطبنوع التحليل

�.��� % رطوبة 
��.���.0% رماد 

خمتزلة  �.��0.��% �شكريات 
غري  �شلبة  % مواد 

�.��.��سكرية 
الكلية  �.���.��% ال�شكريات 

خال�ص  ال�سفات الفيزياوية لتمرة الإ

مرحلة التمرمرحلة الرطب

��.���.�الوزن غم 
�.��.�احلجم �شم 

�.���.��لب التمر % 
�.���.��نوى % 

��.���.�القطر �شم 
�.���.�الطول �شم 

رطب اخال�ض

 aL-madina ajwa شنف عجوة املدينة�

عجوة املدينة �شنف عربي �شعودي له مكانه مرموقة ما بني التمور ن�شرا لزيادة الطلب عليها و ارتفاع اأ�شعارها وذلك جلودتها الغذائية 

نها تزرع يف مدينة الر�شول وت�شري الدرا�شات اىل اأن عجوة املدينة  وبيان ف�شلها يف اأحاديث �شحيحة رويت عن الر�شول )�ض( وهي نادرة لأ

غذية ب�شبب �شهول متثيلها يف اجل�شم اإ�شافة اإىل فوائدها ال�شحية الكثرية . هي اأف�شل من اأنواع الأ
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مزايا نخلة و متر العجوة 

اللون  خ�شراء  اجلمري  ثمرة  لون   .�
اأحمر  الب�شر  لون   .�

اأ�شود  اإىل  اللون  ك�شتنائي  التمر  لون   .�
�شم   �.� اإىل   � الثمرة  طول   .�

�شم   � قطرها   .�
الثمرة  �شطح  م�شتوى  عن  ومنخف�ض  فاحت  اأحمر  القمع   .�

فاحت  بني  البذرة  لون   .�
غم   �.� اإىل   �.� الثمرة  وزن   .�

التجاعيد  وقليلة  خفيفة  الثمرة  ق�شرة   .�
العف�شية  املادة  لتواجد  قاب�ض  الب�شر  مرحلة  يف  الثمرة  طعم   .�0

وه�ض  لني  التمرة  قوام   .��
فاحت  بني  البذرة  لون   .��

املنورة  املدينة  يف  القدمية  و  امل�شهورة  �شناف  الأ من  يعترب   .��
الذنب  وخمروطي  ق�شري  بي�شوي  الثمرة  �شكل   .��

مميزة  نكهة  وذو  لذيذ  و  حلو  الثمرة  مذاق   .��
باللب  ملتحمة  الق�شرة   .��

احلجم  متو�شط  النخلة  جذع   .��
اأخ�شر  ال�شعف  لون   .��

اأ�شفر  العرجون  لون   .��
متو�شط  �شواك  الأ عدد   .�0

املو�شم  و�شط  التزهري  موعد   .��
املو�شم  و�شط  الن�شج  موعد   .��

للجفاف  مقاوم   .��
للرطوبة  مقاوم   .��
للملوحة  مقاوم   .��
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الف�شل ال�شاد�ض

بيئة النخيل

الكائنات  النخيل كائن حي حال  نتاج و�شجرة  الإ و  والتكاثر  للنمو  املالئمة  البيئة  له  اإذا مل تتوفر  ت�شتمر  ي كائن ل  اأن احلياة لأ

خرى يجب اأن تتوفر لها الظروف من : تربة ، هواء ، حرارة ، �شوء ، رياح ، مياه ، عنا�شر غذائية . الأ

 احلرارة                                                                                                                                                                                ا�شمده

الرياح                                                                                                                                                                                    �شوء 

هواء                                                                                                                                                                                        مياه

تربه                                                                                                                                                                                      عنا�شر غذائية

 Climate and Cycle of Vegetation اأ-املناخ و النمو اخل�شري

  النخيل كما هو معروف �شجرة فاكهة للمناطق احلارة اجلافة و ال�شبه اجلافة ولطبيعة هذه ال�شجرة اإمكانيات وا�شعة للتاأقلم ب�شبب 

تغايرها الوا�شع، لذا ترى اأنها تنمو يف بع�ض املناطق الطرفية.

يعترب النخيل من النباتات املحبة للحرارة )Thermophile( حيث اإن ن�شاطه اخل�شري يبداأ من الدرجة احلرارية �+ اإىل �0+م 

)vegetation (شناف والظروف املناخية املحلية و عموما تعترب�0ْم ب�شورة عامة هي نقطة ال�شفر والبداية لنمو النبات� ح�شب الأ

عظم بلغ يف درجات حرارية )�0م( وي�شتقر هذا  و التجارب التي اأجريت يف indio كاليفورنيا )Usa( ت�شري اإىل النمو اخل�شري الأ

النمو اخل�شري ولكن الهبوط اأو النخفا�ض يكون عند الدرجة احلرارية )��-�0م(.

اإن احلرارة الداخلية ل�شجرة النخيل  والتي تقا�ض يف الربعم النهائي ل تعاين تغريات حرارية يومية حيث اأن الفروقات ب�شيطة 

جدًا وترتاوح ما بني )�-�م( بينما احلرارة اخلارجية ل�شجرة النخيل تعاين تغريات حرارية معكو�شة .

ن احلرارة تكون على اأقل ما يكون واأما احلرارة الداخلية العظمى تكون عند  اإن احلرارة الداخلية الدنيا تكون يف بداية النهار لأ

ن احلرارة تكون على اأعلى ما يكون كما اأن الفروق اأو الختالف بني درجة احلرارة اخلارجية والداخلية يف  ال�شاعة )�-�( بعد الظهر لأ

بداية النهار يكون )��-��م( ويف ال�شاعة �-� يكون الفرق بحدود )��-��م(.

عملية  جــراء  مــن  وكــذلــك  النهائي  بالربعم   ) )املغلفة  واملحيطة  احلامية  ن�شجة  الأ ب�شبب  تــاأتــى  املنتظمة  احلماية  هــذه 

. ) transpiration(النتح

معتدلة وخالل  برودة  يتحمل  ولكنه  ر�شية  الأ الكرة  من  املناطق احلارة  العالية يف  ي�شتطيع من حتمل درجات احلرارة  النخيل  اأن 

اأطراف  تاأثرت  كاليفورنيا  ففي  الربودة  فرتة  وعلى  �شناف  الأ على  يعتمد  الربودة  تاأثري  وان  الطرفية،  املناطق  بع�ض  يف  حمددة  فرتة 

�شرار اإل يف درجة )��-م( وعمومًا  �شفل عند درجة حرارة )�-�م( بينما يف املغرب العربي مل يالحظ نف�ض الأ ال�شعف القاعدي الأ
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فاأن جميع ال�شعف يتيب�ض اأو يجف عند درجة )��-م( ما عدا �شعف القلب وعند زوال تاأثري الربودة يعود النبات للنمو مرة اأخرى، ففي 

اجلزائر �شنة ���� تعر�ض النخيل ملوجة برد )��-م( ويف �شنة -���� ���� تعر�ض نخيل اجلزائر ملوجه برد اأخرى )�.��-م( 

ويف �شنة ���� تعر�ض نخيل كاليفورنيا ملوجة برد )��-م( وكل هذه املوجات مل توؤثر على حياة النخيل حيث اأنها قاومت هذه الظروف 

ال�شتثنائية وباأ�شرار ب�شيطة علمًا باأن النخيل اليافع يقاوم الربودة اأكرث من احلديثة ، كذلك فان الربودة لها تاأثري على النمو اخل�شري 

خرى ل تتاأخر اإذا تعر�شت النخيل ملو�شم �شتوي بارد ، كما اأنه ل يف�شل زراعة  ولكنها ل ت�شبب اأ�شرار ، كما واأن ظاهرة التزهري هي الأ

متار مثل ب�شاتني العراق  النخيل يف مناطق عالية )مرتفعة ( عن �شطح البحر ويف�شل اأن يكون مب�شتوى �شطح البحر اأو اأعلى منه ببع�ض الأ

تكون  حيث  تون�ض  جنوب   Djerid واجلريد   kebile والقيبلي tozer اأو توزر nefta  اأو دون م�شتوى �شطح البحر مثل ب�شاتني نفتة

ردن  والواقع يف منخف�ض البحرامليت والذي يبلغ  منخف�شة عن م�شتوى �شطح البحربـ )��-�0م(كما اأن الب�شتان امل�شهور Jericho يف  الأ

انخفا�شه  )��0( م عن �شطح البحر.

Goubone حيث اأن متور هذا  اأما اأعلى ارتفاع لب�شتان نخيل فهو يف ت�شاد حيث يرتفع ب)��00م( فوق �شطح البحر يف منطقة 

الب�شتان تن�شج بعد �شهرين مقارنة مع ب�شتان لرجيو Largeau يف اأ�شفل مرتفعات تاب�شتي)tibesti( حيث تكون ارتفاعها )���م( 

عن �شطح البحر. 

اإن ظاهرة التزهري لدى النخيل ينطلق بعد فرتة بروده و عندما تبداأ درجة حرارة  اجلو بالرتفاع  وعندما تبلغ درجة حرارة ال�شفر 

للتزهري ، كما اأن خروج النورات الزهرية يكون اأكرث اأو اأقل انتظامًا بالعتماد على فرتة التزهري والتي ترتاوح ما بني )�0-�0( يوم اأو 

زهار يف بع�ض املناطق وبع�ض الب�شاتني يف العامل: تكون اأطول عندما تكون درجة احلرارة اليومية واطئة، اجلدول التايل يو�شح وقت الأ

العراق      /       منت�شف اآذار-ني�شان

اأعايل م�شر /      منت�شف اآذار

موريتانيا     /      �شباط

اجلزائر     /      منت�شف اآذار منت�شف ني�شان

اأ�شبانيا       /      ني�شان

ردن      /       منت�شف اآذار  الأ

مارات    /      منت�شف اآذار  الإ

ال�شعودية    /     نهاية �شباط- منت�شف اآذار

زهار اإىل نهايتها يف اجلزائر معدل درجة احلرارة اليومية  ��/��  اأما معدل درجات احلرارة اليومية فاأنها تتغري من بداية دورة الأ

م اإىل �0 م .

ويف موريتانيا معدل درجة احلرارة اليومية ��م اإىل ��م .

اأما معدل درجة احلرارة اليومية واملعتربة كدرجة اأزهار فاجلدول التايل يو�شح معدل درجات التزهري .

اأ�شبانيا ��م

العراق ��م

موريتانيا- اأتار ��م

موريتانيا- كانكو�شا 

�شناف والظروف املناخية وترتاوح ما  ثمار للنخيل تبداأ من بداية العقد وتنتهي يف ن�شج التمور وفرتتها تتغري ح�شب الأ اأما فرتة الإ

بني ��0 يوم اإىل �00 يوم .

اجلزائر ��0 يوم 

العراق ��� يوم وتعتمد على الفرتة و على الن�شف

مورتانيا ���-��0 يوم 

اإن اأثمار النخيل يكون يف اأف�شل حالة ال�شنة التي يكون فيها اجلو اأكرث حرارة والرطوبة الن�شبية واطئة وعدمية املطر.

حرارة الثمار ) الن�شج ( 

ثمار ) الن�شج ( هذا املعيار يتعلق مبجموعة معدل  جل درا�شة اإثمار النخيل فيف�شل ا�شتعمال الدليل احلراري اأو ما ي�شمى بحرارة الإ لأ

حيان احلرارة املعتربة للنمو )ك( �شفر للنمو وهي )�0م(  احلرارات اليومية خالل الفرتة املتعلقة )الن�شج( والتي بها يحذف يف بع�ض الأ

ثمار ك �شفر وهي ��م اأو تلك املعتربة لالأ

.)W-t-swingle( 
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اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

الدليل احلراري لبع�ص ب�ساتني العامل

الدليل احلراري املقاطعة / الدولة

 ����الب�شرة / العراق 

���0اأثار / مورتانيا 
����توركوت / اجلزائر 
���0القنطرة / اجلزائر

���اأ�شبانيا
ردن اأعلى من ���0 مالأ

اإن الدليل احلراري ي�شمح بتحديد اأو تعيني اإمكانيات مناطق النخيل و موا�شفاتها و�شفاتها املناخية القريبة وحتديد جهاتها كما اأن 

ثمار ل�شنوات كثرية ومتتالية لغر�ض التنبوء باحلا�شل ، فعلى �شبيل املثال اإن النخيل يف موريتانيا خ�شو�شًا  الدليل احلراري يثبت دورات الإ

���� بينما نرى اإن  طلنطي )نواك�شط ( والتي تتمتع مبناخ �شاحلي لطيف يكون فيها الدليل احلراري  يف منطقة ال�شاحل للمحيط الأ

���0 بذلك فان نخيل نواك�شط ل ينتج متور  اأن الدليل احلراري فيها يكون  املناطق الداخلية البعيدة عن ال�شاحل يف موريتانيا نرى 

ت�شل اإىل الن�شج الكامل ب�شبب النق�ض احلراري وهذا يو�شح خ�شو�شية �شنف النخيل حيث ل ميكن زراعة �شنف يحتاج اإىل دليل حراري 

. املتو�شط  دون  النوعية  تكون  حيث   ��00 لها  احلراري  الدليل  منطقة  يف   ��00

موا�سفات بع�ص الب�ساتني

ياممدة الثمارالب�شتان فرتة الأ

معدل احلرارة 

ثمار  ومعدل الإ

)الن�شج(

معدل احلرارة 

ال�شنوي
الدليل احلراري

�����������-��0ماي�ض/اكتوبرب�شرة/العراق
����0.���.��0�0اآذار/متوزاأثار/مورتانيا

������.���.����0ماي�ض/اكتوبرتوركوت/اجلزائر
���0.���.����0ماي�ض/اكتوبرلهوت/اجلزائر

����0.���.��0�0اآذار/متوزباليما

باأ�شعة  امل�شيئة  املناطق  ، حيث ينت�شر ب�شكل كبري يف  ال�شم�ض  األيف ل�شوء  اأخرى فهو  اأو بعبارة  لل�شم�ض  النخيل ب�شورة عامة حمب 

ال�شم�ض القوية ، حيث ت�شتفيد النخلة من اأ�شعة ال�شم�ض يف عملية الرتكيب ال�شوئي كذلك يف اإنتاج التمور وتكون ال�شتفادة كاملة من 

ع�شاء اخل�شرية لياًل اأو يف اجلو الغائم بطيء لهذا يف�شل عند زراعة النخيل اأن يكون باأبعاد  �شعة الفوق البنف�شجية لذا نرى منو الأ الأ

جيدة ت�شمح ل�شوء ال�شم�ض من املرور من خالل ال�شعف املت�شابك علمًا باأن الظل ل يالئم اإن�شاج التمور،  ولكن يالئم  منو الف�شائل املوجودة  

زهار ، حيث اأن الرطوبة العالية ت�شاعد يف تعفن  ثمار وفرتة الأ م ، كما اأن نخلة التمر ح�شا�شة لرطوبة اجلو خالل فرتة الإ يف اأ�شفل الأ

النورات وتعرقل عملية التلقيح وحمفزة لنمو حبة اللقاح واأن الرطوبة* العالية اأي�شا تقلل من عملية نتح التمور وبذلك تعمل على عدم 

ن�شاج حيث تبقى التمور م�شبعة باملاء و اأحيانا تت�شقق واللب املالم�ض للهواء �شوف يتخمر ويتعفن. الإ

جواء بع�ص الب�ساتني معدلت الرطوبة الن�سبية لأ

�شط العرب�0%-%��

املنطقة ال�شاحلية / تون�ض%��

جنوب اجلزائر%�.��-�0%

بور �شعيد / م�شر%��

دلتا النيل/ م�شر%��

اآثار/ موريتانيا %��
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 اإذًا فان التمور تكون يف اأف�شل �شورها عندما تكون الرطوبة الن�شبية معتدلة ، اأما يف املناطق الرطبة وخا�شة يف الناطق ال�شاحلية 

فالتمور تكون متو�شطة النوعية لينة ملحتواها املائي العايل ، وخزنها يكون �شعب اأما يف املناطق اجلافة نرى اأن التمور جتف وتكون ذات 

نوعية و�شط .

مطار  ب- الأ

مطار يجب اأن تكون مو�شمية وقليلة ففي املناطق اجلافة و�شبه اجلافة لي�ض هناك اأية م�شكلة بينما يف املناطق التي تقع يف حو�ض  الأ

مطار التي ت�شقط يف غري وقتها مثاًل يف اخلريف عندما تكون الثمار منفتحة  بي�ض املتو�شط فنظام املطر يكون �شتوي ، لكن الأ البحر الأ

مطار ت�شبب اأ�شرار كبرية ومبا�شرة يف املح�شول وتكون نتيجتها ت�شقق غالف الثمرة و�شقوطها ب�شبب ارتفاع الرطوبة الن�شبية  فهذه الأ

التي تعاين من كرثة  الظاهرة وخ�شو�شًا يف اجلزائر  اأمثلة كثرية على هذه  اليومية وهناك  للهواء وكذلك لنخفا�ض درجات احلرارة 

مطار ال�شاقطة خالل فرتة التزهري ت�شرع من عملية التلقيح قبل ميعادها ، كما وحتدد العقد وقد  مطار املباغتة والفجائية كما اأن الأ الأ

اأثبت pereau-leroy اإىل اأن املطر الذي ي�شتمر )�( �شاعات بعد عملية التلقيح ل تاأثري له على العقد بينما املطر امل�شتمر على النورات 

وملدة )�0-��( �شاعة فان ن�شبة العقد تكون منخف�شة )��-�0%(.

مطار يكون �شيفي حيث كلما اجتهنا من ال�شمال اإىل اجلنوب فان  اأما جنوب ال�شحراء ويف املنطقة ال�شتوائية املدارية فان نظام الأ

اأما  مطار  الأ مو�شم  قبل  التمور  جني  يتم  ال�شحراوية  املناطق  ففي   ، مبكر  جدًا  املطر  و�شقوط  تقل  اجلاف  املو�شم  وفرتة  تزداد  كميته 

ولكن  النبات  على  معلقة  العذوق  تكون  وعندما  ومبكرة  قليلة  بكميات  ولكن  مطار  الأ �شقوط  فيمكن  ال�شحراوية  ال�شاحلية  املناطق  يف 

sahelo-( شرار تكون حمدودة ، كما هي احلال يف ب�شاتني الب�شرة اأو ب�شاتني اخلليج العربي اأو يف املناطق ال�شاحلية ال�شحراوية� الأ

.  )saharienne
ثمار تكون خمتلفة اأو م�شطربة  ب�شبب العوامل املناخية وخ�شو�شًا درجات احلرارة  يف منطقة )sahelo-saharienne( دورة الإ

حيث نرى معدل احلرارة اليومي يبقى دائمًا اأعلى من )��م( وهذا يعني اأعلى من درجة ال�شفر للتزهري اأما يف املنطقة ال�شمالية يالحظ 

وىل من الثمار ق�شرية ترتاوح  زهار الفو�شى ل ي�شمح بالثمار العتيادي ، حيث تكون الدورة الأ ثمار ولكن هذا الأ وجود دورتني من الأ

مدتها من ��0-��0 يوم وحا�شل التمور غزير ولكن ذو نوعية و�شط .

اأما الدورة الثانية لالثمار فتكون اأطول وترتاوح ما بني ��0-�00 يوم واحلا�شل يكون اأقل غزارة والعقد يكون ن�شبته اأقل ب�شبب 

مطار والنوعية تكون اأف�شل . الأ

ج- الرتبة

عمومًا يجب توفر الرتب الرملية الطينية وميكن اأن تزرع بالرتب الرملية علمًا اأن النخيل على العموم قليل املتطلبات ولكن اإذا توفر 

فالرتب  لذا  تقل  اإنتاجيته  فان  وبالتايل  اأ�شعب  يكون  منوه  فان  اجليدة  العوامل  تتوفر  مل  اإذا  اأما  اأف�شل  منوه  كان  اجليدة  العوامل  له 

ال�شاحلة لنمو النخلة هي الرتب التي توؤمن للنخلة العمق الكايف لتمكني اجلذور و متكني النخلة واأن يكون قوام الرتبة مالئم لمتداد 

 Fe- Ca- K- p- n-  ، ال�شرورية  الغذائية  بالعنا�شر  الرتبة غنية  اأن تكون  للهواء بتخللها كما يجب  ب�شهولة وي�شمح  فيها  اجلذور 

Zn- Br- s- na- Mn- Co- ci واأن تكون متوازية وغري حمتوية علىالكميات الزائدة من الكاربونات و الكلوريدات  والكربيتات 
كما يف�شل اأن تكون الرتبة ذات رطوبة مالئمة لتمكني اجلذور من امت�شا�ض غذائها من املحلول املخفف املنا�شب كذلك يف�شل اأن حتتوي 

ر�ض ، وعمومًا فان تربة الب�شرة  الرتبة على املادة الع�شوية وكذلك اجلزء احلي كالبكترييا والفطريات واخلمائر والربوتوزوا ودودة الأ

يف العراق تربة طينية �شبيهة برتبة وادي النيل الر�شوبية و�شاحلة لنمو النخيل فيها وكذلك نرى اأن النخيل تكرث زراعته يف ترب غرين 

نهر جلنوب املغرب حيث تكون موؤلفة من طبقات رملية وطينية متبادلة اأو متعاقبة . الأ

كما تتميز ترب جنوب النبجاب الر�شوبية بنخيلها اجليد نتيجة تربتها الرملية اخلفيفة اإىل الطينية واملحتوية على ن�شب عالية 

نها رملية طينية كذلك ملوقعها  نهار تعترب اأف�شل تربة لزراعة النخيل وذلك لأ من الكل�ض ، وعلى العموم فان الرتبة العراقية املحاذية لالأ

املرتفع عن م�شتوى ماء النهر اإ�شافة اإىل �شهولة ال�شرف ، ويتميز نخيل الرتب اجليدة بقوته ون�شاطه وانتاجه.

ثمار ينتظم اإذا قلت امللوحة عن %�.0 ويف البقاع التي تكت�شي  يتوقف ال اإذا �شربت جذورها يف تربة ملوحتها تقل عن %� والأ

ثمار  اأما  تربتها ال�شطحية بطبقة ملحية بينما تربتها التحتية تقل ن�شبة اأمالحها عن %�.0 فان النمو يكون بطيئًا و�شعيفًا كما يقل الإ

مالح على �شطح الرتبة وتراكمها هناك ل يوؤثر  اإذا كانت اأمالح الرتبة عن %0.� فان الثمر يقل اأو ينعدم ويتوقف النمو ، وان ظهور الأ

على النخيل ومنوها ما دامت جذورها نامية يف منطقة قليلة امللحة ن�شبيًا ، ولكن يف مثل هذا الو�شع اذا حدث مطر غزير فان ال�شرر يكون 

مالح وينزلها اإىل منطقة منو اجلذور فيهلكهما ، ولقد حدث عام ���� بالقرب من مقاطعة مرزوق باجلزائر اأن  ن املطر يذيب الأ فادحًا لأ

هلكت ��000 نخلة نتيجة مطر دام �شبعة اأيام مبنطقة نخل كانت تربتها مك�شوة بق�شرة ملحية كثيفة ، كما ولوحظ اأن النخل املغرو�ض 

يف بع�ض املناطق يف م�شر ويف تربة حتتوي على %��.0 اإىل %��.0 من اأمالح الكلوريد بينما حملول ماء الرتبة املاأخوذة من منطقة  

املغرو�شة يف تربة خالية من مثل  انتعا�شًا من  اأقل  ، كانت تبدو  مالح  الأ %�.� من  اأو  باملليون  ��000 جزء  اجلذور كان يحتوي على 

مالح . هذه الأ

اعتيادية عندما تكون حمتويات  ب�شورة  ويثمر  ينمو  النخل  اإن  Chevalier يف تورغوت باجلزائر  �شفالية   درا�شات  اأظهرت  وقد 
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مالح الكلوريدات والكربيتات اأقل من ��000 جزء بامليليون ، ويكون النخيل يف حالة هالك و موت عند بلوغ حملول  حماليل الرتبة لأ

الرتبة ��000 جزء باملليون.

اأخرى  درا�شات  اأ�شارت  وكذلك  املجهول  و  احلالوي  ل�شنفي  املثمر  النخيل  على  امللوحة  تراكيز  اختالفات  تاأثري  لدرا�شة  جتارب  ويف 

اأن جذور  ، ي�شتدل من التجربة على  اأكرث حتماًل للملح من ال�شنف دقلة نور ولكن بن�شبة ب�شيطة  مقارنة بني النخل يف �شنف املجهول 

النامي بالقطع  ال�شعف اجلديد بالف�شيل  اأما معدل منو   ، امللح  امللحي م�شتثنية امت�شا�ض  املاء من املحلول  النخلة با�شتطاعتها امت�شا�ض 

خرية من التجربة ،بلغت الن�شبة املئوية ملعدلت  املزود ماوؤها بامللح فكان يتناق�ض كلما ازداد تركيز امللوحة ، وخالل الثمانية اأ�شابيع الأ

منو ال�شعف عند مقارنتها بنمو ال�شعف بالقطعة املحايدة كما يلي : �0 للمعاملة ب )�000( جزء باملليون ، �0 للمعاملة ب)��000( 

جزء ، �� للمعاملة ب)��000( جزء ،�� للمعاملة 

 ب)��000( جزء ، وقد اأظهرت الف�شائل مقاومة للرتاكيز التي تتجاوز )�000( جزء باملليون ، ل ميكن اعزاء �شبب النق�ض يف 

ن الزيادة كانت تافهة تقل عن %�.0 حتى يف خو�ض الف�شيل النامي  برتكيز ��000 جزء باملليون  النمو اإىل زيادة )الكلور(  باخلو�ض لأ

زموزي للمحلول ، واأهم طريقة للعناية بالنخلة  ومن املحتمل اأن يكون امللح قد �شبب انخفا�شًا يف امت�شا�ض املاء ب�شبب ارتفاع ال�شغط الأ

هي ال�شيطرة على الرطوبة واملحافظة على خ�شوبة الرتبة .

د- الت�سميد

معظم العنا�شر الغذائية ميكن للنخلة من اأخذها من مياه الري و من الدرا�شات املتي�شرة يف العامل عن ت�شميد النخيل تظهر وجهات 

نظر متناق�شة كليًا فمنهم من يو�شي بعدم �شرورة ت�شميد النخيل ب�شبب اأن النخلة تاأخذ معظم العنا�شر التي حتتاجها من ماء الري واأن 

النخلة تنمو با�شتمرار خالل ال�شنة وجمموعها اجلذري وا�شع ن�شبيًا وي�شتوعب م�شاحة كبرية من الرتبة يف حني ت�شرف بع�ض البلدان 

خرى مبالغ منا�شبة �شنويًا على ت�شميد النخيل وحت�شل على زيادة  وا�شحة يف احلا�شل  ، لذلك فمن ال�شروري تثبيت مثل هذه النقاط  الأ

�شرار التي تلحق بجذور النخلة من هذه  يف كل بلد يعطي ال�شماد بحلقة حول النخلة بل يحفر �شنويًا ¼ الدائرة فقط ولذلك لتقليل الأ

العملية ، ومن التحاليل املتي�شرة عن هذه الدرا�شات تفيد اأن النخيل ت�شحب من تربة دومن واحد �شنويًا %�.� كغم نيرتوجني ، � كغم 

�شمدة احليوانية فت�شاف بن�شبة �00 كغم تقريبًا للنخلة �شنويًا. ف�شفور ، �.�� كغم بوتا�شيوم اأما درا�شات الأ

 �-� وفيما يلي جتربة ت�شميد و�شعت يف كاليفورنيا مع نتائجها وقد ا�شتمرت التجربة ملدة �شت �شنوات وطبقت على نخيل عمرها 

�شنوات عند بداية التجربة ميكن ال�شتفادة من معامالتها عند تطبيق مثل هذه الدرا�شات يف العراق .

الن�شبة املئوية للدرجة الوىل من احلا�شلمعدل احلا�شل باوند للنخلاملعامالت/ باوند/للنخلة الواحدة

�0 مونيا  الأ �شلفات   .������
باوند  �00 حيواين  �شماد  اأ-   .�

مونيا �0 باوند  ب-�شلفات الأ

ج-البوتا�شيوم �0 باوند

د- تربل فو�شفات �0 باوند

�����

�شمدة يف منطقة الب�شة جلودة الرتبة اأما يف الهفوف ي�شتعمل ال�شماد الع�شوي كل  اأما يف اململكة العربية ال�شعودية فال ت�شتعمل الأ

�شمدة فب�شورة عامة ي�شمد النخيل يف اخلريف و الربيع وح�شب نوع ال�شماد اأي خالل  �شنتني اأو ثالث �شنوات مرة ، اأما مواعيد ا�شافة الأ

زوتي بانتظام حول جذع النخلة على م�شافة تتالئم مع مدى انت�شار اجلذور احلديثة للنخلة ،  فرتة الحتياجات املائية وينرث ال�شماد الأ

اأما ال�شماد الع�شوي في�شاف يف اخلريف و ال�شتاء.

ه- الري

النخيل يجود فيه املياه العذبة ويقاوم املياه املاحلة )متو�شطة امللوحة ( ويهلك يف امللوحة العالية.

طرق واأنواع الري امل�شتخدمة يف ب�شاتني النخيل 

. بامل�شاطب  �.الري 
. باملروز  �.الري 

. بالتنقيط  �.الري 
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كمية املياه للرية الواحدة هي بحدود �00-�00 لرت وح�شب حاجة عمر الف�شيلة.

الري والحتياج املائي يف النخيل كما اأو�شحنا باأن النخلة هي �شجرة ال�شحراء لذا فاإنها ت�شتطيع مقاومة العط�ض ملدة طويلة خ�شو�شًا 

رواء هو التغلب على العط�ض اأو احلد من اجلفاف ، وكما هو  يف الرتب املزيجية العميقة اإل اأن اإنتاجية النخلة يقل ،لذا فالغاية من الإ

ر�شية ولكن بفعل اخلا�شية ال�شعرية يدفع اآيل اجلهات املختلفة كما اأن مميزات  �شفل تبعًا للجاذبية الأ معروف فاملاء يتحرك عادة اإىل الأ

الرتبة تتحكم كثريًا بحركة املاء والحتفاظ به فمثاًل الرتب الرملية تكون قليلة الحتفاظ باملاء لذا فالنخيل املزروع بالرتب الرملية 

يحتاج اإىل ريات اأكرث وبفرتات ق�شرية ، اأما النخيل املزروع يف الرتب الطينية فيحتاج اإىل ريات اأقل ولكن يجب النتباه اإىل اأن موا�شفات 

ر�ض يجعل  الرتبة الطينية عندما جتف ت�شبح �شلبة لذا فان وجود املواد الع�شوية بالرتبة ي�شاعد على تفكيكها ، علمًا اأن ا�شتواء الأ

عملية الري اأف�شل .

نتاجية علمًا بان النخلة لها القابلية على المت�شا�ض ماء الرتبة من  اأما اإرواء النخيل فهو �شروري يحافظ على قابلية النخيل الإ

عماق ، بالعتماد على عمق جذورها . خمتلف الأ

فمثاًل عند عمق �0 �شم ت�شتطيع النخلة من امت�شا�ض %�0 من املاء اأما عند ��0 �شم فاأنها متت�ض %�0 من املاء وعند ��0 �شم من 

ماء الرتبة فاأنها متت�ض %�� من ماء الرتبة وعند ��0 �شم فاإنها متت�ض بحدود %� كما اإن كميات الري تعتمد ب�شكل كبري على �شنف 

النخيل والف�شول و الظروف اجلوية ونوع الرتبة . و�شوف نو�شح توزيع اأجزاء النخلة  وملحقاتها النباتية وتوزيع املنطقة اجلذرية يف 

الرتبة .

�شكل يو�شح توزيع اأجزاء النخلة وملحقاتها النباتية

وتوزيع املنطقة اجلذرية يف الرتبة

املوارد املائية املغذية للب�شاتني، الطرق والو�شائل امل�شتعملة 

اأكرث مزارع النخيل مت  اإن  التمر، لذا نرى  ا�شتمرارية وبقاء نخلة  لتاأمني  املائية املحلية املتاحة  الب�شاتني دائمًا تعتمد على املوارد 

نهار ك�شط العرب. حوا�ض اأو يف منخف�ض بع�ض الأ نهار اأو قرب الأ اإن�شاءها منذ زمن قدمي على حواف الأ

 والب�شاتني تعتمد على ظاهرة املد واجلزر نتيجة لتدفق مياه البحر ، وال�شكل التايل يو�شح مواقع ب�شاتني النخيل املختلفة كما واأن 

الب�شاتني تعتمد يف اإروائها على امل�شادر املائية داخل الرتبة )مياه جوفية ( هذه املياه قد تكون قليلة العمق اأو عميقة ، لذلك ميكن اأن 

تكون ال�شتفادة من هذه املياه بوا�شطة فتح ) اأنفاق ( اآبار تعتمد على عمق املياه اجلوفية والتي بوا�شطتها ميكن ا�شتغالل مياهها لغر�ض 

رواء. الإ

بار ظاهرة قدمية جدًا وقد ا�شتعملت يف �شمال اإفريقيا يف مدينة قف�شه Gafsa وتوت touat ومراك�ض و�شو�ض ويف  وان ا�شتعمال الآ

�شرار بقوام  الواحات الليبية وامل�شرية ويف اململكة العربية ال�شعودية ويف العراق ،  ونتيجة للتقدم العلمي والتكنيكي وب�شبب عدم الإ

بار التقليدية ب�شيطة واأحيانًا  بعاد ، وعمومًا فالآ بار من حيث العمق والأ الرتبة ،  و�شعت موؤخرًا يف بع�ض الدول قوانني منظمة لهذه الآ

بار احلديثة قد تبطن با�شمنت م�شلح . را�شي الرملية باأحجار جافة اأما الآ قد تبطن خ�شو�شًا يف الأ
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�شكل يو�شح مواقع ب�شاتني النخيل بالن�شبة اإىل م�شادر املياه 
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���b(Dowson، V.H.W( تقديرات خمتلف املراجع لكمية املاء التي تتطلبها النخلة عن-داو�سن

املوقعاملرجعالتاريخ
عدد النخل 

بالهكتار

م بالهكتار 

بال�شنة

�شم للهكتار 

بال�شنة

م للهكتار 

بال�شنة

لرت للنخلة 

بالقيقة
املالحظات

����rolland-ال�شحراء

اجلزائر
يذكر مونريو)���( ان هذا �.��0��.��0������0

ل زال معمول به بالوادي

����rose-ذيبان

اجلزائر
����0.���

��.���
�0�
��0

��
�0�

0.��
0.��

املعدل ا�شنوي

املعدل ال�شيفي

��00Jus-وادي ريغ

اجلزائر
��0��.��0

��.��0
���
���

���
���

0.��
0.�0

الكمية ال�شغرى لبقاء 

النخلة

للنخل البالغ

����Guntier-وادي ريغ

اجلزائر
�����.���������0.�0

����Laugrnierk-مزاب

اجلزائر
املاء اأعذب منه يف وادي ريغ��.��0��.��0������0

����rannou-وادي وؤريغ

اجلزائر
�����.�00����000.��

����reme-وادي ريغ

اجلزائر
�����.���

��.���
���
���

��
���

0.��
0.��

ما حت�شل عليه النخلة فعاًل

ما يجب اأن حت�شل عليه 

النخلة

����Harris-قطيف

ال�شعودية
��0��.��0�����0.�0

يل ما حت�شل عليه النخلة 

فعاًل ولكن ما يعتربه 

�شروريًا

����Wertheimer-ذيبان

اجلزائر
��0��.000

��.000
��0
��0���0.��

0.��

 Date palm irrigation ري النخيل

اأن عملية الري يف ب�شاتني النخيل اأ�شبحت عملية مهمة وذلك  لندرة اأو قلة م�شادر املياه وعاملنا املعا�شر كما اإن عملية الهدر الكبرية 

يجاد اأف�شل الطرق للري وال�شيطرة على عمليات الهدر  التي حت�شل نتيجة عملية الري يف كميات املياه يف احلقل العاملون يف هذا امل�شمار لإ

وكما نعلم اأن املياه امل�شتخدمة  يف عمليات الري تنق�شم اإىل اأجزاء .

. اجلوفية  املياه  اإىل  يت�شرب  منها  ق�شم   .�
. ر�ض  الأ �شطح  على  من  يتبخر  منها  ق�شم   .�

. النباتات  جذور  من  ميت�ض  منها  ق�شم   .�

ن فوائد الري كبرية وكثرية  فاملهم هو الق�شم )�( لذا فاإعطاء النبات الكمية الالزمة من املياه وي�شكل �شيطرة على عملية مهمة لأ

منها 

. اجلذور  متت�شها  والتي  الرتبة  يف  الغذائية  للمواد  مذيب  اأف�شل  املاء   .�
. الرتبة  يف  الغذائية  العنا�شر  لتحليل  الرتبة  لبكترييا  من�شط  اأف�شل  املاء   .�

. النبات  لنمو  الرتبة   حرارة  على  يحافظ  املاء   .�
ر�ض. الأ باطن  اىل  ال�شارة  واملواد  الزائدة  مالح  الأ حمل  على  ي�شاعد  املاء    .�

اأنواع الري 

. الطبيعي  الري   .�
. ال�شناعي  الري    .�
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اأهم الطرق يف ري النخيل 

) �شطحي  ري   ( بال�شواقي  الري   .�
) �شطحي  ري   ( حوا�ض  بالأ الري   .�

املفتوحة  نابيب  بالأ الري   .�
بالتنقيط  الري    .�

النقاطات  اأو  بالنافورات  الري   .�
�.  ومن اأهم الطرق يف ري النخيل ) الري بالتنقيط (

نها طريقة �شليمة وكفوءة ت�شل كفاءتها اإىل %�0 %��- وتتميز  وتعترب طريقة الري بالتنقيط من املهمة يف عامل النخيل حاليًا لأ

بانتظام توزيع مياه الري يف منطقة اجلذور والتحكم بكمية املياه امل�شتعملة وتر�شيد ال�شتهالك .

نقاطه

خمطط مل�شروع  الري بالتنقيط

الري بالتنقيط 

ويف هذا النظام ت�شاف مياه الري على �شكل قطرات مائية اأ�شفل النباتات مبا�شرة، وحتت �شغط منخف�ض من خالل �شبكة ري خا�شة 

تنتهي بنقاطات  خلروج مياه الري منها بهذا ال�شكل  . وتتم عمليات الري بهذا النظام على فرتات ق�شرية وبكميات حمدودة وعلى فرتات 

تطول اأو تق�شر تبعا ملرحلة منو النبات و مو�شم منوه.

والنظام يعتمد على وجود وحدة قوى ل�شخ مياه الري من م�شدر املياه اإىل داخل �شبكة نقل و توزيع للمياه داخل احلقل  ) عبارة عن 

خرية تكون من اثيلني وذات اأقطار �شغرية ومثبت عليها نقاطات موزعة على م�شافات تختلف  خطوط موا�شري رئي�شية وفرعية وهذه الأ

باختالف نوع م�شافة زراعته اأو توزيعه باحلقل ( .

بار  والنظام مزود بفالتر قرب وحدة التحكم الرئي�شية  ، هذه الفالتر اأما اأن تق�شر على النوع ال�شبكي اإذا ما كان م�شدر املياه هو الآ

الرتوازية اأو ي�شاف فلرت رملي اإىل جانب الفلرت ال�شبكي يف ا�شتخدام مياه الرتع اأو اخلزانات ال�شطحية .

مزايا نظام الري بالتنقيط 

ت�شوية. اإىل  حتتاج  ول  ال�شحراوية  الرملية  را�شي  الأ · تنا�شب 
حيث  من  نظمة  الأ اأعلى  وهي  الري  كفاءة  من  يزيد  مما  الفاقد  نق�ض  ي�شبب  الري  مياه  · توفري 



���

اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

. ال�شرف  نتيجة  الري  مياه  خالل  من  امل�شافة  الكيماوية  �شمدة  الأ من  ال�شتفادة  كفاءة  رفع  اإىل  · توؤدي 
ر�ض املحافظة على البيئة مبنع غ�شيل  اإنتاجية وحدة امل�شاحة من الأ �شمدة امل�شافة زيادة  · ينتج عن تنظيم الري ورفع كفاءة الأ

�شمدة وتو�شيلها اإىل املياه اجلوفية. الأ

. للري  م�شاقي  عمل  يف  ر�ض  الأ من  م�شاحة  ا�شتقطاع  عدم  ب�شبب  اأي�شا  نتاجية  الإ · تزداد 
بالتنقيط  الري  مياه  خالل  من  يتم  والت�شميد   الري  ولكون  احل�شائ�ض   نق�ض  ب�شبب  العمالة  · توفري 

ن�شبيًا  املرتفعة  امللوحة  ذات  الري  مياه  ا�شتخدام  من  · متكن 
لل�شرف  حاجة  توجد  ل  وقد  للغاية  حمدودة  فيها  ال�شرف  · مياه 

متباعدة  تزرع  التي  احلقلية  واملحا�شيل  اخل�شر  وحما�شيل  �شجار  الأ جميع  · تنا�شب 

عيوب نظام الري بالتنقيط 

املزارعني  من  للعديد  تتوافر  ل  وقد  مرتفعة  ال�شبكة  اإن�شاء  · تكاليف 
التالفة اخلراطيم  ا�شتبدال   اإىل  واحلاجة  النقاطات  ان�شداد  م�شاكل  ال�شبكات  هذه  يف  · يكرث 

ومدربة  فنية  عمالة  اإىل  · حتتاج 
هذه  ك�شط  �شرورة  يتطلب  الذي  الري   حلقات  حواف  وحول  �شجار  الأ حالة  يف  وخ�شو�شًا  مالح  الأ تراكم  م�شاكل  من  تنجو  ل   ·

مالح ال�شارة  الطبقة بني حني واأخر للتخل�ض من الأ

ت�سميم �سبكات الري

طار العام ل�شبكات الري بالتنقيط الإ

اأوًل : م�شدر ري : ) اآبار – ترع (

ثانيًا : طلمبة الري 

عماق  وهي التي  وهي وحدة �شخ مياه الري ، ومنها امل�شخات الطاردة املركزية التي تنا�شب ال�شحب من املياه كما اإن هناك م�شخات الأ

بار الرتوازية ) ومنها م�شخات غاط�شة وم�شخات اأك�شات ( تدفع املاء من الآ

ثالثًا : وحدة التحكم املركزي وتتكون من 

امل�شخة  ت�شرف  يف  للتحكم  حمب�ض   .�
 )Gate valve  ( ال�شمادة  لت�شغيل  حمب�ض   .�

)  Check valve  ( الغلق  وقت  امل�شخة  اإىل  املياه  لعودة  ال�شماح  لعدم  حمب�ض   .�
)  air valve   ( الت�شغيل                   قبل  بال�شبكة  الهوائية  الفقعات  من  للتخل�ض  هواء  �شمامات   .�

. ال�شبكة  وتوؤمن  املزارع  وتنبه  ال�شمام  �شو�شته  تفتح  حيث  الت�شغيل  بدء  عند  املحاب�ض  غلق  على  موؤ�شر  اأمان  �شمام   .�

وحدة الفالتر 

وتعترب عملية الفلرتة من العمليات الهامة وخ�شو�شًا اذا كان م�شدر مياه الري معر�ض للمخلفات مثل الرتع واخلزانات ال�شطحية ولذا 

يجب تركيب فلرت رملي مع الفلرت ال�شبكي الرئي�شي و اأنواع هي :

�شبكي  فلرت   .�
رملي  فلرت    .�
حلقي فلرت   .�

خطوط رئي�سية 

وهي عبارة عن خطوط املوا�شري التي تنقل املياه من م�شدر الري اىل داخل املزرعة حتى ميكن اأن تتفرع اىل اأكرث من تفريغه تبعًا 

p.V.C ( وتدفن  العادة من البال�شتيك )  املوا�شري باختالف م�شاحة املزرعة ونوع املح�شول  وهي يف  اأقطار  ، ويتوقف  حلجم املزرعة 

ر�ض . املوا�شري على عمق مرت واحد من �شطح الأ

خطوط حتت رئي�سية 

وهي تفرعات اخلطوط الرئي�شية وعادة ما تكون اأقطار املوا�شري بني ��-�� مم ح�شب احلاجة نوع املح�شول يف امل�شاحات .

خطوط فرعية 

يثبت عليها النقاطات ، اخلراطيم م�شنوعة من مادة البويل ايثلني واأقطار املوا�شري ما بني ��  والغالب هو �� مم . ولغة اخلرطوم 

املحلي نحو �00 مرت طوًل ويتحمل اخلرطوم � �ض ج ، النقاطات على م�شافات تختلف تبعًا  مل�شافات الزراعة  �×� م اأو �×� م .
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النقاطات 

يوجد اأنواع كثرية من النقاطات التي تختلف يف ال�شكل والت�شرف ويرتاوح ت�شرف النقاطات بني لرت/�شاعة .

   For Bubbler irrigation   كما اأن هناك نوع ت�شريفه مرتفع ي�شل اإىل �� لرت /�شاعة  ي�شتخدم يف حالة نظام الري الفقاعات

ومن اأ�شهر النقاطات يف الوقت احلايل يف جي اآر )Gr( لرت/�شاعة .

اأنظمة الري بالتنقيط املب�سطة 

هناك اأنظمة مب�شطة تنال�شب املزارع ال�شغرية ) ��0-�000 م ( تتكون من تنكات معدنية تزود باملياه يدويًا �شواء با�شتخدام الدلو 

اأو با�شتخدام طلبمة يدوية يجري دقها على راأ�ض احلقل اذا اأمكن  ذلك – حمب�ض –فلرت خطوط اخلراطيم )قطر ��-�0 مم ( نقاطات 

ت�شرف �شعيف ) �.� لرت/�شاعة /�شغط اجلاذبية /�م ( هذا النوع من �شبكات  الري بالتنقيط يتنا�شب ملعظم الزراعات .

وتوماتيكية  اأنظمة الري الأ

نظمة يتم ت�شغيلها ذاتيًا با�شتخدام وحدة حتكم الكرتونية ، ووحدة التحكم متكن م�شتخدميها من التحكم يف ت�شغيل نظام  وهذه الأ

قبال على ا�شتخدامه يف  الري بالر�ض اأو التنقيط يف املكان والزمان املحددين . وينت�شر ا�شتخدام وحدات التحكم ومن املتوقع زيادة الإ

امل�شتقبل . وعمومًا ي�شتخدم نظام التحكم على نطاق اأو�شع يف امل�شاتل التي تقوم باإكثار ال�شتالت املختلفة حتت اأنظمة الري احلديث.

�سيانة نظم الري 

مور الهامة وذلك بهدف  جزاء املختلفة من اأنظمة الري احلديثة كنظام الري بالتنقيط يعترب من الأ اإن اإجراء عملية ال�شيانة لالأ

نتاج. املحافظة على ال�شبكة يف حالة جيدة مما يف اإطالة عمر ال�شبكة مع املحافظة على م�شتوى اأداء جيد ل�شالح الإ

وال�شيانة ت�شمل جميع اأجزاء ال�شبكة ابتداء من م�شدر املياه وامل�شخة وخطوط املوا�شري واخلراطيم والنقاطات . 

مور الهامة والتي ميكن اأن ت�شاعد  ف�شل الرتكيز على الأ ومن ال�شعب احلديث عن كل جزئية من هذه الوحدات ، لذا فقد يكون من ا لأ

نظمة مع اأهمية الرجوع اإىل املتخ�ش�ض وال�شت�شاريني يف ا�شتخدام اأنظمة الري احلديثة ل�شتكمال ما ميكن اأن يواجههم  م�شتخدم هذه الأ

من م�شاكل املجال .

وفيما يلي بع�ص هذه النقاط الهامة ل�سيانة ال�سبكة 

بني  فرق  حدوث  وعند  الفلرت  وخمرج  مدخل  عند  ال�شغوط  متابعة  خالل  من  للفالتر  الدورية  النظافة  اإمتام  متابعة  اأهمية   .�
القراءتني وعندما يجب اإجراء اأعمال النظافة فورًا .

ال�شرر. وحدوث  املنا�شب  بال�شبكة  ال�شغط  ارتفاع  �شرار  لأ جتنبًا  مرة  كل  يف  الت�شغيل  بدء  عند  مان  الأ �شمام  مراجعة  �شرورة   .�
 . با�شتمرار  نظيفة  النهايات  هذه  بقاء  ت�شبب  والتي  املنا�شبة   �شاليب  الأ باإتباع  وذلك  النقاطات  بت�شليك  الهتمام  �شرورة   .�

وميكن اأن يتم ذلك من خالل واحد اأو اأكرث من العمليات التالية 

 �00 مبعدل   )��%( التجاري  النيرتيك  دورية  ب�شفة  والنقاط  اخلطوط  ت�شليك  على  تعمل  التي  حما�ض  الأ ا�شتخدام   .�
وقات املنا�شبة لذلك ، حيث يعترب احلام�ض ك�شماد يف نف�ض الوقت  �شم�/�م� من مياه الري ، مع تكرار العملية مرة اأ�شبوعيا اأو �شهر يف الأ

خرى . حما�ض الأ �شمدة وال�شوائب العالقة . اأو ا�شتخدام خماليط الأ الذي يقوم يف باإذابة الأ

�شمدة التي تتميز بقلة ذوبانها يف �شلفات البوتا�شيوم )ن�شبة ذوبانها ل  �شاليب التي من �شاأنها زيادة ذوبان الأ اإتباع الطرق والأ  .�
تتعدى %�� يف اأح�شن الظروف ( .

املطلوب  ال�شماد  كمية  توزيع   ، ال�شتفادة  وزيادة  ذوبانها  ن�شبة  من  ترفع  التي  �شاليب  الأ بع�ض  اإتباع  ا�شتخدامها  عند  وميكن   .�
اإ�شافتها على عدد من املرات بحيث ل تزيد الكمية يف كل مرة كيلوجرامات تذاب جيدًا يف تنك الت�شميد مما يرفع ن�شبة الذوبان .

الن�شف  وي�شاف  للزراعة،  مبا�شرة  ر�ض  الأ جتهيز  مع  مبا�شرة  ر�ض  لالأ وىل  الأ ت�شاف  حيث  دفعتني  على  ال�شماد  عملية  تق�شيم   .�
خر مع ماء الري بالطريقة املذكورة. الأ

. باأول  اأوًل  ال�شبكة  من  والتالفة  املتاآكلة  جزاء  الأ وتغيري  مر  الأ لزم  اإذا  بالعمالة  امليكانيكي  الت�شليك   .�
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الف�شل ال�شابع

اإن�شاء ب�شاتني النخيل

establishment of Dates palm Farm
اإن�شاء ب�شاتني النخيل

املقدمة 

�شا�شية للنخلة خ�شو�شًا وقد  �شا�شية وغري الأ        اإن عملية اإن�شاء ب�شاتني النخيل يف اأي دولة اأ�شبحت حتتاج اإىل كثري من املقومات الأ

قليمي واملحلي والتناف�ض  انت�شرت زراعة النخيل ب�شكل كبري نتيجة للوعي املعريف  بفوائد هذه ال�شجرة املعطاء على امل�شتوى العاملي و الإ

مور: ملام املعريف الكامل بالنخلة اأ�شبح من ال�شروريات عند اإن�شاء الب�شاتني ومن اأهم هذه الأ اأ�شبح �شديد يف ال�شوق العاملية . لذا فالإ

مور:  الأ هذه  ومن  اإنتاجها  واأثناء  حياتها  اأثناء  النخلة  حتتاجها  التي  البيئية  بالظروف  الكامل  ملام  الإ  .�
ثمار . زهار والأ اأ-درجات احلرارة الالزمة لنموها ودرجات احلرارة الالزمة لالأ

ب- نوعية الرتبة .

مطار . جـ- كمية الأ

ء- �شدة الرياح .

. ........الخ   ، فتى   ، ن�شو   ، ف�شيل  حياتها   مراحل  اأثناء  النخلة  حتتاجها  التي  الري  مياه  بتوفري  ملام  الإ  .�
اأ- نوعية املياه عذبة ، ن�شف ماحلة ، ماحلة 

ب-  مياه ملوثة ، مياه نقية 

ج- مياه اآبار – اأنهار – عيون اأفالج ....... الخ .

د- نوعية نظام الري ، م�شاطب ، تنقيط ، �شواقي .... الخ .

  . الف�شائل  بنوعية  ملام  الإ اإىل  اإ�شافة  املحلية  الظروف  حتت  واإنتاجها  زراعتها  جتود  والتي  املمتازة  الثمرية  �شناف  بالأ ملام  الإ  .�
�شل وال�شنف . اأ-  ف�شائل زراعة اأن�شجة معروفة الأ

ب- ف�شائل مف�شولة من اأمهات .

ج- ف�شائل بذرية ) طفرة وراثية ( .

د- ف�شائل هوائية ) راكوب ( .                     

ملام مبن�شاأ الف�شيلة و�شالمتها من امل�شببات املر�شية واحل�شرية واأن تكون غزيرة النمو . وحتتوي على اجلذور وبعدد جيد واأن  هـ- الإ

تكون ب�شلتها كاملة النمو اأي بعمر � �شنوات اأو بوزن ��-�0 كغم .

ملام الكامل بكيفية قلع الف�شائل .     و- الإ

ملام بحماية الف�شيلة بال�شكل ال�شحيح وذلك بتق�شري ال�شعف لتقليل فقدان الرطوبة وتغطية قاعدة الف�شيلة بالرمل الرطب    ز- الإ

اأو باخلي�ض .

   ح- تعقيم اجلور الالزمة للزراعة .

ملام بطريقة الزراعة النظامية .    ط- الإ

ت�شمح  والتي  ونوعيته  املنتج  جودة  حتدد  التي  وقوانني  واأنظمة  متغريات  من  عليها  يطراأ  وما  العاملية  بال�شوق  الكامل  ملام  الإ  .�
بانتقال املنتج )ال�شلعة( يف العامل كاليزو ، اله�شب ، اليورو كاب .

. طويلة  لفرتات  عليها  احلفاظ  وب�شاطة  احلالوة  و  وال�شكل  باحلجم  حتدد  والتي  عامليًا  املرغوبة  �شناف  بالأ الكامل  ملام  الإ  .�
. اللقاح  حبوب  على  املحافظة  وكيفية  الذكور  بنوعية  الكامل  ملام  الإ  .�

معطيات اإن�ساء مزرعة النخيل 

اأول: يجب اأن يحدد الهدف من اإن�شاء املزرعة من حيث

. زراعته  املراد  ال�شنف  هوية  حتديد   .�
. العاملية  �شواق  بالأ ال�شنف  باأهمية  ملام  الإ  .�
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فلرت

خمطط يو�شح للري بالتنقيط 

حاقن ال�شماد

خمطط مب�شط لنظام الري بالتنقيط
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. �شواق  الأ من  وقربها  النخيل  لزراعة  املالئمة  ر�ض  الأ توفري   .�
املاهرة. العاملة  يدي  الأ توفري   .�

. للمنطقة  الزراعية  املعطيات  ح�شب  اقت�شاديًا  املزرعة  رقعة  حجم  كفاءة  حتديد   .�
. الالزمة  املياه  توفري    .�

ثمار. والأ زهار  والأ للنمو  الالزمة  احلرارة  درجات  توفر   .�
املحيطة. واملواقع  املوقع  عن  الناجمة  املخاطر  لتقييم  برنامج  بو�شع  ملام  الإ  .�

. للب�شتان  خا�ض  ت�شجيل  نظام  و�شع   .�
. مكافحتها  وكيفية  النخيل  وح�شرات  باأمرا�ض  ملام  �0.الإ

للمبيدات. خا�شة  خمازن  توفري   .��
. للنخيل  الالزمة  واملغذيات  �شمدة  بالأ ملام  الإ  .��

. �شمدة  الأ حلفظ  خا�شة  خمازن  توفري   .��
ورفاهيتهم.  العمال  و�شالمة  ل�شحة  ال�شحيحة  جراءات  الإ كافة  توفري   .��

العاملية. �شواق  الأ يف  ال�شلعة  حركة  نظمن  حتى  نتاج  الإ جلودة  دولية  �شهادات  على  البداية  منذ  احل�شول   .��
. نتاج  الإ جودة  ي�شمن  ت�شميد  بربنامج  ملام  الإ  .��

ن�ساء ب�ساتني النخيل اخلطوات والعمليات التي يجب اإجراوؤها لإ

ر�ص ( : اأوًل-املوقع ) الأ

ن�ساء ب�ساتني النخيل مهم جداً من حيث: -�اختيار املوقع لإ

        اأ-  قربه اأو بعده من اأماكن الت�شويق .

        ب- توفر الطرق املعبدة واجليدة.

        ج- توفر العمالة بالقرب من املوقع .

        د- توفر م�شادر املياه.

        هـ- نوعية الرتبة جيدة ومالئمة لزراعة النخيل .

ر�ص للزراعة  -� حت�سري الأ

ر�ض حراثة متعامدة على عمق ½ مرت اأو اأكرث.  اأ- يجب حراثة الأ

ب- يجب اأجراء عملية تنعيم للرتبة .

ج- يجب اأجراء عملية تعديل و ت�شوية للرتبة .

ر�ض وحتديد مواقع النخيل وفق معطيات الزراعة �×� م اأو �×� م . د- اأجراء م�شح لالأ

هـ- عمل اجلور ح�شب الفئات العمرية للف�شائل 

. �0�شم  وقطر  �0�شم  بعمق  تكون  اأجلوره   ) اأن�شجة  )ف�شيل  �شنة   �.� عمر   .�
���شم  وقطر  ���شم  بعمق  يكون  اأمهات(  من  ف�شيل  اأو  اأن�شجة  )ف�شيل  �شنوات   � عمر   .�

اجلورة. جلدران  تق�شية  تعمل  وكرات  الأ ن  لأ اجلوانب  وتهوية   ك�شر  يجب  اجلور  لعمل  اللولبية  وكرات  األ  ا�شتعمال  عند   .�
والنيماتودا. واحل�شرات  الفطريات  �شد  مبادة  اجلور  تعقيم  عملية   .�
الزراعة  بعد  اجلور  لردم  الالزم  والبيتمو�ض  الرتبة  خلطة  تعقيم   .�

. قل  الأ على  بيوم  الزراعة  قبل  اجلور  �شقي  يف�شل    .�
. الف�شيلة  �شقي   يجب  الزراعة  عملية  بعد   .�
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ار�ض مت حت�شريها وت�شويتها للزراعة

بعد عملية الت�شوية مت زراعة الف�شيل 

حت�سري الف�سيل 

ر�شادات والتعليمات عند �شراء  بد من و�شع بع�ض الإ الف�شيل عملية مهمة جدًا للح�شول على ب�شتان متجان�ض لأ اإن عملية حت�شري   

الف�شائل ومنها :

. وال�شنف  �شل  الأ معروفة  الف�شيلة  تكون  اأن   .�
فائقة. وبعناية  و�شحيح  علمي  ب�شكل  خملوعة  الف�شيلة  تكون  اأن   .�

. اجلذور  من  كايف  عدد  على  حمتوية  الف�شيلة  تكون  اأن   .�
. كغم   �0 بوزن  اأكرث  اأو  �شنوات  من)�(  اأكرث  الف�شيلة  عمر  تكون  اأن   .�

. الزراعة  وعند  القلع  عملية  بعد  الف�شيلة  تعقيم  يجب   .�
القلع. وزمن  وقت  مراعاة  يجب   .�

. لها  املعدة  اأجلوره  يف  الف�شيلة  تزرع   .�

نخيل ن�شيجي يف امل�شتـل 
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كيفية احل�سول على ف�سائل جيدة 

. قلعها  حلني  بجريدها  والحتفاظ  اأمهاتها  قواعد  يف  الف�شائل  بخدمة  العناية   .�
. بينها  امل�شافات  لتت�شع  املتزاحمة  ال�شعيفة  الف�شائل  خف   .�

والزائد. اجلاف  جريدها  تقليم   .�
وذلك  الثانية  اخلم�ض  ال�شنوات  خالل  ومثلها  وىل  الأ �شنوات  اخلم�ض  خالل  م  الأ قاعدة  يف  ف�شائل   � عن  يزيد  ل  عدد  تربية   .�

م للتحقق من �شنفها . للح�شول على ف�شائل قوية ول توؤخذ الف�شيلة اإل بعد اأن تثمر على الأ

ويرطب  �شم   �0 ارتفاع  حتى  جذعها  حول  الرتاب  بتكومي  حت�شينها  يجري  قاعدتها  يف  الف�شائل  اإنتاج  على  النخلة  لت�شجيع   .�
�شراع يف تكوين اجلذور .        باملاء لالإ

كيفية قلع ف�سائل النخيل وميعاده

يتم عادة قلع ف�شائل النخيل يف موعدين هما اخلريف و الربيع،ويراعى عند قلع الف�شائل مايلي :

. القلب  حول  منه  �شفني  �شوى  يبقى  ل  بحيث  قلعها  املراد  الف�شيلة  جريد  يقلم   .�
. تقريبًا  باأ�شبوع  القلع  قبل  ذلك  ويتم  ويربط  تقريبًا  طوله  ن�شف  اإىل  املتبقي  اجلريد  يقرط    .�

. م  بالأ الت�شال  مكان  يظهر  حتى  الف�شيلة  حتت  املوجود  الرتاب  اإزالة  يتم   .�
. م  الأ عن  الف�شيلة  انف�شال  توؤمن  بكيفية  و�شربها  الت�شال  منطقة  يف  العتلة  بو�شع  وذلك  الف�شيلة  ف�شل  يف  العتلة  ت�شتخدم   .�

. الزائدة  جذورها  وت�شذب  برفق  ر�ض  الأ على  الف�شيلة  تو�شع   .�
يف  التاأخر  حالة  يف  اأو  بعيد  مكان  اإىل  نقلها  حال  يف  باملاء  وترطب  باخلي�ض  جذورها  وتلف  ظليل  مكان  يف  الف�شيلة  تو�شع    .�

غر�شها .

مواعيد زراعة الف�سائل 

ميكن زراعة ف�شائل نخيل البلح يف اأي وقت من ال�شنة فيما عدا اأ�شهر ال�شتاء البارد ) حيث يكون النمو بطيئًا ( واأ�شهر ال�شيف مرتفعة 

احلرارة حيث تت�شبب بجفاف وموت الف�شائل.

وجتري عمليات الزراعة يف موعدين اأ�شا�شيني :

)اأ(- الربيع: )اآذار- ني�شان – مار�ض ( 

)ب(- اأواخر ال�شيف –اخلريف ) اأيلول – ت�شرين اأول – ت�شرين ثاين (

وين�شح بالزراعة يف املوعد الثاين ) اأواخر ال�شيف ( وخا�شة حتت الظروف اجلوية نظرًا لتعر�ض الف�شائل للحرارة ال�شديدة خالل 

ال�شيف وذلك قبل اأن تنمو جيدا. واملعروف اأن احلرارة العالية اأكرث �شررًا على الف�شائل ال�شغرية، وخا�شة تلك املزروعة يف منطقة .

م�سافات زراعة الف�سائل 

ميكن زراعة الف�شائل يف اجلزر الو�شطية يف مكان خم�ش�ض لها وعلى اأبعاد

خرى كما يف�شل زراعة كل �شنف على حدة يف مكان واحد على اآن ل تكون هناك اختالفات وا�شحة  )�م ، �م ، �0م ( بني الف�شيلة والأ

�شجار مما يقلل من قيمتها اجلمالية وقبل الزراعة بوقت كاف حيث جتهز جور م�شاحتها يف قوة منو الأ

تو�شع  ثم  اجلورة  قاع  يف  الناعم  الرمل  من  كمية  تو�شع  ثم  للتهوية  اأيام  عدة  وترتك  �شلية  الأ الرتبة  تزال  حيث  مرت   �×�×�  

قدام  الف�شيلة وتثبت جيدًا بكمية من الرتبة الرملية ثم تو�شع كمية من املاء ثم تو�شع طبقة اأخرى من الرمل ويرطب باملاء وتدك بالأ

وهكذا حتى متتلئ اجلورة متامًا بالرتبة ثم تروى الف�شيلة بعد ذلك بحيث ل يالم�ض املاء قلب الف�شيلة .

)تعقيم اجلور: يف�شل تعقيم اجلور مبواد معقمة للق�شاء على الفطريات و احل�شرات(

كيفية غر�ص ف�سائل النخيل الكبري 

موعد  تاأخر  كلما  للف�شائل  الغر�ض  جناح  ن�شبة  وتقل   ، الغر�ض  مكان  اإىل  و�شولها  اأو  قلعها  فور  النخيل  ف�شائل  بغر�ض  يو�شى   .�
الغر�ض .

. الف�شيلة  حجم  ح�شب  منا�شبة  باأبعاد  اجلور  حتفر   .�
وعادة تكون �م×�م×�م وذلك قبل الغر�ض بوقت كاف لتهوية الرتبة، كما يراعى تفتيت قاع احلفرة اإذا كانت ذات طبقة متما�شكة 

اأو �شلبة .

ج- تو�شع الف�شيلة يف و�شط اجلورة بحيث يكون اكرب قطر جلذعها مب�شتوى �شطح الرتبة اأو حتته بقليل وحتى ل يتعر�ض القلب للتعفن 

من دخول املاء اإليه يف حالة و�شع الف�شيلة اأعمق مما يجب
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د- يراعى عادة اإن تكون الف�شيلة مائلة نحو ال�شمال اأو اأن يكون اجلزء املائل منها نحو ال�شمال حتى ل تتعر�ض لتعامد اأ�شعة ال�شم�ض 

عليها وقت الظهرية وكذلك لتعمل الرياح على تعديل و�شعها لال�شتقامة .

هـ- يردم الرتاب يف اجلورة حول الف�شيلة بعد اأن يتم خلطه بال�شماد الع�شوي املتحلل املعقم ) البلدي ( ويبا�شر بالدك والري ن اأحيانا 

يلجاأ بع�ض املزارعني اإىل الت�شميد بعد �شنتني وذلك بعد التاأكد من جناح عملية الغر�ض.

خر اأو مد انابيب  حوا�ض �شاقية ت�شل كل حو�ض بالآ و- يعمل حو�ض م�شتدير حول الف�شيلة يبعد عن �شاقها �0-�0 �شم ويعمل بني الأ

الري بحيث تكون يف كل حو�ض نقاطه .

ز- تعقيم الف�شائل مبادة معقمة قبل الزراعة .

مور الواجب مراعاتها عند زراعة الف�سائل  الأ

مبيد  باإ�شافة  وين�شح   ، الت�شميد  يف  الع�شوية  املواد  ت�شتخدم  حيث  بكرثة  النخيل  غرا�ض  ت�شيب  التي  الريقات  على  للق�شاء   .�
ح�شري وفطري .

.  ) اجلمارة   ( النامية  للقمة  اأ�شرار  اأي  حدوث  يتم  ل  حتى  والزراعة  النقل  عملية  اأثناء  بحر�ض  الف�شائل  معاملة   .�
ج- اأن ل تزرع الف�شيلة بعمق اأكرث من الالزم و ل يتم دفن قلب الف�شيلة يف الرتبة مما يعر�شها للتعفن اأثناء الري .

د- يجب اأن تغطى الف�شائل باخلي�ض اأو الليف حلماية قلب الف�شيلة �شواء من احلرارة ال�شديدة اأو الربودة العالية .

ه- تنقيع منطقة اجلذور يف حملول فطري لزيادة ن�شبة جناح الف�شيلة وجتنب حالة التقزم  التي ت�شيب بع�ض غرا�ض النخيل .

معاملة الف�سائل بعد الزراعة

جيدة  جذور  تكوين  لت�شجيع  الفرتة  هذه  خالل  اجلذور  حول  الرطوبة  لتاأمني  مبا�شرة  الزراعة  بعد  وخا�شة  بالري   الهتمام   .�
�شبوع ح�شب طبيعة الرتبة والظروف اجلوية ، مع مراعاة عدم زيادة الري  اأن تروى يوميًا ، ثم تروى بعد ذلك مرتني يف الأ ، ويف�شل 

را�شي الطينية حتى ل يحدث تعفن لقواعد الف�شائل قبل اأن تكون جذورًا جيدة . وخا�شة يف حالة الأ

�شهري  الع�شوية خالل  �شمدة  بالأ ( يف�شل ت�شميدها  �شنتني  ) بعد مرور  الف�شيلة وتكوينها منوات جديدة  التاأكد من جناح  بعد   .�
ت�شرين ثاين ، وكانون عن طريق اإ�شافة كمية من ال�شماد الع�شوي )الدبال( املتحلل بحوايل �-� كغم / �شجرة عند اأول ف�شل ال�شتاء ) 

ت�شرين اأول –ت�شرين ثاين ( ، كما ميكن ت�شجيع الف�شائل على النمو اخل�شري ال�شريع وخا�شة املنزرعة يف ال�شوارع عن طريق ت�شميدها 

�شمدة الكيماوية ال�شريعة الذوبان مثل اليوريا مبعدل ��0 جرام / لكل �شجرة ت�شاف نرثًا يف الرتبة على عدة دفعات . بالأ

. والغذاء  املاء  يف  للف�شائل  مناف�شتها  لعدم  با�شتمرار  الف�شائل  بجوار  توجد  التي  احل�شائ�ض  اإزالة  يراعى    .�
وراق اجلديدة مع  وراق للم�شاعدة على منو الأ ربطة واخلي�ض املحيط بالأ اأوراقًا جديدة تزال الأ �.  بعد جناح الف�شيلة وتكوينها 
�شجار بعد منوها لكي تبدو جميلة املظهر ، كذلك يراعي اإزالة الف�شائل ال�شغرية التي  وراق اجلافة با�شتمرار وتكريب �شيقان الأ تقليم الأ

م. �شا�شية با�شتمرار للمحافظة على مظهر ال�شجرة الأ تتكون حول ال�شجرة الأ

�شجار يف �شورة  وراق حتى ل تبدو الأ فات التي ت�شيب اأ�شجار النخيل وخا�شة الأ مرا�ض والآ �. يجب عمل برنامج خا�ض ملقاومة الأ
�شجار )الف�شائل ( باأحد الزيوت ال�شيفية وال�شتوية برتكيز %� مرة اأو مرتني يف ال�شتاء م�شافًا  غري مقبولة ويتم ذلك عن طريق ر�ض الأ

لف ملقاومة احل�شرات الق�شرية واحل�شرات ال�شمعية. اإليه مادة املالثيون برتكيز يف الأ

عمليات اخلدمة وال�سيانة للف�سائل املزروعة 
)الري(

من العوامل الهامة التي يتوقف عليها جناح زراعة النخيل هو تزويده باملقننات الكافية من املاء وتوايل عملية الري يف مواعيدها 

املنتظمة ويراعى مايلي يف عملية الري:

الزراعة              حديث  النخيل   .�
    عند زراعة نخيل جديد يتوقف جناحه على طريقة الري بالكيفية التالية 

وىل من غر�ض النخيل دون انقطاع ح�شب طبيعة الرتبة والظروف اجلوية ون�شبة الرطوبة  يواىل الري يوميًا وملدة اأربعون يومًا الأ

ر�شية . لتوفري الرطوبة حول منطقة اجلذور حتى ت�شاعد يف منو اجلذور . الأ

ال�شباح  ارتفاع درجات احلرارة ظهرًا والقيام بعملية الري يف  اأثناء فرتات  الري  اأن تتم عملية الري يف ظروف معتدلة مع جتنب 

الباكر اأو عند امل�شاء .

احلــرارة  درجــات  حيث  من  املناخية  الظروف  ح�شب  اأ�شبوعيا  مــرات  ثالث  اأو  مرتني  النخيل  يــروى  اجلــذري  املجموع  تكوين  بعد 

والرطوبة.

الف�شيل  لري  املياه  كمية   .�
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الف�شيلة الواحدة �� لرت ح�شب الظروف البيئية للمنطقة وعمر النخيل وتت�شاعد هذه الكمية اإىل اأن ت�شل اإىل ��0 لرت ويتحقق 

الف�شول  يف  اأنه  حيث   . الري  فرتات  تقارب  اأو  بتباعد  وذلك  ربعة  الأ ال�شنة  ف�شول  يف  للنخيل  الالزمة  املائية  الحتياجات  يف  التوازن 

الباردة تتباعد فرتات الري ويف الف�شول �شديدة احلرارة تتقارب فرتات الري .

الري       بعملية  الهتمام  فرتات   .�
    توجد بع�ض الفرتات التي يجب الهتمام فيها بعملية الري للنخيل واإعطائها رعاية خا�شة وهي قبل مو�شم التلقيح لتن�شيط  منو 

الطلع والتعجيل يف عملية التلقيح مبكرًا ، بعد عقد الثمار مبا�شرة ل يحتاج النخيل اىل كمية اأكرب من املاء لنمو الثمار عند اإجراء عملية 

ن الري ي�شاعد على تن�شيط النخيل وتكوين الطلع اجلديد . التقوي�ض ، وبعد النتهاء من جني املح�شول لأ

الري كميات  تقليل  فرتات   .�
وقات التي تقل فيها كميات مياه الري وهي كمايلي: توجد بع�ض الأ

ر�شي فيه مرتفع اأ-  يف حالة زراعة النخيل يف مكان من�شوب املاء الأ

ن الري بعد انتهاء ن�شج الثمار يقلل من �شفات اجلودة لها يف ف�شل ال�شتاء عند انخفا�ض  كرب من ن�شج الثمار لأ ب - عند تكامل الق�شم الأ

درجات احلرارة .

للتعفن. اجلذور  وتتعر�ض  النخيل  �شفات  ت�شوء  ل  حتى  الري  عملية  يف  فراط  الإ عدم  يراعى   .�

اإىل  اليوم  الظهرية عندما ت�شل درجة احلرارة يف  الري يف فرتات  يراعى عدم  ال�شيف  ارتفاع درجات احلرارة يف ف�شل  �.  وعند 
اأق�شى ارتفاعها بل يجب اإمتام عملية الري يف ال�شباح الباكر اأو امل�شاء كلما اأمكن ذلك .

العزيق

تعترب عملية حتريك الرتبة و العزيق من العمليات احليوية وال�شرورية للنخيل حيث اأنها تعمل على تهوية اجلذور وتعري�ض الرتبة 

�شافة اإىل اإزالة احل�شائ�ض والنباتات الغريبة واملناف�شة للنخيل حول منطقة اجلذور وتتم مرتني يف ال�شهر تزيد اأو  �شعة ال�شم�ض بالإ لأ

تقل ح�شب قوام الرتبة والظروف البيئية ال�شائدة . 

�شمدة الكيماوية . ويف�شل اإجراء هذه العملية عند اإ�شافة الأ

طريقة الزراعة

. اجلور  مواقع  وحتديد  ر�ض  الأ م�شح  عملية   .�
خمتلفة. اأ�شكال  لها  التي  الغر�ض  لوحة  وبا�شتخدام  اجلور  مواقع  على  تعتمد  الزراعة  عملية    .�

لوحة الزراعة 

اأو با�شتخدام احلبال وبخط م�شتقيم  بني اأول ف�شيلة واأخر ف�شيلة مع ا�شتخدام لوحة الثيدوليت لتثبيت الف�شائل ب�شكل جيد وهي 

طريقة �شريعة جدًا .

.   ) تلفها  خيا�شها)  ي�شبب  مما  الري  مبياه  تتاأثر  ل  كي  ر�ض  الأ �شطح  م�شتوى  عن  قلياًل  الف�شيلة  قلب  رفع  يف�شل   .�
. بالتنقيط  ال�شقي  كان  اإذا  الف�شيلة  حول  �شغري  حو�ض  عمل  يف�شل   .�
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الف�شيل لزراعة  طرق  ثالث  �.هناك 

: امل�شتطيل  اأو  املربع  طريقة   .�
�شجار يف هذه الطريقة بحيث ت�شكل مع بع�شها البع�ض زوايا قائمة وهي ت�شهل القيام بالعمليات الزراعية لكن يعيبها �شيء  تزرع الأ

واحد وهو ترك م�شاحة غري م�شتغلة بني كل اأربع اأ�شجار.

،ولتحا�شي  النخلة  �0 قدمًا من جذع  �شكل دائري بقطر  ، واجلذور �شطحية وتنت�شر يف  الليفي  النخلة مبجموعها اجلذري  وتتميز 

قل ، وقبل الغر�ض حتفر حفر حجمها  خر �0 قدمًا على الأ خرى واخلط الأ التناف�ض بني اجلذور فيجب اأن تكون امل�شافة بني النخلة والأ

قدمان مكعبان وبعد اأ�شبوعني تطمر مبقادير مت�شاوية من الرتبة ال�شطحية والرمل وال�شماد املتخمر ثم تروى ، وبعد يوم اأو يومني يتم 

ف�شل نظرًا للرطوبة  غر�ض الف�شائل يف مواقعها امل�شتدمية ويجب اأن يتم ذلك خالل �شباط-اآذار- اآب- اأيلول ، علمًا باأن املوعد الثاين هو الأ

اجلوية العالية التي ت�شاعد على تقليل ن�شبة النتح من الف�شائل ، وتغر�ض الف�شائل و�شط احلفرة بحيث ل ي�شل ماء الري اإىل القمة 

النامية ، ويجب ال�شغط على الرتبة حول قاعدة الف�شيلة لطرد الهواء ، كما يجب ربط اأوراق الف�شيلة وتغطيتها باألياف النخيل لتقليل 

ن�شبة النتح ، وبعد ذلك يجب ري الف�شائل جيدًا .

 

طريقة املربع 

ب-الطريقة اخلما�شية : وهذه الطريقة تعتمد على نف�ض القاعدة ال�شابقة ولكن تزرع ف�شيلة يف و�شط املربع وبهذه الطريقة تكون 

�شكال . الزيادة يف عدد الف�شائل يف وحدة امل�شاحة ذات نفع اقت�شادي . وهناك موديالت كثرية للزراعة وكما هي موؤ�شرة يف الأ

الطريقة اخلما�شية 

ج- الطريقة ال�شدا�شية : 
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الطريقة ال�شدا�شية 

حتديد اأ�سناف الذكور الالزمة وعددها

نتاج فهو الذي يحدد جناح عملية التلقيح بحيويته وقوته وهو الذي يحدد حجم  �شناف ذكور النخيل اأهمية كبرية يف نوعية الإ اأن لأ

مور املهمة يف جناح اأي ب�شتان وتنق�شم الذكور اإىل: الثمار وجودتها لذا فالهتمام بنوعية الذكور اأ�شبح من الأ

.الخ.  .  .، ،اخلكري  الر�شا�شي  األ�شم�شمي،   ، حمر  الأ األغنامي   ، خ�شر  الأ األغنامي  ومنها  بذرية  ذكور   .�
وفرد  جارف�ض  وهي  ن�شيجية  ذكور    .�

علمًا اإن كل نخلة ذكر تلقح اأكرث من �� نخلة واأحيانًا �� نخلة اأنثى

اإذا علمنا اأن كل � غم لقاح يحتوي على  

اأما طريقة زراعة الذكور فتكون كمايلي :

ويراعى  ذاتي  التلقيح  يكون  كي  ذكور  نخيل  خط  هنالك  اإناث  نخيل  خط   ��-�0 كل  اأي  نخيل  بني  ما  �شطور  يف  تزرع  اأن   .�
بزراعتها اجتاه الريح .

مزارع  يف  التلقيح  عملية  اإجراء  جل  لأ العلمية  بالطريقة  ويحفظ  اللقاح  نتاج  لإ متخ�ش�شة  خا�شة  مزارع  يف  الذكور  تزرع  اأن    .�
ناث . الإ

وحدة مكننة للب�شتان  

   

جل ت�شهيل عمليات اخلدمة للنخيل ب�شكل كامل. ومنها   من ال�شروريات يف ب�شاتني النخيل توفر وحدة مكننة متكاملة لأ

. و�شغرية  كبرية  تراكتورات   .�
 . القر�شية  املحاريث   .�

خرى  الأ املحاريث  اأنواع  من  وغريها  البطة  رجل  حماريث   .�
.) )ترول  ناقلة   .�

. ملحقاته  مع  للر�ض  خزان   .�
   . والتلقيح  اجلني  جل  لأ رافعة  كهربائية  كرا�شي   .�
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الف�شل الثامن

اإكثار النخيل

ن�شان  ن�شان اأو بعدم وجود الإ منذ بداية اخلـــلق ومن الطبيعة نف�شــها فاأن تكاثر النخيل يعتمد على الزراعــــــة التقليدية بوجود الإ

خــــالف )الف�شائل(هي  ر�ض وعند توافر الظروف �شتنبت نبتة جديدة للنخـيل وهكذا كما اإن عمـلية الإ حيث يت�شاقط الرطب على الأ

نـــ�شان اإيل الزراعــة النمــــطية لزراعة النخيل عن طريق البذور و التي عن طريقها ح�شل على الهجن  خرى طبيـعية اإىل اأن اهتدى الإ الأ

�شناف تتعدى اإىل ال �000 �شنف حيث يتوفر بالعراق بحدود �00-��0 �شنف  املختلفة  واألوان من التمور والرطب مما جعل تعداد الأ

�شل يف  حياة النخيل وكذلك يف  ويف ال�شعودية  ��0 �شــــنف ويف  تون�ض ��0 �شنف ويف م�شر �0-�0 �شنف اإن الطرق التقليدية هي الأ

جيال رغم اأن التطور العلمي والتكنولوجي الزراعـــــي والذي اأعطى اأ�شل التنوع احلا�شل فيها مع احلفاظ على النوعــــــــيات  على مر الأ

مام معرفة املوروثات وان امل�شتقبل القريب خ�شو�شا علم الوراثــــة وعلم الوراثة اجلزيئي ومعرفة خارطة الكرومو�شات   دفعة اإيل الأ

مرا�ض  نتاج )الغلة( مقاومتها لالأ واجلينات �شيك�شف عن اأ�شناف  جديدة ذات �شفات جيدة من حيث ارتفاع النخلة،حجم الثمار،كمية الإ

...الخ.

كثار هي ومن اأهم طرق الإ

)النوى( بالبذور  كثار  �.الإ
كثار بالبذور ولكن النخيل الناجت  �شناف احلالية يف العامل هي نتيجة الإ كثار وان اأكرث الأ هذه الطريقة هي املّعول عليها �شابقا يف الإ

كثار بالبذور و�شيلة معتمدة من قبل  عن زراعة البذور )النوى(تعطينا %�0 اأ�شناف خمتلفة من حيث اجلودة ولهذا تعترب طريقة الإ

ح�شن حيث تعترب البذور جممعًا للموروثات اجلينية للنبات  مربي وحم�شني النخيل ل�شتغاللها يف اإحداث تغريات وفرزها وانتخاب الأ

جل الرتبية والتح�شني الوراثي النوعي وبالعتماد على هذا املجمع ميكن اإجراء تغريات فيها لأ

 اأما م�ساوئ هذه الطريقة فهي

ذكورا. الناجت  النخيل  من   �0% �.نحو 
املتقدمة. املراحل  يف  ناث  والإ الذكور  بني  التفريق  �.�شعوبة 

ممتازة.   نوعية  ذو  يكون  الب�شيط  واجلزء  النوعية  رديء  يكون  كرب  الأ اجلزء  فان  الوراثية  النظريات  �.ح�شب 
. ثمار  بالإ البذري  النخيل  �.تاأخر 

خمتلفة. �شفات  ذات  البذور  من  املنتجة  الذكور  �.�شفات 

كثار بالبذور فهي اأما حما�سن طريقة الإ

جديدة اأ�شناف  وا�شتنباط  معينة  �شفات  ذات  �شناف(  الأ )انتخاب  النتخاب  لغر�ض   .�
ناث)التنوع البيولوجي(. من الذكور والإ

مرا�ض. الأ لبع�ض  مقاومة  اأ�شناف  انتخاب  لغر�ض   .�
التدريب. و  التهجني  غرا�ض  لأ  .�

و�شهلة. ب�شيطة  عملية  اإنها   .�
املوروثات. لبنك  جيدة  �شفات  على  احل�شول   .�

خطوات اإكثار النخيل بالبذور

املت�شررة. ول  امل�شابة  وغري  احلجم  الكبرية  البذور  انتخاب   .�
�0ppm تركيز   H�o� كحول،  معقمة-  مبادة  تعقيم-  عملية   .�

يومني. كل  املاء  تبديل  مع  باملاء  اأ�شبوع  ملدة  النقع   .�
خ�شبية. �شناديق  يف  البيتمو�ض  مع  خملوطة  خفيفة  تربة  يف  البذور  غر�ض   .�

امل�شتل. اإيل  تنقل  عام  وخالل  تنبت  اأن  بعد   .�
نبات وهناك طريقة اأخرى لالإ
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لزالة املواد اللزجة

زالة املادة ال�شمعية    لإ

ا�شافة ملعقة �شاي

مادة كربيت املغني�شيوم

ملعقة �شاي من  

نرتات البوتا�شيوم

بعد �شهر من اإ�شافة

ملعقة �شوبر فو�شفات  الكال�شيوم

نبتة النخيل 

انتخاب بذور جيدة

عملية الغ�شل باملاء

 naoH عملية معاملتها  مبادة

.n0� وملدة دقيقة ون�شف

ميكن زراعتها يف اأ�ش�ض 

اأو يف امل�شتل مبا�شرة

البذرة يف الرتبة 

وبعد اإنباتها
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اأ�شكال تو�شح عملية اإنبات النخيل بوا�شطة البذور

�شكل يو�شح منو بادرات النخيل من البذور

)propagation by off shoot (  كثار بالف�شائل الإ

ف�شل يف اإكثار النخيل يف العامل وهي ف�شل الف�شائل التي تاأخذ �شكال مقو�شا عن  كثار بالف�شائل هي الطريقة التقليدية الثابتة والأ الإ

م . والف�شائل هذه تخرج من اآباط ال�شعف )كنمو خ�شري(. ومنها ما نراها يف قاعدة النخلة ومنها ما نراها  القاعدة اأو مبوقع ات�شالها بالأ

يف اأعلى النخلة والذي ي�شمى بالراكوب وان لكل �شنف من النخيل عدد معني من الف�شائل  خالل عمرها

الزهدي        �-�� ف�شيلة

الربحي        �-�� ف�شيلة 

املكتوم          �-�� ف�شيلة

اخل�شتاوي   �-�� ف�شيلة

املدجول       �-�� ف�شيلة

دكله نور      �-�� ف�شيلة   

وت�شابه الف�شيلة اأمها من حيث ال�شفات النوعية

م(  الف�شائل ال�شاحلة للقلع )الف�شل عن الأ

. احلجم  الكبرية  الف�شائل  انتخاب   .�
كغم  �0-�� بني  ما  الف�شيلة  وزن  يكون  اأن   .�
فوق. فما  �شنوات   � الف�شيلة  عمر  يكون  اأن   .�

�شم.   ��-�0 بني  ما  الف�شيلة  قطر  يكون  اأن   .�
      

والف�شيلة هي برعم خ�شري نامي يف اإبط الورقة وبالعادة يكون حتت م�شتوى �شطح الرتبة وكلما كربت دفعت بقاعدة ال�شعف عن جذع 

م وكونت جذورا واملزارعني عموما يزيلون الكربة مع اإعادة الرتبة حول الف�شيلة لتحفيزها لتكوين اجلذور.     الأ
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ف�شيلة نخيل منتظمة

م الن�شيجية ف�شيلة نخيل مرادفة لالأ

�شكل يو�شح مكان الف�شيلة والراكوب



���

نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

خطوات قلع الف�شيلة 

خ�شر )عملية تق�شري ال�شف املحيط بالقلب(  �.  قطع ال�شعف الأ

 �. اإزالة الف�شائل ال�شغرية املحيطة

م. بالأ الف�شيلة  ات�شال  منطقة  اإىل  الو�شول   .�
للف�شيلة. اجلذري  املجموع  مع  الف�شل  عملية  جتري   .�

فطري. مببيد  الف�شيلة  تعقيم   .�
وزراعتها. امل�شتل  اإىل  الف�شيلة  نقل   .�

حلمايتها. )خي�ض(  اجلوت  من  بقطعة  الف�شيلة  قلب  لف   .�
الراكوب:هو منو خ�شري نامي يف اآباط ال�شعف ولكن على ارتفاع متباين على جذع النخلة وهذا النوع من الف�شائل يجب احت�شانه 

)عملية ح�شن( لتكوين اجلذور ومن ثم ف�شله ويف�شل عمل و�شط بيئي من املواد التالية:

. خفيفة  تربة   .�
. معقم  ع�شوي  �شماد   .�

خ�شب. ن�شارة  اأو  بيتمو�ض   .�
)جمذرة( هرمونية  مادة   .�

 �. بعد تكوين اجلذور يتم ف�شل الراكوب وزراعته بنف�ض خطوات الف�شيل.

�شكل يو�شح عملية قلع الف�شيل وتظهر اجلذور وا�شحة يف الف�شيل عددًا وطوًل
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عملية ح�شن الرواكيب
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عملية تعقيم الف�شيلة وجوره الف�شيلة قبل الزراعة
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ر�ض كيفية زراعة الف�شيل بحيث تبقى القمة النامية فوق �شطح الأ

تعقيم الف�شيل
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�شكل يو�شح تكملة عملية الزراعة
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ن�شجة زراعة الأ

ن�شجة من اأف�شل الطرق  واأحدثها يف اإكثار النخيل وذلك تعترب طريقة زراعة الأ

لفوائدها العديدة يف:

هائلة. باأعداد  )النخيل(  النبات  اإكثار   .�
اجلودة. عالية  واأ�شتال  غرا�ض  اإنتاج   .�

مرا�ض. الأ من  خايل  نخيل  اإنتاج   .�
نتاج. لالإ ن�شبيًا  �شغرية  م�شاحة  ا�شتخدام   .�

العامل. عرب  ال�شحن  �شهولة   .�
. الوراثية  بالهند�شة  عالقتها  خالل  من  النخيل  حت�شني  �شهولة   .�

واملاحلة. احلارة  البيئة  مع  يتوافق  نخيل  اإنتاج   .�

ن�شجة كو�شيلة لتوفري الكثري من املواد و امل�شتح�شرات وهناك الكثري من املجالت واملرافق التي ت�شتخدم فيها زراعة الأ

النباتية اخلالية  من  ن�شجة  الأ ا�شتخدام  ن�شجة )micropropagation(هــو عبارة عن  الأ زراعة  الدقيق بوا�شطة  كثار  الإ اإن 

كثار بالزراعة  غرا�ض اإكثار النبات و اإنتاج اأ�شتال ذات �شفات مرغوبة ت�شويقيا ،بحيث تبداأ عملية الإ مرا�ض وامليكروبات والفريو�شات لأ الأ

قلمة حتت ظروف م�شبوطة قبل اأن يتم نقلها اإىل ظروف احلقل.   نابيب )in vitro( ثم مترير هذه النباتات مبرحلة الأ داخل الأ

كثار  الإ طريقة  ا�شتعمال  .واإن  ن�شجة  الأ زراعة  بوا�شطة  بنجاح  اإكثارها  مت  قد  النخيل  من  اأ�شناف  عدة  هناك  احلا�شر  الوقت  يف 

كثار اخل�شري املتبعة ، وتزودنا باأعداد كبرية  ن�شجة �شتعو�ض بطء معدل النمو ،والقابلية املحدودة عند ا�شتعمال طريقة الإ بزراعة الأ

�شل املطلوبة واملرغوبة. من النباتات املطابقة لالأ

زهار وميكن اإكثار  ن�شجة با�شتعمال قلب الف�شيلة اأو اأوراق النخلة والأ هناك درا�شات خمتلفة عن اإكثار النخيل يف خمتربات زراعة الأ

ع�شاء النخيل اأما بطريقة تكوين اجلنني اجل�شدي)somatic embrygenesis (  اأو بوا�شطة تكوين الأ

)organogensis ( 

 

جنة  وت�شري الدرا�شات اإىل وجود ظاهرتني تعمالن على اإعاقة اأو منع منو جيد وقوي لالأ

نابيب وخارجها وهما : داخل الأ

)املزالة( امل�شتاأ�شلة  جنة  الأ  .�
امل�شتاأ�شلة جنة  الأ يف  تنبت  )plantlets(التي  الناجتة  ال�شغرية  النباتات  جذور   .�

لذلك ت�شتعمل عادة الرباعم القمية لقلب الف�شيلة )اجلمار(ب�شبب غياب طبقة الكامبيوم

الفرعية )lateral cambial layer( وهذه الرباعم تتكون من اأكرث من �00 وريقة ابتدائية |)primardial( وجذور نامية ، 

ن�شجة بالن�شبة للنخيل. ويبدو اأن هذه املادة املثالية لبتداء اإجراء عملية الزراعة بالأ

ع�شاء املراحل املتبعة بطريقة تكوين الأ

املراد  ال�شنف  من  �شنوات   �-� بني  ما  يرتاوح  بعمر   ) كغم   �– �شغري)�  حجم  ذات  تكون  بحيث  املنتخبة  الف�شيلة  ت�شريح   .�
ن�شجة ويتم ت�شريحها و اإزالة ال�شعف واأخذ قلبها اأو قمتها النامية ويراعي األ تكون قد و�شلت اإىل  اإكثاره ل�شتخدامها م�شدرا لزراعة الأ

ثمار. مرحلة الإ

حياء املجهرية واأنواع التلوث املوجودة عليه )فر�شا( با�شتخدام مواد كيماوية برتاكيز معينة  �. التعقيم : للق�شاء على كافة الأ
يونات. وملدة زمنية معينة ، ثم تغ�شل باملاء املقطر اخلايل من الأ

وتزرع   ، )�-��(جزءا  الف�شيلة  قلب  من  القمي  والربعم  ولية  الأ وراق  الأ قواعد  وتوؤخذ  للف�شيلة  النامية  القمة  جتزئة  تتم   .�
جزاء يف اأنابيب حتتوي على و�شط غذائي معقم. هذه الأ

فرتتها. وطول  �شاءة  الإ و�شدة  احلرارة  درجة  حيث  من  بها  ومتحكم  مكيفة  غرفة  يف  املزروعة  نابيب  الأ تو�شع  ذلك  بعد   .�
� �شهور اأما القمم النامية فقد متر بهذه املرحلة ،ولكن ميكن  �. مير الربعم األ بطي مبرحلة تكوين الكالو�ض والتي قد ت�شل اإىل 
جزاء النباتية  وراق . وبعد ذلك يتم نقل الأ مالحظة بع�ض النمو بعد مرور � اأ�شابيع على زراعتها حيث يزداد حجمها وتبداأ بتكوين الأ

املزروعة اإىل و�شط طازج )جديد( بنف�ض املكونات ويجدد �شهريا.

البطية  والرباعم  املزروعة  النامية  القمم  من  جديدة  منوات  مالحظات  تطور  مالحظة  ميكن  الزراعة  من  �شهور   �-� خالل   .�
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وراق،  ،وميكن عزل هذه النموات اجلديدة التي هي عبارة عن براعم ابطية ناجتة من منو بادئات الرباعم البطية املوجودة يف اباط الأ

�شناف املزروعة يف الو�شط الغذائي. وهذا يعتمد على مدى ا�شتجابة الأ

اأ و�شاط  جديدة لتطوير منوها اإىل جمموع خ�شري حيث تزرع بعدها على و�شط  �. تف�شل جزيئات الكالو�ض املتكونة وتزرع على 
�شاءة لتكوين جمموع خ�شري. غذائي جديدة حتت ظروف خا�شة بالإ

خمتلف  هرموين  برتكيب  اأخر  و�شط  اإىل  تنقل  ن�شجة  الأ زراعة  من  الناجتة  البادرات  من  املطلوب  العدد  على  احل�شول  بعد   .�
جزاء النباتية اإىل اأو�شاط غذائية خمتلفة وجديدة من اأجل  وراق. وت�شتمر عملية نقل الأ لتح�شني التجذير العر�شي وزيارة عدد الأ

حتفيز النمو اخل�شري والنمو اجلذري بحيث يتم جتديد الو�شط كل فرتة)�0-�0( يوما ميكن ان نحتاج ��-�� �شهرا قبل ان نح�شل 

اأقلمة قد  على نبتة جيدة  بنمو خ�شري وجذري منا�شب ميكن نقلها بعد ذلك اإىل الرتبة)البيتمو�ض( حيث حتتاج النبتة اإىل عملية 

ت�شتمر ملدة عام. هذه النباتات يجب اأن ل يقل طولها عن ��-�� �شم قبل اأن يتم نقلها للرتبة لكي نح�شل على ن�شبة جناح ترتاوح ما بني 

.  �0%-�00%

ميكن تلخي�ض املراحل التي مير بها اجلزء املزروع على النحو التايل

جزاء النباتية املزروعة اإىل و�شط غذائي جديد �شهريا، وحتت  يجابية اخلالية من التلوث، حيث تنقل الأ اإيجاد ال�شاللت الإ  .�
يجابية. ظروف اإ�شاءة وظالم خمتلفة اإىل اأن يتم احل�شول على ال�شاللت الإ

فيه. املرغوب  العدد  ح�شب  اإكثارها  وميكن  الرباعم  تظهر  ذلك  بعد   .�
�. تطور الرباعم وتكوين النخالت،با�شتعمال منظمات النمو املختلفة جتعل هذه الرباعم تعطي نبتة �شغرية ثم جتذر ويتم نقلها 

اإىل الرتبة.                                                                              

ن النباتات بعد اإخراجها من الو�شط الغذائي ونقلها  نابيب اإىل الرتبة :اإن مرحلة التاأقلم مهمة لأ تاأقلم النباتات بعد نقلها من الأ

وىل اإىل البيوت  وراق مما يوؤدي اإىل ذبولها . لهذا تنقل هذه النباتات يف املرحلة الأ اإىل الرتبة تفقد كمية كبرية من املاء عن طريق الأ

الزجاجية حتت ظروف رطوبة عالية و درجة حرارة منا�شبة، ثم اإىل البيت البال�شتيكي و من ثم يتم تظليلها وبعدها تنقل اإىل احلقل . 

نابيب. وقد وجد باأن حجم النبات و عدد اأوراقه هما العامالن الهامان و احلا�شمان يف عملية اأقلمة النباتات خارج الأ
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�شكل يو�شح بع�ض اأجزاء عملية الزراعة

ن�شجة اأهم امل�شاكل والعراقيل التي تواجه اإكثار النخيل بطريقة زراعة الأ

نابيب. الأ يف  التلوث   �-

امل�شدر  موت  عن  ناجت  .وهو  فيه  يوجد  الذي  الغذائي  الو�شط  و  النباتي  للن�شيج  يح�شل  الذي   )browning( البني  التلوث   �-

فينولت  البويل  تاأك�شد  هو  التلوث  هذا  �شبب  اأن  اإىل  اأخرى  درا�شات  ت�شري   ، الن�شج  مرحلة  اإىل  ي�شل  اأن  قبل   )explants( امل�شتعمل 

مثل  كيماوية  مواد  با�شتعمال  الظاهرة  هذه  جتنب  وميكن  ن�شجة  لالأ �شامة  تكون  التي   )quinines(ال وتكوين   )poly phenols(

الفحم املن�شط اأو مادة ال

)cysteine( باإ�شافته اإىل جتديد الو�شط الغذائي كل) ��-�0( يوما

درا�شات  بينت  فقد   . جينية  تباينات  اأو  وراثية  اختالفات  ي�شبب  اأن  ميكن  بالكالو�ض  املرور  اإن   : الوراثية  ال�شفات  ثبوت  عدم   �-

عديدة تغري ما يحدث يف ال�شفات الوراثية للنباتات الناجتة من تخ�ش�ض ن�شيج الكالو�ض ، هذا العامل هو الذي يجعل العتماد على » 

كثار » اأف�شل من اجل ثبوت ال�شفات الوراثية. ومبا اأن زراعة الف�شائل ي�شتغرق فرتة  �-� �شنوات حلني و�شولها مرحلة  ع�شاء لالإ تكوين الأ

ثمار فاأنه من ال�شروري وجود طريقة للتاأكد من ال�شفات الوراثية ب�شكل �شريع وفعال . اإن الرتكيب اجليني لنبات النخيل الذي يتم  الإ

اإكثاره من اأ�شل م�شرتك) clone( ميكن اأن يتم التاأكد منه اأما بوا�شطة التجارب اأو امل�شاهدات احلقلية حيث ميكن التاأكد والتثبت باأن 

�شليني . اأو بوا�شطة التحاليل املخربية و التي ت�شمل : الختبار اخللوي اأو امليكرو�شكوبي  باء الأ ال�شفات اخل�شرية والثمرية مطابقة لالأ

نزميي )isoenzyme analysis( ت�شري  اأو  عن طريق التحليل الأ  Dna –fingerprinting Dna وال  للكرومو�شات تقنيات 

ن�شجة . الدرا�شات اإىل اأن هناك ثبات جيني للنباتات املنتجة بوا�شطة زراعة الأ

اإن ا�شتبدال امل�شاحات امل�شابة والكبرية بالعمر وغري املنتجة للثمار باأ�شجار نخيل ذات نوعية متفوقة وباأ�شناف مقاومة ، والتو�شع يف 

كثار بوا�شطة الف�شائل بطيء ول يويف بالحتياجات املتزايدة  كثار خ�شريا ب�شكل �شريع و موثوق . اإن الإ زراعة هذه ال�شجرة �شيتطلب الإ

نتاج ف�شائل ناجمة من اأ�شول م�شرتكة بالتكاثر الالجن�شي بوا�شطة تقنية زراعة  ،ولذلك فقد زاد الهتمام بتطوير طريقة �شريعة لالإ

ن�شجة. الأ
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ن�شجة ) العيوب( م�شاكل نخيل الأ

خر يف تطور م�شتمر  ن�شجة هو الآ ن�شجة عديدة ومهمة يف حياتنا اليومية و اأن التطور احلا�شل يف تقنية زراعة الأ اإن ميزات نخيل الأ
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كثار و امل�شاهمة يف تو�شيع رقعة زراعة النخيل يف العامل رغم كل هذا التقدم هناك بع�ض امل�شاكل  للتغلب على الكثري من امل�شاكل يف طرق الإ

ن�شجة(  نتاج ومن اأهم هذه امل�شاكل هو التباين الوراثي يف النباتات املنتجة بهذه الطريقة )زراعة الأ التي مت ت�شجيلها يف بع�ض حقول الإ

م والذي يعزى اإىل حدوث الطفرات الوراثية نتيجة ما يلي  عن �شفات الأ

امل�شتخدم. النمو  منظم  وتركيز  نوع   .�
الكالو�ض. ن�شيج  من  نباتات  تكوين  ت�شجيع   .�

الت�شاعف. معدل  زيادة   .�
. الن�شيجية  املزارع  جتديد  عدم   .�

. طويلة  لفرتات  الن�شيجية  املزارع  حفظ   .�

ومن اأهم التباينات الوراثية يف النخيل الن�شيجي هي

النمو  وبطء  التقزم   .�
يبلغ  مل  حيث  نور  ودقلة  واملجدول  وال�شكري  كالربحي  �شناف  الأ بع�ض  يف  التقزم  ظاهرة  ن�شجة  الأ نخيل  ب�شاتني  بع�ض  يف  لوحظ 

ارتفاعها  من ن�شف مرت اإىل مرت و�شنتمرتات بعد عمر �-� �شنوات كما ويالحظ اأن اأوراقها تلتف حول القمة وتخلو من الف�شائل ويف بع�ض 

الب�شاتني لوحظ اأن هذه الظاهرة �شفيت بعد فرتة من الزمن نتيجة زوال العامل املت�شبب لهذه الظاهرة.

الظاهري: ال�شكل  يف  الت�شوهات   .�
وراق )اخلو�ض( وعدم انتظام نحو القمة النامية  �شناف املكرثة ن�شيجيا خ�شو�شا يف الأ هناك بع�ض الت�شوهات التي تظهر يف بع�ض الأ

اإ�شافة اإىل اأن منو ال�شعف حول اجلمارة غري منتظم وبع�شه ملتوي وتغري يف �شكل ال�شعف.

الكلوروفيل: �شبغة  فقدان   .�
يفقد الكلوروفيل على بع�ض اخلو�ض واأحيان يف �شعفه كاملة.

الثمار  تكوين  على  زهار  الأ قدرة  عدم   .�
ال�شي�ض وقد لوحظ اختالف يف  خ�شاب والعقد وتكوين ثمار  وهذه تظهر على نخيل الربحي ب�شكل وا�شح حيث عدم متكنه من الإ

ظهور هذه الظاهرة على القطوف لنف�ض النخلة اأو بني �شيقانها )�شماريخها( وكذلك بني اأزهار ال�شمراخ الواحد )ال�شباط الواحد(  وهذه 

الظاهرة اختفت يف بع�ض النخيل بعد عدة �شنوات وقد اأدى ذلك اإىل اأن اأ�شحاب الب�شاتني قاموا بقلع اأ�شجار النخيل.

النخيل  اأزهار  يف  الكرابل  تعدد   .�
خ�شاب تنمو واحدة  لتكون  زهار النخيل هو وجود ثالث كرابل للزهرة الواحدة وعند جناح عملية التلقيح و الإ من املعروف و الثابت لإ

خ�شاب فتنو الكرابل الثالثة ولكن ل ت�شل اإىل احلجم املطلوب و  خريتني اأما يف حالة عدم جناح الإ ثمرة التمر وت�شاقط الكربلتني الأ

ل تعترب ثمار لذا ي�شطر بع�ض الفالحني من اإ�شقاط الكربلتني يدويا و احل�شول على ثمرة واحدة ولكن هذه العملية حتتاج اإىل جمهود 

نتاج. كبري مما توؤدي اإىل زيادة يف كلفة الإ

زهار   الإ يف  التاأخر   .�
نتاجية للنخيل الن�شيجي هو �-� �شنوات ولكن  خرى حيث تعترب الفرتة الإ تعترب هذه الظاهرة قليلة جدا باملقارنة مع امل�شاكل الأ

تاأخرها اإىل اأكرث من )�0( �شنوات تعترب م�شكلة حقيقية للنخيل الن�شيجي.

للثمار  الكيميائي  املحتوى  يف  التغري    .�
حما�ض  ظهرت بع�ض الدرا�شات املقارنة ما بني ثمار النخيل الطبيعي والن�شيجي فظهر اأن هناك اختالفات يف املحتوى ال�شكري ، والأ

مينية مما يوؤدي اإىل عدم جودة النخيل الن�شيجي. الأ

ال�شوداء: اللفحة  مبر�ض  �شابة  لالإ ح�شا�شيتها   .�
من خالل املالحظات اليومية وال�شهرية و ال�شنوية اإن اإ�شابة النخيل الن�شيجي مبر�ض اللفحة ال�شوداء ب�شكل وا�شح.

اجلذرية التعرية   .�
وهذه ظاهرة وا�شحة يف النخيل الن�شيجي نتيجة لكرثة الرباعم اخل�شرية ) الف�شائل ( يف قاعدة النخيل الن�شيجي مما يوؤدي اإىل 

تعرية اجلذور.

مالحظات عامة عند زراعة النخيل الن�شيجي خارج املخترب

النامي. النبات  حول  الن�شبية  الرطوبة  على  احلفاظ   .�
قلمة. الأ اأثناء  بالنخلة  املحيطة  احلرارة  درجة  خف�ض   .�

قلمة. الأ اثناء  �شاءة  الإ خف�ض   .�
 . النتح  عملية  تعيق  مبواد  نقلها  بعد  الف�شيلة  ر�ض   .�

اجلذرية. ال�شعريات  من  الكايف  العدد  لها  يكون  بحيث  الن�شيجي  النخيل  جذور  اإىل  النتباه  يجب   .�
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وك�شينات. األ  ببع�ض  الن�شيجي  النخيل  معاملة   .�

ن�شجة اإىل مايلي ويعزى التباين الوراثي يف نخيل الأ

. املتبعة  كثار  الإ طريقة   .�
امل�شتخدمة. )الهرمونات(  النمو  منظمات   .�

الن�شيجية. املزارع  جتديد  عدم   .�

كيف توؤ�ش�ض خمترب للزراعة الن�شيجية 

    �. غرفة التح�شري

اأي�شا  ويل. كما يتم  و�شاط الغذائية الالزمة وكذلك حت�شري النباتات للزراعة وتقطيعها و اإجراء التعقيم الأ ويتم فيها حت�شري الأ

واين الزجاجية امل�شتخدمة يف الزراعة الن�شيجية وغريها. وتعتمد م�شاحة هذه الغرفة ح�شب طبيعة الهدف �شواء كان جتاري  غ�شل الأ

ماكن وت�شمح ب�شهولة حركة العاملني وتنقلهم يف املخترب، ومن اأهم امل�شتلزمات التي يجب توفريها  اأو بحثيا، األ اأنها تكون اأو�شع من بقية الأ

يف هذه الغرفة هي :

امل�شتخدمة. املواد  و  جهزة  والأ دوات  الأ و  الزجاجيات  خلزن  كافية  وخمازن  رفوف   .�
التنظيف. و  الغ�شيل  عمليات  يف  ل�شتخدامها  تتوفر  اأن  يجب  املاء  م�شادر    .�

الغذائي. الو�شط  ل�شب  ، جهاز  ، جهاز ت�شخني  لقيا�ض درجة احلمو�شة  التعقيم، جهاز  ،جهاز  للماء  ، جهاز تقطري  املوازين  �. توفر 

النقل غرفة   .�
م ونقله اإىل  تعترب هذه الغرفة من الغرف املهمة جدا للزراعة الن�شيجية . ففيها يتم  ا�شتئ�شال اجلزء املراد زراعته من النبات الأ

جهزة التي تو�شع يف هذه الغرفة laminar-air flow cabinet  ويتم النقل داخله  الو�شط الغذائي حتت ظروف معقمة . ومن اأهم الأ

ن�شجة املزروعة.   �شعة فوق البنف�شجية لتعقيم هذه الغرفة لتبقى خالية من امليكروبات التي ت�شبب التلوث لالأ ،وميكن ا�شتخدام الأ

النمو غرفة   .�
وال�شوء  احلــرارة  درجة  حيث  من  عليها  م�شيطر  ظروف  حتت  نابيب  الأ داخل  املزروعة  الن�شيجية  النباتات  لنمو  خم�ش�شة  وهي 

والرطوبة.

�شافة اإىل هذه الغرف الرئي�شية فيوجد ملحقات مكملة للمخترب وي�شتح�شن اإ�شافتها  ومن هذه امللحقات: بالإ

الغذائية. و�شاط  الأ حلفظ  غرفة   .�
املخترب. يف  امل�شتخدمة  دوات  والأ للزجاجيات  عام  خمزن   .�

الزجاجي. .البيت  للعاملني  مكاتب   .�
ن�شجة ،ويجب توفر نظام حتكم  ن�شجة فيه وحفظ النباتات التي ت�شتخدم لزراعة الأ حيث يتم تربية النباتات الناجتة من زراعة الأ

لدرجة احلرارة �شيفا و�شتاءا ويكون البيت جمهز بنظام ري.

وعية امل�شتخدمة يف الزراعة الن�شيجية الأ

وعية يف جهاز التعقيم على درجة  واين. ويجب تعقيم الأ طباق اأو jars  اأو غريها من الأ ن�شجة يف اأنابيب الختبار اأو الأ تتم زراعة الأ

حرارة ���م.

الو�شط الغذائي    

خرى والتي ت�شتخدم لتغذية الن�شيج النباتي بحيث  الو�شط الغذائي: هو عبارة عن خليط من العنا�شر الغذائية واملواد الع�شوية الأ

يتم زراعة الن�شيج عليها مبا�شرة.

اأنواع الو�شط الغذائي

تبعا  اأنواع  ثالث  اإىل  وتق�شم   ، اأنواعها  مبختلف  النباتية  ن�شجة  الأ لزراعة  حت�شر  التي  الغذائية  و�شاط  الأ من  اأنواع  ثالث  يوجد 

جار اأو املادة ال�شلبة امل�شافة اإليها وهي: لختالف كمية الآ

جار مبواد  ، وقد ي�شتبدل الآ املح�شر  الغذائي  الو�شط  الواحد من  للرت  اأجار  �-� غم  اإ�شافة  ال�شلب : حيث يتم  الغذائي  · الو�شط 
م�شلبة اأخرى ح�شب الرتكيز املو�شى به من امل�شنع.

الواحد. للرت  غم   � حوايل  امل�شافة  جار  الآ ن�شبة  تكون  ال�شلب:  �شبه  الغذائي  · الو�شط 
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لها. ال�شلبة  واملواد  جار  الآ من  كمية  اأي  يتم  ل  حيث  ال�شائل:  الغذائي  · الو�شط 

مكونات الو�شط الغذائي

ينمو  الذي  للنبات  الغذائية  املتطلبات  اأن  حيث  الغذائي  الو�شط  تركيب  هو  املزروعة  ن�شجة  الأ منو  على  املوؤثرة  العوامل  اأهم  من 

�شا�شية  املطلوبة للو�شط الغذائي هي العنا�شر الغذائية العظمى  ن�شجة �شبيه بتلك املطلوبة للنبات العادي فاملكونات الأ بوا�شطة زراعة الأ

املركبات  وبع�ض  وال�شكر  مينية  الأ حما�ض  الأ و   vitamins والفيتامينات    micronutrients وال�شغرى   macronutrients
خرى ومواد الت�شلب و منظمات النمو و ح�شب نوع الو�شط  يكون احتوائها على املواد الغذائية املختلفة وتختلف مكونات  الع�شوية الأ

كثار ،ويتكون الو�شط الغذائي من ثالث مكونات رئي�شية هي: الو�شط الغذائي تبعا لنوع النبات و مرحلة الإ

اأ-املواد الع�شوية تق�شم اإىل: 

الكربوهيدرات  .�
الفيتامينات   .�

الهرمونات  .�
النمو منظمات   .�

. النيرتوجينية  واملزودات  مينية  الأ حما�ض  الأ  .�

الكربوهيدرات

ن�شجة و اخلاليا هو ال�شكروز حيث ميكن  مثل ال�شكروز  واجللوكوز،الفركتوز،الرافينوز،واأن اأف�شل م�شدر للكربوهيدرات يف زراعة الأ

ا�شتخدام اجللوكوز و الفركتوز كبدائل عن ال�شكروز ، فاجللوكوز قد يحل حمل ال�شكروز ولكن الفركتوز ل يحل فال�شكروز له اآثر اأ�شموزي 

ن�شجة املزروعة اأو اخلاليا بحاجة اإىل التمثيل ال�شوئي  حيث )ب�شكل عام( يرتاوح تركيز ال�شكروز يف الو�شط الغذائي بني �-%� فالأ

نابيب ل ي�شتطيع القيام بذلك ب�شكل جيد و بهذا فاأن ال�شكروز يتحطم ويتحول اىل فركتوز وجلوكوز وقد يح�شل  ولكن النبات داخل الأ

حتلل مائي فيها خالل عملية تعقيم الو�شط الغذائي ب�شبب احلرارة العلية اإل اأن ذلك لي�ض له اأثر �شلبي .

الفيتامينات

اأن النباتات العادية ت�شنع الفيتامينات الالزمة لنموها وتطويرها حيث اأن الفيتامينات تعمل كعوامل من�شطة يف العديد من العمليات 

هي  امل�شتخدمة  الفيتامينات  اأن  حيث  اخلاليا  لنمو  حمددة  عوامل  الفيتامينات  هذه  ت�شبح  ن�شجة  الأ زراعة  حالة  يف  وذلك  احليوية. 

الثيامني )فيتامني�B( ، حام�ض النيكوتني ،البريودك�شني )فيتامني�B( و امليواني�شيتول حيث اأن الفيتامني�B هو املطلوب اأ�شا�شيا لنمو 

امليواني�شتول فهو غالبا يكون موجود مع  واأما   . اإ�شافتها غالبا  �.0-�0 ملغم /لرت ويلزم  الفيتامني�B برتكيز  اخلاليا حيث ي�شتخدم 

�شل املركز املح�شر خ�شي�شا للفيتامينات ، فهو كربوهيدرات ولي�ض هرمون و وجوده لي�ض فرديا يف الو�شط.اإل اأنه ين�شط منو  حملول الأ

خرى البيوتني ، وحام�ض الفوليك  �شكوربيك . ومن الفيتامينات الأ اخلاليا حيث هناك فر�شية اأن امليواني�شيتول يتحطم اإىل حام�ض الأ

اأثر حمدد  �شكوربيك و حام�ض البنزويك، واحتياج اخلاليا ملثل هذه الفيتامينات �شبه ب�شيط جدا ولي�ض له  )فيتامنيM( ،حام�ض الأ

للنمو وت�شاف هذه الفيتامينات عندما يقل تركيز الفيتامني عن احلد املطلوب.

مينية واملزودات النيرتوجينية   حما�ض الأ الأ

مينية  الأ حما�ض  الأ اإ�شافة  ولكن  لنموها  املطلوبة  مينية  الأ حما�ض  الأ ت�شنيع  على  املقدرة  عندها  املزروعة  واخلاليا  ن�شجة  الأ اإن 

ولية  مينية مهمة جدا يف املراحل الأ حما�ض الأ وامل�شادر النيرتوجينية اإىل الو�شط الغذائي فاإنها ت�شاعد على منو اخلاليا.فا�شتخدام الأ

ن�شجة املزروعة بالنيرتوجني حيث ي�شهل  مينية تزود اخلاليا و الأ حما�ض الأ من منو اخللية والن�شيج وكذلك يف زراعة الربوتوبال�شت فالأ

�شا�شي للنيرتوجني الع�شوي  مونيا و النيرتيت( فامل�شدر الأ ا�شتهالكه من قبل النبات اأ�شرع بكثري منه يف حالة النيرتوجني غري الع�شوي )الأ

مينية مثل الكازين هيدرولي�شيت   حما�ض الأ يف الو�شط الغذائي هو خليط الأ

)�.0-%�.0(، ل- جلوتامني،ل- اأ�شبارجني.

مينية  حما�ض الأ نه من املمكن اأن يكون لها اأثر �شلبي على منو اخلاليا ومن الأ مينية لوحدها يجب احلذر لأ حما�ض الأ وعند اإ�شافة الأ

املن�شطة لنمو اخلاليا اجلال�شني �ملغم/لرت،جلوتامني حتى � مل مولر ،ل-تريو�شني �0ملغم/لرت،ل-اأرجنني، وال�شيتو�شني �0ملغم/لرت 

جار، واأن ا�شتخدام  اأثر �شلبي على تن�شيط التطور املورفولوجي وي�شتخدم فقط عند ا�شتخدام الو�شط املحتوي على الآ فالتريو�شني لها 

دينني ين�شط منو اخلاليا و تفرع النبات. �شلفات الأ

مواد ع�شوية غري معرفة

اإن اإ�شافة بع�ض املواد الع�شوية غري املعرفة اأعطت من التجارب اآثار اإيجابية على منو اخلاليا، ومن هذه املواد اإ�شافة مادة بروتني 

هيدرولي�شيت وحليب جوز الهند وع�شائر اخلمرية وع�شائر املولت واملوز املطحون وع�شري الربتقال وع�شري البندورة .وهكذا فاأن هذه 

املواد الع�شوية غري املعرفة ت�شتخدم ب�شكل نادر ، وي�شتخدم البع�ض فقط ع�شري جوز الهند 0.�0-%�.

كذلك فاأن الفحم الن�شط عند اإ�شافته للو�شط الغذائي له اأثر اإيجابي اأو �شلبي حيث اإن النمو و متايز اخلاليا ميكن اأن ين�شط يف  بع�ض 
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خر منها. ول يزال اآثار ذلك غري وا�شحة ب�شكل جيد فالعديد من الباحثني يرجعون اإىل اأهمية  اأن�شجة النباتات لكنه يثبط يف البع�ض الآ

الفحم يف ادم�شا�ض بع�ض املواد املثبطة  للنمو ومن�شطات النمو كذلك. و اإعطاء الظالم امل�شاعد على التجذير ، واأن تن�شيط النمو بدون 

الفحم يعود على امت�شا�ض ال�شطح ملواد الفيتوهرمونات كحام�ض النفثاليك اأ�شيد)naa( ، و الكايتني و البنزيل اأدينني )Ba( ، وحام�ض 

.)�ip(وثنائي مثيايل اأمينوبيورين )iaa(اأندول -� اأ�شتيتك اأ�شيد

مواد الت�شلب و الدعم  

هالمية  مادة  ي�شكل  املاء  يف  اأذيب  اإذا  اأنه  جار  الآ ح�شنات  ومن  الغذائي  الو�شط  ت�شلب  يف  امل�شتخدمة  املواد  اأ�شهر  من  جار  الآ يعترب 

��ْم  كما اأنه ل يتفاعل مع اأي و�شط غذائي  ل ي�شتهلك  من  �0-�00م وتت�شلب على درجة حوايل  تذوب على درجة حرارة حوايل 

جار يف  جار تعتمد على كميته و النوع امل�شاف و درجة احلمو�شة للو�شط الغذائي ، وعادة يكون تركيز الآ قبل النباتات ، واأن �شالبته الآ

الو�شط الغذائي بني �.0-%� 

جار عنا�شر الكال�شيوم و املغني�شيوم و  جار ذات اأهمية ق�شوى للو�شط امل�شتخدم حيث ك�شفت الدرا�شات احتواء الآ واأن درجة نقاوة الآ

البوتا�شيوم و ال�شوديوم ،وهذا بدوره قد يوؤثر على وفرة املواد الغذائية للو�شط الغذائي ، وقد يحتوي على كميات قليلة من الكربوهيدرات 

مينية و الفيتامينات. حما�ض الأ و نوادر من الأ

اجلالتني على تركيز %�0 ميكن ا�شتخدامه  اإل اأنه يذوب على درجة حرارة ��م)درجة حرارة الغرفة( اإل اأنه ي�شاعد على منو 

النبات ب�شكل جيد، كما اإن امليثوكول ومركب اجلينات ميكن ا�شتخدامها، كما اأن هناك مواد اأخرى مثل مادة فايثا جلي ومادة جلرات على 

تركيز ��.�-��.� غم/لرت ميكن ا�شتخدامها.

وهناك طرق اأخرى مثل ا�شتخدام ال�شيلوفان املثقب ورقة الرت�شيح على �شكل ج�شر و الفتائل الورقية ورغوة البويل يوريثان و �شوف 

البويل  اأ�شرتوب�شكل عام يختلف ا�شتجابة النبات لهذه املواد املختلفة ح�شب نوعها.

منظمات النمو 

ن�شجة وهي : هناك اأربعة جمموعات اأ�شا�شية من منظمات النمو ت�شتخدم يف جمال زراعة الأ

وك�شينات  - الأ

- ال�شيتوكينينات

- اجلربلني

ب�شي�شيك - حام�ض الأ

وك�شينات  الأ

وك�شينات يف اجلزء اخل�شري من النبات العادي ويكون تاأثريها على منطقة  ت�شنع الأ

وك�شجني  اجلذور ،حيث ت�شاعد على التجذير ،جميع مركباتها تتكون من حقله واحدة من البنزين حيث اأن ن�شبة ال�شيتوكاينني على الأ

وك�شجني ي�شافان اإىل الو�شط الغذائي ل�شمان  ع�شاء حيث اإن كال ال�شايتوكاينني و الأ يف الو�شط الغذائي هي العامل املحدد لنمو وتطور الأ

وك�شجني وال�شيتوكاينني امل�شتخدم ، ومن  �شناف من حيث كمية و نوع الأ نواع والأ اأن هناك اختالف �شمن الأ اإل  ن�شجة  املورفولوجي لالأ

وك�شينات . مثلة على الأ الأ

اأ-)iaa اأندول اأ�شتيك اأ�شد(.

ب-)iBa اأندول بيوتريك اأ�شد(.

ج-)�.� D داي كلور و تينوك�شي ا�شتيك اأ�شد(.

د-)naa نفتالني ا�شتيك اأ�شد(.

وك�شينات  وك�شينات. كما اأن هناك بع�ض الأ ومن هذه املجموعة فقط inn هو طبيعي و البقية هي م�شنعة و يطلق عليها ا�شم اأ�شباه الأ

ن�شجة مثل -� كلور و فينوك�شي ا�شتيك اأ�شيد )Cpa-�( و )�.� داياكلور و خرى التي يندر ا�شتخدامها يف زراعة الأ الأ

)picloram(و �.�-� تراي كلور وبيكلونني اأ�شيد )Dicamba( فينوك�شي بنزويك  اأ�شيد .� 

 . لهما  احليوي  ي�ض  والأ ارتباطهاما  و  ن�شجة  الأ خالل  نقلها  و  حركتها  ويف  الف�شيولوجي  ون�شاطها  اأثرها  يف  وك�شينات  الأ وتختلف 

ن�شجة ب�شكل عام لتن�شيط منو الكالو�ض اجل�شدي ومنو اخلاليا و اإمكانية تكون النتوءات ال�شويقية  وك�شينات ت�شتخدم يف زراعة الأ فالأ

ن�شجة املزروعة. جنة الن�شيجية وت�شجع النمو يف القمم النامية لالأ واجلذور و لتكوين الأ

ال�شيتوكينينات

يف النبات الكامل ت�شنع يف منطقة اجلذور و ت�شاعد على التفرع يف اجلزء اخل�شري، جميع مركباتها تتكون من حلقتني من البنزين ، 

مثلة عليها: ومن الأ

اأدنني( بنزل   adenine benzyl )Ba  .�
الكاينتني  .�
الزياتني  .�

بيورين اأمينو  بنزيل   Bap  .�
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�.   �ip داي مثيل اأمينو بيورين
دنني هو مركب طبيعي كذلك له  اإن الزياتني و�ip هما �شيتوكاينينات طبيعية ولكن  ba والكاينتني هما �شيتوكاينينات م�شنعة والأ

اأثر �شبيه بال�شيتوكينني يف اأغلب النباتات.

فرع اجلانبية ولتثبيط  ت�شاف ال�شيتوكينينات على الو�شط الغذائي لت�شاعد على انق�شام اخلاليا و اإعطاء تفرعات جديدة وتكون الأ

اأنه ل �شك له عالقة ب)t-rna( وت�شنيع  اإل  اأثر ال�شايتوكينني على م�شتوى اخللية ب�شكل وا�شح  اأنه مل يعرف  تكون اجلذور. رغم 

نزميات املتعلقة بنمو و انق�شام اخلاليا. الربوتينيات وت�شنيع rna نف�شه و تن�شيط الأ

وك�شجني/ال�شايتوكينني( يف الو�شط الغذائي فتكون نباتات جديدة وتكون  اإن التطور املورفولوجي للنبات املزروع يعتمد على ن�شبة)الأ

قل  وك�شجني عالية وميكن تكون التفرعات اجلانبية فتكون على الرتكيز الأ جنة Callus وحتدث ب�شكل عام عندما تكون ن�شبة الأ الأ

وك�شجني. من الأ

ي�شاعد يف حالة منو   )�Ga(ن�شجة حيث اأن ب�شي�شيك اأ�شيد )aBn( ت�شتخدم ب�شكل نادر يف زراعة الأ اإن اجلربلني )�Ga( و الأ

ب�شي�شك)aBn ( ي�شاف عادة لتثبيط وحث منو  خاليا اقل كثافة و منو ال Callus ولال�شتطالة النباتات املتفرعة ولكن حام�ض الأ

التطور. من  خرية  الأ املراحل  يف  جنة  الأ ولتثبيط  الرباعم  وتفرع   ومنو  النبات  نوع  على  اعتمادا   Callus

املواد الغري ع�شوية تق�شم اإىل:

. الكربى  العنا�شر   .�
. ال�شغرى  العنا�شر    .�

macroelements العنا�شر الكربى

 ،ca الكال�شيوم   ،K البوتا�شيوم   ،p الف�شفور   ،  n النيرتوجني  مثلة عليها  النبات بكميات كبرية، ومن الأ التي يحتاجها  العنا�شر  هي 

املغني�شيوم Mgوالكربيت s،وتركيز كل مادة لتعطينا اأف�شل منو للنبات يعتمد على نوع النبات نف�شه ،فالو�شط الغذائي يجب اأن يحتوي 

على حوايل ��-�0 مل مولر نيرتوجني غري ع�شوي ويف�شل اأن يحتوي ويف�شل اأن يحتوي الو�شط الغذائي على نيرتيت�no و اأمونيوم 

مونيوم حوايل �nH+ كم�شادر نيرتوجينية غري ع�شوية حيث يف�شل اأن يكون نيرتيت حوايل ��-�0 مل مولر و الأ
مونيوم فقط يف الو�شط الغذائي  مونيوم عن احلد املطلوب قد يكون م�شر. حيث ميكن للن�شيج بتوفري الأ  �-�0 مل مولر ، فاإذا زاد الأ

مونيوم اأ�شرع من النرتات وتراكيز العنا�شر  مونيوم والنرتات مع بع�ض فان الن�شيج ي�شتهلك الأ برتكيز حوايل �0 مل مولر ولكن بوجود الأ

يف الو�شط الغذائي يظهر على نوع الو�شط الغذائي املح�شر لذلك الغر�ض وح�شب النبات امل�شتخدم.

Microelements العنا�شر ال�شغرى

هي العنا�شر التي يحتاجها النبات بكميات �شغرية ، ومنها البورون ، النحا�ض،املنغنيز،اليود، احلديد ،اخلار�شني ،املولبيديوم ، حيث اأن 

خملب احلديد iron chelates و الزنك ي�شتخدم ب�شكل عام ، واحلديد ب�شكل عام هو عن�شر حمدد. نرتات احلديد وطرطرات احلديد 

قد ت�شتخدم ولكن ي�شعب ذوبانها و يرت�شبان بعد ت�شلب الو�شط الغذائي يف عملية التح�شري وي�شتخدم خملب eDta كم�شدر للحديد 

ن�شجة يبدو اأن نرتات احلديد اأف�شل. حلل هذه امل�شكلة ولكن يف حالة زراعة الأ

ن اأنهما اأ�شا�شيان جدا، ال�شوديوم و  الكوبالت ، واليود ، قد ي�شافا اإىل الو�شط الغذائي ح�شب الطلب ولكن مل تظهر من التجارب حتى الآ

الكلور ، لي�ض لهما اأهمية اأ�شا�شية وقد ي�شافان اإن لزم. النحا�ض، والكوبالت ، قد ل ي�شتخدمان ولكن مل يعرف لهما اأثر على منو اخلاليا .

مواد اأخرى

املقطر. املاء   .�
جار. الآ   .�

ن�شجة النباتية ال�شيطرة النوعية يف خمتربات الأ

حياء املجهرية التي ميكن اأن ترتبط بنمو اجلزء املزروع على  اإن عملية ال�شيطرة النوعية )التعقيم ( تعني الق�شاء على جميع الأ

اأو نتيجة لقيامها  الغذائية  املواد  املزروع على  ال�شريع ومناف�شة اجلزء  اأما ب�شبب منوها  املزروع  اإىل هالك اجلزء  و�شط غذائي وتوؤدي 

باإفراز بع�ض املواد ال�شامة التي يوؤدي امت�شا�شها اإىل مثل ذلك اجلزء وبالتايل ف�شل عملية الزراعة الن�شيجية يف حتقيق الهدف املن�شود . 

وعليه يجب الهتمام بعملية التعقيم اهتماما كبريا والق�شاء على كافة م�شادر التلوث من بكترييا وفطريات وغريها �شمانا لتوفري ظروف 

معقمة.
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هناك نقطتني مهمتني يجب مراعاتهما ل�شمان عدم التلوث:

النباتية. مرا�ض  الأ اأو  املجهرية  حياء  الأ جمالت  يف  العاملني  مكان  عن  بعيدا  منعزلة  اأماكن  يف  الزراعة  عملية  اإجراء   .�
. مالحظتها  حال  التلوث  حالت  فيها  تظهر  التي  الزراعة  اأوعية  اإبعاد    .�

م�شادر التلوث 

الزراعة. اأوعية   .�
. للزراعة  امل�شتعمل  الو�شط   .�

. امل�شتعمل  النباتي  اجلزء   .�
. الزراعة  يف  امل�شتعملة  دوات  الأ  .�

. النقل  غرفة  اأو  العمل  منطقة  حميط   .�
. الزراعة  غرفة  حميط   .�

. بالزراعة  يقوم  الذي  ال�شخ�ض   .�
دوات امل�شتعملة . كما يتم اأي�شا تعقيم الو�شط واجلزء النباتي املزروع  جهزة و الأ ومن اأجل توفري ظروف معقمة يتم  تعقيم كافة الأ

واملكان الذي جتري فيه عملية الزراعة، وميكن ا�شتعمال عدة طرق للتعقيم داخل املخترب .

طرق التعقيم 

احلراري التعقيم   .�
الرطب احلراري  التعقيم   .�

الكيماوية املواد  با�شتعمال  التعقيم   .�
الزراعة يف  امل�شتخدم  النباتي  اجلزء  التعقيم   .�

الغذائية و�شاط  الأ التعقيم   .�

حياء الدقيقة كالبكترييا و الفطريات وغريها. عليه  و�شاط الغذائية على معظم املواد الغذائية الالزمة لنمو الأ نظرا لحتواء الأ

حياء املجهرية وتناف�شها معه  يجب تعقيم الو�شط الغذائي قبل زراعة اجلزء النباتي فيه وذلك حفاظا على اجلزء املزروع  من مهاجمة الأ

و�شاط الغذائية وهي كمايلي : على الغذاء ورمبا يوؤدي ذلك اإىل موته. وهناك عدة طرق ميكن بوا�شطتها تعقيم الأ

وتوكليف حيث  و�شاط الغذائية، وي�شتعمل لهذا الغر�ض جهاز التعقيم الأ - التعقيم بالبخار وهو من اأكرث الطرق امل�شتخدمة لتعقيم الأ

يتم و�شع الو�شط الغذائي على درجة حرارة ���م و�شغط مقداره ��.

و�شاط الغذائية، اإل اأنها خطرة ول ين�شح با�شتخدامها. �شعاع يف تعقيم بع�ض اأنواع الأ �شعاع ميكن اأي�شا ا�شتخدام الإ - التعقيم بالإ

- ا�شتخدام امل�شادات احليوية. يتم بع�ض اإ�شافة امل�شادات احليوية للو�شط الغذائي لل�شيطرة على التلوث الذي قد يظهر بعد الزراعة، 

وين�شح بع�ض الباحثني بعد ا�شتعمال هذه املواد حيث ل ميكن اأن، حتل حمل املواد امل�شتعملة للتعقيم.

تعقيم الزجاجيات واملواد البال�شتيكية

وهذا يتم بعدة طرق:

وتوكليف. الأ التعقيم  جهاز  يف  بو�شعها  بالبخار  التعقيم   .�
بالفرن. بو�شعها  اجلاف  التعقيم   .�

اللهب. ا�شتخدام   .�
الكحول. ا�شتخدام   .�

ال�شوديوم. هايبوكلورات  ا�شتخدام   .�

ن�شجة كثار بوا�شطة زراعة الأ مراحل الإ

كثار اخل�شري للنباتات، واأهم ما مييز هذه الطريقة هو اإمكانية اإنتاج  ن�شجة اإحدى طرق الإ كثار بوا�شطة زراعة الأ تعترب طريقة الإ

م.  مرا�ض مب�شاحة حمدودة خالل وقت ق�شري با�شتعمال جزء �شغري جدا من النبات الأ اأعداد كبرية من النباتات املتجان�شة اخللية من الأ

كثار النباتات خ�شريا يف فرتة قيا�شية . كما اأن هذه الطريقة هي الوحيدة املمكن اتباعها لإ
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كثار بهذه الطريقة وهناك اأربع مراحل اأ�شا�شية تتبع عند الإ

وىل:ت�شمى مرحلة التاأ�شي�ض ) اإن�شاء الزراعة الن�شيجية( . املرحلة الأ  .�
وىل. الأ املرحلة  من  عليه  احل�شول  مت  الذي  النباتي  اجلزء  اإكثار  يتم  وفيها  الثانية:  املرحلة   .�

الثانية. املرحلة  من  الناجتة  الفرع  جتذير  مرحلة  الثالثة:  املرحلة   .�
الرابعة: مرحلة نقل النباتات الناجتة من البيئة ال�شناعية اإىل الو�شط املعدة وتاأقلمها لكي تنمو كنباتات كاملة خارج  املرحلة   .�

نابيب . الأ

وىل:  املرحلة الأ

كثار ومن ثم تعقيم  نابيب. حيث يتم يف هذه املرحلة اختيار اجلزء النباتي الذي ي�شتعمل يف الإ وهي تاأ�شي�ض اأو اإن�شاء النبات داخل الأ

هذا اجلزء وزراعته يف ظروف معقمة على و�شط اأ�شا�شي يحتوي على جميع العنا�شر الغذائية. وتعتمد هذه املرحلة على نوع النبات، فبع�ض 

النباتات ت�شتغرق حوايل �شتة اأ�شهر اأو اأكرث ولكن العديد من نباتات الزينة واخل�شراوات ي�شهل تاأ�شي�شها خالل ثالثة اأ�شهر اأو اقل.

املرحلة الثانية :

كثار ، كما  كثار املهمة واحلرجة، حيث يتقرر فيها جناح اأو ف�شل عملية الإ مرحلة م�شاعفة النبات تعترب هذه املرحلة من مراحل الإ

املرحلة  زراعته يف  الذي متت  النباتي  اإكثار اجلزء  يتم  املرحلة  نوعيتها، ويف هذه  الناجتة وكذلك  الكلية  النباتات  يعتمد عليها عدد 

نابيب . ويجري تعديل للو�شط الغذائي امل�شتعمل للزراعة وكذلك  نتاج اأعداد كبرية داخل الأ وىل وتبداأ مرحلة اإكثاره و م�شاعفته لإ الأ

م. يتم اإزالة اأي جزء من النباتات التي ل ت�شبه الن�شيج الأ

املرحلة الثالثة : ويف هذه املرحلة يتم جتذير الفرع الناجتة  من املرحلة الثانية م�شاعفة النبات حيث جتهز لنقلها اإىل خارج اأنابيب 

�شموزية من تطبيعها  نابيب ، وبذلك يبداأ جتذيرها من خالل زراعتها على و�شط يحتوي على مواد تقلل الأ النباتات املوجودة داخل الأ

على الظروف اخلارجية .  

املرحلة الرابعة : 

نابيب لكي تنمو فيها  و�شاط املعدة لها خارج الأ �شتال الناجتة من البيئة ال�شناعية اإىل الأ قلمة ويف هذا يتم نقل النباتات و الأ الأ

جار امللت�شق جيدا وتزرع يف خليط الرتبة املعقم ) خليط   نابيب وتغ�شل ويزال عنها الآ كالنباتات الكاملة . حيث تنقل النباتات من الأ

�ش�ض التي زرعت بها النباتات حتت ظروف البيت الزجاجي امل�شبوطة بحيث تكون الرطوبة  من البيتمو�ض و البريليت( وثم و�شع الأ

عالية وذلك با�شتخدام الري األرذاذي الذي يعطي قطرات ماء رذاذي كال�شباب، وبعد ذلك نبداأ بتقليل الرطوبة الن�شبية تدريجيا ليزيد 

تكيفها للظروف اخلارجية .

ن�شجة مرا�ض بوا�شطة زراعة الأ اإنتاج الف�شائل اخلالية من الأ

مرا�ض الفريو�شية . حيث اأنه عندما يكون  مرا�ض وخا�شة الأ �شتال اخللية من الأ ن�شجة هو اإنتاج الأ اإن من اأهم ا�شتخدامات زراعة الأ

نه ل ن�شتطيع  هناك اإ�شابة داخل الن�شيج النباتي بالفريو�ض ، اأو امليكوبالزما اأو البكترييا اأو الفطر فانه من ال�شعوبة حل هذه امل�شكلة لأ

�شابة . ا�شتخدام املبيدات اأو غريها للق�شاء على هذه الإ

مرا�ض. نتاج نباتات خالية من الفريو�شات ومن الأ ولذلك هناك طرق ميكن ا�شتخدامها لإ

قبل كل �شي يجب اأن نحدد نوع الفريو�ض املوجود و اجلهود الالزمة للحد من الفريو�ض، ونفح�ض النبات امل�شتهدف ملعرفة وجود الفريو�ض 

�شابة م�شتقبال. اأو عدم وجوده ملنع اإعادة الإ

�شتال  ولذلك يجب اأن تكون النباتات امل�شتخدمة كاأمهات لأ

مزروعة يف البيت الزجاجي وحتت ظروف م�شبوطة.

�شبط احل�شرات والتكاثر للفريو�ض .

النظافة العالية للبيت الزجاجي .

نظافة املواد امل�شتخدمة.

نابيب . اإكثار النبات اخلايل من الفريو�ض داخل الأ

ال�شتمرار بالفح�ض عن الفريو�شات .

اأ-اإنتاج نباتات خالية من الفريو�شات:

ميكن اإنتاج نباتات خالية من الفريو�شات بعدة طرق ومنها :

. احلرارية  · املعاملة 
. املر�شتيمية  · الزراعة 

املر�شتيمية. الزراعة  مع  احلرارية  · املعاملة 
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الفريو�شات. من  خالية  نباتات  من  نابيب  الأ داخل  النامية  للقمة  · الرتكيب 
والربوتوبال�شت. واخللية  الكلو�ض  من  نتاج  · الإ

املر�شتيمية. الزراعة  مع  ال�شريع  · ال�شطاء 

احلرارية  املعاملة   .�
تعترب احلرارة طريقة مثالية للحد من العدوى من الفريو�شات بحيث يعر�ض النبات اإىل درجة حرارة ترتاوح بني �0-��ْم ) ح�شب 

نوع النبات ( والتي قد تبقى على عدة اأ�شابيع وبعد ذلك ميكن اأخذ عقل من النبات تكون خالية من الفريو�شات .

املر�شتيمية  الزراعة   .�
عادة ما تكون القمم املر�شتيمية �.mm 0-�.0 خالية من الفريو�شات حيث يعتقد اأن �شرعة منوها اأ�شرع من منو الفريو�شات واأنها 

تنمو ب�شرعة عند تثبيط منو الفريو�ض. وذلك اإذا مت عزل هذه القمم ميكن اأن تنمو النباتات اخلالية من الفريو�شات.

املر�شتيمية  الزراعة  مع  احلرارية  املعاملة   .�
هذا يزيد من فر�شة احل�شول على قمم مر�شتيتية خالية من الفريو�شات .

املر�شتيمية  الزراعة  من  ال�شريع  ال�شطاء   .�
عندما يحدث ا�شطاء �شريع فان ذلك يعمل على �شرعة منو النبات و يعطي قمم منا�شبة خلية من الفريو�شات .

والربوتوبال�شت  اخلاليا  و  الكالو�ض  من  نبات  اإنتاج   .�
عادة تنمو هذه النباتات خالية من الفريو�شات .

نابيب الأ داخل  الفريو�شات  من  خالية  نباتات  على  التطعيم   .�
: )Micrografting (

�شل والطعم خاليني من الفريو�شات. هذا يعني اأن الأ

ب- فح�ض الفريو�شات: 

الكا�شف: النبات   .�
عرا�ض فان ذلك يوؤكد  وهنا توؤخذ ع�شارة من النبات املراد فح�شه وتو�شع على اأوراق نبات اأخر ح�شا�ض لنف�ض الفريو�ض واإذا ظهرت الأ

.  Chenopodium شابة واأكرث النباتات امل�شتخدمة هي نبات� الإ

لكرتوين: الأ امليكرو�شكوب   .�
وهناك ميكن احل�شول على �شورة للفريو�ض و حتديد وجوده .

انتاج نباتات من البكترييا و الفطريات :

حيث اأن البكترييا و الفطريات املوجودة داخل الن�شيج �شوف تخرج اإىل الو�شط الغذائي و عندما يتم تعقيم الن�شيج ميكن الق�شاء 

�شابة الداخلية وقد ت�شاف اأحيانا امل�شادات احليوية للو�شط الغذائي للق�شاء  عليها و اأحيانا يعاد تعقيم الن�شيج اأكرث من مرة للحد من الإ

على التلوث البكتريي .

: الزجاجي  البيت   .�
خرية  الأ املرحلة  بالنباتات يف هذه  العناية  اأجل  من  التجهيزات  كامل  ببيت زجاجي  يكون مزودا  اأن  ن�شجة يجب  بالأ اإكثار  خمترب 

كثار بعد اأن يتم نقلها للرتبة . فالنباتات يف هذه املرحلة حتتاج اإىل عملية فطام )تق�شية ( ، والتي من خاللها تتكيف مع ظروف البيت  لالإ

الزجاجي تدريجيا .

نابيب يجب اأن تو�شع يف ق�شم اأو جزء م�شتقل من البيت الزجاجي بحيث يكون معدا بجهاز  فالنباتات التي مت اإخراجها حديثا من الأ

�شاءة ) من اأجل التظليل (  اأي�شا وباأنظمة تدفئة وتربيد متحكم بها على مدار العام ، ورذاذ �شبابي متقطع حلفظ الرطوبة ،  حتكم بالإ

�شاءة العالية و للتغريات يف درجة احلرارة،ولدرجات اأقل من الرطوبة بحيث  يف هذا اجلزء تبداأ النباتات بالتكيف التدريجي ل�شدة الإ

نقلل من فقدان  هذه النباتات لكمية كبرية من املاء و اجلفاف.

فات خالل الفرتة التي تكون  مرا�ض والآ خالل فرتة التق�شية من ال�شروري متابعة النباتات وو�شع برنامج وقائي لكي ل ت�شاب بالأ

مراعاة عدم دخول احل�شرات  معقمة ويجب  تكون  اأن  امل�شتخدمة يجب  الرتبة  معقمة فخلطة  الغري  الظروف  مع  فيها يف حالة تكيف 

بواب و ال�شبابيك . فات اإىل هذا البيت بو�شع باب مزدوج و�شبك غري منفذ للح�شرات على الأ والآ

: البال�شتيكي  البيت   .�
ويلحق بالبيت الزجاجي لنقل النباتات املوؤقلمة مرحليا قبل نقلها اإىل املظلة ومن ثم اإىل احلقل واملكان الدائم للزراعة .
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الف�شل التا�شع

تلقيح النخيل

نثوية على �شجرة ثانية  زهار الذكرية على �شجرة وت�شمى حمليا بالفحل والأ تعترب نخلة التمر �شجرة ثنائية امل�شكن اأي اأنها حتمل الإ

جل احل�شول على الثمار ال�شاحلة لال�شتهالك ل بد من انتقال حبوب اللقاح من اأزهار النخلة املذكرة اإىل اإزهار  نثى ولأ ت�شمى بالنخلة الأ

خ�شاب . النخلة املوؤنثة كي تتم عملية التلقيح و الإ

 ( تعترب  النخيل  يف  الزهرية  فالنورات  الزهرية  النورات  عن  املعلومات  بع�ض  اإعطاء  من  لنا  بد  ل  التلقيح  عملية  اإي�شاح  جل  لأ و 

زهار املوؤنثة جال�شة على ال�شماريخ والزهرة مكونة من ثالث كرابل منف�شلة حماطة بغالف زهري  Compound spadix ( اأي اأن الأ
اأ�شديه ق�شرية حتمل املتوك التي تن�شق عند البوغ وتنت�شر حبوب لقاحها  زهار الذكرية فتحتوي على �شتة  اأما الأ  perianth ي�شمى 

اأكرث عددا من ال�شماريخ  اأق�شر طول و  spathe  ( وتكون ال�شماريخ الذكرية  اأو �شاعتني من ت�شقق الغالف )القنواة  بعد م�شي �شاعة 

النثوية ، عملية تكوين الطلع على ال�شجار املوؤنثة تبداأ يف ف�شل اخلريف ويكتمل تكوين الزهار عليها اثناء ال�شتاء ويظهر الطلع يف 

اوائل الربيع ولكن يعتمد موعد ظهور الطلع يف الربيع على ال�شنف ودرجات احلرارة ال�شائدة يف املنطقة و ان اأول طلعة تظهر على النخلة 

هي الطلعة القريبة من القمة واخر طلعة تكون اإىل ال�شفل على حميط النخلة .

وقد تظهر طلعتني اأو عدة طلعات على حميط النخلة يف اآن واحد قرب القمة ثم تتبعها بقية الطلع بالظهور ب�شورة تدريجية نحو 

ال�شفل وقد ت�شتغرق فرتة تكامل ظهور الطلع �شهر كامل ، اإن عدم ظهور الطلع املوؤنث على النخلة مرة واحدة يجعل الفالح اأو املزارع من 

اإعادة عملية التلقيح عدة مرات وتعتمد هذه العادة على متابعة للطلع امل�شتن�شق وبهذا فاأن تكرار عملية التلقيح يجعلها مكلفة .

اأزهار نخلة التمر الذكرية
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ن�شوء اجلنني و ال�شويداء وتطورهما 

ات�شال  مكان  وي�شمى  املبي�ض  البوي�شة بداخل  وتن�شاأ  املبي�ض  فيها على  الكربلة  العليا حتتوي  النباتات  النثوي يف معظم  الطلع  ان 

Funicle ويحمل يف طرفة  placenta ( وميتد من امل�شيمة منو ا�شطواين يعرف باحلبل ال�شري  البوي�شة بجدار املبي�ض بامل�شيمة ) 

البوي�شة ، وتكون البوي�شة يف النخيل �شبه مقلوبة semi anatropus  اأي اأن فتحة النقري تكون ناحية امل�شمية والطرف الكالزي 

ن يحتوي الكي�ض اجلنيني فيها على ثماين نوى  العليا املعروفة حلد الآ % من النباتات   �0 اأن  ���� و  ، العرو�شي  بعيدة عن امل�شيمة 

.    polygnum type الـــ  نوع  اأي    Mono speric � nucleate
���� ( انه قد تكون بع�ض نخيل التمر ، وحيد امل�شكن وهذا نادر جدا وكما ميكن ان جند اأزهار خنثية حتتوي  وقد اأ�شار البكر ) 

زهار الذكرية على اأجزاء  الزهرة الواحدة منها على املدقات وال�شدية معا وهذا �شذوذ ونادر الوقوع ، وب�شورة عامة حتتوي جميع الأ

زهار  نثوية ال�شامرة من الأ جزاء الأ اأنثوية �شامرة ل تتطور اإىل ثمرة ) Demas on ���0 (  اإذ عمل الباحث املذكور على عزل الأ

Dichlorophenoy.�.� املذكرة وتنميتها على و�شط غذائي �شناعي يحتوي على الوك�شني

 acetic acid  اأو الوك�شيــــــــــــــــن )chlorophenylacetic acid ) p-c.p(  p- (  مما ي�شاعد على منو وتطور الكربلة يف 

الزهرة املذكرة و وجد ان الجزاء النثوية ال�شامرة يف الو�شط حماطة باملتوك ، و اأن املبي�ض يتكون من ثالث كرابل كما هو يف حالة 

جزاء النثوية ال�شامرة يف الزهرة الذكرية ان تتطور وتنتج ثمرة عذرية عدمية البوي�شات . عتيادية وميكن لالأ الزهرة النثوية الإ

نثوية بعد � اأيام من عملية التفتح اأزهار نخلة التمر الأ

ازهار نخلة التمر النثوية و الذكرية
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كما ذكر ) البكر ( اأن املدقة مكونة من ثالثة كرابل والتي ل تبقى منها اإل واحدة بعد التلقيح و ت�شمحل الخريتني ، واأما مدخل 

اللقاح  انبوب  الغذية تفرز ع�شارة جتذب  ن�شطة وهذ اخلاليا  وا�شحا ً حتيطه خاليا غذية  فيبقى   )   mocrophle  ( اللقاح  اأنبوب 

مو�شلة اإياه اإىل البوي�شة ويذكر اي�شا ً اأنه بعد عملية التلقيح باأ�شبوع تت�شلب الب�شرة وتنت�شر اخلاليا التاأنينية القاب�شة يف ن�شيج الق�شرة 

اجلنني  وان   raphides erystals البرية  البلورات  على  حتوي  كثرية  خاليا  تن�شاأ  وكذلك  احلجرية  اخلاليا  من  طبقة  تتكون  كما 

ي�شتمر بالدوران والذي يبداأ يف ال�شبوع الول بعد عملية التلقيح وميالأ ثلث طول البوي�ض ، و اأما ال�شويداء ، فتتكون من طبقة واحدة 

من خاليا والتي تتمهد للتطور يف نهاية الفرتة .

ب�شورة عامة ان ال�شويداء يف معظم النباتات العليا هي امل�شدر الرئي�شي Main source  للغذاء الذي يحتاجة اجلنني ويكون بعدة 

اأنواع منها الندو�شبريم النووي nuclear type  حيث يتكون نتيجة لعدة انق�شامات بعد الخ�شاب ، ل ترافق هذه العملية تكوين جدران 

 Maheshwaris، العازلة )  نهاية املرحلة تف�شل عن بع�شها بوا�شطة تكوين جلدران  النوى حرة ويف  اأي ان  النوى عن بع�شها  تعزل 

.  )  ���0
املظهرية  ال�شفات  درا�شة  متت  اأنه  الن�شج  على  امليتازينيا  و  الزينيا  تاأثريات  اإىل  ا�شافة  درا�شته  يف    osman ���� عثمان  بني 

لثمار �شنفي النخيل دجلة نور ، ومدجول حيث مت تلقيحها مبالم�شتها للذكور ، واخذت عينات من الزهار على فرتات ا�شبوعية ابتداء 

من تلقيحها و حتى ال�شبوع التا�شع ، ووجد اأن حبوب اللقاح لها تاأثري ظاهري على الكرابل التي تت�شاقط ) الكرابل غري املخ�شبة ( بعد 

اأ�شبوع من التلقيح واأما الكرابل الباقية و التي مل يحدث لها اجها�ض ) اأي املخ�شبة ( فاإنها تتغلب على الكربلتني الباقيتني مما ت�شبب 

ت�شاقط الكرابل غري املخ�شبة ، وان الظواهر التي مت اكت�شافها هو اأن حبوب اللقاح من ذكور خمتلفة لها تاأثري على �شرعة ت�شاقط الكرابل 

غري املخ�شبة فمثال ً ق�شم من الذكور ت�شبب الكرابل غري املخ�شبة بعد اأ�شبوع من التلقيح مثل حبوب لقاح من �شاللة Boyer ii بينما 

هنالك ذكور اأخرى مثل �شاللة �-Fard n  فاإن حبوب لقاحها ل ت�شبب تناف�ض �شديد بني الكرابل املخ�شبة و غري املخ�شبة تتغذى وتنمو 

�شبوع التا�شع من التلقيح وذلك مما يوؤكد ما اقرتحه ) ���� ،swingle (    على اأن حبوب اللقاح ت�شيف هورمونات توؤثر على  حتى الأ

منو الكرابل املخ�شبة وتزيد من قوة تناف�شها مع غري املخ�شبة .

هنالك عدة احتمالت لتو�شيح �شبب منو وتطور كربلة واحدة يف اأزهار النخيل وت�شاقط الكربلتني الباقيتني ، ومن هذه الحتمالت 

ما يلي : 

عدم ح�شول عملية التلقيح يف الكرابل املت�شاقطة اأو اإجها�ض اجلنني بعد اإخ�شاب يف الكرابل املت�شاقطة اأو ان منو الكربلة املخ�شبة 

ي�شتطيعان  فال  ب�شدة  الباقيتني  الكربلتني  مناف�شة  ت�شتطيع  املخ�شبة  الكربلة  ن  لأ فيت�شاقطان  الباقيتني  الكربلتني  منو  تثبيط  ي�شبب 

 . ) omar & arif ، ���� ( احل�شول على حاجتهما من الغذاء

نثوية تقوم بت�شجيع تكوين بع�ض الهرمونات  زهار الأ بحاث ان عملية اإنبات حبوب لقاح نخلة التمر على ميا�شم الأ اأ�شارت بع�ض الأ

والتي بدورها حتث املبي�ض على النمو والتطور اإىل ثمرة كاملة ) كلور و اآخرون ���� ( .

���� ( حدوث زيادة كبرية يف م�شتوى الوك�شني يف ازهار النخيل بعد التلقيح  al-salih  واآخرون )  وعلى نف�ض ال�شياق لحظ 

مقارنة مب�شتواه يف الزهار التي مل تلقح ، وقد افرت�ض ان الزيادة يف م�شتوى الوك�شني له عالقة بتكوين النبوب اللقاحي ومنوه ا�شافة 

اإىل حتفيز عملية الخ�شاب لذلك وجد بع�ض الباحثني اأنه عند ال�شتعا�شة عن التلقيح بر�ض الزهار بحام�ض اجلربليك مت احل�شول 

الثمار مل تن�شج ب�شكل طبيعي  امل�شتعمل لكن هذه  على ثمار عدمية البذور وبن�شب عالية تختلفة باختالف تراكيز حام�ض اجلربليك 

التلقيح  عملية  فاإن  تقدم  ما  كل  فوق   ،  ���� واآخرون  العال  وعبد   ���� حجريي    Ketchine ���� Mawlood ، ���0
�شرورية لتكوين البذور وزيادة فعالية انزمي النفرتيز يف ال�شيطرة على عمليات ن�شج الثمار Benjamin  واآخرون ) ���� ( .

ان الثمر ة يف النخيل تو�شف باأنها عنبه بداخلها بذرة واحدة هي النواة ) معال واآخرون ���0 مرعي ���� ( واإن اجلزء اللحمي 

املكون من الق�شرة وحلم الثمرة جتف ق�شرتها وتلت�شق بلحمها نتيجة لفقدان الرطوبة .

يف درا�شة تطور ثمار نخيل التمر �شنف دجلة نور مت تق�شيم املراحل التي متر بها الثمرة من التلقيح وحتى البلوغ اإىل �شبع مراحل ) 

وىل وتبداأ من منت�شف اآذار بداية التلقيح اإىل �0 ني�شان اأي بعد �� يوما ً من التلقيح وتبني حدوث زيادة  ���� ،Lang (  املرحلة الأ
طفيفة يف حجم الثمرة ويحدث انق�شام خاليا الطبقة الو�شطية ، و اأما املرحلة الثانية فتبداأ بعد �� يوم من التلقيح حيث تبداأ بانتظام 

القمة املر�شتيمة يف قاعدة الثمرة ) اجلزء البعيد عن القمع ( ويتوقف النق�شام اخللوي األقمي من اخلاليا الو�شطية يف اأوائل ماي�ض ويف 

نهاية هذه املرحلة يتحول ال�شويداء من ن�شيج ذو نوى حرة اإىل تركيب خلوي واأما املرحلة الثالثة بعد �� يوما ً من التلقيح حيث تبداأ 

بزيادة يف �شرعة منو الثمرة وت�شتمر جميع خاليا الطبقة الو�شطية بالنق�شام ، واما املرحلة الرابعة اأي بعد ��� يوما من التلقيح وذلك 

ب�شكون .

تقنيات التلقيح 

النخيل نبات وحيد اجلن�ض ثنائي امل�شكن حيث يتم انتقال حبوب اللقاح طبيعيا ًبالرياح والتي حتمل حبوب اللقاح اجلافة اخلفيفة 

نتاج التجاري يف ب�شاتني النخيل والتي يتم فيها زراعة اأ�شناف جتارية معلومة  اإىل النورات الزهرية املوؤمنة وقد يكون التلقيح اآما يف الإ

ناث ويف هذه احلالة تتم عملية التلقيح بنقل  فاملزارع يلجاأ اإىل تقليل عدد الذكور اإىل اأقل ن�شبة ممكنة لال�شتفادة من امل�شاحة باأ�شجار الإ

اللقاح يدويا ً اأو ميكانيكيا ً اآخذين بعني العتبار ناأخذ ذكر واحد يلقح ما بني �0 – �� نخلة اأنثى وبهذا يزرع � – � % من اأجمايل 

النخيل ذكور بالعتماد على كفاءة ونوعية الذكور وعملية التلقيح واأهمها موا�شفات الذكور .
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التزهري 

ف�شل اأن  من اأهم العوامل ل�شمان اأمتام عملية التلقيح هو توافق موعد التزهري للنخيل املذكر مع موعد تزهري النخيل املوؤنث ومن الأ

ت�شبقها قليال ً وذلك ل�شمان تواجد حبوب اللقاح الالزمة ل�شتخدامها يف التلقيح مبجرد تفتح النورات املوؤنثة ومن الوا�شح اأنه اإذا تاأخر 

زهار املوؤنثة ل�شتقبال حبوب اللقاح وبالتايل عدم ح�شول  ناث فاأن ذلك �شوف يوؤدي اإىل انتهاء فرتة �شالحية الأ تزهري الذكور عن الإ

زهار للذكور تكون  �شارة يف هذا املجال اإىل، اأهمية موعد الأ خ�شاب مبا يتبعه من عدم احل�شول على الثمار املطلوبة ويجب الإ التلقيح والإ

زهار . �شناف املوؤنثة والتي تزهر مبكرا ً حيث يلزم البحث عن ذكور تتوافق معها يف موعد الأ اأكرث تاأثري يف الأ

حجم الطلع وعدده 

يف�شل الذكور ذات الطلع الكبري والكثري العدد مع مالحظة حجم الطلع يختلف بع�شه عن بع�ض يف النخلة املذكرة الواحدة حيث 

لوحظ اأن الطلع املبكر والقريب من القلب يكون اأكرث طول ً وعر�شا ً من الطلع الذي ينمو اأ�شفل منه لذلك فاأنه يوجد تباين يف حجم و 

�شارة اإىل اأن عدد ال�شماريخ الزهرية املذكرة يف الطلعة الواحدة قد ل يتنا�شب  اأوزان الطلع الناجت على النخلة الواحدة اإل اأنه يجب الإ

بال�شرورة مع وزنها – كما اأن النخلة املذكرة تنتج عددا ً يرتاوح بني �0 – �0 طلعه �شنويا ً .

زهار بالطلعة وكمية اللقاح بها  عدد الأ

�شجار املذكرة يف كمية  اإزهارها كثرية العدد حمتوية على كمية كبرية من حبوب اللقاح حيث تتفاوت الأ يف�شل الذكور التي تكون 

زهار التي ل تتفتح  اللقاح التي حتتويها اأزهار وقد ي�شل هذا التفاوت اإىل ثالث اأو اأربع اأمثال ، وكذلك يف�شل الطلع الذي ل تنت�شر الأ

زهار باللقاح مدة اأطول عادة . قبيالتها ب�شورة وا�شعة بعد ان�شقاق غالف الطلعة مبا�شرة حيث حتتفظ هذه الأ

حيوية حبوب اللقاح 

املوؤنثة وبالتايل كفاءة  زهار  خ�شاب لالأ ل�شمان حدوث عملية الإ لقاحها ذات حيوية عالية وذلك  التي تكون حبوب  الذكور  تف�شل 

مور الهامة انه قد وجد اختالفا ً يف حيوية حبوب اللقاح للنخلة املذكرة الواحدة حيث وجد اأن الطلع الذي  عملية التلقيح – ومن الأ

يظهر مبكرا ً وكذلك املتاأخر الظهور تكون حيوية حبوب لقاحها اأقل من الطلع الذي يظهر يف و�شط مو�شم التزهري .

التوافق اجلن�شي 

نثى ل�شنف ما من النخيل حيث وجد اأن عقد الثمار والناجت عن اأمتام عملية  زهار الأ حيث تختلف �شالحية لقاح ذكر معني يف تلقيح الأ

خ�شاب ي�شتح�شن اإذا ا�شتعمل فرع معني من الفحل بينما تنخف�ض ن�شبة الثمار العاقدة عند ا�شتخدام ذكر اآخر لذلك يجب  التلقيح و الإ

التاأكد من اأن انتخاب الذكر والذي يجب الهتمام بها وت�شميته هذا الذكر واإكثاره خ�شريا ً ل�شتخدام حبوب لقاحه يف تلقيح ال�شنف 

�شناف التي تتوافق معه جن�شيا ً واأن كان املزارعني عادة ما ي�شتخدمون خليط من حبوب اللقاح من اأكرث من ذكر للتغلب على مثل  اأو الأ

ف�شل اختبار ذكر حمدد خا�شة واأن حلبوب اللقاح تاأثري على موا�شفات الثمار وهو ما يطلق علية ظاهرة  – ولكن من الأ هذه الظاهرة 

املثازنيا.

تاأثري حبوب اللقاح على �شفات الثمار وموعد الن�شج ) ميتازينا ( 

توؤثر حبوب اللقاح من ذكر معني على خ�شائ�ض الثمار من حيث احلجم وال�شكل واللون وميعاد الن�شج وحجم البذور ، اإل انه يجب 

�شارة يف هذا املجال اأن حجم الثمار قد يتاأثر بعوامل اأخرى حيث تختلف اختالفا ً وا�شحا ً يف ثمار النخلة الواحدة بل العذق الواحد  الإ

وقد يتعدى ذلك اإىل اختالف الثمار على ال�شمراح الواحد – كما اأن حجم الثمار يتاأثر بعملية اخلف اأكرث من تاأثره بنوع اللقاح – اأما 

خرى ولكن هذا التاأثري يعترب ذات اأهمية كلما كانت البذور �شغرية  حجم النواة ون�شبتها يف الثمار تتاأثر بنوع اللقاح اأكرث من العوامل الأ

اأنه  األ  �شناف املتاأخرة الن�شج  – �� عام لالأ  �0 اأن حلبوب اللقاح تاأثري على موعد الن�شج مبدة ترتاوح بني  – كما  اأف�شل  ويعترب ذلك 

وجد اأن هذا التاأثري واخلا�ض بالتبكري يف الن�شج يقل اأهمية ول تظهر تاأثري يف نخيل التمر النامي يف املناطق احلارة اجلافة ، ولكن يكون 

�شناف املتاأخرة خا�شة يف املناطق املعتدلة احلرارة والتي يتاأخر الن�شج فيها وكذلك يف املناطق احليدية التي تبكر  همية يف الأ بالغ الأ

مطار اخلريفية ، ففي هذه احلالت يكون ا�شتعمال اللقاح الذي ي�شرع اأو يبكر من ميعاد الن�شج ذو اأهمية كبرية مما �شبق يت�شح  فيها الأ

�شناف  مور الهامة والتي يجب توجيه الهتمام اإليها على نف�ض الدرجة من الهتمام باأ�شجار الأ اأن اختيار الذكور اجليدة تعترب من الأ

التجارية وذلك نظرا ً للدور الكبري الذي توؤثر فيه حبوب لقاح الذكر من حت�شني عقد الثمار فيه و�شفاتها وموعد ن�شجها لذلك فاأنه 

يجب العمل على انتخاب الذكور اجليدة واإكثارها خ�شريا ً اأو ن�شيجيا ً وذلك حتى ميكن احل�شول على ثمار ذات موا�شفات قيا�شية ثابتة 

ي من التغريات املناخية التي ت�شر الثمار وخا�شة التقلبات اجلوية التي حتدث خالل فرتة  و تن�شج يف مواعيد منا�شبة قبل تعر�شها لأ

اخلريف املبكر .
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وميكن تلخي�ض اأهم املوا�شفات التي يجب توافرها يف الذكر اجليد فيما يلي :

. قليل  بوقت  ي�شبقه  اأو  ناث  الإ اأزهار  وقت  مع  اللقاح  حبوب   ن�شج  ميعاد  تنا�شب   .�
. الثمار  عقد  حدوث  ل�شمان  اللقاح  بهذا  تلقح  التي  ناث  الإ واأزهار  اللقاح  حبوب  بني  اجلن�شي  التوافق   .�

. خ�شاب  الإ عملية  متام  لإ الثبات  على  كبرية  قدره  وذات  عالية  حيوية  ذات  الذكر  اللقاح  حبوب  تكون  اأن   .�
زهار والتي حتتوي اأزهارها  غاري�ض الزهرية الكبرية احلجم الغزيرة ال�شماريخ الزهرية والأ �. اأن ينتج الذكر عددا ً كبريا ً من الأ

على كميات وفرية من حبوب اللقاح .

. بها  ملت�شقة  تبقى  بل  �شماريخها  من  اأزهارها  تت�شاقط  ل  التي  الذكور  يف�شل   .�
�. تف�شل الذكور التي حلبوب لقاحها تاأثري جيد على �شفات الثمار والتي تنتج ثمار بها بذور �شغرية احلجم وكذلك التي ت�شاعد 

على بكر الن�شج.

. قوية  رائحة  اللقاح  حبوب  لغاري�ض  يكون  اأن   .�

جتفيف اللقاح وجمع حبوب اللقاح
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حت�شري اللقاح 

زهار وما بها من  ف�شل قطع الذكر قبل ان�شقاقه ولكن ل بد من التاأكد من اكتمال منوه حتى يكون قد اأكتمل منو الأ لذلك فاأنه من الأ

حبوب اللقاح ، وميكن التعرف على ذلك بجفاف الغالف اجللدي ن�شبيا ً وتغري لونه وال�شغط عليه فاإذا �شمع �شوت فاأن ذلك يدل على اأن 

غاري�ض على النخلة ل تخرج دفعة واحدة  �شارة يف هذا املجال اأن جميع الأ الغري�ض قد بلغ مرحلة الن�شج وما به من اأزهار – وجتدر الإ

بل تظهر يف تتابع خالل فرتة قد ت�شل اإىل اأكرث من �شهر مما ي�شتلزم ارتقاء النخلة اأكرث من مرة للح�شول على الغري�ض املذكر ثم نقطع 

اأ�شفله اإىل اأجزاء كل جزء يحتوي على عدة �شماريخ ، وبعد ذلك يتم جتفيف ال�شماريخ الزهرية املذكرة وذلك  الغري�ض طوليا ً من 

جزاء على ح�شري اأو ورق اأو تعلق على حبال يف مكان ظليل جاف بعيدا ً عن التيارات الهوائية وذلك ملدة يومني اأو ثالثة مع  بن�شر هذه الأ

تقليبها يوميا ً ل�شمان جفاف جميع ال�شماريخ وحتى ل تتعر�ض للعفن يف حالة عدم اجلفاف جيدا ً ، وبعد متام جفاف ال�شماريخ تتفتح 

زهار على ال�شماريخ دون ت�شاقط ويجب جتنب احلرارة  اأملتك وت�شبح حبوب اللقاح قابلة لالنت�شار ويف نف�ض الوقت يتم املحافظة على الأ

�شعة ال�شم�ض املبا�شرة وعقب جفاف ال�شماريخ اأما يتم جمعها يف مكان بعيد  العالية عند جتفيف اللقاح اأو اأثناء تخزينه وعدم تعر�شه لأ

اللقاح  اأو يتم هزها وا�شتقبال حبوب  املوؤنثة  النورات  لتلقيح  الهوائية واحل�شرات وذلك ل�شتخدامها فيما بعد  والتيارات  الرطوبة  عن 

املنترثة منها على ورق اأو �شواين مت جمعها وتعبئتها يف عبوات زجاجية ذات فوهة مع اأحكام غلقها وذلك ل�شتعمال غبار حبوب اللقاح يف 

عملية التلقيح فيما بعد

اأزهار ذكرية                                                       اأزهار اأنثوية و ذكرية                                                اأزهار ذكرية

اأزهار ذكرية                                                   اأزهار ذكرية مع حبوب لقاح                                        ازهار ذكرية

                          قطن ملوث بحبوب اللقاح                  ازهار ذكرية مع حبوب اللقاح                قطوف ازهار اللقاح على را�ض النخلة

                        عملية تلويث القطن باللقاح                               عملية ق�ض الطلع الذكري 
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غاري�ض املذكره اليا ً باأ�شتخدام ماكنة �شفط وعن طريقها يتم ا�شتخراج حبوب اللقاح من الزهار  وميكن ف�شل حبوب اللقاح من الأ

وجتميعها وحفظها يف عبوات زجاجية حمكمة الغلق ا�شتعدادا ً ل�شتعمالها يف التلقيح وقد ادى ا�شتخدام اآلة ا�شتخال�ض حبوب اللقاح اإىل 

توفري جهد و الوقت الالزم يف عمليات ال�شتخال�ض اليدوي ولذلك فاأن الله ت�شتخل�ض جميع حبوب اللقاح مبعدل فقد �شئيل حدا ً مقارنة 

بالطرق اليدوية و اإىل قد نتعر�ض فيها ن�شبة من حبوب اللقاح لنت�شار اأو النقاء يف الزهار بدون ا�شتخال�ض و اآ�شافة لذلك فاأن حبوب 

زهار املوؤنثة وبوجه عام فاأن غرفه جتفيف الطلع املذكر  اللقاح امل�شتخل�شة يدويا ً �شواء يف احليوية اأو يف معدلت انبات و الخ�شاب لالأ

يجب اأن تكون املوجهه لل�شم�ض وميكن التحكم يف درجة احلرارة و الرطوبة بها و اأن ترتاوح درجة درجة احلرارة بها بني �� – �� ْ م كما 

يراعى نظام يف درجة احلرارة و الرطوبة بها والتهوية اجليدة لتقليل الرطوبة الن�شبية داخل الغرفة ملنع تعفن الزهار والفرتة املالئمه 

اإىل غرفة التجفيف  اآخرى  النوارت مرة  اأن تنتقل  – �� �شاعة على   �� اللقاح قبل عملية ال�شتخال�ض ترتاوح بني  لتجفيف حبوب 

بهدف اإعادة ا�شتخال�ض الويل متثل �0 – %�0 من كمية حبوب اللقاح للطلعة الواحدة وبعد اأ�شتخال�ض حبوب اللقاح تن�شر على ورق 

�شارة اإىل اآن حبوب اللقاح امل�شتخل�شة و املعباأه يف عبوات زجاجية  ملدة  �شت �شاعات داخل غرفة التجفيف لتقليل الرطوبة بها ويجدر الأ

حمكمة الغلق ميكن تخزينها ل �شتخدامها يف املوا�شم التالية وذلك نحفظها على درجة حرارة منخف�شة ) �شفر مئوية ( وميكن تخزينها 

على درجات حرارة اأقل من ال�شفر املئوي و حتى درجة حرارة ) - � ْم ( ويف�شل و�شع العبوات املحتوية على حبوب اللقاح يف اأوعية اأخرى 

حتتوي على كلوريد الكال�شيوم لمت�شا�ض الرطوبة اجلوية حيث ي�شاعد ذلك حبوب اللقاح يف املحافظة على حيويتها وتكون �شاحلة 

ال�شنوات  التمور حيث يكون هناك بع�ض  اأهمية كربى ملنتجي  اللقاح ذو  اأمكانية تخزين حبوب  ، ويعترب  التلقيح  متاما ً ل�شتخدامها يف 

يكون فيها اللقاح غزير عن ال�شنوات اأخرى فيتم تخزين الزائد ل�شتخدامه يف العام التايل كما اأن وجود اللقاح املخزون له اأهمية كبرية 

زهار والتي قد يتوافق معها الذكور املنابة لتلقيحها يف هذا الوقت املبكر و بالتايل ميكن تلقيح اأ�شجار هذا  �شناف املبكرة الأ يف تلقيح الأ

ال�شنف باللقاح املنا�شب يف الوقت املنا�شب مما يوؤدي اإىل احل�شول على حم�شول جيد ذو موا�شفات قيا�شية جيدة .

طرق اإجراء عملية التلقيح 

التلقيح اليدوي 

تعترب طرق التلقيح اليدوية مت�شابهه تقريبا ً يف معظم مناطق زراعة النخيل مع وجود بع�ض الختالفات الب�شيطة والتي ل متثل 

تغيريا ً جوهريا ً يف عملية التلقيح حيث تبداأ عملية التلقيح ب�شالحية األنوره املوؤنثة للتلقيح وذلك عندما يبداأ األن�شقاق وبذلك تكون 

زهار م�شتعدة ل�شتقبال حبوب اللقاح و تبداأ عملية التلقيح بنزع الغالف اخلارجي ويبداأ بعد ذلك عملية التلقيح كما يلي : معظم الأ

ا�شتخدام ال�شماريخ الزهرية املذكرة ال�شابق جتهيزها و ا�شتخدام العدد املطلوب لكل نوره موؤنثة حيث يقوم العامل بهز هذه ال�شماريخ 

فوق األنوره املوؤنثة مع حتريك اليد خالل عملية الهتزاز لت�شمل األنوره املوؤنثة بكاملها يف خمتلف الجتاهات وذلك ل�شمان توزيع اللقاح 

زهار – ثم تو�شع ال�شماريخ املذكرة بعد هزها و�شط �شماريخ األنوره ويتم �شم ال�شماريخ األنوره املوؤنثة وربطها ربطا ً خفيفا  على جميع الأ

ً بخ�شو�شه من �شعف النخلة اأو يحيط وذلك للحفاظ على بقاء ال�شماريخ املذكرة يف مكانها وعدم ت�شاقطها ولكي ت�شتكمل انت�شار حبوب 

خ�شاب . متام عملية التلقيح و الإ زهار املوؤنثة لإ اللقاح على ميا�شم الأ

اللقاح ال�شابقة ا�شتخراجها من ال�شماريخ وحفظها يف زجاجات فيجري ا�شتخدامها يف التلقيح بو�شع  اأما يف حالة ا�شتخدام حبوب 

كمية منها على قطعة من القطن هزها بلطف على اأزهار األنوره املوؤنثة ثم ربطها كما يف احلالة ال�شابقة ومن الطرق امل�شتخدمة اأي�شا ً يف 

التلقيح اليدوي هو و�شع ال�شماريخ املذكرة اأو قطعة من القطن حتتوى على حبوب اللقاح يف و�شط األنوره املوؤنثة ثم ربطها كما �شبق ثم 

تكيي�ض النوره باأكيا�ض ورقية ثم يجري تثقيب هذا الكي�ض عدة ثقوب ت�شمح مبرور الهواء داخله وتقوم العامل يتعفري النورة املوؤنثة من 

خالل اآحد هذه الثقوب بحبوب اللقاح م�شتخدما ً يف ذلك عفارة يدوية �شغرية وبذلك يكون قد �شمن اأنت�شار حبوب اللقاح داحل الكي�ض 

املحتوى على النورة املوؤنثة اأ�شنافه اإىل وجود ال�شماريخ .

التلقيح امليكانيكي 

نثوية وهنا  ي�شتخدم بهذا النوع من التلقيح بع�ض الو�شائل امليكانيكية التي تهدف اإىل تو�شيل حبوب اللقاح اإىل النورات الزهرية الأ

ل بد من خلط مادة مالئه اأخرى للقاح مثل الطحني ، النخالة ، talk powder  ... الخ 

لرياح حجم املادة اللقا�ض ومن اأهم مكنية التلقيح هي .

. الزراعية  باجلرارات  مربوطة  هيدوليكية  م�شاعد   .�
. للقاح  نافخة  موا�شري   .�

. النافخة  ملوا�شري  دافعة  هواء  م�شخات   .�
. اللقاح  حبوب  ا�شتخال�ض   .�

خزن حبوب اللقاح 

زهار الذكرية ( يف مكان جاف جدا ً جيد التهوية و معتدل احلرارة ) �� – �� ْم ( وبعيدا ً عن اأ�شعة ال�شم�ض  تخزن حبوب اللقاح ) الأ

املبا�شرة و حتتاج هذه العملية اإىل ) � – � ( اأيام حيث يتم ق�ض ال�شماريخ الذكرية ويتم ا�شتخال�ض حبوب اللقاح منها من خالل مناخل 
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منا�شبة لف�شل احلبوب عن باقي اأجزاء الزهرة ومن ثم تو�شع يف علب خا�شة و تخزن ملدة � – � �شهور يف جو جاف و على درجة حرارة 

الغرفة ) ْ��م ( اأما اإذا اأريد حفظها ملدة اأطول فتو�شع يف الثالجة على درجة حرارة � ْم اأو اأقل .

فح�ض حبوب اللقاح 

حمر فهي فاقدة احليوية اأو  acetocarmine  فاأذا ظهرت احلبوب باللون الأ يتم فح�ض حبوب اللقاح بالكا�شف �شبغة الكرمني 

ميته اما اإذا بقت على لونها فهي حبوب حية و فعالة و الطلع اجليد تكون ن�شبة احلبوب احلية اأكرث من �0 % فاأن عملية التلقيح تكون 

ناجحة .

حفظ اللقاح 

نها عملية مهمة تكنولوجيا ً حلفظ  اأ�شتطاع بع�ض الباحثني من الو�شول اإىل حفظ اللقاح مبحاليل خا�شة وخزنها من مو�شم اإىل اآخر لأ

اللقاح من خالل خزنها حتت ظروف ثابتة من درجة حرارة ، رطوبة ، pH  ومت اإ�شافة عامل اآخر للحفظ هو حام�ض اليوريك برتاكيز 

�0 ، �0 ، �00 ، �00 ، جزء باملليون اإ�شافة اإىل ذلك اإ�شافة كال�شيوم نايرتيت �00 ، �00 ، جزء باملليون كما مت اإ�شافة ال�شكروز بن�شبة 
�� – �� % على حبوب اللقاح ومت و�شعها يف الثالجة وبعاملني �شوء وبدون �شوء اأعطت النتائج باأن اف�شلها كان �0 جزء باملليون يورك 
اأ�سيد + �00 جزء باملليون كال�شيوم نايرتيت و �� % �شكروز املر�شتيم القاعدي للثمار ويزول الن�شاط املر�شتيمي يف جميع اأجزاء الثمرة 

اأي يتوقف النق�شام اخللوي فيها وتتميز بالزيادة ال�شريعة يف وزن الثمرة ، واأما املرحلة اخلام�شة اأي بعد ��� يوما من التلقيح تبداأ 

خ�شر الوردي ، واأما املرحلة ال�شاد�شة فتبداأ بعد ��� يوما من التلقيح وتتميز بزيادة وا�شحة  بالزيادة يف طول الثمرة وتغري اللون من الأ

خرية تبداأ بعد ��� يوما من التلقيح حيث تزداد فيها طراوة الثمار وا�شتمرار فقدان الرطوبة من  يف ن�شبة املادة اجلافة ، واملرحلة الأ

الثمرة وحتلل جدران اخلاليا وتغري اللون من الوردي اإىل البني .

ثانيا ً : العوامل التي توؤثر على عملية التلقيح 

درجة احلرارة 

ح�شب  ني�شان  �شهر  نهاية  حتى  �شباط  �شهر  نهاية  ذلك  ويكون  عامة  ب�شورة  ناث  الإ قبل  الطلع  اإخراج  يف  النخيل  ذكور  اأ�شجار  تبداأ 

اجلهة  يف  الواقعة  اإناث  اأو  ذكور  كانت  �شواء  النخيل  اأ�شجار  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   ، ال�شتاء  اأثناء  احلرارة  ودرجة  واملنطقة  ال�شنف 

�شعة ال�شم�ض تبكر يف التزهري و ظهور الطلع قبل باقي اأ�شجار  الدافئــــــــــة ) اجلنوبية و ال�شرقية ( من الب�شتان اأي اجلهة املواجهة لأ

الب�شتان ����، reuther & Crawford  ) خليفة واآخرون ���� ( لذلك يف�شل زراعة الذكور املبكرة الطلع واخل�شبة للح�شول 

دلة على اأن عملية  على اللقاح الطازج الالزم لتلقيح الب�شتان ،  ) ����، nixon & Carpenter K����( nixon ( ومن بع�ض الأ

التلقيح تتاأثر بالظروف اجلوية خ�شو�شا ً درجات احلرارة هو الختالف الكبري يف ن�شبة عقد الثمار من �شنة اإىل اأخرى نتيجة الظروف 

اجلوية التي ترافق عملية التلقيح ) اأحمد و اآخرون ���� ( ) خليفة و اآخرون ���� ( .

نبات عند ارتفاع احلرارة اإىل ��م  وتزداد �شرعة اإنبات حبوب اللقاح كلما ازدادت درجة احلرارة من �م اإىل ��م وتقل �شرعة الإ

تاأخري  % عند   �� فتزداد مبقدار  الثمار  ن�شبة عقد  اأما   )  ���� اآخرون  و  اأحمد   (  )  ���� البكر   (  )   Furr %ream،���� (

���� ( مما ي�شري اإىل اأن اجلو الدافئ و�شط النهار يعترب الوقت  عملية التلقيح اإىل  ما بعد ال�شاعة الثالثة ظهرا ) خليفة و اآخرون 

ن�شبة  ارتفاع  التلقيح هو  اأثناء عملية  الدافئ  اأهمية اجلو  يوؤكد  ، ومما  البارد  الربيع  املناطق ذات  التلقيح يف  جراء عملية  التف�شيل لأ

العقد وانتظام توزيع الثمار على ال�شماريخ عند لف اأو تكيي�ض العذوق بعد عملية التلقيح وذلك اتبعت عملية التكيي�ض كاأحد التطبيقات 

زهار  ن التكيي�ض ي�شاعد على رفع درجة احلرارة و الرطوبة حول الأ �شناف املبكرة لأ مريكية يف حالة الأ الزراعة يف الوليات املتحدة الأ

ال�شي�ض ( )  للت�شويق وتقليل ن�شبة ثمار )  الكاملة و اجليدة ال�شاحلة  الثمار  خ�شاب وتكوين  امللقحة مما ي�شاعد على جناح عملية الإ

خليفة و اآخرون ���� ( كذلك يقوم مزارعو النخيل منذ مئات ال�شنني يف اململكة العربية ال�شعودية بلف العذوق بليف النخيل ملدة �0 

يوم بعد تلقيحها لزيادة ن�شبة العقد و�شمان جتان�ض املح�شول ) اأحمد واآخرون ���� ( ، ) خليفة و اآخرون ، ���� ( .

اأن تكيي�ض العذوق باأكيا�ض من الورق بعد تلقيحها ي�شاعد على زيادة ن�شبة العقد خا�شة عندما تكون الظروف اجلوية غري منا�شبة 

نبوب األلقاحي يبطئ خالل فرتة الربد  �شناف املبكرة التي تبداأ فيها ت�شقق الطلع خالل فرتة الربد ، اإذ اأن منو الأ لعقد الثمار يف حالة الأ

خ�شاب فقد وجد اأن التكيي�ض باأكيا�ض من الورق يوؤدي اإىل تكوين  يوؤخر و �شوله اإىل الكي�ض اجلنيني فتموت البوي�شة و تف�شل عملية الإ

فرق يف درجة احلرارة داخل الكي�ض يقدر بــ )� – � ( درجة مئوية رفع درجة احلرارة داخل الكي�ض خالل عملية التلقيح ي�شاعد على 

نبات األلقاحي وحدوث اأو جناح عملية الخ�شاب لذلك يف�شل تكيي�ض ال�شناف املبكرة ملدة يوم على القل اأو ميكن  زيادة �شرعة منو الإ

اأن تبقى الكيا�ض اإىل حني اجراء عملية الرتكي�ض ) تنزيل العذوق وربطها اإىل ال�شعف ( ، وجد اأن احلرارة املنخف�شة اأثناء تفتح ازهار 

ال�شناف املبكرة تقلل ن�شبة العقد بحوايل �� % ) ���� ، Vis et al  ( و ان عملية التكيي�ض �شاعدت يف التغلب على انخفا�ض ن�شبة 

�شناف املتاأخرة مثل الزهدي ودجلة نور فاإن  العقد يف ال�شناف املبكرة التي يتم تلقيحها يف اجلو البارد مثل اخل�شراوي اأما يف حالة الأ

ن الرياح اجلافة ت�شبب  التكيي�ض يكون قليل الهمية كذلك وجد اأن التكيي�ض يطيل من فرتة تقبل ميا�شم الزهار حلبوب اللقاح وذلك لأ



���

اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

جفاف ميا�شم الزهار وفقدان قابليتها اإىل ا�شتقبال حبوب اللقاح ، ا�شافة اإىل ذلك فاإن التكيي�ض ي�شاعد على بقاء حبوب اللقاح داخل 

 reuther & Crawford، ( نه مينع ازالتها بوا�شطة الرياح اأو األمطار الكي�ض فرتة اطول مما ي�شاعد يف حدوث عملية الخ�شاب لأ

.  )   ����
هنالك اعتقاد �شائد باأن عملية التكيي�ض تقلل من ال�شابة بح�شرة احلمرية فيقل ت�شاقط الثمار ) خليفة و اآخرون ، ���� ( ا�شتنادا 

ً ملا ورد اأعاله ين�شح الكثري من الباحثني مزارعي النخيل الذين يواجهون م�شكلة قلة العقد يف نخيلهم وزيادة ن�شبة ال�شي�ض باأن يقومون 

 reuther & Crawford، ( بتكيي�ض العذوق بعد التلقيح باأكيا�ض من الورق اأو القما�ض مع بقاء الكيا�ض ملدة �0 – �0 يوم بعد التلقيح

���� ( كذلك يوؤكد نف�ض الباحثني باأن التكيي�ض يعطي فرق جيد يف احلا�شل يفوق تكاليف عملية التكيي�ض .  ، ، ) البكر   )  ����
ويو�شي البكر ) ���� ( باأ�شتعمال اكيا�ض الورق ال�شمراء الطويلة لتكيي�ض الطلع العلوي الذي يتفتح يف بداية مو�شم التلقيح اإذا كان 

اجلو بارد ، كذلك يجب تثبيت الكيا�ض جيدا ً ملنع نزعها بوا�شطة الرياح ، ولكي تتم الفائدة من الكيا�ض يجب ان تبقى حول العذوق ملدة 

�� يوم  بعد التلقيح ) ���� ،reuther & Crawford  ( ان انخفا�ض درجة حرارة اجلو عن ��م يجعل انبات حبوب اللقاح �شعيفا 
وبطيئا ً وتزداد �شرعة النبات و�شرعة منو النبوب اللقاحي كلما ارتفعت درجة احلرارة فوق هذه الدرجة حتى ت�شل حدها العلى 

بدرجة ��م ) البكر ، ���� ( بينما ذكر باحثون اآخرون ���� ، Furr & ream  اأن درجة احلرارة املثلى لنبات حبوب اللقاح هي ) 

اللقاحي ومن  �شرعة منو النبوب  ن�شبة النبات وتقليل  انخفا�ض  اإىل  يوؤدي  ��درجة مئوية  اإىل  ارتفاع احلرارة  اأن  و   ) م   �� –  ��
ثم تلفها اأو موتها وعندما تكون درجة احلرارة منا�شبة تبداأ عملية انبات حبوب اللقاح خالل �0 دقيقة من و�شعها على الو�شط املغذي و 

. Furr & ream ، ���� يكتمل انبات جميع حبوب اللقاح احلية خالل اربع �شاعات

لقد لحظ املزارعون منذ قدمي الزمان اأن الطلع الذي يتفتح اثناء اجلو البارد يتطلب زيادة كمية حبوب اللقاح اإىل ال�شعف ل�شمان 

ن ن�شبة انبات اللقاح تقل عند انخفا�ض درجة احلرارة ) اخلليلي ، ���� ( . احل�شول على ن�شبة كافية من العقد لأ

نهم يتوقعون حم�شول جيد عند هبوب رياح  اما تاأثري احلرارة املرتفعة فقد عرفة مزارعوا النخيل يف منطقة �شط العرب منذ قدمي لأ

�شمالية باردة يف نهاية مو�شم التلقيح املتاأخر وعلى العك�ض من ذلك عند هبوب رياح �شرقية حارة يف نهاية مو�شم التلقيح اأو يف حالة تلقيح 

زهار ) البكر ���� ( يف درا�شة قام بها  خ�شاب وتزيد من ن�شبة ت�شاقط الأ ن الرياح احلارة متنع النبات و الأ �شناف املتاأخرة التزهري لأ الأ

���� ، Gerard  تبني اأن تعري�ض حبوب اللقاح ال�شنف �.Fard no  اإىل درجة حرارة ��م يف الفرن ملدة دقيقة يوؤدي اإىل تخفي�ض 
نبات اإىل ال�شفر اأي موت جميع حبوب اللقاح ، وعند رفع درجة حرارة الفرن اإىل �� م فاإن الوقت الالزم لقتل حبوب اللقاح  ن�شبة الأ

ينخف�ض اإىل �� دقيقة ، اأما يف حالة ال�شنف Mosgul  فاإن الوقت الالزم لقتل جميع حبوب اللقاح بدرجة ��م هو �� دقيقة .

وعند رفع درجة حرارة الفرن اإىل ��م فاإن جميع حبوب اللقاح متوت خالل �� دقيقة ولكن ين�شح الباحث بعدم خزن حبوب اللقاح 

ن درجة احلرارة داخل الوعية الزجاجية املغلقة ترتفع مبقدار �� اإىل �� م فوق  يف اأوعية زجاجية حتت اأ�شعة ال�شم�ض املبا�شرة لأ

درجة حرارة اجلو املحيط بالوعاء وهذه مالحظة هامة للباحثني الذين يقومون بجمع حبوب اللقاح يف اأوعية زجاجية .

من ال�شعب حتديد اف�شل درجة حرارة لنبات حبة اللقاح يف احلقل وذلك ب�شبب تباين درجات احلرارة بني الليل و النهار يف احلقل 

انبات حبوب  املثالية حلدوث عملية  الغائمة مما يجعل حتديد احلرارة  امل�شم�شة و اليام  وكذلك اختالف درجات احلرارة بني اليام 

درجة  بني  العالقة  درا�شة  عند  العتبار  بنظر  اخذها  يجب  مهمة  عوامل  هناك  لكن   ، امل�شتحيلة  اأو  ال�شعبة  المور  من  والعقد  اللقاح 

احلرارة العظمى يف النهار ون�شبة عقد الثمار وحتديد العالقة بني درجة احلرارة وموعد التلقيح ) ���� ، Vis et al   ( ومنها : 

عقد  ون�شبة  احلرارة  درجة  بني  العالقة  حتديد  لغر�ض  اجلوية  ر�شاد  الأ حمطات  من  احلرارة  درجات  على  العتماد  ميكن  ل   .�
 Brown et al ، ���� ، ر�شاد اجلوية ن درجات احلرارة العظمى يف قلب النخلة ) بني ال�شعفة اأقل مما هي عليه يف حمطة الأ الثمار لأ

ر�شاد اجلوية تقا�ض بوا�شطة حمارير تو�شع على ارتفاع �.� قدم عن �شطح  ( ويعود ال�شبب يف ذلك اإىل اأن درجة احلرارة يف حمطة الأ

الرتبة بينما يكون متو�شط ارتفاع النخيل املثمرة يف الب�شتان اأكرث من هذا الرتفاع بكثري و ا�شافة اإىل ذلك فاإن معظم اأر�ض الب�شتان تكون 

مظللة بال�شعف اأي اأن ا�شجار النخيل جتعل الظروف اجلوية يف الب�شتان متكيفة ب�شكل يختلف عن الظروف اجلوية العامة .

ال�شبب  ولهذا  اجلوية  النواء  مر�شد  يف  الدنيا  اأو  ال�شغرى  احلرارة  درجات  من  اعلى  النخلة  قلب  يف  ال�شغرى  احلرارة  درجة   .�
 Vist et بني �شعف النخيل  thermohgrograph يجب قيا�ض درجة احلرارة حول منطقة الطلع اأو و �شع جهاز املرطاب احلراري

.al ����
لذلك  معني  حد  اأي  اأو  املعدل  من  اأعلى  احلرارة  درجة  فيها  كانت  التي  ال�شاعات  عدد  على  تدل  ل  العظمى  احلرارة  درجات  ان   .�
الخذ بنظر العتبار عدد الوحدات احلرارية التي متثل عدد ال�شاعات اأو اليام التي تكون فيها درجات احلرارة منخف�شة او مرتفعة 

خذ بنظر العتبار ا�شهر ال�شنة و اأيام ال�شهر التي تنخف�ض اأو ترتفع فيها درجة احلرارة كي متثل اثرها البايولوجي على  كما يف�شل الأ

جناح عملية التلقيح و الخ�شاب و منو الثمار .

درجة  من  اأعلى   ( العظمى  احلرارة  درجات  فيها  تكون  التي  ال�شاعات  عدد  على  واأثرها  الرياح  حركة  العتبار  بنظر  الخذ   .�
ال�شا�ض و هي ��م ( يف مواقع اخرى ، حيث اأن زيادة �شرعة حركة الهواء ت�شبب اإزالة الفرق يف درجة احلرارة بني  اعلى النخلة والر�ض 

وتقلل من عدد ال�شاعات التي تكون فيها درجة احلرارة اعلى من درجة ال�شا�ض وكذلك وجد الباحثون اأن درجات احلرارة العظمى و 

فاإن هذه  اربع درجات مئوية وبذلك  الق�شرية بحوايل  اأو  املنخف�شة  النخلة  املرتفعة عما هو يف قلب  النخلة  ال�شغرى تختلف يف قلب 

ال�شتنتاجات تعلل �شبب تبكري ظهور الطلع يف ال�شجار املرتفعة عما هو يف ال�شجار املنخف�شة اأو الق�شرية التي تعود لنف�ض ال�شنف .
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نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

ا�شتنادا للدرا�شات ال�شابقة وجد اأن ن�شبة العقد تكون اف�شل ما ميكن عندما تكون معدلت درجات احلرارة يف قلب النخلة ) منطقة 

 Brown ) ، ظهور الطلع ( حوايل �� – �� م بينما تكون ن�شبة العقد قليلة جدا اإذا انخف�شت درجة احلرارة يف قلب النخلة اإىل) ��م

����، et al  كما اأن تاأخري تفتح الطلع اإىل ما بعد �� اآذار ي�شاعد على زيادة ن�شبة العقد يف �شهل كوت�شال يف جنوب كاليفونيا نتيجة 
حت�شن الظروف اجلوية و اعتدال درجات احلرارة ����، Brown et al ، اأما اذا كان التلقيح قبل �� اآذار فاإن ن�شبة عالية من الثمار 

تكون على �شكل �شي�ض على الرغم من م�شاعفة كمية حبوب اللقاح وذلك نتيجة ف�شل عملية النبات و الخ�شاب ولكون درجات احلرارة 

اقل من احلرارة املنا�شبة للتلقيح و الخ�شاب.

مطار  تاأثري الرطوبة الن�شبية و الأ

هناك اعتقاد �شائد باأن �شقوط المطار بعد عملية التلقيح يوؤدي اإىل اإزالة حبوب اللقاح فتقل ن�شبة العقد .

مطار بعد اكتمال عملية التلقيح بعدة  نبات لذلك فاإن �شقوط الأ زهار تبداأ مبا�شرة يف الإ لكن حبوب اللقاح التي ت�شل اإىل ميا�شم الأ

�شاعات قد ل يوؤثر على ن�شبة العقد ) البكر ���� ( ) خليفة و اآخرون ���� ( .

تاأخري  لكن   ، العقد  ن�شبة  يوؤثر على  التلقيح مل  بعد  باملاء  العذوق  ر�ض  اأن  اأو�شحت   ،   ream & Furr، ���0 يف جتربة قام بها

الر�ض باملاء اإىل �0 دقيقة اأو �0 دقيقة بعد التلقيح يوؤدي اإىل تقليل ن�شبة العقد مبقدار � % ، � % على التوايل و لكن هذه الفروقات 

خ�شاب ويف جتربة اأخرى تبني اأن الر�ض  مطار بعد التلقيح ل يوؤثر على حدوث عملية الإ ل تعترب معنوية ، اأي اأن الر�ض باملاء اأو �شقوط الأ

خ�شاب اأو ن�شبة العقد ، اأما اإذا �شقط املطر اأو  مطار بعد �شت �شاعات من اإجراء عملية التلقيح ل يوؤثر على عملية الإ باملاء اأو �شقوط الأ

اأجريت عملية الر�ض باملاء بعد اأربع �شاعات من التلقيح فاإنه ي�شبب تقليل ن�شبة العقد مبا يقارب الربع ream & Furr ���0  ان الر�ض 

الرطب  اجلو  يف  جيدة  تكون  خ�شاب  الإ و  العقد  ن�شبة  اأن  وجد  وكذلك  العقد  ن�شبة  يقلل  ل  اجلافة  املناطق  يف  اأو  جاف  جو  يف  باملاء 

زهار تبقى م�شتعدة ل�شتقبال حبوب اللقاح لفرتة طويلة و اأن اجلو اجلاف ي�شبب جفاف و ا�شوداد ميا�شم  ن ميا�شم الإ الدافئ اأو املعتدل لأ

زهار . ) خليفة واآخرون ����( الإ

تاأثري الرياح و الغبار 

خ�شاب و ل  نبات و النمو لذا حتدث عملية الإ زهار فال ت�شتطيع حبوب اللقاح من الإ اأن الرياح احلارة اجلافة ت�شبب جفاف ميا�شم الأ

تتكون ثمار طبيعية ) البكر ���� ( ولكن هبوب الرياح احلارة اجلافة يكون قليل يف معظم مناطق اأنتاج التمور واأثناء فرتة التلقيح ، و 

زهار فتبقى امليا�شم رطبة م�شتعدة ل�شتقبال حبوب اللقاح  اأن تكيي�ض العذوق باأكيا�ض من الورق بعد التلقيح يزيد ن�شبة الرطوبة حول الأ

ملدة اأطول ����، reuther &Crawford   ويف جتربة قام بها كل من  ream & Furr ���0   ملعرفة تاأثري الغبار على مدى 

قابلية ميا�شم اأزهار �شنف دجلة نور بوا�شطة م�شببة املبيدات اأثناء اأجراء عملية التلقيح مل يوؤثر على ن�شبة العقد و اأن تاأثري عملية 

زهار مل يقلل ن�شبة العقد معنويا . التلقيح ملدة اأربع �شاعات بعد ذر الغبار على ميا�شم الأ

مدى ا�شتعداد امليا�شم ل�شتقبال حبوب اللقاح .

النهار  اوقات  تاأثري   .�
ن�شبة عقد واخ�شاب وبالتايل  اأف�شل  للح�شول على  التلقيح  اأجراء عملية  النهار يف�شل  اأوقات  اأي وقت من  ال�شروري معرفة يف  من 

احل�شول على حم�شول جتاري جيد .

ان هذه الناحية مل يعر لها الباحثون اهمية بل ركزوا ا هتمامهم على معرفة اليوم املنا�شب لجراء التلقيح ، لذلك ل توجد معلومات 

عن هذا املو�شوع �شوى التو�شية التي تقدم بها الباحث الفرن�شي بر – لورا ) ���� pereau-Leroy (  حني اأجري درا�شة يف اجلزائر 

العا�شرة  ال�شاعة  بني  التلقيح  جرى  % اإذا   �� بحوايل  تزداد  العقد  ن�شبة  اأن  فوجد  التلقيح  عملية  جراء  ل  النهار  اوقات  اأف�شل  عن 

�شباحا و ال�شاعة الثالثة عما هو يف حالة اجراء التلقيح يف ال�شباح الباكر او يف امل�شاء املتاأخر .

الطلع  ت�شقق  بعد  يام  الأ عدد  تاأثري   .�
اأثبتت نتائج العديد من الباحثني ان ن�شبة العقد تكون اف�شل ما ميكن عند اجراء عملية التلقيح بعد ثالثة اأو اربعة ايام من ت�شقق 

 (  ) Leading ���� (  ) albert ���0 ( الطلع ، و اأن تاأخري التلقيح ملدة ثمانية اأو ع�شرة اأيام يعطي ن�شبة متو�شطة من العقد

براون وبهجت ���� ( . 

ميا�شم  فيها  تبقي  التي  الزمنية  الفرتة  ملعرفة  اأجريت  التي  الدرا�شات  اأهم  من  تعترب   albert ���0 اأن الدرا�شة التي قام بها 

الزهار قابلة ل�شتقبال حبوب اللقاح وحدوث عملية الخ�شاب ، فقد قام الباحث بتق�شيم الطلعة اإىل عدة مكررات ) كل مكرر مكون 

من خم�شة �شماريخ ( ثم قام بتغليف كل مكرر على انفراد و من ثم قام بتكيي�ض الطلعة كلها بعد اكتمال تكيي�ض كل املكررات لقح مكررين 

 Daker يوميا ً ) كل �� �شاعة ( وا�شتمرت العملية ملدة �� يوم اما ال�شناف التي ا�شتعملت يف التجربة فهي �شنف املكتوم و�شنف الدكار

مريكية ، حيث ا�شتنتج من هذه الدرا�شة ان ن�شبة الخ�شاب و العقد تنخف�ض بعد اليوم ال�شاد�ض من  املزروعة يف جامعة ولية اريزونة الأ

ان�شقاق الطلعة وي�شتمر النخفا�ض تدريجيا ً اإىل اأن ت�شبح ن�شبة الخ�شاب �شفر بعد مرور �� يوم من ت�شقق الطلعة ولقد اعترب الباحث 

نه اعترب ثمار ال�شي�ض ثمار غري خم�شبة . ان ن�شبة الخ�شاب ت�شاوي ن�شبة الثمار ذات البذور الكاملة لأ
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و اعيدت التجربة من قبله على ال�شنف دجلة نور Deglet noor  وقام باإجراء عملية التلقيح كل يومني ابتداء من ت�شقق الطلع 

خ�شاب حتى مرور �� يوم على ت�شقق الطلع فقد  و ملدة �� يوم ، اثبتت نتائج هذه التجربة ان ميا�شم قليل من الزهار تبقى قابلة لالأ

تبني ان ن�شبة الثمار ذات البذور الكاملة و�شلت اإىل �� % عند تاأخري عملية التلقيح ملد �� يوم بعد ت�شقق الطلع لكن ن�شبة الثمار ذات 

البذور الكاملة اأنخف�شت اإىل حوايل � % عند تاأخري عملية التلقيح ملدة �شبعة اأيام بعد ت�شقق الطلع و اأما اإذا تاأخرت عملية التلقيح 

 albert ���0 ( اإىل خم�شة اأيام بعد ت�شقق الطلع فاأن ن�شبة الثمار ذات البذور الكاملة ت�شبح �� % فقط يف حالة ال�شنف دجلة نور

( لقد قام ) ���� Leading (  بدرا�شة بني بها اأن ميا�شم الزهار تبقى قابلة ل�شتقبال حبوب اللقاح ملدة �0 يوم اأو اكرث بعد ت�شقق 

الطلع لكن ن�شبة الخ�شاب تنخف�ض بعد مرور �0 ايام من ان�شقاق الطلع لذلك فقد ن�شح الباحث بعدم تاأخري عملية التلقيح بع�شرة ايام 

بعد ت�شقق الطلع اأ�شافة لذلك فقط اثبتت التجارب التي قام بها كل من براون و بهجت ���� على �شنفني الزغلويل و ال�شعيدي يف م�شر 

عند تاأخري تلقيح �شنف الزغلول عن احد ع�شر يوم بعد ت�شقق الطلع اأو تاأخري �شنف ال�شعيدي عن اليوم ال�شابع بعد ت�شقق الطلع ي�شبب 

ال�شبوع  اإىل  اللقاح قد متتد  �شتقبال حبوب  م�شتعدة لأ امليا�شم  بقاء  للت�شويق عن فرتة  القابل  اأو  التجاري  اأنخفا�ض يف كمية احلا�شل 

الثاين اإذا كانت رطوبة اجلو عالية ودرجة احلرارة معتدلة ولكن القدرة على الخ�شاب تتناق�ض بعد اليوم الثاين لت�شقق الطلع ) واكد 

����( اأما املناطق التي ي�شود فيها اجلفاف و اأرتفاع درجة احلرارة واأثناء مو�شم التلقيح فيجب اأجراء عملية التلقيح باأ�شرع وقت ممكن 
بعد ت�شقق الطلع .

حيث بني مرعي ) ���� ( بدرا�شة �شملت ثمانية ا�شناف من التمور ال�شودانية هي الربكاوي ، اجلدلية ، الربمتودة ، الرببر ، م�شرق 

، دلقا ، خطيب ومدينة اأن ن�شبة الخ�شاب تنق�ض مبقــدار �� % من بعد ال�شبوع الثاين بعد ت�شقق الطلع نتيجة ارتفاع درجة احلرارة 

و ب�شورة عامة جند اأن معظم الباحثني يتفقون على عدم تاأخري مدة التلقيح عن ع�شرة ايام بعد ت�شقق الطلع ويف�شلون ان يكون التلقيح 

خالل اليوم الثالث والرابع بعد ت�شقق الطلع لن ميا�شم الزهار تكون م�شتعدة ل�شتقبال حبوب اللقاح مما ي�شاعد على ح�شول عملية 

���� ( ) خليفة و اآخرون  ���0 ( ولكن ) اأحمد و اآخرون  ���� ( ) النعيمي  الخ�شاب ب�شورة جيدة خالل هذه الفرتة ) البكر 

���� ( يوؤكدون على اأن ن�شبة العقد و الخ�شاب تكون اف�شل ما ميكن عند اجراء عملية التلقيح خالل الـــ ���شاعة الوىل بعد ت�شقق 
الطلع بينما يوؤكد )ahmad ����  sheikh ( اأن اف�شل اخ�شاب ون�شبة عقد ميكن احل�شول عليها عند التلقيح بعد مرور �� �شاعة 

على ت�شقق الطلع يف حالة ال�شنف �شمران ) shamran ( يف الباك�شتان واأن ن�شبة العقد و الخ�شاب تنخف�ض اإىل الن�شف بعد مرور �� 

�شاعة ) � يوم ( على الت�شقق و اأن تاأخري عملية التلقيح بعد ��0 �شاعة ) خم�شة اأيام بعد ت�شقق الطلع ( فاإن ن�شبة العقد تنخف�ض اإىل 

. %  ��
اأما الدرا�شة التي اأجريت يف الهند على نف�ض ال�شنف ) shamran ( او�شحت اأن اعلى ن�شبة عقد تكون يف نف�ض اليوم الذي تت�شقق فيه 

 Gupte & Thatal،���0 ( % ��.� الطلعة و اأن تاأخري التلقيح ملدة �شبعة اأيام بعد الت�شقق الطلع يوؤدي اإىل خف�ض ن�شبة العقد اإىل

 .)

�شناف قابلة  اأما يف العراق فقد اأجريت درا�شة يف منطقة الزعفرانية على �شتة ا�شناف لتعيني الفرتة الزمنية التي تبقى فيها هذه الأ

للتلقيح ) ���� ،rahim ( و وجد اأن ال�شنف زهدي يتطلب التلقيح خالل ع�شرة اأيام من ت�شقق الطلع للح�شول على حم�شول جتاري 

اأما اأ�شناف اخل�شتاوي و ال�شاير يف�شل عدم تاأخري تلقيحة عن �� يوم بعد ت�شقق الطلع بينما وجد اأن اأ�شناف الربحي واخل�شراوي ميكن 

تاأخري تلقيحها عن تلقيحها �0 يوم بعد ت�شقق الطلع ومع هذا تعطي حم�شول جتاري ، واأما ال�شنف مكتوم فيتطلب تلقيح مبكر ) مل يذكر 

يام من الت�شقق حتى التلقيح ( .  الباحث عدد الأ

ن الطلع ل يظهر مرة واحدة ول يت�شقق كله  وقد اأو�شى واأكد ) ���� ( ب�شعود العامل الزراعي عدة مرات لجناز عملية التلقيح لأ

يف وقت واحد بل قد تطول عملية اكتمال ظهور الطلع وت�شققه ا�شبوعني اأو اأكرث ، لذلك يف�شل تاأخري عملية التلقيح حلني تكامل ظهور 

خذ بنظر العتبار عدم تاأخري التلقيح اإىل احلد الذي يوؤدي اإىل تقليل ن�شبة العقد و احلا�شل  وت�شقق معظم الطلع على النخلة مع الأ

اقت�شاديا ً .

تاأثري طرق التلقيح املختلفة على ال�شفات التالية 

اأول : تاأثري طرق التلقيح املختلفة على ال�شفات الطبيعية للثمار 

: التمر  نخلة  وحا�شل  عقد  ن�شبة  على  امليكانيكي  التلقيح  تاأثري   .�
لةpalm duster  ) معفرة كبرية  ا�شار Brown  و اآخرون ���� اإىل اأن عقد الثمار يف النخيل العايل الرتفاع وعند ا�شتعمال الآ

ت�شتخدم للتلقيح النخيل ميكانيكيا من الر�ض( كان العقد قليل مقارنة بتلقيح النخيل املتو�شط و الق�شري الرتفاع وبنف�ض اللة ولكن 

عند ا�شتعمال هذه اللة و املرور على جانبي النخلة بدل من جانب واحد يقلل الفرق يف العقد بني النخيل العايل و املتو�شط و الق�شري 

Bloom duster  ) معفرة �شغرية ت�شتخدم للتلقيح من قمة  الرتفاع عند تكرار التلقيح ع�شر مرا ت باملوا�شم اما التلقيح بوا�شطة 

النخلة ( ادى اإىل احل�شول على عقد اف�شل من التلقيح اليدوية عند تكرار التلقيح ت�شع مرات باملوا�شم ، وب�شورة عامة فقد ا�شتنتج نف�ض 

واآخرون    Brownاليدوي،وبني التلقيح  اإىل  او مقارب  امليكانيكي كان اقل  التلقيح  التمر عند  النخلة  الثمار يف  اإىل ان عقد  الباحثون 

)���0(

 Bloom duster ، palm امللحقات هما  من  نوعني  باأ�شتعمال  كلفورنيا  النامي يف ولية  نور  لل�شنف دجلة  امليكانيكي  التلقيح  اأن 
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حبوب  من  واحد  جزء  بن�شبة  الطحني  مع  خملوط  لقاح  وا�شتعمل  الرتفاع  الق�شرية  و  املتو�شطة  و  العالية  ال�شجار  على    duster
اللقاح لكل �� جزء من الطحني وتكرار التلقيح مرة و مرتني يف ال�شبوع طيلة فرتة التزهري كان عقد الثمار يف ال�شجار العالية اقل من 

ال�شجاراملتو�شطة و الق�شرية الرتفاع و ان ا�شتعمال امللقحة Bloom duster  اأعطت عقد اف�شل من التلقيح اأما عقد الثمار يف حال 

ا�شتعمال palm duster   كان اأقل مما عليه يف حالة التلقيح اليدوي ، وتاأكيدا لنف�ض النتائج و جد Vis  و اآخرون )����( اأن عقد 

الثمار يف حالة امليكا نيكي كان اقل من التلقيح اليدوي عند ا�شتعمال امللقحة palm duster  يف نخيل خمتلف الرتفاعات و التلقيح 

مرتني يف ال�شبوع طيلة فرتة التزهري واعطى عقد اأف�شل من التلقيح مرة واحدة يف ال�شبوع ، كما اأن انخفا�ض معدل درجة احلرارة ملدة 

�0 اأيام عن �0 ْم خالل مو�شم التزهري ادى اإىل تقليل عقد الثمار يف حالة التلقيح امليكانيكي بقدار �0 – �� % اأما الهيتي و اآخرون 
)����( فقد ح�شلوا على معدل عايل لعقد ثمار ال�شنف زهدي مقارنة بالتلقيح اليدوي وذلك عند تكرار التلقيح امليكانيكي اربع مرات 

خالل املو�شم و برتكيزين من حبوب اللقاح %�00 - �0 % و باأ�شتعمال مادتني مالئتني هما النخالة و الطحني .

  Carpenter، n ixon ���� اأما يف ال�شنف خ�شتاوي فلم يالحظوا اأي فرق يف معدل العقد بني التلقيح اليدوي والتلقيح وذكر

مريكية مت مت ا�شتخدام عفارة اآلية التلقيح النخيل يف امل�شتوى الر�شي م�شحوبة على عجالت مت احل�شول  باأنه يف الوليات املتحدة الأ

على عقد جيد عند اعادة التلقيح كل � – � اأيام اثناء فرتة التزهري ) �� مرة باملو�شم ( لكن هذا العقد كان اقل منه يف حالة التلقيح 

اليدوي .

قطوف مربوطة بعد عملية التلقيح 

عملية و�شع ال�شماريخ الذكرية على قطف اأنثوي 
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عملية تلقيح بو�شع خ�شلة اأزهار ذكرية يف القطف الزهري النثوي

عملية تلقيح يدوي وذلك بنف�ض حبوب اللقاح من

 ال�شمراخ الذكري على القطف الزهري النثوي



���

نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

وبخ�شو�ض تاأثري التلقيح امليكانيكي على كمية احلا�شل ، وجد اأن كمية احلا�شل الناجتة من التلقيح امليكانيكي مقارنة اإىل ما هو عليه 

عند اجراء التلقيح اليدوي او متفوقة علية قليال Burker ����، Brown ����، Carpenter، perkin، ����، nixon  اأما 

Brown  و اآخرون ) ���0 ( فقد اأ�شاروا باأن احلا�شل النظري ) م�شاواة عدد العذوق للنخيل امللقح يدويا و ميكانيكيا ( للنخيل امللقح 
ميكانيكيا اعلى منه يف حالة التلقيح اليدوية ، و اأن النخيل العايل و املتو�شط الرتفاع امللقح Bloom duster  اأعطى حا�شل اأعلى منه 

يف حالة التلقيح بامللقحة palm duster  ولحظ ح�شني و اآخرون ) ���� ( اأن لزيادة عدد مرات التلقيح امليكانيكي من مرتني اإىل 

�شتهالك لكنه مل يتفوق على حا�شل التلقيح اليدوي ، وقد  ثالثة مرات خالل مو�شم التزهري لها تاأثري وا�شح يف زيادة احلا�شل القابل لالأ

جرت حماولت متعددة حول اإمكانية اإجراء التلقيح بالطائرات يف الوليات املتحدة عن تلك امللقحة يدويا كما مل يالحظ فرق يف كمية 

احلا�شل الناجتة من التلقيح بالطائرة لبع�ض املوا�شم يف ولية كلفورنيا كانت قليلة جدا ً مقارنة بالتلقيح اليدوي بينما يف موا�شم اخرى 

كانت كمية احلا�شل م�شاوية اليه يف التلقيح اليدوي وقد ذكرا ان �شبب ذلك هو انخفا�ض يف درجات احلرارة خالل مو�شم التزهري لبع�ض 

املوا�شم اإىل حد يوؤثر على عملية التلقيح وبالتايل على كمية احلا�شل .

الطائرة  بوا�شطة  التلقيح  من  اف�شل  كانت   ) الهلكوبرت   ( العمودية  الطائرة  بوا�شطة  التلقيح  من  الناجتة  احلا�شل  كمية  اأن  كما 

ال�شراعية عند اجرائها بفرتات طريان لكل ) � – � ( ايام خالل مو�شم التزهري .

تاأثري تركيز حبوب اللقاح على عقد وحا�شل ثمار نخلة التمر 

ا�شارت البحاث ان لرتكيز حبوب اللقاح يف خملوط التلقيح وكميتها تاأثري على ن�شبة العقد وكمية احلا�شل يف حالة التلقيح امليكانيكي 

حيث وجد، Monciero ���0  اأثناء تطبيقه للتلقيح امليكانيكي باأن كمية حبوب اللقاح التي احتاجها لهذا الغر�ض بدون خلطها مع 

اأية مادة مالئة كانت تفوق احتياجاته من حبوب اللقاح يف حالة التلقيح اليدوي مبقدار �0 % - �� % حيث ا�شتعمل غرام واحد من 

حبوب اللقاح لكل اغري�ض انثوي .

ويف جتربة اأخرى اجراها ���� alexander وجد باأنه احتاج اإىل كميات من حبوب اللقاح يف حالة التلقيح امليكانيكي كانت اأقل 

مما احتاجه منها عند ا�شتعمال كرات من القطن املعفرة بحبوب اللقاح و التي هي بحجم اجلوزة عند و�شعها لكل اغري�ض انثوي عند 

ا�شتعمال التلقيح اليدوي ولغر�ض القت�شاد بحبوب اللقاح قام بخلطها مع مادة مالئة ��� غرام حبوب لقاح لكل ��0.� كغم مادة مالئة 

  Brown ق�ض اجلوز ( ومل يالحظ فروقا بني الرتاكيز العالية والواطئة يف تاأثريها على ن�شبة العقد و احلا�شل يف نخلة التمر ، وبني (

و اآخرون )���0( ان الكميات التي اأحتاجها اليكر الواحد ) ���0م ( املزروع بالنخيل من حبوب اللقاح يف حالة التلقيح امليكانيكي هي 

) -��.� ��.�م (  التي اعطت عقدا وحا�شال جيدين .

على نف�ض ال�شياق لحظ Vis واآخرون ) ���� ( انه عند ا�شتعمال حبوب لقاح مبقدار ��0.� لرت لكل ايكر يف التلقيح امليكانيكي 

اعطي عقدا م�شابها اإىل التلقيح اليدوي و اأن ا�شتعمال حبوب اللقاح مبقدار ���.� لرت / ايكرادي اإىل تقليل ن�شبة العقد مبقدار %�� 

- �0 % ومل يالحظ الهيتي و اآخرون ) ���� ( يف جتربتهم لدرا�شة ن�شب تخفيف حبوب اللقاح بالنخالة كمادة مالئة .

حيث ا�شتعمال ن�شب حبوب اللقاح كما يلي :%� ،�0% ،�0% ،�0% ،�0% ،�0% 

مل تكن هنالك فروقا ً معنوية ناجتة عن ا�شتعمال ن�شب حبوب اللقاح يف التاأثري على معدل العقد يف الثمار ، ولكن نظرا ً لتاأثري حيوية 

حبوب اللقاح و كمية خملوط التلقيح الذي يخرج من فوهة انبوبه التلقيح على عملية التلقيح ، فقد اأو�شى نف�ض الباحثني باأ�شتعمال ) 

غري�ض النثوية املتفتحة على كمية كافية من حبوب اللقاح  -%�0 %�� ( حبوب لقاح يف خملوط التلقيح بغية التاأكد من حم�شول الأ

وبالتلي احل�شول على عقد جيد لل�شنف زهدي امل�شتخدم يف التجربة .

اأما خليل و ال�شعوان )����( فقد ا�شاروا باأنه ميكن خلط حبوب اللقاح مع دقيق احلنطة بن�شبة �:� ، �0:� يف التاأثري على ن�شبة 

عقد الثمار اأما ح�شني و اآخرون ) ���� (  فقد ا�شتخدموا ن�شبة خلط مقدارها جزء واحد من حبوب اللقاح لكل اربعة اجزاء مادة مالئة 

حيث ا�شتخدموا �0 غم من اخلليط لتلقيح كل �شجرة نخيل واحدة فكانت ن�شبة العقد و كمية احلا�شل جيدة .

زهره اأنثوية كاملة التلقيح                    طلعات زهرية 
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عملية تلقيح كاملة                                                          عملية تلقيح

جمموعة زهر اأنثوي كامل التلقيح                                                                                 زهر انثوي كاملة

وزن الثمرة 

باأن   ) ���� اأو اجلراح     Fawel ����، al-jeberi،����، el  ���� (  واآخرون   ashmawi  ( العديد من اباحثني  اتفق 

منحني منو وزن ثمرة نخلة التمر يكون من النوع املفرد singel sigmoid growth  من ناحية اخرى او�شح shabana  واآخرون 

)����( باأنه هنالك خم�شة مراحل لنمو و تطور ثمار نخلة التمر وهي احلبابوك ، اجلمري الوىل متتاز بزيادة عالية يف وزن الثمرة 

ثانويتان  بها مرحلتان  الرطب توجد  اأما مرحلة  الثانية  الثانوية  املرحلة  الثمرة يف  وزن  الزيادة  ملمو�ض يف معدل  يتعقبها هبوط  ثم 

الوىل يحدث فيها هبوط يف معدل الزيادة ال�شبوعية لوزن الثمرة ويف الثانية يحدث فيها هبوط �شريع يف الوزن العلوي للثمرة .

اإ�شار Mohamed  واآخرون ) ���� ( اثناء تقيمهم خلم�شني �شنف من التمور العراقية اأن وزن الثمرة يف مرحلة التمر ملختلف 

�شناف تراوحت بني ) ��.� – ��.�� غم ( اأما وزن الثمرة الواحدة يف ال�شنف زهدي ملرحلة التمر كانت ��.�غم ( . الأ

ولحظ Mohamad  واآخرون ) ���� ( ان ثمار ال�شنف الزهدي امللقحة بلقاح الغنامي الحمر اعطت اكرب وزن للثمار يف مرحلة 

خ�شر ، اخلكري وردي ، اخلكري كريطلي ، ال�شمي�شي ، الغالمي والعادي . اخلالل مقارنة باأ�شناف حبوب لقاح الغنامي الأ

ويف درا�شة ملقارنة وزن ثمار ال�شنف زهدي امللقح يدويا و املرتوك للتلقيح الهوائي .

بلغ وزن الثمار امللقحة هوائيا يف مرحلة التمر ��.� غم اما الثمار امللقحة يدويا فقد بلغ وزنها �.�غم لكن ن�شبة الثمار العاقدة عند 

التلقيح الهوائي كانت اأقل من تلك امللقحة يدويا ً ) كلور و اآخرون ���� ( .

واأ�شار ) Mawlood،���0 (  ان الثمار غري امللقحة و العدمية البذور ال�شنفي زغلول و�شماين الناميان يف م�شر اتبعت يف منوها نف�ض 

منحني منو وزن الثمار البذرية ، واإن الثمار املرتوكة للتلقيح الهوائي و التي حتتوي على بذور فاإن وزنها اأعلى من الثمار امللقحة يدويا ً.

وذكر ح�شني و اآخرون ) ���� ( عند درا�شتهم لطرق خمتلفة من التلقيح ان التلقيح يخلط اللقاح مع م�شحوق بقايا الزهار ثالثة 

مرات باملو�شم قلل من وزن الثمرة يف مرحلة التمر عنه يف حالة التلقيح مرتني يف املو�شم ، و اأن الثمار املرتوكة للتلقيح الهوائي اخذت اعلى 

�شجار . وزن من الثمار امللقحة يدويا ً وميكانيكيا ً ب�شبب قلة العقد يف هذه الأ
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نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

حجم الثمرة 

 Zeud، Hussein، ����، ،���� ، ���� واآخرون  ashamawiاإن حجم الثمرة يف نخلة التمر هو ياأخد �شكل املنحني املنفرد

���� ،el-Fawel وبني Mohamad واآخرون ) ���� ( اأن حجم ثمار �0 �شنفا ً من التمور العراقية يف مرحلة التمر تراوحت 
بني )�.�–�.���شم�( و ان حجم ثمرة الزهدي بلغت يف مرحلة التمر �.��شم�

مرحلة  يف  كبري  حجم  ذات  ثمار  اأنتج  زهدي  لل�شنف  حمر  الأ األغنامي  بلقاح  التلقيح  اأن   )  ����  ( واآخرون   Mohamad لحظ 

اخلاليا مقارنة بلقاح الغنامي الخ�شر اخلكري وردي ، اخلكري كريطلي ، ال�شمي�شي ، الغالمي و العادي ، وذكر Clor و اآخرون ����اأن 

ثمار النخيل امللقحة هوائيا اعطت اأكرب حجما من الثمار امللقحـــة يدويا ً بزيـــــادة مقدارها %�� وذلك ب�شبب قلة العقد الذي يحدث 

للثمار امللقحة هوائيا ً و يف حالة تلقيح النخيل ميكانيكيا ً وجد ����، perkins، Brown  باأن ثمار النخيل امللقحة يدويا ً وهذا ناجت 

عن قلة الثمار يف الباوند الواحد ) ��� غم ( و البالغة ) �� ( ثمرة بينما كان عدد الثمار يف الباوند الواحد يف حالة التلقيح اليدوي 

) �� ( ثمرة .

طول قطر الثمار 

 ، احلياين  هي  و  در�شت  التي  امل�شرية  �شناف  لالأ الثمار  قطر  و  طول  لنمو  املنحني  اأن   )  ����  ( اآخرون  و    aziz – abou ذكر

بنت عي�شة ، عيالين و�شيوي كان من النوع املفرد ) single sigmid (  و اأ�شار �شبانة واآخرون ���� باأن هنالك زيادة حت�شل يف قطر 

الثمرة اكرث من طولها ، وت�شل الثمرة اأق�شى قطر لها يف نهاية مرحلة اجلمري ، اأما املراحل التي تعقب مرحلة اجلمري فال حت�شل زيادة 

كبرية يف طول و قطر الثمرة مقارنة بالزيادة التي حت�شل يف حجم و وزن الثمرة ، وبني Mawlood ،���0 حدوث زيادة يف اأبعاد الثمار 

) الطول/القطر ( لل�شنفني زغلول و�شماين امل�شرية و مبعدلت عالية خالل )��( ا�شبوع بعد التلقيح ، تليها زيادة تدريجية يف الفرتة 

املتبقية من منو الثمار ، وقد لحظت اجلراح ) ���� ( يف بداية منو ثمرة ال�شنف خ�شراوي حت�شل زيادة يف طول الثمرة و قد يبلغ 

معامل الثمرة ) الطول/القطر ( تقريبا ًواحد يف النهاية مرحلة احلبابوك ، وت�شتمر الزيادة حتى نهاية املرحلة و يف احدى احلالت 

التلقيح حتفز هرمونات  اإىل ان عملية  ال�شبب  اأرجع  اليدوي و قد  التلقيح  الناجتة من  الثمار  اأكرث طول ً يف  التي كانت  و  التمر  لنخلة 

النمو وقد تكون اجلربلينات فيزداد تركيزها فتوؤدي اإىل ا�شتطالة خاليا الثمرة حيث وجد بع�ض الباحثني عند ا�شتخدام مادة حام�ض 

اجلربليك برتاكيز خمتلفة عند الر�ض مرة اأو مرتني بعد التلقيح .

حتدث زيادة يف طول الثمرة ) ����، Ketchi، ����، nixon (  العاين واآخرون ���� حجريي ���0 وعبد العال و اآخرون 

.  ����
ووجد ح�شني واآخرون )����( اأن معاملة التلقيح الهوائي اأعطت ثمارا ً اأكرث طول ً و اأن الثمار امللقحة مرتني يف املو�شم اأعطت ثمارا 

ً اأكرث طول ً و اعر�ض من الثمار ثالث مرات باملو�شم .

ثانيا ً : تاأثري طرق التلقيح املختلفة على ال�شفات الكيميائية لثمار نخلة التمر .

للثمار  الرطوبي  املحتوى   �-

بحاث الزراعية اإىل اأن املحتوى الرطوبي يف ثمار نخلة التمر يكون مرتفع يف مرحلة اجلمري ثم يحدث نق�ض تدريجي يف  اأ�شارت الأ

al- Dawoody واآخرون  دنى يف مرحلة التمر  بداية مرحلة اخلالل ثم يعقبه نق�ض �شريع اإىل اأن ي�شل املحتوى الرطوبي حده الأ

.  ���� اجلراح  و    ���0 مراد    Hussein el-Zeid ����  ����  ، واآخرون  بنيامني   Knapp، Coggins  ����  ����
باأن   Furr، Cook  ،���� واأن املحتوى الرطوبي يف ثمار التمر يختلف ح�شب نوعها ) طرية ، ن�شف جافة و جافة ( حيث ذكر 

%�.�� والذي يعترب  اأما الن�شف جافة حتتوى على   ��.�0% ثمار ال�شناف الطرية يف مرحلة التمر حتتوي على رطوبة مقدارها 

�شناف اجلافة يبلغ حمتواها الرطوبي %�.�� لكن اأحمد و اآخرون ���� ق�شم  �شناف الن�شف جافة اأما ثمار الأ ال�شنف زهدي من الأ

اأو اأكرث اما ن�شف اجلافة   �0% ثمار نخلة التمر اإىل طرية ، ن�شف جافة وجافة حيث ال�شناف الطرية يكون املحتوى الرطوبي بها 

حمر و الغالمي  فيكون �0 – �0 % اما اجلافة فيكون حمتواها الرطوبي اأقل من%�0 من ناحية اأخرى اأدى ا�شتعمال لقاح الغنامي الأ

عند تلقيح ال�شنف زهدي بهما اإىل خف�ض ن�شبة الرطوبة Mohammed  واآخرون )����( .

التلقيح  الهوائي كانت حتتوي على حمتوى رطوبي يف حالة  التلقيح  الناجتة من  النا�شجة  الثمار  ���� (باأن   ( واآخرون  بني كلور 

بحاث اإىل اأن الثمار العدمية البذور يف نخلة التمر احتوت على  الهوائي %�.�� اأما يف حالة التلقيح اليدوي كان %�.�� واأ�شارت الأ

حمتوى رطوبي اأعلى من الثمار البذرية و يف حالة ا�شتعمال منظم النمو حام�ض اجلربليك كحالة تعوي�شية عن التلقيح برتاكيز خمتلفة 

الثمار مل تن�شج طبيعيا ً )كلور  البذرية لكن هذه  البذور ذات حمتوى رطوبي عايل مقارنة بالثمار  انتج ثمارا عدمية  وبفرتات خمتلة 

من  الناجتة  الثمار  باأن   ���� واآخــرون  ح�شني  وبني   ���� العالواآخرون  وعبد   ���� حجريي    Mawlood  ،���0  ) واآخــرون  

التلقيح الهوائي احتوت على ن�شبة رطوبة اأعلى من الثمار الناجتة من التلقيح اليدوي يف مرحلة التمر و لل�شنف زهدي .

كما اأن لعدد مرات التلقيح امليكانيكي يف مو�شم تاأثري على املحتوى الرطوبي للثمار حيث اأو�شح نف�ض الباحثني اأن الثمار التي لقحت 

ميكانيكيا ً مرتني يف املو�شم كان حمواها الرطوبي اأعلى من الثمار التي لقحت ثالث مرات باملو�شم .
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ن�شبة املواد ال�شلبة الذائبة الكلية 

 el-Zeid، Hussin  ،���� تزداد ن�شبة املواد ال�شلبة الكلية تدريجيا ً مع تقدم الثمار بالعمر وت�شل اق�شاها يف مرحلة التمر 

.  Mawlood ���0 ���0 مراد

ashmawi  واآخرون )����( فقد ذكروا ن�شبة املواد ال�شلبة الذائبة الكلية يف ال�شنف �شماين النامي يف م�شر كانت ثابتة  اأما 

الزيادة خالل  ، وح�شل هبوط يف هذه  اللون  خ�شر بعد ذلك اخذت بالزيادة خالل مرحلة التحول يف  اللون الأ تقريبا ً خالل مرحلة 

باأن  واآخرون )����(  اأ�شار بنيامني  ال�شياق  التمر، وعلى نف�ض  و  الرطب  الن�شبة خالل مرحلة  ازدادت هذه  الكامل ثم  التلون  مرحلة 

تراكم املواد ال�شلبة الذائبة الكلية يف ثمار الزهدي وال�شاير و اخل�شراوي تتبع املنحني املزدوج Double sigmoid  . حيث هناك 

 ��%  ( لثمار الزهدي  الكلية  الذائبة  ال�شلبة  املواد  ن�شبة  خرية ملرحلة اجلمري عندما ت�شل  �شابيع الأ ن�شبي تبداأ يف الأ فرتة خمول 

- %�� ( و ال�شاير ) %�0 - %�� ( واخل�شراوي �� % وت�شتمر هذه الفرتة حتى منت�شف مرحلة اخلالل بعد ذلك تبداأ الزيادة يف 

���� يف درا�شتهم للمحتوى الغذائي  تراكم املواد ال�شلبة الذائبة الكلية و ت�شل اأق�شاها يف مرحلة التمر ، واأ�شار Yousif  واآخرون 

�شناف الزهدي و اخل�شتاوي و ال�شاير و اخل�شراوي النامية يف العراق اأن ن�شبة املواد ال�شلبة الذائبة الكلية لل�شنف زهدي يف مرحلة  لأ

التمر %��.�� .

اأما Mohammad واآخرون ���� فقد ذكروا عند تقيمهم ل �0 �شنف من التمور العراقية اأن ن�شبة املواد ال�شلبة الذائبة الكلية 

يف مرحلة التمر تراوحت مـــــــــــــــن �.�� – �0.�� حيث يف ال�شنف زهدي بلغت هذه الن�شبة %�.�� وبخ�شو�ض تاأثري نوع اللقاح على 

هذه ال�شفة وجد ����، ali، el-Delamimy، Mohammed واآخرون ���� اأن لقاح الغنامي الحمر و الغنامي اأخ�شر اعطيا 

 ، وردي  اخلكري   ، الغنامي  بلقاح  مقارنة  بهما  زهدي  ال�شنف  تلقيح  عند  التمر  مرحلة  يف  الكلية  الذائبة  ال�شلبة  املواد  من  ن�شبة  اأكرب 

اخلكري كريطلي ، ال�شمي�شي و الر�شا�شي .

ومن ناحية اأخرى بني كلور واآخرون )����( ان ن�شبة املواد ال�شلبة الذائبة الكلية لثمار الزهدي امللقحة هوائيا كانت %��.�� 

بينما يف الثمار امللقحة يدويا ً بلغت هذه الن�شبة يف نف�ض املرحلة %�0.�� اأما الثمار العدمية البذور يف امللقحة و املعاملة مبنظمات النمو 

ك�شينات و اجلربلينات فاإنها اأعطت ثمارا ً حتتوي على ن�شبة من املواد ال�شلبة الذائبة الكلية قليلة جدا ً مقارنة بالثمار البذرية  مثل الأ

ح�شني  اأما   ���� واآخرون  العال  وعبد   ���� حجريي   Mawlood،����  ���0 واآخرون  كلور    ali، el-Delaimy  ،����
املو�شم  يف  مرات  ثالث  اليل  التلقيح  يف  مالئة  كمادة  احلنطة  وطحني  زهــار  الأ بقايا  م�شحوق  ا�شتعمال  ان  ذكروا  فقد   ���� واآخــرون 

ادى اإىل زيادة ن�شبة املواد ال�شلبة الذائبة الكلية يف مرحلة التمر لل�شنف زهدي مقارنة باإ�شتعمال م�شحوق التالك كمادة مالئة .

ن�شبة ال�شكريات 

و  املختزلة  ال�شكريات  اإىل  �شريع  يعقبها حتول  الرطب  التمر يف مرحلة  نخلة  ل�شكريات ثمار  باأنه يحدث تراكم  اأو�شحت البحاث 

Knapp، Coggins، m double sigmoid  بنيامني   ،���� اأن منحني تراكم ال�شكريات يف ثمار نخلة التمر من النوع املزدوج 

واآخرون ���� بني ���� Cavall  باأن ن�شبة ال�شكروز لل�شنف زهدي كانت �شفر يف مرحلة اجلمري �.�� يف مرحلة اخلالل ، �.�0 

. التمر  مرحلة  % يف   �.� و  الرطب  مرحلة  % يف 
ن�شبة  اأما   ، التمر  مرحلة  % يف   �.� بلغت  قد  زهدي  ال�شنف  يف  ال�شكروز  ن�شبة  ان   Furr، Cook  ،���� لحظ  لذلك  اإ�شافة 

عالية  كانت  الفركتوز  و  الكلوكوز  ن�شبة  باأن  بينوا  فقد   ���� al- Dawoodyواآخــرون  % اأما   �0.� ال�شكريات املختزلة فكانت 

مقارنة بال�شكريات الخرى يف مرحلة الن�شج املبكرة ، اأما ال�شكروز فقد ظهر يف مرحلة اخلالل لكنه نق�ض و اختفى يف مرحلة الن�شج 

املتاأخرة .

Zeid، Hussein  باأنه بزيادة عمر الثمار تزداد ن�شبة ال�شكريات الكلية حيث ت�شل اق�شاها يف مرحلة اخلالل   ،���� و اأو�شح 

لل�شنف برحي و يف مرحلة التمر لل�شنف �شكري النامبان يف العربية ال�شعودية .

بلغت  ، واخل�شراوي  ال�شاير   ، ، احلالوي  الزهدي  العراقية  �شناف  الأ الكلية يف  ال�شكريات  ن�شبة  ان   ���� واآخرون   yousif وذكر 

�شناف املذكورة اعاله يف مرحلة التمر وعلى  �.�� على التوايل يف مرحلة التمر اأما ن�شبة ال�شكروز يف الأ  ،  ��.�  ،  ��.��  ،  ��.�%
التمور  �0 �شنفا ً من  لتقييم  ���� يف درا�شتهم  واآخرون     Mohammed واأظهر   ��.�%  ،  �.�%  ،  �.�%  ،  �.�% التوايل هي 

�شناف ، ففي ال�شنف زهدي كانت ن�شبة ال�شكريات الكلية  العراقية ان ن�شبة ال�شكريات الكلية و املختزلة و ال�شكروز تختلف باأختالف الأ

�.�� و املختزلة %�.��  اأما ال�شكروز فكان %�.� ومن ناحية تاأثري نوع اللقاح فقد وجد جا�شم ���� باأن الن�شبة املئوية لل�شكريات 
بلقاح  امللقحة  اأن ثمار اخل�شراوي  ، حيث  اللقاح  باأختالف م�شدر حبوب  تاأثرت  املكتوم  و  ال�شنفني اخل�شراوي  لثمار  املختزلة  و  الكلية 

حمر فاإنها احتوت على ن�شبة اأقل من ال�شكريات الكلية و املختزلة لل�شنف مكتوم .  الغنامي الأ

كذلك مل يالحظ هنالك تاأثري لختالف م�شدر حبوب اللقاح على ن�شبة ال�شكريات غري املختزلة يف �شنفي اخل�شراوي و املكتوم .

ويف اأبحاث اأخرى وجد باأن الثمار العدمية البذور يف نخلة التمر و املعاملة بــ �Ga كحالة تعوي�شية عن التلقيح برتاكيز خمتلفة 

���� و عبد  Mawlood  حجريي   ،���0 ادت على انخفا�ض وا�شح يف ن�شبة ال�شكريات الكلية و املختزلة مقارنة بالثمار البذرية 

العال و اآخرون ���� .

وبخ�شو�ض حتول ال�شكروز اإىل �شكريات خمتزلة وجد ����، Maier، Metzler  اأن اأنزمي النفزيتيز هو امل�شوؤول عن هذا التحول 
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و اأن اأف�شل الظروف اجلوية املنا�شبة لن�شاط هذا النزمي هي عندما تكون ن�شبة الرطوبة �� اأو اأكرث ودرجة احلرارة �.�� – �0 %.

ال�شفات التي يجب اأن تتوفر يف ذكور النخيل 

 ) متاأخر   ، متو�شط   ، مبكر   ( زهار  الأ تتابع    .�
. كبرية  اأحجام  ومن  الزهرية  الكمام  من  كبري  عدد  ينتج  ان   .�

. التاأبري  بعد   ، العقد  ن�شبة  ارتفاع  من  معرفتها  ميكن  �شديدة  ورائحة  حيوية  ذات  اللقاح  حبوب  تكون  اأن   .�
. جتف  عندما  �شماريخها  من  اأزهارها  ت�شاقط  عدم   .�

. عاما ً   �0 –  �0 بني  تكون  اأعمارها  التي  املذكرة  �شجار  الأ اأف�شل   .�

طلعه زهرية ذكريه متـفـتـحـة 

. طلعة   )  �0 –  �0  ( ينتج  اجليد  الفحل  و  اللقاح  حبوب  من  �شنويا ً  غم   ��0 تنتج  الذكرية  النخلة  انتاج  اأن  · و 
. لقاح  حبة  مليون   ���� على  حتتوي  اللقاح  حبوب  من  الواحد  الغرام  اأن  · و 

.  )  �  ( كامل  قطف  لتلقيح  الالزمة   ) خ�شل   ( ال�شماريخ  · عدد 
. نخله   �� وعمليا ً  نظريا ً  اأنثى  نخله   �� تكفي  واحده  ذكرية  · نخلة 

. م   �� حرارة  درجة  عند  اللقاح  · خزن 
. اأكرث  اأو  �شمراخ   �� –  �� بني  ما  يرتاوح  الواحد  القطف  يف  ال�شماريخ  · عدد 

التوافق اجلن�شي 

فحل و على هذا يجب التحري عن الفحل الذي يوافق  �شناف يتح�شن اإذا ا�شتعمل نوع معني من الأ ظهر اأن عقد الثمار ، يف بع�ض الأ

نثى و هذا ما يعرب عنه بالتوافق اجلن�شي . اأخ�شاب الأ

كمية اللقاح وعدد الذكور الالزمة 

يعطي الفحل اجليد �شنويا ً من �0 – �0 طلعة يكون وزن الطلعة الواحدة من � – �.� كغم وطولها �0 – ��� �شم وعر�شها من 

فحل من حيث انتاج كمية حبوب اللقاح حيث يرتاوح النتاج مــن ���  �0 – �� �شم وعدد �شماريخها �0 – ��� �شمراخا ً وتتفاوت الأ
نثى هو ) �0 ( عذوق فاإن ذكر  – ��0 غم �شنويا ً ويقدر عدد ال�شماريخ املذكرة الالزمة لتلقيح عذق اأنثى باأن متو�شط ما حتملة النخلة الأ

قل ولكن يف العادة يخ�ش�ض فحل واحد لكل �� نخلة اأنثى . نخيل واحد يكفي لتلقيح �� نخلة على الأ

جتهيز اللقاح 

عندما ي�شاهد بدء ان�شقاق كم اغري�ض ذكر يقطع من اأ�شفلة بوا�شطة اآلة قطع حادة ثم ت�شتخرج ال�شماريخ وتن�شر بال�شم�ض بعيدا 

ً عن تيارات الهواء وترتك ملدة � يوم فتتفتح املتوك طوليا ً وكميات كبرية من حبوب اللقاح تتفجر منها ، واللقاح يجمع يف غرفة جافة 
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حتت درجة احلرارة العتيادية ثم جتمع يف اأكيا�ض خا�شة ملدة �،� �شهر وميكن تخزين حبوب اللقاح ملدة عام يف الظروف املالئمة .

مدة احتفا�ض حبوب اللقاح بحيوياتها 

ميكن للقاح حمفوظ يف غرفة جافة ويف حرارة مقبولة ان يحتفظ بحيويته ملو�شم التلقيح بكامله اأما فاأنه يحتفظ بحيويته ملدة عام 

اإذا و�شع يف الثالجة .

عدد مرات التلقيح 

زهار النثوي اللقاح بال�شافة اإىل  ان حتديد عدد مرات التلقيح امليكانيكي يعتمد على ال�شنف النثوي و فرتات ا�شتقبال ميا�شم الأ

طول مو�شم التزهري والعوامل اجلوية املختلفة مثل الريح ، درجة احلرارة ، المطار .

وب�شورة عامة وجد الباحثون ان معظم الثمار يف نخلة التمر يحدث عند اجراء التلقيح بعد ان�شقاق غالف الطلع بفرتة � – � يوم 

وذكر باحثني اخرين باأنه ميكن ميا�شم الزهار لل�شنف دجلة نور م�شتعدة ل�شتقبال حبوب اللقاح ملدة ل تزيد عن �� – �� يوم ، كما 

�شناف زهدي ، خ�شتاوي ، بربن ، خ�شراوي  وقد اأجريت درا�شة يف العراق قام بها الهيتي واآخرون )����( تبني من درا�شتهم عن تلقيح الأ

الب�شرة يف العراق فيف�شل ان يلقح الزهدي يف مدة ل تزيد عن �0 اأيام من ت�شقق الطلع اما اخل�شتاوي فبعد �� يوم من ت�شقق الطلع اما 

الربين و خ�شراوي الب�شرة فاإنهما يبقيان م�شتعدان ل�شتقبال حبوب اللقاح ملدة �0 يوم بعد ت�شقق الطلع . 

الرتكيب الكميائي حلبه اللقاح حم�شوبا على الوزن اجلاف

ن�شبة مئوية  نوع التحليل   

�.�٪ رماد    

�.�٪ الياف خام  

��.�٪ بروتني خام  

��.�٪ �شكريات كلية   

�.�٪ �شكر خمتزل  

��.�٪ �شكر غري خمتزل  

��.�٪ دهون    
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الف�شل العا�شر

عمليات خدمة النخيل

مور املهمة وال�شرورية التي ت�شاهم يف رفع كفاءة انتاج النخلة ا�شافة اإىل انها تعطي للنخلة �شكال  تعترب عمليا خدمة النخيل من الأ

زاهيا ومن هذه العمليات : 

اأول : تقليم النخيل 

التقليم من العمليات اخلدمة الهامة ويق�شد بها : 

. النخلة  حاجة  عن  الزائد  الخ�شر  اأو  الياب�ض  ال�شعف  قطع   .�
. ال�شواك  اإزالة   .�

. التكريب   .�
. والليف  الرواكب  اإزالة   .�

يقت�شر التقليم يف ال�شنوات الوىل من عمر النخلة على اإزالة ال�شعف اجلاف الذي توقف عن اداء وظيفتة ، ويحتفظ بالكرب واجلريد 

ثمار اتبع نظام معني يختلف باأختالف ال�شناف وقوتها . خ�شر ليدراأ عن النخلة لفح احلرارة املحرقة ، فاإذا بداأت النخلة يف الأ الأ

وتزال ال�شواك املدببة املوجودة على اجلريد القدمي لت�شهيل مهمة التلقيح ، وللتقليم فوائد عدة منها : 

. النخلة  هيكل  تكوين   .�
. الق�شرية  كاحل�شرة  بالفات  امل�شابة  خا�شة  اجلاف  ال�شعف  من  التخل�ض   .�

. واجلني  التلقيح  عمليات  لت�شهيل  ال�شواك  اإزالة   .�

اجلاف  ال�شعف   .�
خ�شر  يهدف التقليم بالدرجة الوىل اإىل اإزالة ال�شعف اجلاف الذي توقف عن اداء وظيفته ويجب البقاء على اجلريد ) ال�شعف ( الأ

، والحتفا�ض بالكرناف القريب من القمة والليف ليحمي النخلة من حرارة �شم�ض النهار املحرقة .

ال�شواك   .�
اإجراء  العملية قبل  ، وجتري هذه  العرجون اجلذع  اإىل حيث ي�شل  القدمي  املوجودة على اجلريد  تلقيم ال�شواك  دائما ً  ويراعي 

�شواك الكائنة عند �شوق ال�شعف النامية يف ال�شنة ال�شابقة لت�شهيل عمليات  عملية التلقيح ) التاأبري ( ، و تتلخ�ض هذه العملية بقطع الأ

التلقيح وخدمة العذوق .

خرى ، ويقطع مع ال�شوك ق�شم من اخلو�ض  واملناطق التي جتري فيها هذه العملية هي : ب�شاتني النخيل املنتجه كافه ويف بع�ض جهات الأ

حلد ثلث ال�شعفة اأو قدر ما تطول اليد ، وذلك لغر�ض ال�شتفادة من اخلو�ض يف العمل اخل�شاف والزنابيل واللة التي ت�شتعمل لزالة 

ال�شوك هي عبارة عن �شكني تقليم حادة ذات ن�شل معقوف طويل حتملة يد خ�شبية .

الكرب   .�
التكريب هي عملية اإزالة اأ�شول ال�شعف العرا�ض مع الليف الذي يتخللها ، ول متار�ض هذه العملية يف جميع مناطق زراعة النخيل ، فال 

يكرب النخيل يف بع�ض املناطق جلهلهم بعملية التكريب . 

نخلة كاملة التكريب

 �شكل يو�شح عملية                         كريب النخلة
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يف  عادة  العملية  وجتري   ، احلبال  �شنع  يف  منه  �شتفادة  لالأ وذلك  الكرب  بني  من  الليف  بنزع  النخيل  زراع  بع�ض  يقوم   : الليف   .�
النخيل الن�شو الفتي الذي مل يكرب ول يزال ليفة قويا مل يدب فيه التف�شخ .

موعد التقليم مرة واحدة يف العام ، ولكن موعدة يختلف من منطقة اإىل اخرى ال اأن ذلك ل يتعدى ثالثة مواعيد هي : 

- بعد جمع الثمار 

- مع عملية التلقيح 

- مع عملية التقوي�ض

ويف�شل الكثري من الزراع اجراء عملية التقليم بعد متام خروج العرجني حيث وجد اأن املخزون الغذائي قد ا�شتنفذ متاما ً بعد  خروج 

العراجني  ، ومعنى هذا اأن الغذاء املخزون باأجزاء النخلة وخا�شة ال�شعف ) اجلريد ( قد اأ�شتنفذ يف تغذية النخلة خالل تكوين وخروج 

العراجني .

اأجراء عملية التقليم 

يقوم بعملية تقليم النخيل عمال مدربون ويكون ذلك بقطع الكرناف اجلاف باآلـــــــه حادة ) بلطة – حم�ض ( ويكون القطع على ارتفاع  

 . اعلى  اإىل  مبيل  اأ�شفل  من  القطع  ويجري   ، الكرنافة  قاعدة  من  �شم   �� –  �0

ويزال ال�شعف الفقي املتهدل بعد النتهاء من كرناف العام املا�شي .

ويف الوليات املتحدة دلت التجارب اأن النخلة التي حتمل ��0 – ��� �شعفة خ�شراء نا�شجة وقت الثمار واخلف ميكنها اأن حتمل 

��� ثمرة لل�شعف من راأ�ض النخلة وتاأثريه على النتاج ، فال�شعف القريب من من�شاأ العراجني يوؤثر يف قابليتها النتاجية اأكرث من البعيد 
عن من�شئها .

وقد اأجريت جتربة يف عام ���� و ���� يف منطقة الق�شيم للح�شول على بع�ض املعلومات حول العالقة بني عدد الوراق والعذوق 

وراق اإىل العذوق بحيث  وتاأثري ذلك على نوعية وانتاج الثمار وموعد الن�شج لتمور الربحي وت�شمنت التجربة اربعة معامالت لن�شبة الأ

�شملت : � ، � ، �� ، �� �شعفة بالن�شبة لكل عذق ملعرفة تاأثري ذلك على املح�شول ونوعية الثمار ورتبها الت�شويقية يف �شنف الربحي 

وتتلخ�ض النتائج مبا يلي : 

- حقق متو�شط وزن الثمرة وابعادها ومتو�شط وزن اللب بها زيادة جوهرية مع ارتفاع ن�شبة الوراق اإىل العذوق وبلغت اق�شى حد يف 

املعاملة ) �� �شعفة لكل عذق ( .

ن�شبة  ارتفاع  مع  وذلك  ال�شكروز  اإىل  بال�شافة  واملختزلة  الكلية  وال�شكريات  الذائبة  ال�شلبة  مواد  من  الثمار  مكونات  تزايدت   -

الوراق.

- كانت الزيادة يف وزن الثمار م�شحوبة بزيادة متو�شط وزن العذق وكذلك ن�شبة وكمية ثمار الرتبة الوىل والثانية ، وقد �شجلت 

املعاملة ) �� ( �شعفة لكل عذق اأق�شى قيم لهذه ال�شفات .

- من نتائج هذه التجربة يت�شح لنا اأف�شل املعامالت املتبعة كانـــــــت املعاملة ) �� �شعفة لكل عذق ( من حيث وزن املح�شول وحجمه.

 : العذوق  خف   .�
حتمل النخلة عددا من العذوق يرتاوح من �0 – �0 عذقا ً ) عرجونا ( وملا كان هذا العدد كبريا ً فقد اعتاد الزراع الذين يقومون 

– �� عرجونا تبعا لقوة النخلة واإذا كانت �شعيفة فاإنها تخف اإىل   � كتفاء بعدد يرتاوح من  بعملية التلقيح القيام بعملية خفها والأ

الن�شف .

ويرى البع�ض اأن النخلة التي يبلغ عدد �شعفها مائة يرتك عليها �� عرجونا .

وىل من  الأ الثالثة  ال�شنوات  اأي ثمار خالل  ن�شبيا ً ويف�شل عدم ترك  الغر�ض  النخيل احلديثة  اأ�شجار  العذوق على  ويالحظ خف 

نتاج التجاري  غر�ض الف�شائل يف املكان امل�شتديــــــــــــــــم ، ويرتك � – � عذق على النخلة الطبيعية النمو يف ال�شنة الرابعة ، وقد يبداأ الأ

يف ال�شنة اخلام�شة حيث يرتك � – � عذوق ويزداد النتاج �شنويا ً حتى ي�شل جريد النخل اإىل حده الق�شى من حيث العدد واحلجم 

ويكون ذلك عادة يف ال�شنة العا�شرة اإىل اخلام�شة ع�شرة .

وجتري عملية اخلف عموما ً كالتي اأول ً : 

. احلجم  ال�شغري  العذق  خف   )�
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. ق�شرها  و  ال�شماريخ  بعدد  ال�شعيف  العذق  خف   )�
. املبكرة  العذوق  خف   )�

. املتاأخرة  العذوق  خف   )�
اأو بالطريقتني  اأو باإزالة بع�ض ال�شماريخ من قلب العرجون  اإما بتق�شري ال�شماريخ على العرجون  �. خف ال�شماريخ : يجري اخلف 

معا ، ويتوقف تف�شيل اإحد الطريقتني على : 

ال�شباطة  و�شط  من  ال�شماريخ  بع�ض  باإزالة  كله  اأو  اخلف  معظم  فيجري  مندجمة  �شبائطه  ال�شنف  كان  فاإذا   : ال�شباط  طبيعة   .�
للم�شاعدة على حت�شني التهوية وملنع تراكم الرطوبة بداخلها ويتم ذلك عند اجراء على طريقة اإزالة العذوق بكاملها واملتبعة من قبل 

زراع النخيل يف العامل القدمي ال�شل احل�شول على حجم ثمار جيدة يف املدجول يف�شل ترك �� �شمراخ ) �شباط ( يف العذق الواحد .

خف الثمار باإ�شتعمال املواد الكيميائية 

النخيل ،  اتباعها يف خف ثمار  ار�شادات ميكن  الكمياويات مثل اجلربلني وغريها عن  الثمار عن طريق  ابحاث خف  نتائج  مل تن�شر 

والبحاث جارية لمكانية ال�شتفادة من هذه الطريقة يف عملية خف ثمار النخيل .

يف الح�شاء ل تخف الثمار واإمنا تزال بع�ض العراجني ففي �شنف اخلال�ض تخف عادة اإىل �� عرجونا ، بينما يرتك يف الرزيز �0 

�شجار الطويلة التي ي�شعب طلوعها فترتك العراجني كما هي ، وتباع بع�ض الثمار يف كثري من الحيان وهي يف  عراجني ، وفيما يخ�ض الأ

مرحلة الرطب وهذا ل يعد خفا للثمار ، ويف بع�ض املناطق يقوم بع�ض املزارعني بخف ثمار النخيل يف حالة احلمل الغزير وبذلك باإزالة 

اأم  بع�ض العذوق ، كما يجري اخلف باإزالة بع�ض بع�ض ال�شماريخ من و�شط العذوق يف ال�شنف املقفزي ذو العذوق الكبرية ، ففي �شنف 

ن ال�شجار حتتاج لدعامات خ�شبية حلمل املح�شول ( فيزال اكرث من ن�شف العراجني بينما يبرت من �شنف الربحي  اخل�شب ) و�شمي هكذا لأ

� – � عراجني ليبقى يف ال�شجرة �0 – �� عرجونا وهي اعاد معقولة ، ويف ال�شنف املقفزي ذو العذوق الكبرية الثقيلة يجري اخلف 
باإزالة بع�ض ال�شماريخ من و�شط العذق .

ويف املدينة املنورة يخف احلمل الغزير عادة باإزالة بع�ض العذوق ، غري اأن خف حمل ال�شنفني احللوة واملكتومي يجري بلقط الثمار 

اخل�شراء بالتناوب من 

عملية خف الثمار
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عملية ق�ض عدد من ال�شماريخ من الو�شط العذق لل�شنف املدجول

 بحيث خف من �� �شمراخ اإىل �� �شمراخ

�شورة تو�شح كيفية ق�ض و�شط العذق وتخفيف العذق

كيفية خف ال�شمراخ الواحد

�شكل يو�شح قطف مت تخفيف �شماريخه ) �شباطاته ( بحيث تبقى على كــل �شمــراح ) �0 ( حبات متر
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نتاج  خال�شة : عملية اخلف : بعد التلقيح والعقد باأ�شبوعني اأو ثالثة اأ�شابيع جتري عملية اخلف وعملية اخلف ظرورية لالأ

اجليد والنوعية اجليدة وعملية اخلف ثالثة اأنواع : 

ن النخيل عموما ً ي�شنف اإىل ما يلي :  ( وعملية اخلف هذه تعتمد على عمر النخلة لأ القطوف   ( العذوق  خف   �-

. الن�شيجي  النخيل  يف  �شنوات   )  � –  �  ( و  الطبيعي  النخل  يف  �شنوات    )�0 –  �( بني  ما  يرتاوح  عمره  والذي  ن�شو  نخيل   )�
الن�شيجي  النخيل  �شنوات يف   )   �0  –  �  ( و  الطبيعي  النخيل  �شنة  يف    )�� –  �0  ( ما بني  والذي عمره يرتاوح  فتي  نخيل   )�

.

املنتج  الن�شيجي  �0 ( فمــا فوق يف النخيل  و    )  �� ( فما فوق يف النخيل الطبيعي  �( نخيل منتج والذي عمره يرتاوح ما بني ) 
والقوي فالنخيل الن�شو يرتك عليه ما بني ) � – � ( قطوف والنخيل الن�شيجي يرتك) � ( فقط والنخيل الفتي ما بني ) � – � ( قطوف 

يف النخيل الطبيعي ) � – � ( يف النخيل الن�شيجي والنخيل املنتج يرتك عليه ما بني ) � – �0 ( قطوف يف النخيل الطبيعي اأما الن�شيجي 

فيرتك ) � – � ( قطوف و النخيل املنتج والقوي يرتك عليه ما بني �0 فما فوق قطف .

جل زيادة حجم الثمار وحت�شني نوعية الثمار وخ�شائ�شة جتري عملية خف بن�شبة �� % من  -� خف القطف الواحد : لأ

ال�شماريخ ) اخل�شل ( من داخل القطف بالكامل اأو تق�شري ال�شماريخ ) اخل�شل ( بن�شبة %�� اإىل �0 % .

اإزالة بع�ض الثمار من اخل�شلة الواحدة  اأو دكله نور اأو حتى الربحي فاأن  �شناف مثل ال�شنف مدجول  -� خف الثمار : يف بع�ض الأ

فاأن هذه العملية ت�شاعد كرب حجم الثمار وقد و�شلت اأعلى وزن للثمرة الواحدة يف ال�شنف مدجول اإىل �0 غم للثمرة الواحدة واأي�شا 

عملية اخلف هذه تعتمد على خربة املزارع وفرا�شته وكذلك تعتمد على عمليات اخلدمة جميعها .

تاأثري بع�ض العوامل على طرق خف الثمار يف النخيل 

اأ- قلة الرطوبة 

 ، اإذا كان احلمل كبريا  العراجني كاملة  باإزالة بع�ض  ، فيجري اخلف يف هذه احلالة  الثمار وجتعلها تتجعد  الرطوبة يف  توؤثر قلة 

اأو الكتفاء بقطع الجزاء ال�شفلية لل�شماريخ من كل عرجون دون التعرف اإىل اإزالة بع�ض العراجني الو�شطية ، وبهذه الطريقة يكون 

العرجون ممتلئا وميكن للثمار الحتفاظ برطوبتها داخلة .

ب- زيادة الرطوبة 

يتم اخلف يف حالة زيادة الرطوبة باإزالة ال�شماريخ الو�شطى فيوؤدي ذلك اإىل اعطاء عراجني مفككة ت�شهل فيها حركة الهواء مما 

مينع تراكم الرطوبة حول الثمار .

جـ- كيفية حتديد عدد العذوق للنخيل املقزم و املعدل وراثيا ً 

بالن�شبة اىل النخيل القزم و الناجت من الزراعة الن�شيجية يتم حتديد عدد القطوف لل�شجرة الواحدة باأرتفاع القمة النامية عن 

ر�ض وكما يلي :  الأ

 ) عذق   ( قطف   �   = ارتفاع    �شم   �00 –    �0
 ) عذق   ( قطف    �   = ارتفاع   �شم   ��0 –  �00
) عذق   ( قطف    �   = ارتفاع   �شم   �00 –  ��0

 ) عذق   ( قطف   � –  �  = ارتفاع   �شم   ��0 –  �00
 ) عذق   ( قطف   � –  �  = ارتفاع   �شم   �00 –  ��0

وتتم العملية كما يف ال�شكل التايل 

�شكل يو�شح كيفية قيا�ض ارتفاع القمة النامية عن الر�ض وحتديد عدد القطوف الالزمة
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ء- موقع ال�شماريخ من العذق 

يوجد على ال�شماريخ اخلارجيه ثمارا ً تزيد يف احلجم قليال ً عما يف ال�شماريخ الداخلية كلما زاد حجم العذق زادت قابليته على 

حمل الثمار ، لذلك وجد انه كلما كان اخلف مبكرا ً كان تاأثري الزيادة اأكرث يف احلجم والتحكم يف ظاهرة القاومة ثقل العذق ، اأما يف بع�ض 

الواحات فيعمد املزارع اإىل ثني العراجني ) العذوق ( ذات ال�شاق الطويلة يف طور اجلمري ثم تركب هذه العراجني على جريد حتتها ويف 

بع�ض احلالت تربط العراجني من �شاقها اإىل جريد اعلى خمافة اأن تتك�شر العراجني وهي حمملة بالثمار .

وتثبت العراجني اأحيانا على ع�شي ذات �شعبتني وتركز على جذوع النخلة وجتري هذه العملية عندما تكون العذوق ثقيلة اأي حاملة 

ملح�شول جيد ويكون عنقها جيدا ً .

موعد التقوي�ض 

، لذلك يف�شل اجراء العملية عندما تكون  اأن العرجون ي�شتطيل حتى ي�شبح مت�شلبا ً  ين�شح بعدم التاأخر يف عملية التذليل حيث 

ا�شتطالة العراجني كافية لجراء بع�ض التقوي�ض وجتري هذه العملية عادة بعد العقد بحوايل � – � ا�شابيع وعادة يتم اجراوؤها اثناء 

خري للعذوق وتبداأ  تديل التمور املبكرة يف اأيار و حزيران ) مايو ويونيو ( وقد ي�شل طول العرجون من � – �.� م . خف اأخلف الآ

رابعا ً : التكميم ) تغطية العذوق ( 

تعترب عملية التكميم اأو تغطية العذوق باأغطية حتميها وت�شونها من العمليات التي يجريها زراع النخيل منذ القدمي ويهدف التكميم 

اإىل عدة اغرا�ض منها : 

عملية التقوي�ض والرتكي�ض العذق على ال�شعف

�شكل ثاين لعملية التكيي�ض                                                      عملية التكيي�ض
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جني الثمار 

مور التالية :  اإن من مظاهر عملية اجلني هي الن�شوج الكامل وهذا ميكن مالحظته من الأ

. اللون   .�
. احلالوة  درجة    .�

. القاب�شة  املادة  اختفاء   .�

�شناف :  حيث متر ثمرة النخيل باملراحل التالية جلميع الأ

متر   .� �.رطب          احمر      اأو  ا�شفر  خالل   .� اخ�شر     خالل   .� جمري       .� حبابوك        .�

�شفر وميكن اأن توؤكل يف املرحلة ) � ( مرحلة الرطب وكذلك املرحلة  �شناف يف املرحلة ) � ( اخلالل الأ ولكن ميكن اأن توؤكل بع�ض الأ

مثلة عليها كما يلي :  ال�شاد�شة مرحلة التمر والأ

مرحلة اخلالل : مثل الربحي ، الزغلول ، املكتوم ، ال�شاماين .

�شناف الخرى . مرحلة الرطب : مثل احلياين ، وكل الأ

مرحلة التمر   : جميع اأ�شناف التمور .

مور التالية :  كما اأن عملية اجلني تعتمد على الأ

. الظروف  بع�ض  لتفادي  اجلمع  يف  التبكري   .�
. جمزي  �شعر  على  للح�شول  املبكر  الت�شويق  يف  الرغبة   .�

. خرى  الأ احلا�شالت  مع  واملناف�شة  للمح�شول  �شواق  الأ تقبل  مدى   .�
. معجنات   ، مربيات   ، حلويات  م�شروبات  للتمور  الغذائية  امل�شانع  حاجة   .�

�شالحية القطف 

حمر :  �شفر اأو الأ اخلالل ) الب�شر ( الأ

. بالكامل  حمر  الأ اأو  �شفر  الأ اللون  اإىل  اللون  اكتمال   .�
. بالكامل  القاب�ض  الطعم  اختفاء   .�

 %  �0 –  �� بحدود  الرطوبة  ن�شبة   .�
. لل�شكروز  الكربى  % والن�شبة   �� –  �� بني  ما  ال�شكر  ن�شبة   .�

. احلجم  متكامل   .�

rutab الرطب

. الطري  القوام  اإىل  القوام  من  كلي  اأو  جزئي  حتول   .�
. %  �� –  �0 الرطوبة  ن�شبة   .�

. والفركتوز  الكلوكوز  ن�شبة  وتزداد  تقل  ال�شكروز  % لن�شبة   �0 –  �0 ال�شكر  ن�شبة   .�

 tamr التمر

. والفركتوز  الكلوكوز  �شكري  اىل  لل�شكروز  كامل  حتول   .�
. األقوام  جفاف   .�

. %  �0 –  �� الرطوبة  ن�شبة   .�

اجلني : يكون بطريقتني .
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اليدوي  اجلني   .�
 ) اليل   ( امليكانيكي  اجلني   .�

التعبئة : يف �شناديق حقلية .

التبخراحلقلي : يتم التبخر احلقلي للثمار بوا�شطة ��0 باوند من غاز ميثل برومايد ويف غرفة خا�شة وملدة �� �شاعة .

 storage  التخزين

وقد  فات  والآ باحل�شرات  �شابة  والإ التلف  من  حتميها  ظروف  وحتت  حقلية  خمازن  يف  التمور  تخزين  يتم   : احلقلي  التخزين   .�
ن�شاج ال�شناعي . حتتاج بع�ض الثمار اإىل عملية الإ

مرغوبة  الغري  التغريات  حدوث  من  وتقلل  عملية  نها  لأ التمور  حقول  يف  امل�شتخدمة  الطرق  اأهم  من  وهي   : بالتربيد  التخزين   .�
حياء املجهرية واحل�شرات وقد لوحظ اأن درجة ال�شفر املئوي ي�شاعد على اإطالة عمر وفرتة  يف الثمار كما يقلل من فر�ض منو وتكاثر الأ

اخلزن .

�. التخزين بالتجميد : ميكن تعبئة التمور يف �شناديق مبطنه بالبويل ايثلني وخزنها يف جممدات حتت درجة ) - �� م ( لفرتات 
طويلة واملثال عليها ثمار املدجول .

ن�شاج ال�شناعي  الإ

ن�شاج ال�شناعي : جل الإ هنالك طرق ثالث لأ

. باأ�شواك  ال�شرب  طريقة  بذلك  وت�شتخدم  رطب  اإىل  اخلالل  لتحويل  وذلك  امليكانيكية  جرح  اأو  اخلد�ض  طريق  عن   )�
. النا�شجة  التمور  فرز  ثم  ال�شم�ض  حرارة  اإىل  التمور  اأكوام  تعري�ض  على  تعتمد  العملية  وهذه  العالية  باحلرارة  ن�شاج  الإ  )�

 : يلي  ما  على  وتعتمد   : ال�شناعي  ن�شاج  الإ بغرف  ن�شاج  الإ  )�
% يف اأر�شية   � – �� م مع و�شع �شحون من حم�ض اخلليك املخفف   �� جتهيز غرف خا�شة جمهزة مبنظمات حرارية اىل درجة 

الغرفة وتعلق القطوف على موا�شري داخل هذه الغرف ملدة يوم اأو يومني يتحول بذلك الثمار اإىل ثمار نا�شجة .

ميكانيكية اجلني تعتمد على ما يلي : 

. امليكانيكية  �شرار  الأ من  الثمار  على  املحافظة   )�
و�شاخ. والأ والرمال  تربة  بالأ التلوث  من  الثمار  على  املحافظة   )�

. للثمار  الدكنان  عملية  ومنع  الطبيعي  الثمار  لون  على  املحافظة   )�
. املخزنية  الثمار  بح�شرات  �شابة  الإ من  الثمار  على  املحافظة   )�

. الثمار  تعفن  على  تعمل  التي  واخلمائر  والبكترييا  بالفطريات  مرا�ض  بالأ �شابة  الإ من  الثمار  على  املحافظة   )�

طرق اجلني 

قفا�ض البال�شتيكية  - الطرق اليدوية – با�شتعمال احلبال وال�شالل بالعتماد على عملية ال�شعود اأو بالتبلية ال�شالمل وو�شعها  يف الأ

املهواة .

اأو  خا�شة  مناف�ض  يف  وو�شعها   ) العذوق   ( القطوف  لق�ض  هيدروليكية  اأقفا�ض  ذات  تركتورات  با�شتخدام  وذلك  لية  الإ الطريقة   -

�شتالم القطوف وو�شعها يف ال�شناديق البال�شتيكية املهواة . ي�شتعمل قف�ض دائري حول النخلة لأ

جتفيف التمور 

عند عملية اجلني ل بد من اأن هنالك ن�شبة من الثمار غري كاملة الن�شج وحتتاج اإىل حرارة كي تفقد ن�شبة من رطوبتها لذا تو�شع يف 

اأطارات خ�شبية وا�شعة x  �0 �0 وغري عميقة و ترتب داخل بيت بال�شتيكي خا�ض لهذه العملية ومزود مبراوح ل�شحب الهواء من داخل 

عتماد على ن�شبة الرطوبة ، وميكن عمل هذه العملية يف غرفه خا�شة مزودة  البيت البال�شتيكي اإىل اخلارج ولفرتة ) � – � ( اأيام بالأ

�شياء . بنف�ض الأ

ن م�شتوى  توؤثر خمائر ال�شيليلوز ب�شكل رئي�شي على نداوة الثمار ، كما اأن فاعلية تلك اخلمائر تعتمد على التاأين يف جتفيف التمور لأ
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اجللوكوز و الفركتوز يتاأثران  ب�شرعة التجفيف ومبدة بقاء املحتويات وهذا ما يعرف بـ ) حجم لرطوبة ( الذي يحدد تكاثر الكائنات 

احلية يف الثمار ، فعندما تكون ) eMC ( اأقل من �� % فاإمكانية مقاومتها للتعفن والتخمر وتكاثر البكترييا تت�شاءل ، لذلك يجب اأن 

خرى كالتعبئة والت�شويق  ن له تاأثريات هامة يف ، املراحل الأ يكون احل�شاد نظيفا ً وكامال ً لأ

اأو الرمل املوجود يف الب�شاتني  اإىل امل�شتودعات منعا ً لتلوثه بالتربة  اأن و�شع الثمار �شمن احلاويات مبا�شرة يعترب منا�شبا ً لنقله 

�شافة اإىل اأن حر�شنا على و�شول الثمار باأحوال جيدة . النخيل، بالإ

وروبية، يطالبون النوعية واجلودة واملزودة بالوثائق وخا�شة التقرير املتعلق بالق�شاء على  �شواق الأ اأن معظم التجار، خا�شة يف الأ

احل�شرات، بحيث يت�شمن تقريرا ً �شامال ً عن املواد املرخ�شة التي ميكن ا�شتعمالها يف ب�شاتني النخيل مع جداول و مواعيد واأوقات الر�ض ، 

مان لها . مع تفا�شيل عن املواد امل�شتخدمة يف الر�ض ، كثافتها و كيفيةا�شتخدامها وفرتة الأ

                جني التمور باأ�شتخدام ال�شالمل                                 جني التمور بالتبليه                                         جني التمور

قفا�ض الهيدروليكية باأ�شتخدام الأ

اأ�شكال تو�شح كيفية جني التمور

التبخر احلقلي 

بوا�شطة غاز مثيل بروما يد  ) CH�Br ( وهي مادة �شامة وخطرة والذي يجعل كل احل�شرات اأن تقتل بالغاز ) الرتكيز للغاز هو 

اأي مبعنى اأخر �0 غم مثيل بروما يد يف � م� هواء والوقت الالزم هو �� – �� �شاعة وعند درجة احلرارة الالزمة �� م   )   �0ppm
غذية و  ، ويف�شل اأن الغاز يتحرك يف الغرفة حتى ينت�شر يف كافة اأنحاء الغرفة والتعقيم يجب اأن يكون حتت �شروط القانون الدويل لالأ

وزون ، لذا مت اإيجاد بديل وهو phosphine  وهو البديل للغاز  نة يوؤثر يف طبقة الأ يف �شنة ���� مت جعل هذا الغاز حتت الرقابة لأ

) CH�Br ( وي�شتعمل ب�شكل كبري اأما البديل الثاين فهو التحكم بطبقات الغالف اجلوي عن طريق جمع ن�شبة الغاز �Co امل�شغوط ) 

. الت�شعيع  بروك�شايد  هيدروجني   ، وزون  الأ  ، التربيد   ، احلرارة   ، الرت�شيح  مثل  الفيزيائية  الطرق  ا�شتخدام   )�

اخلزن والتربيد 

�شواق اأو تخزن يف خمازن مربدة ويجب النتباه اإىل نوعية العبوات املالئمة للخزن املربد اأو املجمد  تر�شل الثمار بعد التعبئة اإىل الأ

ن العبوات الكرتونية تتاأثر بالرطوبة، اأما العبوات البال�شتيكية تتاأثر بانخفا�ض درجات احلرارة. لأ

اأما العبوات اخل�شبية فاأنها تهاجم باأنواع متعددة من احل�شرات وال�شوق يحتاج اإىل الثمار ذات املحتوى الرطوبي املرتفع لذلك يجب 

املحافظة على الثمار بدرجات حرارة منخف�شة ، ويجب اأن تتوافق درجة احلرارة مع مدة املعاجلة ومدة الت�شويق الق�شرية ودرجة احلرارة 

�شافة اإىل اأنها متنع نق�ض الرطوبة اأو زيادتها يف حالة الثمار اجلافة ويجب اأن ل  ت�شمن اإبادة احل�شرات التي حتد من عملية التبخري بالإ

ن درجة احلرارة و �شرعة التربيد توؤثر على الظاهرة الوظيفية يوؤثر التربيد على املوا�شفات مثل الن�شيج الرطوبة ، اللون لأ
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غرفة التبخري احلقلية احلديثة

طول فرته ممكنة هي -��  عــــــدا مرحلة  يام باأنواعها املختلفة ولأ للثمرة مثل تبلور ال�شكر ، ودرجة احلرارة املعتمدة للتمور هذه الأ

الب�شر يجب اأن حتفظ عند درجة حرارة مقدارها �شفر مئوي .

الغ�شيل 

تتعر�ض التمور مثل جميع املنتجات الزراعية للتلوث الفيزيائي – الكيميائي وبالبكرتيا املجهرية املوجودة يف الطبيعة ، وقد �شممت 

حياء املجهرية امللوثة ، لذا ي�شتعمل املاء  �شافة اإىل معظم الأ تربة وبقايا املبيدات بالإ زالة الرمل والأ ت الغ�شيل ل�شركـات خمتلفه لإ الآ

النظيف بحيث مير على جميع الثمار ويف�شل ا�شتخدام اآلت التجفيف قبل تعبئة الثمار حر�شا ً على دوام جودتها .

الرتطيب واإزالة املياه 

طالة مقاومتها اأثناء التخزين والت�شويق ، تتم هذه  اأن الهدف من الرتطيب حت�شني نوعية الثمار للتوافق مع حاجتها للرطوبة وذلك لإ

املعاجلات بو�شائل علمية متطورة تعتمد على نوعية الثمار .

ال�شركات املخ�ش�شة للرتطيب تتكيف مع الرطوبة املطلوبة ملختلف اأنواع الثمار وفقا ً للمناطق – الطق�ض – توقيت احل�شاد وطريقة 

تناج باحل�شول على رطوبة منتظمة وذلك مبراقبة العوامل التالية : درجة احلرارة – الرطوبة – �شرعة التيارات  التعبئة ت�شمن الآ

الهوائية – مدة الرتطيب وتتم العملية يف غرف م�شممة خ�شي�شا ً لذلك لتحكم – الغرف امل�شممة ت�شمح بدخول وخروج الهواء ال�شاخن 

ل�شمان م�شتوى رطوبة منا�شب ، لذا حتافظ هذه ال�شروط على نوعية الثمار ، خا�شة فيما يتعلق بعزل الق�شرة اخلارجية للثمرة ، بحيث 

ل تتجاوز درجة احلرارة �0 م وذلك منعا ً ل حرتاق ال�شكر يف الثمرة كما ت�شبب درجة احلرارة العالية تلونا ًً للثمار ، وتختلف درجات 

احلرارة باأختالف اأنواع التمور املتعددة ، فمثال ً يحتاج ) احلالوي( اإىل �� م مع الرطوبة تبلغ % اما املدجول ودجلة نور فهما بحاجة 

اإىل حرارة تبلغ �0م .

الفرز 

على الرغم من تاأكدنا اأن نتائج الفرز �شتكون متنا�شبة مع حاجات الزبون ، فمن الظروري اأن ت�شنف الثمار بدقة ليتم عزل امل�شابة 

منها اإىل فئة اأخرى ، بحيث ميكننا اأن نحدد عيوب التمور على النحو التايل :

للبني  احلام�ض  بكترييا  يف  املتواجدة  اخلمرية  فاعلية  نتيجة  الثمرة  يف  الكحويل  التخمر  يحدت  املجهرية  حياء  الأ عيوب   )�
وبكترييا النخل وكذلك الفطر املكون لبقع �شوداء داكنة تقبع يف فجوة الثمرة وعيوبا ً كهذه يجب اأن ل ت�شل اإىل امل�شتهلك ، كما حتدث 

هذه العيوب عندما يخل ب�شروط التخزين .

تلك  من  بع�ض   ، العث  ح�شرات  من  عديدة  اأنواع  وجود  و  وال�شو�ض  احل�شرات  ن�شاط  ب�شب  ذلك  ويتم  احل�شرات  ت�شببها  عيوب   )�
احل�شرات اآثار ق�شم داخل الثمرة اخلارجية ، ميكن اأن نت�شاهل بوجود ح�شرات تبلغ ن�شبتها الق�شوى � % لكن اأن تعي�ض احل�شرات داخل 

الثمار املخزنة فهذا ل ميكن التهاون فيه .

خرى كما ميكن اأن ن�شاهد ثمارا ً مغطاة بح�شرات اأو ممتلئة بالري�ض اأو  �( عيوب ت�شببها الطيور- الفئران – اخلفافي�ض اأو القوار�ض الأ
متال�شقة بع�شها ببع�ض عيوب ميكانيكية اإما ب�شبب �شحق التمور الرطبة اأثناء اأو احتكاكها اأثناء النمو حيث ترتك ندبا ً توؤثر على �شكل 
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ر�ض اأو الوحل ثمارا ً كهذه ل ميكن تنظيفها . الثمرة وقد تكون مرتبة ب�شبب الأ

ختيار الت�شنيف والأ

لية نف�شها وذلك لتجنب احلاجة اإىل نقلها ملخزن اآخر يف )  �شافة اإىل الفرز على التجهيزات الآ تتم عملية الت�شنيف والختيار بالإ

املراحل املتو�شطة للفرز ( مما يوؤدي اإىل اندفاع اإ�شايف للثمار على ال�شري الناقل ، والغاية من الت�شنيف هو لتعبئة الثمار باأنتظام باأ�شكال 

واأحجام و األوان ون�شج اإ�شافة اإىل الرطوبة و عزل الق�شرة .

التعبئة 

�0 كغم ( اأما  – ��كغ( ويف �شناديق �شعة )  خرى يف علب كرتونية من الورق املقوى �شعــــة )�  تعباأ التمور مثل املواد الغذائية الأ

ذى ، حماية املنتج من التعر�ض للتلف  التمور امل�شتخدمة لل�شناعة فاأنها تعباأ يف خ�شاف اأو اأكيا�ض ، وتتعر�ض التمور النا�شجة للف�شاد ولالأ

حياء املجهرية ، اأن تعبئة التمور باأ�شكال متنوعة هي املرحلة النهائية يف اإعداده للو�شول اإىل  وذلك اإما ب�شبب العيوب امليكانيكية اأو الأ

امل�شتهلك لذلك فاإننا نحر�ض على عدم الت�شاق التمور بع�شها ببع�ض .

ت املتخ�ش�شة يف ا�شتخدام الطرق احلديثة لتجهيز الثمار املعدة للت�شدير وهناك نوعان للتعبئة ، تعبئة خا�شة للبيع باجلملة  اأن الآ

، اأو تعبئة ملبيعات املفرق .

تعبئة اجلملة 

�شافية والوقاية من الرطوبة ذلك قبل  تعباأ التمور يف �شناديق من الورق املقوى ) واأحيانا ً يف اأكيا�ض بال�شتيكية من اأجل احلماية الإ

و�شعها يف ال�شناديق يبلغ وزن ال�شندوق الواحد عادة �� كغ اأو يعتمد الوزن الذي �شي�شوق  وتختلف نوعية التمور باأختالف متطلبات 

امل�شتهلك .

تعبئة املفرق 

خرية ، وقد قدمت بع�ض ال�شركات نظم املكننة والمتتة احلديثة وذلك  لقد تطورت طرق تعبئة املفرق ب�شكل وا�شع يف ال�شنوات الأ

للحفاظ على التعبئة والوزن ول�شمان نوعية ممتازة من التمور .

عوامل املخاطرة ومنع اخل�شارة 

درجة احلرارة 

�شافة اإىل اأف�شل �شروط التهوية ، ويجب احل�شول على تفا�شيل  حتتاج التمور اإىل درجات حرارة خا�شة و اإىل رطوبة ونداوة بالإ

دقيقة من امل�شنع للحفا�ض على درجات حرارة املخزن ، فعندما تكون درجة احلرارة �0 م يتم بذلك منع منو ال�شو�ض يف الثمرة اإذ اأنه رمبا 

يزداد بالت�شخني ، اأما عندما تكون درجات احلرارة اأعلى من��م فاإن �شراب التمر يتخمر مما يوؤدي اإىل �شياع دب�ض التمر وت�شربه خارج 

خرى ، كما درجة احلرارة تعر�ض التمور لتغري لونها لي�شبح داكنا ً اأو لظهور بقع عليها ،  �شرار بالب�شائع الأ ال�شناديق حيث يوؤدي اإىل الأ

لذا يجب اأن ل تخزن التمور قرب امل�شادر .

ال�شروطم�شتوى احلرارة 

م   �0 – يجابي لدرجة احلرارة �0  التحول الإ

الرطوبة والنداوة 

�شافة اإىل احلرارة اإىل رطوبة خا�شة و�شروط تهوية منا�شبة . حتتاج لتمور بالإ

ال�شروطحمتوى املاء / الرطوبة 

%  �0  - % الرطوبة الن�شبية �0 

 %  �0  - % حمتوى املاء �� 

 % اأعلى توازن ن�شبي للرطوبة �� 

التهوية 

حتتاج التمور اإىل درجات حرارة و رطوبة خا�شتني وفق �شروط تهوية منا�شبة ، فاإذا كان املح�شول قد جفف اأثناء ال�شحن فلن تكون 
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نحالل ب�شبب العفونة ، فاأن كان املحتوى املائي للثمار كاف فاإن التهوية غري مطلوبة ،اأما اإذا مل يكن  هناك خماطرة من تعر�ض املح�شول لالأ

الو�شع على هذه احلالة فيجب اأن تتحقق مقايي�ض تهوية على النحو التايل : 

الرائحة 

للتمور اجلافة رائحة خفيفة ولطيفة .�شلوك اإيجابي 

�شلوك �شلبي

اإن التمور املجففة ذات ح�شا�شية بالغة للرائحة لذلك يجب اأن 

ن زيوتها  ل تخزن بالقرب من الب�شل اأو الثوم اأو من ف�شيلتها لأ

العطرية ت�شبب رائحة عفنة للتمور .

التلوث 

�شلوك اإيجابي

نواع عديدة من العفونة اإذا كانت  تتعر�ض ال�شوائل ال�شكرية لأ

درجات احلرارة اأعلى من معدل �� م مما يوؤدي اإىل ت�شرب 

خرى ومن ال�شعب  �شرار بالب�شائع الأ ال�شائل خارج ال�شناديق و الأ

ن غ�شل احلاوية اأو عنرب ال�شفينة باملاء  جدا ً اإزالة هذا ال�شائل لأ

العذب اأمرا ً يف غاية ال�شعوبة حيث ي�شكل املاء وال�شراب رغوة 

لزجة من ال�شعب اإزالتها 

املوؤثرات امليكانيكية 

يجب اأن يكون التخزين يف عنرب ال�شفينة اأو احلاوية على النحو مالئم و اآمن بحيث ل تتحرك اأثناء النقل ، ومن ال�شروري اآختيار 

بواب . املكان املنا�شب لو�شع احلاوية على ظهر ال�شفينة ل�شقوطها عند فتح الأ

ال�شمية وخطرها على ال�شحة 

رمبا ي�شبب اأنت�شار ال�شو�ض حالت من اللتلبك املعوي اإذا مت تناول الثمار ، اأما اإ�شتن�شاق غبار العث ي�شبب ربو حاد كما اأن التما�ض املبا�شر 

واملتوا�شل مع ح�شرات ال�شو�ض يوؤدي اإىل اإ�شابات جلدية .

نكما�ض ) التقل�ض (  النق�ض و الأ

تتعر�ض الثمار اإىل خ�شارة يف وزنها تبلغ � اإىل � % ب�شبب اأنخفا�ض املحتوى الرطوبي لديها .

مرا�ض و اإنت�شار احل�شرات  الأ

كل و قد ت�شبب حالت �شديدة  توؤدي تعر�ض الثمار للحرارة والرطوبة الع�شوائية اإىل انت�شار ال�شو�ض مما يجعل التمور غري �شاحلة لالأ

من التلبك املعوي ، وميكن اأن نحد من انت�شار ال�شو�ض بوا�شطة فح�شها بعني زجاجية مكربة ، بحيث ميكننا اأن منيز ال�شو�ض عن البلورات 

ن ال�شو�ض عبارة عن نقط �شاربة للبيا�ض تتحرك ببطء ، وي�شتمر بيو�ض احل�شرات ) �0 اأيام ( حيث ت�شبح نا�شجة ) اأي  �شكر العنب لأ

يف اأمت ن�شجها اجلن�شي ( .

التمور امل�شغوطة واملنزوعة النوى

وروبية – اأمريكا – و�شمال اأمريكا ( تنزع النوى اآليا  اأنها املنتج الرئي�شي للمت�شهلك يف كل من الدول املنتجة وامل�شتوردة مثل ) الدول الأ

ً وت�شغط بوا�شطة قالب خا�ض وتعباأ مفرغه من الهواء ، و اإن التعبئة بهذه الطريقة يجعل ن�شبة الرطوبة اأقل من %�0 حيث حتافظ 

حياء املجهرية اأو للبلورة  التمور على مقاومتها دون احلاجة اإىل التربيد ، واإذا مل نتقيد بهذه ال�شروط فرمبا يت�شرر املنتج ويتعر�ض لالأ

ال�شكرية ، ت�شتخدم هذه التمور عادة كح�شوة للكاتو والب�شكويت خا�شة خالل اأحتفال امل�شلمني ب�شهر رم�شان املبارك .
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النقل و�شحن التمور

و�شائل النقل وال�شحن هي :         

ال�شفن  بوا�شطة   )�
احلديد  �شكة  بوا�شطة   )�

ال�شاحنات بوا�شطة   )�
. الطائرات  بوا�شطة   )�

وميكن تق�شيم و�شائل النقل اإىل ما يلي 

البحر  بوا�شطة   .�
الرب  بوا�شطة   .�

اجلو  بوا�شطة   .�

و�شائل ال�شحن 

  Containers اأ( احلاويات

وهذه احلاويات يجب اأن تكون ذات مو�شفات جيده للمحافظة على نوعية الثمار من حيث .

نظافتها   .�
تربيدها  كفاءة   .�

م�شاحتها   .�
احلاوية  ار�شية  نوعية   .�

. للب�شاعة  الرطوبة  ملحتوى  الدنيا  الدرجة  على  نحافظ  اآن  يجب   .�

ب( نوعية العبوة 

اجلوية  التقلبات  من  املنا�شبة  العبوة  نوع  بتحديد  املنتج  حماية  يجب   .�
للرطوبة  مقاومة  العبوة  تكون  اأن  يجب   .�

. التخمرات  اأو  عفان  لالأ م�شدرا ً  العبوة  تكون  ل  اأن  يجب   .�

جـ( عوامل لتحديد التعبئة لل�شحن .

. طن  �0.�م/  مب�شاحة   ) كغم   �� –  ��  ( �شناديق  يف   .�
. طن  �0.�م/  ال�شناعية   �شتعمالت  لالأ متور   .�

. طن  ��.�م�/  مب�شاحة   �شناديق   .�
. طن   / – �0.�م�   0.�� مب�شاحة  �شناديق   .�

. طن  م�/   0.�� –  0.�� م�شاحة    bulk cargo �شناديق   .�

حالة التعبئة 

يجب اأن تكون احلاويه ذات تربيد كاٍف مع تهوية خ�شو�شا ً لنوعيات التمور اجليدة ويجب عزل هذه التمور بوا�شطة ورق خا�ض اأو 

ورق م�شمع معقم .

من و�شالمة ال�شحن  الأ

يجب اأن يكون هناك تاأمني ل�شالمة النقل بحيث ي�شمن �شالمة و�شول الر�شالية بالكامل واملحافظة عليها من احلرق ، ال�شرقة ، الغرق 

... الخ 

عوامل املحافظة على التمور من املخاطر 

. احلرارة  درجة   )�
اأ( يجب املحافظة على درجة حرارة التمور يف ال�شاحنات ح�شب ما يلي .

النمو  من  ميكنها  ل  احللم  �0م  من  اأقل  حرارة  درجة  يف   .�
وميكن  التخمر  برائحة  ح�شا�ض  الأ وكذلك  العبوات  على  التمر  ع�شل  ظهور  تالحظ  اأن  ميكنك  ��م  من  اأكرث  حرارة  درجة  يف   .�
تلف كل الب�شاعة وميكن اأن ت�شبح كل التمور ذات لون داكن ب�شب اأك�شدة الفيولت اأو التفاعل الثري لذا يجب اأن تكون درجة حرارة 

النقل من 0 – � م .
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الرطوبة   )�
. فطرية  و  عفنية  منوات  اإىل  حتما ً  �شتوؤدي  % فاأنها   �0 بحدود  كانت  اإذا  الرطوبة   .�

مياة  فاأن  لذلك  للماء  حمبة  عموما ً  والتمور  ب�شالحيتها  �شرار  الإ اإىل  توؤدي  % فاأنها   �0 من  اأقل  بحدود  كانت  اإذا  الرطوبة   .�
مطار توؤدي اإىل التلف . البحر اأو مياة الأ

 : كالتي  و  وعفنية  فطرية  منوات  لدينا  تكون  ل  حتى  باأحكام  الرطوبي  املحتوى  على  املحافظة  وجب  لذا   .�
ال�شروطحمتوى املاء / الرطوبة 

%  �0  - % الرطوبة الن�شبية �0 

 %  �0  - % حمتوى املاء �� 

 % اأعلى توازن ن�شبي للرطوبة �� 

التهوية 

اإذا املنتوج �شحن ب�شكل جاف فلي�ض هناك اأي خماطر للبظاعة و التهوية لزمة و التبديل الهواء يكون كل � �شاعات .

الرائحة 

. ومريحة  مقبولة  رائحة  لها  اجلافة  التمور   )�
املحتوية  واخل�شراوات  الثوم  اأو  الب�شل  مثل  رائحة  ذات  اآخرى  مواد  مع  تخزن  ل  اآن  ويجب  للروائح  ح�شا�شة  اجلافة  التمور   )�

على زيوت .

التعبئة والتو�شيب يف كراتني 

عملية توظيب التمر جتري يف علب كارتونية ذات موا�شفات جيدة بحيث ل تتاأثر بدرجات احلرارة املنخفظة و ل بالرطوبة علما 

ً اأن مدة اخلزن تكون حمدودة علما ً واأنها تعتمد على �شنف التمور ، من املعروف اأن ن�شبة الرطوبة يف التمور وح�شب املوا�شفات تكون ما 

بني �� – �� % فالتمور اإلتي تكون رطوبتها اأقل من �� % ت�شنف كتمور جافة والتي يف حدود �� % ت�شنف كتمور ) رطب ( فبالن�شبة 

للتمور املدجول هنالك تدريج خا�ض بها و كالتي : 

الوزن الدرجة 

فوق �شوبر جمبو  فما  غم   ��
غمجمبو  �� – غم   ��
غم كبري   �� – غم   ��

غم متو�شط   �� – غم   ��
دون �شغري  فما  غم   ��

وعلى هذا التدريج ميكن معرفة عدد التي تو�شع يف العلب املخ�ش�شة و التي هي :

غم علبة وزن   ��0
غم علبة وزن   �00
غم علبة وزن   �000
غم علبة وزن   �000
غم علبة وزن   �000
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الف�شل احلادي ع�شر

الت�شميد و الزراعة الع�شوية و النخيل

الت�سميد 

ن عملية الت�شميد هي تغذية للنبات  عملية الت�شميد عملية مهمة يف حياة الكائن النباتي وهي مرادفة حلاجة النبات للمياة )الري( لأ

لكي تقوم النخلة بن�شاطاتها احليوية املختلفة من منو و تكاثر واأنتاج اأ�شافة اإىل اأن عملية الت�شميد حت�شن خوا�ض الرتبة الفيزياوية 

و احليوية كما اأن اأ�شافة ال�شمدة حت�شن من نفوذية املاء والحتفاظ مبياة الري ) الرطوبة ( علما ً اأنها ت�شاهم يف الن�شاط اليكتريي و 

ميكن اإيجاز ذلك بالنقاط التالية : 

تغذية النبات 

حت�شني من خوا�ض الرتبة 

ت�شاعد بالحتفاظ بالرطوبة 

ت�شاعد يف الن�شاط احليوي البكتريي يف الرتبة 

ت�شاعد يف تهوية الرتبة ومتد الرتبة بالوك�شجني و حت�شن من تبادلها الهوائي 

حت�شن من نفوذية املياه .

اأنواع ال�شماد 

اأول – ا�شمدة ع�شوية حيوانية 

وهي ال�شمدة التي ت�شنع من خملفات خمتلف احليوانات و النباتات ال�شلبه و ال�شائله بعد عملية التخمري الالزمة و الكافيه لها و 

يجب اأن تت�شف مبايلي :

معقمة  تكون  اأن   )�
 ) ال�شماد  مواد   ( التحول  �شريعة  تكون  اأن   )�

. النبات  بيئة  يف  الرتبة  حرارة  لدرجات  حم�شنه  تكون  اأن   )�
ت�شنيفها  ميكن  �شمدة  الأ وهذه   . منا�شبة  وبرتاكيز  للنبات  الالزمة  الكربى  و  ال�شغرى  املعدنية  العنا�شر  كافة  على  حتتوي  اأن   )�

كما يلي .

. حيوانية   ع�شوية  ا�شمدة   .�
نباتية  ع�شوية  �شمدة   .�

. نباتية  و  حيوانية  م�شادر  من  ع�شوية  ا�شمدة   .�

حتياج الكامل من n.K.p لذا قد ت�شاف لها كميات لتعديل الن�شب . علما ً اأن ال�شمدة الع�شوية  �شمدة بالإ اأحيانا ً ل تفي هذه الأ

حتتاج اإىل وقت لكي تتحلل ويكون مفعولها بطيئ لكن فوائدها اأكرب .

�شطناعية (  ثانيا ً : ال�شمدة الكيماوية ) الأ

�شمدة ب�شكل كبري ح�شب  وهي ال�شمدة التي ترتكب من مواد كيماوية من م�شادر �شناعية و التي يحتاجها النبات وقد تنوعت هذه الأ

نوع النبات ونوع الرتبة و درجة تراكيزها . 

ن مفعولها فوري و هي توؤمن اأحتياجات  كما تنوعت اي�شا ً ن�شب املواد ون�شب اخللط فيما بينها لتكون اأكرث كفاءة يف تغذية النبات لأ

النبات ب�شرعة عك�ض ال�شماد الع�شوي الذي يجهز النبات بالغذاء ب�شكل قليل و بطيئ .

اأهم عنا�شر ال�شماد 

اأن اأهم عنا�شر ال�شماد و التي يحتاجها النبات ب�شكل م�شتمر هي الكربونات ، الوك�شجني ، الهيدروجني ، وهذه العنا�شر م�شدرها مياه 

خرى فياأخذها من الرتبة . الري و الهواء اأما العنا�شر الأ

وعنا�شر ال�شمده املهمة هي البوتا�شيوم K ، النيرتوجني n  ، الكال�شيوم ، الف�شفور p  ، املغنيزيوم M n ، الكربيت s ، وت�شمى هذه 

العنا�شر ) بالعنا�شر الكربى ( اما العنا�شر ال�شغرى فهي احلديد ، البورون ، الكلورايد ، املولبندمن ، الزنك ، النحا�ض ، املنغنيز .
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تاأثري ال�شمدة على نوع الرتبة 

نحن نعلم باأن انواع اأو اأ�شناف الرتب ح�شب تركيبتها هي ) � ( اأ�شناف رئي�شية .

.   Clay soil الطينية        الرتبة   )�
.  sandy soil الرملية      الرتبة   )�
.   Loamy soil املزيجيه  الرتبة   )�

.         Cilty soil الطمية  الرتبة   )�

.        peaty soil البيتي   الرتبة   )�

اجليد  ال�شرف  ايل  تفتقر  التي  الطينية  الرتب  ففي  الرتب  هذه  يف  مهما ً  دورا ً  تلعب  فال�شمدة   ، بجميعها  وينمو  يجود  النخيل  و 

اآما يف الرتب الرملية وحالها عك�ض حالة الرتب الطينية لنها   . فال�شمده الع�شوية حت�شن م�شامية الرتب تخفيف حالة التكتل فيها 

ل حتتفظ باملياة نتيجة امل�شامات الكبرية يف نوعية الرتبة و بالتايل جفافها ب�شرعة لذا فال�شمدة الع�شوية حت�شن من طبقة الرتب 

خرى . الرملية ويجعل الحتفاظ باملياة لفرتة اأطول ، وهكذا بالن�شبة للرتب الأ

العنا�شر املهمه يف ال�شمدة 

 )n( ال�شماد الزوتي

�شجار النخيل حيث يزيد من النمو  اخل�شري و الزهري ويجب النتباه اىل  وكما هو معروف اأن النيرتوجني عن�شر مهم و�شروري لأ

الذائبة خارج نطاق اجلذور حتى ل  املواد  اذابة  و�شرعة  �شرعة ذوبانه  النرتوجيني ودرجة  املركب  نوعية  املنا�شبة وكذلك  الرتاكيز 

ي�شبب لنا الهيجان يف النمو اخل�شري .

اأن ال�شمدة النيرتوجينية تنبت يف الرتبة وتتحول اإىل نرتات ومتت�ض من قبل اجلذور وحركتها يف منطقة اجلذور اأما اأهم موا�شفات 

الناتروجني فهو عن�شر ل فلزي و عدده الذري � عدمي اللون و الطعم و الرائحة .

�شمدة النيرتوجينية هي  اأهم ا�شماء الأ

يوريا   .�
المونياك   .�

التزيك  حام�ض   .�
التنزيك  حام�ض  امالح   .�

اأهم وظائف النايرتوجني 

الربوتينية  املواد  بناء  يف  يدخل   .�
الربوتوبالزم  مكونات  اأهم  يعترب   .�

الكلورفيل  تركيبة  يف  يدخل   .�
الثمار  و  الزهار  مكونات  اكرث  تركيبة  يف  يدخل   .�

. النحا�ض  و  الف�شفور  اأمت�شا�ض  على  النبات  قدرة  يف  يتحكم   .�

اعرا�ض نق�ض النيرتوجني يف النخيل 

ا�شفرارها  و  الوراق  لون  يف  �شحوب   .�
حجمها  �شغر  و  ال�شعف  ق�شر   .�

. الزهري  النمو  من  اأكرث  خ�شري  منو  ي�شبب  النايرتوجني  عن�شر  يف  الزيادة   .�
ال�شديد  النق�ض  حالت  يف  توقفه  و  النمو  �شعف   .�

. قتها  و  قبل  تن�شج  و  �شغرية  الثمار  تكون  ال�شديد  النق�ض  حالة  يف   .�

K البوتا�شيوم  عن�شر   )�
�شا�شية للنمو ال�شريع للنباتات وكذلك له تاأثري يف ن�شج الثمار و تكونها و  نه من املدعمات الأ  عن�شر مهم اي�شا ً يف حياة النباتات لأ

البوتا�شيوم فلز قاعدي و عددة الذري �� وميت�ض بكميات كبرية عن طريق اجلذور اأكرث من اأي عن�شر اآخر لذا فاأنه ي�شتنزف ب�شرعه 

ب�شبب المت�شا�ض ال�شريع كما اأنه هناك عالقة بني ما هو موجود يف النبات و ماهو موجود يف الرتبة و عموما ً فاملوجود يف النبات ي�شاوي 
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)�0( مرات اأكرث مما هو عليه يف الرتبه علما ً اأن التناف�ض �شديد يف عمليات اأمت�شا�ض البوتا�شيوم وكذلك الكال�شيوم و يعترب املاء هو 

العامل ال�شا�شي حلركة البوتا�ض يف الرتبة اإىل النبات واأنت�شارة وعموما ً فاأن الرطوبة العالية يف الرتبة توؤدي اإىل نق�ض البوتا�شيوم يف 

النبات كما اأن زيادة درجة احلرارة يف الرتبة تزيد من كميات البوتا�شيوم امل�شتخل�شة علما ً باأن الرتب املهواة تكون اأف�شل حلركة البوتا�ض 

�ض الهيدروجيني pH يعمل على تثبيت و اأنطالق عن�شر البوتا�شيوم و اأنت�شارة حيث  و�شرعة اأمت�شا�شه من قبل النبات ، اأ�شافة اإىل اأن الأ

ال�شوئي  الرتكيب  دورا ً يف عملية  يلعب  فهو  اأما وظائفة  اأمت�شا�شة  وزيادة  انت�شارة  و  البوتا�شيوم  pH حلركة  اأف�شل  املتعادل   pH للــ 

كما اأنه يلعب دورا ً يف جودة املح�شول .

اأهم وظائف البوتا�ض يف النبات 

. النخيل  نبات  يف  ال�شكريات  واأنتقال  اأنتاج  يف  مهم  عن�شر   .�
. ن�شاء  اإىل  ويحولها  ال�شكريات  اأختزال  على  ي�شاعد   .�

. ال�شوئي  التمثيل  لعمليات  ا�شا�شي  وجوده   .�
. الرتبة  من  النايرتجني  اأمت�شا�ض  يف  ت�شاعد   .�

. مرا�ض  الأ لبع�ض  مقاومة  من  يزيد   .�
. للجفاف  مقاومته  من  ويزيد  للنبات  النتح  عمليات  من  يقلل   .�

. متانه  الوراق  و  ال�شيقان  يك�شب   .�

اأ�شكال ال�شمدة البوتا�شية 

البوتا�شيوم  كلوريد   )�
البوتا�شيوم  كربيتات   )�

املنغني�شية  البوتا�شيوم  كبرييتات   )�
البوتا�ض  نرتات   )�

البوتا�شيوم  هيدروك�شيد   )�
�شمدة  اأختيار الأ

يتم اختيار نوع ال�شماد على ال�شا�ض التايل .

الرتبة  حمو�شة  درجة   )�
ال�شماد  كلفة   )�
الزراعة  نوع   )�

توفرة   )�

نق�ض البوتا�شيوم 

اأن عالمات نق�ض البوتا�شيوم للنبات )النخيل( وا�شح يف اأ�شفرار ال�شعف كما هو مو�شح يف ال�شورة و عند احلواف .

ال�شعف. �شطح  على  بنية  اأو  برتقالية  اأو  �شفراء  نقط  ظهور   .�
. احلية  ن�شجة  الأ يف  تلف   .�

. الذبول  يف  �شنا ً  كرب  الأ ال�شعف  يبداأ   .�
. حاد  النق�ض  كان  اإذا  ال�شجرة  موت  اإىل  يوؤدي  قد   .�

وراق. الأ التفاف   .�
. ي�شغر  ال�شعف  حجم   .�

ال�شعف. ميوت  ال�شديد  النق�ض  حالة  يف   .�
�شيئه. الناجتة  الثمار  موا�شفات  تكون   .�

    اعرا�ض نق�ض البوتا�شيوم على ال�شعف القدمي      اعرا�ض نق�ض البوتا�شيوم على ال�شعف
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تطور نق�ض البوتا�شيوم على ال�شعف

اعرا�ض نق�ض البوتا�شيوم يف املراحل الوىل

اعرا�ض نق�ض البوتا�شيوم يف املراحل املتاأخرة
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البقع امليتة نتيجة لنق�ض البوتا�شيوم

اعرا�ض نق�ض املغني�شيوم

اعرا�ض نق�ض احلديد



���

اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

اعرا�ض نق�ض املنغيز 

 p عن�شر الف�شفور ) �(

وراق وي�شاعد يف عملية زيادة انق�شام اخلاليا و  عن�شر مهم و اأ�شا�شي يف حياة النبات ) النخيل ( حيث يعمل على زيادة م�شاحة الأ

ع�شاء احلديثة يف النخلة و اأن اأي نق�ض يف عن�شر  ع�شاء امل�شنه اإىل الأ اأن حركة عن�شر الف�شفور �شهلة داخل النبات حيث ينتقل من الأ

الف�شفور يظهر مبا�شرة على ال�شعف امل�شن اأكرث من ال�شعف الفتى كما اأن للف�شفور دور يف تكون اجلذور وعموما ً اأن الرتاكيز امل�شتخدمة 

لعن�شر الفو�شفور هـــي �0/� من تراكيز عن�شري النايرتوجني و البوتا�شيوم علما ً اأن عن�شر الف�شفور ميت�ض يف �شورتني اأيونية .

. فو�شفات  ارثو  �شورة  على   .�
. الثانوي  ارثوفو�شفات  �شورة  على   .�

 �0-pH� وىل  � pH لل�شورة الأ �ض الهيدروجيني للرتبة حيث يف�شل  اأن امت�شا�ض عن�شر الفو�شفور يعتمد على درجة الأ علما ً 

الرتبة يعتمد على  الفو�شفور من  اأمت�شا�ض  اأن  الرتبة يعتمد على كميته فيها كما  اإىل  الفو�شفور  اإ�شافة عن�شر  اأن  الثانية كما  لل�شورة 

النبات ) داخل اخلاليا ( وتراكيزة يف الرتبة ) اخلا�شية ال�شموزية ( كما ويعتمد كذلك على خا�شية النت�شا  الفو�شفور يف  تراكيز 

مت�شا�ض والنتقال . وكذلك على خا�شية الغ�شاء اخللوي للجذور علما ً اأن للماء دور اأ�شا�شي يف عملية الأ

اأهم وظائف الفو�شفور 

. النواة  بروتني  تركيب  يف  يدخل   .�
. التنف�ض  عمليات  يف  مهم  عن�شر   .�

�شكر اإىل  الن�شاء  حتول  مثل  النبات  داخل  للكربوهيدرات  التحول  عمليات  يف  دور  له   .�
الدهون  متثيل  يف  دور  له   .�

. الثمار  ن�شج  عملية  يف  ي�شرع   .�

اعرا�ض نق�ض الفو�شفور 

. الطبيعي  اللون  من  اأخ�شرارا ً  اأكرث  ال�شعف  لون  ي�شبح   .�
. حمر  الأ اأو  رجواين  الأ باللون  تلون  مع  احلجم  �شغري  ال�شعف  يبقي   .�

. رجواين  الأ اللون  �شفل  الأ من  عليها  يظهر  اخلو�ض  عروق   .�

  Ca عن�شر الكال�شيوم

يتواجد عن�شر الكال�شيوم يف الطبيعة ) يف الرتبة ( بكميات كبرية وللكال�شيوم دور مهم يف حياة النبات ) النخيل (  خ�شو�شا ً يف 

ن�شجة املختلفة  نق�شام امليتوزي للخاليا وكذلك مهم للخاليا املر�شتيمية وهذا يرتجم خا�شة يف منو قمم اجلذور اأما دوره يف نفاذية الأ الأ

مت�شا�ض  حما�ض الع�شوية الزائدة اأما دورة ال�شالب يف الرتبة فهو يعرقل عملية الأ فوظيفة مهمة حيث يعمل على معادلة و تر�شيب الأ

�شفرار النا�شئ عن نق�ض احلديد اأما حركة عن�شر  لكل من عن�شري البوتا�شيوم و املغني�شيوم اأ�شافة اإىل اأن تاأثرية معروف عن حدوث الأ
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جزاء  وراق و الأ ن�شجة الفتية و ال�شغرية وذلك لعدم انتقاله من الأ الكال�شيوم يف النبات فهي ن�شبية لذا فاأن اعرا�ض النق�ض تظهر يف الأ

زهار و اأهم اأعرا�ض النق�ض . ن�شجة النامية اأ�شافة اإىل ذلك فاأنه �شروري لتكون الأ اإىل الأ

)�( – جفاف القمم النامية   ، ) � ( – ظهور بقع ميته على ال�شعف وكذلك على الثمار و تكون اجلذور مغربة و ملوثة .

  Fe  عن�شر احلديد

وراق بالرغم باأنه ل يدخل يف عملة تركيب الكلورفيل و اأن  خ�شر لالأ �شمدة له دور مهم للمحافظة على اللون الأ عن�شر احلديد يف الأ

خ�شر و اأن احلدود الدنيا لتواجد  نق�شه يف النبات وا�شح على ال�شعف حيث اأن لونه ي�شبح �شاحبا ً ماعدا العروق اإلتي حتتفظ بلونها الأ

احلديد يف ال�شعف هو �� – �0 جزء باملليون اأما اأهم العوامل التي ت�شاعد على نق�شة فهي .

.  pH للرتبه  الهيدروجيني  ال�ض  ارتفاع   .�
. الكافية  غري  التهوية  عنه  ينتج  مما  الكثري  الري   .�

. الرتبه  حرارة  درجة  اإنخفا�ض   .�
. الغذاء  توازن  عدم   .�

. التحلل  كامل  غري  بلدي  �شماد  اأ�شتعمال   .�
. الكال�شيوم  كربونات  من  الرتبة  حمتوى  اأرتفاع   .�

اأهم وظائف احلديد 

. تركيبة  يف  يدخل  ل  و  الكلورفيل  تكوين  يف  �شا�شي  الأ و  الو�شيط  دور  يلعب   .�
. التنف�ض  عملية  يف  اأ�شا�شي  دور  يلعب  فهو  لذا  ال�شيتوكروم  تركيب  يف  يدخل   .�

الكلوروفيل  له دور كبري يف حماية  و هذا الربوتني  اإىل بروتني  وراق  الأ الذائب يف  النايرتوجني  اأ�شا�شيا ً يف حتويل  يلعب دورا ً   .�
من اأ�شعة ال�شم�ض .

اأهم اعرا�ض نق�ض احلديد 

. النمو  احلديث  ال�شعف  اأ�شفرار   .�
. بي�شاء  ت�شبح  وقد  �شفر  الأ اللون  اإىل  ال�شعفة  كامل  تتحول   .�

. ال�شديد  النق�ض  حالة  يف  اللون  بنية  ت�شبح  و  اخلو�ض  اأطراف  اأحرتاق   .�
. عدمة  اأو  نتاج  الأ �شعف   .�

  Mg اأ�شمدة عن�شر املغن�شيوم

اأنتقال الفو�شفور  �شا�شية للكلورفيل ، فهو ي�شاعد على  للمغني�شيوم دور كبري لعملية الف�شفرة ال�شوئية حيث يعترب اأحد املكونات الأ

نزميات التي تدخل  اأنه ين�شط العديد من الأ اأنتاج الطاقة علما ً باأن املغني�شيوم ي�شاعد وي�شهل اأمت�شا�ض الف�شفور كما  داخل النبات و 

�شفرار يف ال�شعف اول  حما�ض النووية و هذا بدورة يعمل على تكوين الربوتني و اأن نق�ض املغني�شيوم يوؤدي اإىل حدوث الأ يف تكوين الأ

ي�شي للماء و الكربوهيدرات لذا فاأن وجودة �شروري حلياة النبات ) النخيل ( لذا  ً كما ان نق�شة يعمل على حدوث خلل يف التمثيل الأ

�شمدة بالكميات املنا�شبة خ�شو�شا ً يف الرتبة احلام�شية اأو الرتبه التي متيل للحمو�شه اأو الرتب امل�شمدة بال�شمدة  فاأنه ي�شاف اإىل الأ

الع�شوية بدرجة كبرية .

 .Br اأ�شمدة عن�شر البورون

ن نق�شه يوؤدي  اإىل موت القمم النامية كما اأن العن�شر البورون دورا ً  جزاء املر�شتيمية لأ اأن عن�شر البورون له تاأثري ا�شا�شي على الأ

اأ�شا�شي بعالقتة باأمت�شا�ض عن�شر الكال�شيوم حيث يزيد من اأمت�شا�شة ويزيد من ا�شتفادة النخيل منه و اأن اأعرا�ض نق�شة �شبيهه باأعرا�ض 

زيادته وميكن ال�شيطرة على زيادة ن�شبة البورون بزيادة الت�شميد الع�شوي للرتبة.

  Mn اأ�شمدة عن�شر املنغنيز

�شباب التالية . اأن ا�شمدة عن�شر املنغنيز مهمة يف حياة النبات ) النخيل ( لالأ

. النبات  يف  املوجودة  نزميات  الأ من  كبري  عدد  ين�شط   .�
.   iaaoxidase تن�شيط  خالل     iaa اك�شدة  زيادة  طريق  عن  النبات  يف  وك�شجني  لالأ ي�شي  الأ التمثيل  يف  دور  للمنغنيز   .�

�. يقلل اأمت�شا�ض املنغنيز يف الرتب اجلريية ب�شبب تاأثري عن�شري الكال�شيوم و املغني�شيوم على اأمت�شا�ض املنغنيز لذا يجب اأ�شافته 
بكميه حتى ل تظهر اأعرا�ض النق�ض .
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اعرا�ض نق�ض املنغنيز 

اعرا�ض نق�ض احلديد

اعرا�ض نق�ض املنغنيز                                                                     اعرا�ض نق�ض املغن�شيوم 

 Zn ا�شمدة عن�شر الزنك

نزميات و كذلك هو منظم لكثري من التفاعالت...  نه مكون �شروري للعديد من الأ الزنك عن�شر مهم لنمو النبات ) النخيل ( وذلك لأ

ميني الرتيتوفان و الذي يعترب مركبا ً و�شطيا ً لتكوين iaa وهو الهرمون الالزم  وكما هو معلوم اأن الزنك عامل مهم يف تكوين احلام�ض الأ

النبات و كذلك ي�شبب خف�ض يف تخليق الربوتينات وزيادة يف م�شتوى  rna يف  ال�شريع مل�شتوى  التدهور  اإىل  اأن نق�شة يوؤدي  و  للنمو 

النيرتوجني الغري بروتيني .

 Cu اأ�شمدة عن�شر النحا�ض

نثو�شياتني كما و اأنه يعترب عامل م�شاعد لنزميات خمتلفة  همية لتكوين �شبغة الأ اأن عن�شر النحا�ض �شروي يف حياة النبات و ذلك لأ

 .   Cytochrome oxidase ، ascorbic asid oxidase

�شمدة   طرق اآ�شنافة الأ

. النرث  طرق   .�
. بالتنيقط  الري  و  ال�شمادات  طريق   .�

�شمدة  كيفية ا�شافة الأ
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جل اأن تكون عملية الت�شميد ذات فائدة كبرية للنبات فالبد من اأجراء اخلطوات التالية . لأ

حيث  من  للرتبة  كامل  حتليل  اأجراء   .�
. للنبات  �شا�شية  الأ و  الغذائية  العنا�شر   .�

اإلخ   .... رملية   ، طينية  الرتبة  نوع  معرفة   .�
قاعدتها  اأو  الرتبة  حمو�شة  درجة  معرفة   .�

الكميات الالزمة  ال�شماد لتعديل الرتبة من حيث مكوناتها ومن ثم حتديد  الكمية الالزمة من  النواق�ض ومن ثم حتديد  �.  تعني 
للنخيل .

وقت الت�شميد للنخيل 

وقات التالية  يف�شل اأجراء عملية الت�شميد بالأ

. ال�شنه  من  ع�شر  احلادي  اأو  العا�شر  ال�شهر  يف  اجلني  عملية  بعد   .�
. ال�شنه  من  الثالث  اأو  الثاين  ال�شهر  يف  التزهري  عملية  قبل   .�

كمية ال�شماد للنخيل 

ر�ض و عمر ال�شجر وعموما ً للنخيل البالغ ت�شاف الكميات التالية . اأن كمية ال�شماد حتدد بنوعية الأ

n شنه�  / كغم   �
K شنه�  / كغم   ��0
p شنه�  / كغم   �00 –  ��0
Fe شنه�  / غم   �0 –  ��
Mg شنه�  / غم   ��
Mn شنه�  / غم   ��
Br شنه�  / غم   �
Ca متوفر دائما ً يف الرتبة

�شمدة الع�شوية  اأما بالن�شبة لالأ

ت�شاف بكميه بال�شوال / للنخله البالغة اأو بــ �� كغم / �شجره وح�شب اجلدول التايل .

كمية ال�شماد الع�شوي عمر ال�شجره 

�شنوات   � – �شوال �  اإىل  �شوال   �/�
�شنوات   � – �شوال �   �.�
�شنوات   � – �شوال �   �.� –  �
�شنوات   � – �شوال �   �.�

�شوال اكرث من �0 �شنوات  � –  �.�

النخيل و الزراعة الع�شوية 

دراك العايل للحياة باأن كل �شيئ  خرية اأهتماما ً كبريا ً بالزراعة الع�شوية نتيجة الوعي ال�شحي و الأ ونة الأ لقد اأظهر العامل يف الأ

مرا�ض لبني  اأنتاجة ب�شورة طبيعية و خال من اأي اأ�شافات �شناعية و التي اأدت و�شاهمت اإىل ظهور الكثري من العلل و الأ يجب اأن يتم 

ن�شان . الأ

نتاج الزراعي و التي كان اأجدادنا الوليني ي�شتخدمونها وبدون اأن يجدوا اأي تف�شري  همية للمادة الع�شوية يف الأ اأن اإدراك هذه الأ

و  الرتاب  الع�شوية مع  املواد  اأهتموا بتخمري  القدماء حيث  ال�شينيون  الع�شوية هم  املادة  ا�شتخدم  اأول من  اأن  ال  الوقت  علمي يف ذلك 

اأن جاءت احل�شارات احلديثة و  اإىل  البابليون و الفراعنة وقدماء العرب  ال�شومريون و  ارا�شيهم الزراعية و كذلك فعل  اإىل  اأ�شافتها 

نتاج النباتي ومن اأهم ما تو�شل اليه  قامت بالدرا�شات امل�شتفي�شة للمواد الع�شوية وحتللها وفائدتها الكبرية لتح�شني الرتبة و زيادة الأ

العاملون يف هذا املجال هو ما يلي : 
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ك�شف ما تقدمة املادة الع�شوية من عنا�شر الغذاء املهمة للنبات .

فعل املادة الع�شوية التنظيمية على الرتبة .

تفكيك الرتبة الطينية .

حت�شن من قوام الرتبة الرملية .

زيادة يف النتاج الزراعي .

اأهم اأ�شباب اأهتمام الفالح بالزراعة الع�شوية 

. �شنه  بعد  �شنه  تراجعها  و  نتاجية  الأ انخفا�ض  اإىل  ادى  املعدنية  �شمدة  الأ باأ�شتخدام  �شتمرار  الأ اأن   .�
نتاج  الأ قلة  بالتايل  و  ارا�شيهم  قوام  اإىل  اأ�شاء  املعدنية  �شمدة  الأ باأ�شتخدام  �شتمرار  الأ اأن   .�

. نوعية  حت�شني  و  نتاج  الأ زيادة  اإىل  ادى  الع�شوية  املادة  ا�شتخدام  اأن   .�

اأ( ما هي املادة الع�شوية 

هي عبارة عن الف�شالت النباتية واحليوانية و التي مل يتم حتللها ميكروبيا ً و التي حتتوي على املجاميع التالية : 

)�( مواد تذوب يف املاء و هي : 

) اأ( ال�شكريات 

)ب( اجللوكو�شيدات 

)جـ( اأحما�ض اأمينية 

)ء( امالح نرتات 

)هـ( كربيتات 

) و ( كلوريدات 

)ز( امالح البوتا�ض 

يرث اأو الكحول وهي  )�( مواد تذوب يف الأ

دهون 

زيوت 

�شموع 

راتيبخيات 

تانينات 

الفلورات 

مواد ملونة 

)�( ال�شليلوزات 

)�( الهمي�شليلور 

)�( اللجينات 

)�( الربوتينات 

)�( المالح املعدنية مثل �شليكات البوتا�شيوم و املغنيزيوم و الملنيوم 

)ب( الدبال 

نحالل التدريجي للمواد الع�شوية بف�شل الحياء املجهرية املختلفة نتيجة الفعل التخمريي للمواد الع�شوية  الدبال تعبري عن الأ

ولذا ت�شمل املادة الع�شوية يف الرتبة كل من اجلزء املحلل الكبري ن�شبيا ً و اجلزء الغروي الذي بلغ مرحلة كبرية من التحلل و الذي اأ�شبح 

ي�شاهم يف خوا�ض الرتبة .

موا�شفات الدبال 

. ال�شمرة  اإىل  مائل  اأو  اأ�شود  اللون   .�
. عكر  غروي  حملول  املاء  مع  يكون   .�

. املختلفة  القلوية  باملحاليل  ذابة  الأ �شريع   .�
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. بقليل  اأكرث  اأو   ��% بحدود  عالية  منه  الكربون  عن�شر  ن�شبة  تكون   .�
.  ��% من  اأكرث  اإىل  ت�شل  فيه  الربوتينات  ن�شبة   .�

.  �0  /� نحو   C/n النايرتوجني  اإىل  الكربون  ن�شبة   .�

م�شادر املادة الع�شوية 

. املختلفة  النباتات  جذور   .�
. الزراعية  العمليات  نتيجة  تطمر  و  الرتبة  يف  ترتك  التي  و  خرى  الأ النبات  اأجزاء   .�

. ف�شالتها  و  احل�شرات  و  الديدان  و  املختلفة  احليوانات  اأج�شام   .�
. الرتبة  يف  املتوفرة  و  الدقيقة  املجهرية  الكائنات   .�

الرتكيب الكيميائي للمادة الع�شوية 

ترتكب املادة الع�شوية من  �( املادة اجلافة     �( املاء والذي ي�شكل %�� اأو اأكرث 

املادة اجلافة تتاألف من + n + o� + C + H  عنا�شر معدنية اآخرى . 

اأ�شلها اأو من�شاأوها

ال�شكريات املتعددة

اللجينن

الربوتينات

املتعددة  ال�شكريات   )�
جزاء النباتية طبيعيا ً وهي :  مواد موجودة يف الأ

ال�شليلوز   )�
الهمي�شليلوز   )�

الن�شاء   )�
باأنواعه  البكتني   )�

الكاأيثني   )�

ونتيجة التحلل و التخمر تتحول جميعها اإىل وحدات ب�شيطة بالرتبة و التي ميكن اأن ي�شتفاد منها النبات مرة اآخرى على �شكل كلوكوز 

، فركتوز ، مانوز ، اراينوز ، زايلوز ، رايبوز ، كلوكويورنيك ، كالكرتونيك ، جلوكو�شامني ، كالكتو�شامني .... اإلــــــخ 0

وهذه باأجمعها ينتع�ض بها النخل .

اللجنني   )�
ن�شجة ولكنه يختلف يف تركيبته من نبات اإىل اآخر و اآحيانا ً يف نف�ض النبات تبعا ً لعمر  مادة متوفرة يف النباتات كمكون من مكونات الأ

النبات ومن اأهم �شفاته اأن اللجني حلقي الرتكيب ويحتوي على العنا�شر o� + H + C  وانه : 

. ال�شاخن  املاء  يف  يذوب  ل   .�
. املركزة  املعدنية  حما�ض  الأ يف  ذابة  الأ قليل   .�

. املتعادلة  الع�شوية  املذيبات  يف  يذوب  ل   .�
 .  ) القلوية   ( القاعدية  باملحاليل  يذوب   .�

. نزميي  الأ للتحليل  مقاوم  اللجنني   .�
.   ،  Humus الدبال  تكوين  يف  خا�شية  له  اللجنني   .�

مت�شا�ض املاء  و النخيل عموما ً يحتاج اإىل خوا�ض هذه املادة لتح�شني نوعية الرتبة وزيادة تهويتها مما ي�شبب حرية جلذور النخيل لأ

n + o� + H + C
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و العنا�شر الغذائية املختلفة .

الربوتينات   )�
مينية و التي ترتاوح  حما�ض الأ هي مواد ع�شوية اأ�شا�شية و التي حتتوي على عن�شر النايرتوجني و تتكون الربوتينات من اأرتباط الأ

وهذه    )  L  ( نوع  الداخلة يف تركيب الربوتينات هي من  مينية  حما�ض الأ العديد من املاليني و الأ اإىل  اأوزانها اجلزيئية ب�شعة الف 

حما�ض تتق�شم اإىل ثالثة اأق�شام . الأ

. لي�شني   ، ميثونني   ، �ش�شينت   ، �شريين   ، ليو�شني   ، جالي�شني   ، فالني   ، لننني  الأ عليها  املثال  و  الليفاتية  املجموعة   )�
. فينيل   ، نني  الأ  ، تريو�شني  احللقية  املجموعة   )�

جـ( اأحما�ض اأمينيه Heterocyclic   و املثال عليها الربولني ، والهيدروك�شي برولني و جميع هذه املواد لها تاأثري على قوام الرتبة 

ويدخل يف املادة الع�شوية اي�شا ً املواد التالية : 

 ، الوك�شاليك   ، ال�شرتيك  حام�ض  مثل  الع�شوية  حما�ض  الأ بع�ض  اجلافة  الع�شوية  املادة  يف  يدخل   : الع�شوية  حما�ض  الأ  .�
املاليك.

، املنغنيز  الكال�شيوم   ، ، البوتا�ض  املثال عليها احلديد  املادة اجلافة الع�شوية و  العنا�شر املعدنية يف  اأمالح بع�ض  مالح تدخل  -� الأ

، ..... اإلخ وكذلك الفو�شفات ، و ال�شلفات ، ال�شليكات ، الكلوريدات .

ظروف حتلل املادة الع�شوية يف الرتبة 

عتماد  �. درجة احلرارة : تلعب درجة حرارة الرتبة دورا ً مهما ً يف منو منظم الكائنات املجهرية النافعة و ال�شارة يف الرتبة بالأ
حياء يف الرتبة بالعدد الكايف تعمل على تن�شيط التفاعالت الكيماوية و احليوية وتزيد من  على م�شادر الطاقة يف الرتبة نتيجة لنمو الأ

نها حترر  �شرعتها ب�شكل كبري وبالتايل يح�شل التحلل للمادة الع�شوية يف الرتبة وتزداد مدى اأ�شتفادة النخيل من هذه املواد بعد حتللها لأ

. خرى  الأ املعدنية  الغذائية  العنا�شر  اإىل  اأ�شافة    C ، H ، o ، n
املجهرية يف الرتبة وبالتايل تزيد من  حياء  واأ�شا�شي يف منو الأ يلعب دورا ً مهما ً  الرطوبة يف الرتبة  اأن  املعلوم  الرطوبة : من   .�
اأعدادها وتاأثريها يف تن�شيط التفاعالت الكيميائية و احليوية يف الرتبة وزيادة �شرعتها و بالتايل حتلل املادة الع�شوية اإىل مواد ب�شيطة 

ي�شهل على النبات من امت�شا�شها من خالل اجلذور خ�شو�شا ً العنا�شر املهمة التي يعتا�ض عليها النبات ب�شكل دائم .

املجهرية  حياء  الأ من  خمدرة  و  كثرية  اأنواع  ن�شاط  على  واأ�شا�شي  مهم  دور  تلعب  الرتبة  قلوية  و  حمو�شة  درجة   : احلمو�شة   .�
را�شي  و�شاط احلام�شية بينما يقل ن�شاطها يف الأ pH و على �شبيل املثال الفطريات تنمو ب�شكل اأكرب من البكترييا يف الأ املفيدة ح�شب 

كتينوما�شيت�ض تف�شل �.� – � ( pH ( بينما تف�شل بع�ض اأنواع البكترييا و الربوتوزوا � – � ( pH ( بينما  املعتدلة ، وكذلك فاأن الأ

زوتوبكر ، azotobacter  ل تن�شط عند pH  اأقل من � لذا فحمو�شة الرتبة توؤدي اإىل م�شارات منوات خمتلفة  فعالية بع�ض اأنواع الأ

ح�شب النموات املختلفة و�شمن حدود معينة من احلمو�شة .

 o� اإىل  حتتاج  الرتبة  بكترييا  فاأن  وعموما ً  هوائية  غري  خرى  الأ و  هوائية  املجهرية  حياء  الأ بع�ض  اأن  املعلوم  من   : التهوية   .�
�o  لعمليات  ر�شي ولكنها حتتاج اإىل  خرى كالـ o� ، Co� ، n  يف الهواء الأ لنموها وتكاثرها ولكنها تتاأثر برتاكيز بع�ض الغازات الأ

ك�شدة . وك�شجني للكائنات يزيد من حتلل املادة الع�شوية يف الرتبة نتيجة الأ ك�شدة و اإىل �Co  كم�شدر كاربوين علما ً باأن توفر الأ الأ

النمو النباتي ولذلك تزيد من كمية  من  تزيد  فهي  املجهرية  حياء  لالأ احليوي  الن�شاط  على  دور  املعدنية  مالح  لالأ  : المالح   .�
النبات ومنها  التي بدورها تغذي  و  الغذائية  العنا�شر  زيادة  و  بالتايل زيادتها  و  حياء املجهرية  الطاقة لالأ اأو م�شادر  النباتية  البقايا 

النخيل .

وك�شجني  الأ اإىل  الكربون  ن�شبة   .�
حياة  يف  ومهمه  �شروريه  الن�شبة  هذه  و  بالنايرتوجني  النبات  تغذية  يف  و  الع�شوية  املادة  حتلل  يف  مهما ً  تلعب    C/n ن�شبة  اأن 

النبات.

كيف متيز نوع املادة الع�شوية يف الرتبة 

ميكن متيز ما حتتويه الر�ض من مادة ع�شوية على ما يلي :

. وكميتها  املوجودة  النباتات  نوع   .�
. الرتبة  يف  املوجودة  حياء  الأ طبيعة   .�

. املتوفرة  التهوية  و  ال�شرف  حالة   .�
. مطار  الأ كمية   .�

. احلرارة  درجة   .�
. اخلدمة  عمليات  طبيعة  و  نوع   .�

. ر�ض  الأ طوبوغرافية   .�
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اأهمية املادة الع�شوية يف منو النخيل 

تعترب املادة الع�شوية م�شدرا ً من امل�شادر املهمة للعنا�شر املعدنية بعد حتللها لكي تكون جاهزة حتى يتم اأمت�شا�شها من قبل جذور 

التغذية للنخيل لذا فاأن دميومة جتهيز العنا�شر الغذائية يعتمد على كمية املادة الع�شوية املتوفرة يف الرتبة ودميومتها حيث تعمل 

حتفاظ باملاء وبالتايل اأحتفاظ النخيل بالقدر الكايف من املياه اأو الرطوبة نتيجة توافر  املادة الع�شوية اي�شا ً من زيادة قدرة الرتبة لالأ

حتفاظ باملاء نتيجة ت�شربها باملاء لذا فاملاده الع�شوية  اللجنني وال�شليلوز وال�شكريات و الدهون و الربوتينات اإلتي لها القابلية على الأ

تزيد من مقاومة الرتبة للجفاف بالتايل نقلل من جفاف النخيل علما ً باأن املادة الع�شوية تزيد من تهوية تربة ب�شتان النخيل و بالتايل 

�شتفادة من الرتبة و عنا�شرها ب�شكل كبري . تعطى حرية احلركة للجذور لالأ

�شمدة الع�شوية  بع�ض التحاليل لالأ

كغم مادة ع�شويةكغم ماءكغم Kكغم �poكغم  nطن �شماد ع�شوي 

����0��0.��زبل بقر
�����0��0زبل غنم
����0��0.��زبل خيل
�0�0�0��0��0زبل دجاج

���0�0�0��0�شماد جماري
-----------�0�0�0ق�ض حبوب

ومن اجلدول يظهر اأن املادة الع�شوية يف زبل الدجاج عالية جدا ً ويليه زبل الغنم وبعده زبل اخليل و من ثم زبل البقر كما و يعترب 

�شماد املجاري وقـ�ض احلبوب بنف�ض درجة زبل الدجاج .

كيفية ح�شاب املادة الع�شوية يف الرتبة 

اإذا اأ�شفنا للرتبة طن من مادة ع�شوية نباتية عر�شه للتخمر فاأن الدبال الذي ينتج هذه الكمية هو التايل :

. وزنها  ن�شنف  اأي  رطبه  متخمره  ع�شويه  مادة  وزنها  من   �0% تعطينا  ع�شويه         مادة  كغم   �000
X �0  = �00 كغم    مادة ع�شوية متخمرة رطبه تعطي �0 % من وزنها مادة   �000

�00     

ع�شويه متخمره ن�شف رطبه اأي حوايل ثلثني وزنها .

X �0   = ��0 كغم ماده ع�شويه ن�شف رطبه يعطى �0 % من وزنها ماده    �00
�00      

ع�شويه جافه .

��� =  X �0 ماده ع�شويه متخمره جافه يعطي �0 % من وزنها دبال ثابت اأي   ��0
�00     

. وزنها  من   �/�
�.�� =  X �0 كغم دبال نايت تعطى �0 % من وزنها احما�ض ع�شويه .  ���

�00     

��.�   =   X �0 كغم   ��
�00    

اأذن فاألطن الواحد من من املادة الع�شوية النباتية التي ت�شاف اإىل الرتبــة تعطينا و�شط بحدود ) � – � ( كغم اأحما�ض ع�شوية .

التمور الع�شوية اأكرث تكلفة من تلك التقليدية 

التمور الع�شوية تعتمد اأكرث تكلفه من نظرياتها التقليدية و التي اأخذت اأ�شعارها بالتناق�ض لعدة اأ�شباب .

 ، امل�شاحات   ، عاملة  اأيدي  من   ( املتغرية  و  الثابتة  الزراعية  املدخالت  ارتفاع  نتيجة  �شهر  اعلى  الع�شوية  التمور  اإنتاج  تكاليف   .�
عدم اإمكانية حتقيق اأقت�شاديات احلجم .

. الطلب  بحجم  مقارنة  حمدودة  الع�شوية  التمور  اإمدادات   .�
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اللزامي  الف�شل  نتيجة  تكاليفها  ارتفاع  اإىل  الع�شوية  التمور  من  ن�شبيا ً  ال�شغرية  و  املحدودة  للكميات  احل�شاد  بعد  ما  عمليات   .�
من التمور الع�شوية و التمور التقليدية و خا�شة اثناء التوظيب و الت�شيع و النقل .

. الع�شوية  للتمور  التوزيع  و  الت�شويق  �شل�شلة  كفاءة  عدم   .�
. الت�شويق  عملية  يف  وا�شحا ً  اإعالميا ً  خلال ً  هنالك  اأن  ال  الع�شوية  التمور  على  الطلب  تزايد  من  بالرغم   .�

. دائمة  ب�شورة  الرتبة  خ�شوبة  لزيادة  الع�شوي  بال�شماد  الرتبة  دعم  يجب   .�

�شيانة البيئة 

 ، تكييفها  و  الرتبة  تكوين  حيث  من  البيئي  النظام  ل�شيانة  جيدة  ظروفا ً  يوفر  الطبيعية  املوارد  على  الع�شوية  الزراعة  تاأثري  اأن 

وتثبتها ، واإعادة ا�شتخدام املاء العادي و اأمت�شا�ض الكربون و دوران العنا�شر الغذائية  ، التلقيح وتقليل ما اأمكن من التلوث .

فوائد الزراعة الع�شوية يف بيئة النخيل 

-: الرتبة   .�
. الرتبة  قوام  حت�شني  يف  ت�شاهم  الع�شوية  الزراعة  اأن   )�

. املياة  و  باملغذيات  حتفاظ  الأ و  الطاقة  من  تزيد  كذلك  و  الغذائية  العنا�شر  دوران  من  تزيد  الع�شوية  الزراعة  اأن   )�
. املعدنية  �شمدة  الأ عن  التعوي�ض   )�

. التعرية  لقوى  الرتبة  تعر�ض  من  تقلل   )�
. الرتبة  يف  البيولوجي  التنوع  اإزدياد   )�

. املزرعة  من  م�شتمرة  و  حمدده  موارد  من  اأ�شا�شية  غذائية  عنا�شر  من  الرتبه  تفقده  ما  تعوي�ض   )�
. نتاجية  الأ زيادة  على  ي�شاعد  مما  الغذائية  العنا�شر  خ�شائر  من  قالل  الأ  )�

مر. الأ لزم  اأن  بالعنا�شر  الع�شوي  ال�شماد  دعم  ميكن   )�

والنخيل جمموعة اجلذري و اخل�شري داعم لعملية حت�شني الرتبة ملا يقوم به من عمليات زراعية وف�شلجيه وكيميائية .

 : املياة   .�
اأن الزراعة الع�شوية حتافظ على �شالمة املياة من التلوث خ�شو�شا ً املياة اجلوفية و التي تعترب من املياة امل�شتدامة .

الهواء:  .�
للهواء. امللوثة  الكيماوية  املواد  اإىل  الحتياج  يقلل  وبذلك  املتجددة  غري  الطاقة  ا�شتخدام  من  تقلل  الع�شوية  الزراعة  اأن   )�

على  الع�شوية  الزراعة  قدرة  خالل  من  احلراري  �شرار  الأ و  الدفيئة  تاأثريات  من  تخفيف  على  تعمل  الع�شوية  الزراعة  اأن   )�
ا�شتيعاب الكربون يف الرتبة 

 اأن خرباء الزراعة الع�شوية و العاملني فيها يدركون باأن التنوع البيولوجي مهم لذلك فهم يف�شلون .

. املختارة  �شناف  لالأ ال�شليمة  البذور   .�
. مرا�ض  لالأ املقاومة  و  اجليدة  التقليدية  ال�شاللت   .�

. الزراعي  نتاج  لالأ الالزمتني  الطاقة  و  للمغذيات  مثل  الأ الدوران  يكون  حتى  احليوانات  و  النباتات  من  متنوع  نظام  خلق   .�
. ال�شليمة  الربية  للحياة  جيدة  حياة  يخلق  البيئي  النظام  طبيعة  على  املحافظة  اأن   .�

متور ع�شويه 
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الف�شل الثاين ع�شر

وقاية النخيل

جل حماية النخيل ب�شكل عام و ميكن اأجمال  جل وقاية النخيل فهنالك اأمور كثرية ل بد للمزارع اأو املهند�ض الزراعي الهتمام بها لأ لأ

ذلك مبا يلي:- 

الوقاية 

                                                                                                                    

     

نظافة النخلة

اأ . التكريب 

ب . اإزالة الف�شائل 

ج . اإزالة الرواكيب

املالم�ض  ال�شعف  قــ�ــض   . د 

ر�ض  لالأ

نظافة الرتبة

اأ . العزق 

حتريك  و  الــتــهــويــة   . ب 

الرتبة 

حتوطات لزمة

للف�شائل  ال�شماح  ــدم  ع  .1

الغريبة .

يجب  البينية  الــزراعــة   .2

احل�شرات  جتلب  ل  اأنها  �شمان 

امل�شببة حل�شرات النخيل.

مكان  يف  �شمدة  الأ اإبعاد   . ج 

بعيد .

د. رفع ال�شعف املقطوع

املكافحة

بـــاملـــواد  بــالــتــعــقــيــم   .1

املعقمة .

املــبــيــدات  ا�ــشــتــخــدام   .2

مـــرا�ـــض و  املــتــخــ�ــشــ�ــشــة لـــالأ

احل�شرات و القوار�ض 

اأفات النخيل 

    

 

احل�شــــــــــــــــــــــرات 

الدوبا�ض   )�
احلمرية   )�

ال�شاق  حفار   )�
ال�شاق. حفار   )�

الغبار  عنكبوت   )�
الق�شرية  احل�شرة   )�

. الوحيد  القران  ذات  اخلنف�شاء   )�
احلمراء  ال�شو�شة   )�

الفطريات

البيو�ض   )�
النخيل  طلع  خيا�ض   )�

التفحم   )�
ال�شوداء  اللفحة   )�

) البلعات   ( الدبلوديا   )�
النخلة  راأى  انحناء   )�

) املجنونة ( 

) � (  البيو�ض

الفطر امل�شبب : فيوزمي اوك�شبوريوم البدن�ض 

عرا�ض  الأ

.  ) ال�شعفه  جميع   ( وراق  الأ و  اخلو�ض  و  �شواك  الأ · ابي�شا�ض 
. اأيام  ب�شع  خالل  جميعها  ال�شعفه  و  اخلو�ض  · موت 

. موته  بعد  ال�شعف  على  �شوداء  بقع  · ظهور 
. ال�شاق  ظهر  على  قرح  ظهور  – و  النخلة  اأن�شجة  · موت 
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العدوى اأو الناقل 

امللوثة     الف�شائل   .� الرياح                .� املاء              .� الرتبة            .�

الفطر ينقل من اجلذور ) املر�ض و عائي (

�شابة مبر�ض البيو�ض     �شكل يو�شح هالك النخيل من الفطر امل�شبب ملر�ض البيو�ض    �شكل يو�شح مدى الأ

الوقاية 

امل�شاب. النخيل  واإحراق  تلف   .�
التكريب (   ( ال�شعف  قطع  بعد  معقمة  مادة  باأي  التعقيم   .�

. مهات  الأ من  الف�شائل  ف�شل  بعد  التعقيم    .�
. الزراعي  احلجر  على  التاأكيد   .�

. باملر�ض  موؤبوءة  دول  من  ف�شائل  ا�شترياد  من  متناع  الأ  .�

) � ( خيا�ض طلع النخيل 

الفطر امل�شبب هو الفطر ماكونيلي �شكاتي : يظهر املر�ض يف اآباط ال�شعف يف ال�شتاء اأو الربيع .

عرا�ض  الأ

. منفتحة  الغري  الطلعة  غالف  على  داكنة  بنية  بقع  · ظهور 
. �شفاف  اللون  اأ�شفر  للطلعة  الداخلي  · ال�شطح 

اللون  بنية  · النورات 
. مقبولة  غري  رائحة  و  اللون  بنية  · ال�شمارخ 

الع�شارة. كل  ميت�ض  الفطر  لن  وذلك  وموتها  الطلع  · جفاف 
الطلعة. موت  بعد  حيا  يبقى  · الفطر 
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الوقاية 

. امل�شابة  العراجني  و  الطلع  قطع   .�
 . الراأ�ض  تنظيف   .�

. الربيع  اأوائل  و  ال�شتاء  اأثناء  النخلة  متابعة   .�
. مطهره  مبادة  اأخرى  و  فرتة  بني  التعقيم   .�

: التالية  باملواد  النخلة  را�ض  ر�ض   : املكافحة   .�
النحا�ض  كربيتات   )�

كالون   / غم   � بنليت   )�
كالون   / غم   � باف�شتني   )�

) � ( التفحم الكاذب 

امل�شبب الفطر املعروف كرافيول فيونك�ض و الذي ي�شيب النخيل يف املناطق الرطبة 

عرا�ض : الأ

. الن�شل  على  و  ال�شفلية  و  العلوية  ال�شعف  ب�شرة  حتت  �شغرية  · بقع 
�شوداء   ) قرح  �شكل  على   ( لال�شبورات  حامله  اأكيا�ض  · ظهور 

. الفطر  بذور  حامله  بي�شاء  �شعريات  عن  كيا�ض  الأ هذه  · انتفاخ 
. ا�شفر  بلون  و  تن�شر  باملاء  ر�شها  · عند 

املكافحة  

. حرقه  و  ال�شعف  قطع   )�
بنليت  الفطري  باملبيد  ر�شه   )�

) � ( اللفحه ال�شوداء ) املجنونة ( 

مرا�ض املهمة و اأن التماهل معه قد يوؤدي اإىل هالك النخلة الفطر امل�شبب : ثالوب�ش�ض و هو نوعني :  وهو من الأ

اندوكونيديا  بي�ض  الأ ال�شنف   .�
. كالميدو�شبور  �شود  الأ ال�شنف   .�

                    موت الق�شم القمة نتيجة تف�شي مر�ض اللفحة ال�شوداء              �شعف م�شاب باللفحة ال�شوداء من القمه الناميه 
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عرا�ض  الأ

.  ) حرق   ( ال�شعف  على  منتظمة  غري  �شوداء  بقع  ظهور   .�
. ال�شعف  ت�شوه   .�
. الطلع  ا�شوداد   .�

. النامية  القمة  ي�شيب   .�
. الراأ�ض  التفاف   .�

املكافحة  

لنيت   + بنليت  الفطري  باملبيد  النخلة  ر�ض   �-

اللفحه ال�شوداء والتي تو�شح ت�شوه ال�شعف اجلديد وا�شوداد اآطراف الف�شل

) � ( مر�ض الدبلوديا ) البلعات ( 

الفطر امل�شبب : دبلوديا فيتوكم : ي�شيب املزارع املهملة وخ�شو�ض الف�شائل .

عرا�ض  الأ

. الف�شائل  يف  البعيد  ال�شعف  موت  وبعدها   ) القلب   ( القمة  من  القريب  ال�شعف  هالك   �-

. �شم   �0 –  �� بني  ما  طولها  �شمراء  خطوط  ال�شعف  على  فيظهر  الكبرية  �شجار  الأ  �-

ا�شكال تو�شح مر�ض الدبلوديا اأو البلعات
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املكافحة 

. النخيل  اأ�شجار  اأو  الف�شائل  جرح  عدم   �-

. التكريب  عملية  بعد  معقمة  مبادة  التعقيم  عملية   �-

. اجلفاف  عملية  منع  و  الري  عملية  تنظيم   �-

. املوؤبوءه  الدول  من  الف�شائل  ا�شترياد  منع   �-

. فطري  مببيد  املكافحة   �-

) � ( النهيار ال�شريع 

امل�شبب غري معروف 

عرا�ض  الأ

ذبولها  اأو   ) الثمار  نق�ض   ( الثمار  فقدان   �-

النخلة  ذبول   �-

الدكن  حمر  الأ اللون  اإىل  ال�شفلي  ال�شعف  لون  وحتول  القبلة  �شعف  �شحوب   �-

الداخلي  ثم  ال�شفلي  ال�شعف  هالل   �-

الف�شائل  موت   �-

) � ( مر�ض انحناء را�ض النخلة 

يعتقد امل�شبب ) الفطر تيلو ب�شب�ض بارادوك�شا اأو بوتري دبلوديا بروم ( 

عرا�ض  الأ

القلب  عند  ال�شعف  لون  اأختفاء   .�
اخلو�ض  على  جتعدات   .�

حمر  الأ اللون  اإىل  ال�شعف  لون  تغري   .�
التدريجي  باملوت  النخلة  تبداأ   .�

باأجمعه  النخلة  را�ض  ميل   .�

املكافحة

�شجار النخيل  - املراقبة احلثيثة لأ

- قلع و حرق هذا النوع من النخيل 

- عدم ا�شترياد ف�شائل من الدول املوبوءة

) � ( مر�ض تعفن اجلذور 

omphalia pigmentata امل�شبب

عرا�ض :  الأ

�شجار نتيجة اأ�شابة اجلذور و عدم قدرتها على األمت�شا�ض املياه و املواد الغذائية من الرتبة . �شحوب على الأ

مر�ض القلب املائل اأو

املنحنى اأو اأنحناء الراأ�ض
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مرا�ض الهامة التي تنت�شر ب�شدة خا�شة عند زراعة الف�شائل و هو يوؤدي ملوت ن�شبه كبرية من الف�شائل املنزرعة  يعترب هذا املر�ض من الأ

 millaria mellea ، Fusarium sp ، rhizoctonia sp ، pythium : و ي�شرتك يف اإحداث جمموعة من الفطريات اأهمها اأنواع

.  ،  sp ، Macrophomina sp ، Diplodia sp

�شابة . كما اأن اجلروح احلادثة يف  خرى . هذا و ت�شاعد ملوحة مياه الري و الرتبه يف زيادة �شدة الإ و العديد من كائنات الرتبة الأ

الف�شائل عند النقل تعترب مداخل جيدة لهذه الفطريات .

�شابة بهذا املر�ض  واأهم اأعرا�ض الإ

. الف�شائل  وموت  جفافها  و  الف�شائل  اأوراق  اإ�شفرار   .�
تاآكلها  و  اجلذور  تعفن  نتيجة  امل�شابة  الف�شائل  اقتالع  �شهولة   .�

. �شود  الأ اأو  البني  باللون  الداخلية  اأوعيتها  تلون  و  اجلذور  حتلل   .�

واأهم طرق مكافحة هذا املر�ض 

 ) جم   �  ( ثريام  فيتافك�ض   )   ( ريزولكــــــ�ض   +  ) جم   �  ( بنليت  مثل  املنا�شبة  الفطرية  املطهرات  حماليل  يف  الف�شائل  غمر   .�
+ ريزلك�ض ) � جم ( اأو توب�شني اإم . � ) �جم ( + ريزولك�ض ) � جم ( لرت ماء حيث تتم معاملة الف�شائل بالغمر �� ق قبل الزراعة 

�شجار مروية املعاملة و  مبا�شرة كما ميكن ري اجلور بعد الزراعة بــ �� يوم خللق منطقة حماية حول اجلذور اجلديدة على اأن تكون الأ

ر�ض بها ن�شبة رطوبة منا�شبة . الأ

. اأخرى  مرة  الزراعة  قبل  لل�شم�ض  وتركها   ، احلي  باجلري  اجلور  تطهري  و  املزرعة  خارج  منها  التخل�ض  و  امليتة  الف�شائل  قلع   .�
. ملوثة  متاما ً  متحللة  بلدية  اأ�شمدة  ا�شتخدام  و  ال�شتوية  اخلدمة  عمليات  اأثناء  اجلذور  جرح  عدم  مراعاة   .�

  Dry Bone Disease العظم اجلاف  ) � (

م�شبب املر�ض 

الدقه  وجه  على  املر�ض  م�شبب  ليعرف   )�
املر�ض  لت�شبيب  كبري  دور  ال�شاخنه  للرياح  اأن  يعتقد   )�

باملر�ض  تاأثرا ً  الن�شيج  يجف  حيث  متوت  و  �شابة  الأ ت�شبب  بكترييا  ت�شببه  مر�ض  نتيجة  يكون  قد   )�

عرا�ض  الأ

�( ظهور خطوط اأو بقع كبرية على جريد النخيل و على اخلو�ض عري منتظمة ال�شكل وذات اأطوال خمتلفة ومتور نهاياتها بحافات 
ذات لون بني داكن اأو حممر 

اجلاف  بالعظم  و�شبيه  امللم�ض  وناعم  اللون  ابي�ض  �شطحها  ي�شبح  اخلطوط  هذه  جفاف  عند   )�
�شم   0.� وقطر  اأكرث  اأو  �شم   �0 اإىل  �شنتيمرتات  ب�شع  من  يرتاوح  اخلطوط  هذه  طول   )�

املكافحة 

ن تاأثريه ل ي�شتحق املكافحة . لتوجد طريقه معينه ملكافحة هذا املر�ض لأ

�شورة تو�شح معامل مر�ض العظم اجلاف على �شعف النخيل 
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) �0 ( مر�ض تعفن الثمار 

م�شبب املر�ض : فطريات متعددة وبها 

  Cladosporium                اأ( كالدو�شبوريوم

     aspergillus                     ب( ا�شربكل�ض

   pencillum                              جـ( بن�شليم

     Yeasts                                  ء( خمائر

  Helminthosporium                        هـ( هلمنثو�شبوريوم

                 Citromyces                        و ( �شرتوماي�شي�ض

  Macrosporium                               ز ( ماكرو �شبوريوم

واهم امل�شببات النوع ا�شربكل�ض 

�شوره تو�شح مر�ض تعفن الثمار

املكافحة 

. الواحد  العذق  داخل  التهوية  زيادة   )�
. اخلف  لعملية  للعذق  الو�شطية  ال�شماريخ  قطع   )�

. الهواء  يدخل  بحيث  الواحد  ال�شمروخ  حبات  تخفيف   )�
. القطف  داخل  �شلكيه  حلقات  عمل   )�

. منخف�شة  حرارة  درجة  وحتت  معقمه  و  نظيفه  اأماكن  يف  الثمار  تخزين   )�

  Crossuts Desease مر�ض القطع الثلجي على جريد النخل ) �� (

امل�شبب : خلل ف�شيولوجي يف جريد النخلة يحدث نتيجة .

. فيها  النمو  �شرعة  �شغط  نتيجة  الرقيقة  ال�شعف  قواعد  اأن�شجة  يف  متزق   )�
. الرياح  حركة  بفعل  ميالنه  و  ال�شعف  التواء  اإىل  ال�شبب  يعود  قد   )�

. املغني�شيوم  عن�شر  يف  نق�ض  اإىل  ال�شبب  يعود  قد   )�
�شق  وجود  اأو  داخلية  فجوات  وجود  نتيجة  احلامل  اأن�شجة  يف  خلل  وجود  اإىل  ال�شبب  يرجع  فقد  الهرمون  حامل  حالة  يف  اما   )�

... اإلخ مما يوؤدي اإىل الك�شر 

عرا�ض  الأ

العرجون  حامل  اأو  النخل  جريد  قواعد  قرب  يحدث  مر�ض   .�
ال�شعفه  لنحناء  يوؤدي  ال�شعف  قواعد  على  احلجم  خمتلفة   � حرف  �شكل  على  قطع   .�
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الك�شر  اإىل  يوؤدي  قد   .�
احل�شرات  اأو  باملر�ض  �شابه  الأ اأو  امليته  ن�شجة  الأ من  خاليا ً  و  نظيفا ً  القطع  مكان  يكون   .�

. منها  الفطرية  خ�شو�شا ً  غريبة  لنموات  مكانا ً  الك�شر  اأو  ال�شق  هذا  يكون  قد   .�

املكافحة 

احل�شا�شة  �شناف  الأ زراعة  جتنب  يجب  لذا  ف�شيولوجية  حالة  نه  لأ مرا�ض  الأ من  النوع  لهذا  مكافحة  حاليا ً  توجد  ل   )�
ال�شعف  الياف  لتقوية  املغني�شيوم   Mg عن�شر  ن�شبة  زيادة  ميكن   )�

�شورة تو�شح مر�ض القطع الثلجي على قواعد �شعف النخيل 

احل�شرات 

  ommatissus binotous الدوبا�ض   .�
اأ  ( من احل�شرات املهمة يف ب�شاتني النخيل 

ب( البيو�ض ذات لون اخ�شر فاحت اإىل ابي�ض م�شوب ب�شفرة 

ج( بياتها ال�شيفي � �شهور ) مار�ض اإىل اأيلول ( اأما البيات ال�شتوي فهو � �شهور )  

    كانون اأول – نهاية كانون ثاين ( 

د( احلورية لونها بني فاحت اإىل اخ�شر مع خطوط داكنه على ظهرها و لها خرطوم     

     ثاقب و ما�ض لتم�ض الع�شارة و لها ) � ( اأطوار 

��0 بي�شة يف  البي�ض يف اخلو�ض  اآلة مدببة لفرز  نهايتها  �شوداء و يف  – خ�شراء م�شفرة و على ج�شمها بقع  الكاملة  هـ( احل�شرة 

الفرزه.

و(  ظهور قطرات حلوه ) ع�شلية ( على ال�شعف 

ح�شرة دوبا�ض النخيل 
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الوقاية املكافحة 

النخلة  خلدمة  الزراعية  بالعمليات  الهتمام   )�
الفه  لهذه  اأعداد  – برتبية  البيولوجية  املكافحة   )�

% ر�ض   �0 اكتلك   ، %  �� ماليثون   ، – نوجو�ض  الكيماوية  املكافحة   )�

 Batrachrdra amydraula احلمرية    -  �

ملمرت   �� حوايل  طولها  �شغرية  فرا�شة   )�
 ) الثمار  عقد   ( العقد  و  التلقيح  عملية  بعد  يبداأ  ن�شاطها   )�

. ا�شمر  لونهم  اجلناحان  اأما  قهوائية  بقع  ذات  و  بي�شاء  بحرا�شف  مك�شوان  الماميان  جناحاها   )�
م�شفر  – ابي�ض  البي�ض  لون   )�

اأجيال  ثالثة  للح�شرة   )�

ال�شابة بح�شرة احلمرية 

عرا�ض  الأ

منت�شف  اأو  القمع  يف  �شغرية  ثقب  بعمل   ، الرطب   ، اخلالل   ، اجلمري  طور  يف  باللحم  القمع  الت�شاق  نقطة  عند  الثمار  مهاجمة   )�
الثمرة ، حيث متت�ض ع�شارة الثمرة مما يوؤدي اإىل الذبول .

. الثمار  ت�شاقط   )�
. %  �0 اإىل  ت�شل  باحلا�شل  ج�شمية  خ�شارة  اإىل  توؤدي   )�

املكافحة 

. الزراعية  بالعمليات  العناية   �-

 ) النوجو�ض   ، املالثيون   ( باملبيدات  املكافحة   �-

  palm steam borer : حفار ال�شاق )�(

  preudophils testaceus ا�شم احل�شرة

جنحة  الأ غمديه  ح�شرة   )�
ابي�ض  زغب  يك�شوها  و  غامق  قهوائى  احل�شرة  لون   )�

اأ�شطواين  �شكل  وذا  اللون  ابي�ض  البي�ض   )�
ملاع  �شائل  مع  بني  لونها  يرقات  عن  البي�ض  يفق�ض  اأ�شبوعني  وبعد  النخلة  جذع  على  ال�شعف  اأعقاب  على  البي�ض  احل�شرة  ت�شع   )�

�شابة يف الب�شاتني املهملة . ت�شتد الإ
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املكافحة و الوقاية 

للب�شتان  اليومية  املالحظة   )�
التعقيم  و  اجليد  التكريب   )�

 : باملبيدات  املكافحة   )�
املاليثون   .�
النوج�ض   .�

ح�شرة حفار �شاق النخيل 

         

         يرقات حفار �شاق النخيل واآثار                        �شاق نخله م�شاب بحفار �شاق النخيل 

     احلفر على كربة �شعف النخيل 

 

 :  Fruit stalk Borer حفار العذوق ) � (

ليبيدوبرتا  رتبة  من    )  oryctes spp ) o .elegens of o.so

. �شغري  قرن  نثى  ولالأ الراأ�ض  مقدمة  يف  معكوف  طويل  قرن  للذكر  ملمرت   �� طولها   ) خنف�شاء   ( الكاملة  ح�شرة   )�
. �شفل  الأ نحو  متجهة  قوية  فم  اأجزاء  و  قوية  اأرجل  ولها  ملمرت   �0 حوايل  طولها  الريقة   )�

ن�شجة ) اأن�شجة النخيل ( م�شببة حفر لتتغذى  �( لها القابلية للحفر يف الرتبة اإىل اأن ت�شل اإىل اجلذور ولها القدرة على حفر الأ
على ع�شارة النخيل و تعمل اأي�شا ً اأنفاق على �شاق النخيل اأو اأخاديد اأو قد ت�شبب اأي�شا ً ك�شر ال�شعف .

انثى ) بالغة ( حلفار عذق النخيل                             يرقه حلفار عذق النخيل 
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املكافحة و الوقاية 

. معقمة  غري  ع�شوية  اأ�شمدة  اأو  خملفات  من  النخلة  حول  ملا  التامة  النظافة   .�
: التالية  باملواد  ال�شحيح  التكريب   .�

. كاربايل  املبيد  ·  ا�شتخدام 
.   BHC املبيد  · ا�شتخدام 

. املالثيون  اأو  النوجو�ض  املبيد  · ا�شتخدام 
. ال�شوئية  امل�شائد  · ا�شتخدام 

ا�شرار ح�شرة حفار العذوق 

�شابة يرقات دودة طلع النخيل  اثار الأ

) � ( خنف�شاء طلع النخيل

.   Coleoptera رتبة  من  ح�شرة   )�
. مليمرتات   � طولها  اللون  بنية  احلجم  �شغرية  خنف�شاء   )�

. ليلية  حركتها  و  النخيل  طلوع  اأكيا�ض  يف  خا�شة  و  اآذار  �شهر  يف  تن�شط   )�
. مبجاميع  الطريان  على  القابلية  لها   )�

. احلا�شل  على  يوؤثر  مما  حمتوياتها  بقر�ض  املوؤنثة  زهار  لالأ اأ�شرار  ت�شبب   )�
\

املكافحة و الوقاية 

حوله  وما  للنخيل  التامة  النظافة   .�
التعقيم  مع  الزراعية  بالعمليات  العناية   .�

: التالية  باملبيدات  املكافحة   .�
اأ. بريمييفو�ض ميثايل �0 % 
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ردن – موجودة باخلليج  هذه احل�شرة غري موجودة يف الأ

  oligonychus afrasiaticus عنكبوت البلح ) � (

ملمرت   0.� –  0.� طولها  متو�شط  ح�شرة   .�
 ) اخلو�ض   ( ال�شعف  �شطح  على  يعي�ض   .�

. الغبار  بينها  يتجمع  كثيفة  بخيوط  �شماريخه  يغطي  و  عليه  ويتكاثر  البلح  ي�شيب   .�
النباتية  للبلح نتيجة امت�شا�ض احل�شرة الع�شارة  الثمار ي�شغر حجمها و تظهر عليها بقع �شوداء وتقل بذلك القيمة الغذائية   .�

يف الثمار .

. الوردي  حمر  الأ اإىل  اللون  يتغري  الثمار  قمع  عند   .�
. فلينية  الثمرة  اأن�شجة  ت�شبح  بحيث  للبلح  �شمور  مع  الثمار  ق�شرة  ت�شقق   .�

. عديدة  اأجيال  لها  احل�شرة  هذه   .�

 

ح�شرة عنكبوت الغبار                                                                 ثمار م�شاب بعنكبوت الغبار    

املكافحة و الوقاية 

حوله  وما  للنخيل  التامة  النظافة   )�
التعقيم  مع  الزراعية  بالعمليات  العناية   )�

 -: التالية  باملبيدات  املكافحة   )�
لرت   / �شم   � –  0.� ومبعدل   �00 نريون   .�

لرت   / �شم   �.� –  � مبعدل   �� كيت    .�
يوم   �� كل  الر�ض  عملية  تكرار  مراعاة  مع  بروموبروبيوليت    .�

) � ( عنكبوت النخيل الكاذب 

ملم   0.�� نثى  الأ طول  متو�شط  �شغري  عنكبوت   .�
املوؤخرة  يف  بروز  للذكر   .�

التكاثر  قليل  و  احلركة  بطئ   .�
ال�شعف  خو�ض  �شطح  على  يعي�ض   .�

اقت�شادية  اأهمية  له  لي�شت   .�

) � ( احل�شرة الق�شرية البي�شاء 

ال�شم العلمي للح�شرة paratoria blanchardii  من رتبة هو موبرتا 

كب�شولة  بها  حتيط  و  �شفافة  �شبة  ق�شرتها  و  وردي  لونها  ال�شكل  بي�شاوية  ح�شرة   .�
تفق�ض  حتى  الكب�شولة  داخل  حولها  البي�ض  ت�شع   .�
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ال�شميكة  الق�شرة  تكون  حتى  مادة  تفرز   .�
اللون  بي�شاء  و  �شميكة  الذكر  اأما  �شفافة  �شبه  نثى  الأ ق�شرة   .�

عام  ب�شكل  ال�شعف  ت�شيب   .�

املكافحة 

حرقه  و  امل�شاب  ال�شعف  قطع   .�
املعدنية  بالزيوت  املكافحة   .�

�شكل يو�شح منو حل�شرة الق�شرية البي�شاء بارليتوريا على �شعف النخيل

) � ( �شو�شة النخيل احلمرا 

  rhynchophorus ferrugineus ا�شم احل�شرة العلمي

النخيل  اآفات  اخطر  من   .�
مامي  الأ البوز  بدون  ملم   �0 طولها  ال�شو�شة   .�

 ) النخيل  اأ�شناف   ( النخيل  اأنواع  كافة  ت�شيب   .�
لالحمرار  املائل  األبني  اأو  بال�شفرة  امل�شوب  احمر  لونها   .�

�شرار  الأ عن  امل�شوؤول  هو  الريقة  الطور   .�
خمتلفة  اجتاهات  يف  اأنفاق  حمدثه  النخيل  اأن�شجة  على  بالتغذية  تبداأ  البي�ض  من  خروجها  عند  الريقات   .�

ملم   �� –  �0 حينها  يبلغ  و  ن�شوجها  ليكتمل  يوم   �0 –  �0 اإىل  حتتاج  الريقة   .�
لل�شاق  اخلارجي  ال�شطح  على  اأنفاق  حتفر   .�

حزيران  و  مار�ض  بني  ما  وكذلك   ) اأول  كانون  و  ثاين  ت�شرين   ( ن�شاطها  فرتة   .�

عرتا�ض  الأ

واإهرتاء قواعد الكرب و اأجزاء من ال�شاق  تهتك   )�
م�شودة  بنية  اأو  بي�شاء  اإىل  بنية  لوان  الأ خمتلفة  جالتينية  اإفرازات  خروج   )�

 ) تعفن   ( كريهة  رائحة   )�
اأطرافه  جفاف  و  ال�شعف  لون  �شحوب   )�

الكرب  قواعد  يف  ثقوب  و  العذارى  بيوت  وجود   )�
احل�شرة  عمل  نتيجة  ن�شارة  وجود   )�

 ) النامية  القمة   ( القلب  ي�شاب  عندما  الراأ�ض  موت   )�

ح�شرة �شو�شة النخيل احلمرا 
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املكافحة  

التعقيم  و  بالتكريب  العناية   .�
املخلفات  كذلك  و  ب�شدة  امل�شابة  �شجار  الأ حرق   .�

 ) معقمه  مواد   ( �شابه  الأ من  حتميها  مبواد  الف�شائل  قطع  مكان  حماية   .�
م�شابة  ب�شاتني  من  ف�شائل  �شراء  عدم   .�

 -  : التالية  باملبيدات  املكافحة   .�
اأ. ا�شتخدام املبيد فو�شتوك�شني ) � – � قر�ض ( يف احلفر 

بي�ض مع قطعه من الليف على احلفر بعد ا�شتخدام املبيد ملنع الغاز  �شمنت الأ ب. ا�شتخدام م�شحوق اجلري و الأ

ج. ا�شتخدام املبيد ريجنت 

د. امل�شائد الفرمونية و املتكونة من :- 

واحد  كجم   ) كرمون   ( خمرية   + دب�ض  اأو  · متر 
واحد  حجم   ) ا�شتيت  اثيل   ( ع�شوي  · مذيب 

 ) نانول   � – ميثابل   �0 نانول   � – ميثيل   ( · الفرمون 
. الفعالة  املادة  من  غم   �00 على  · ي�شاف 

اأو ا�شتخدام الطعوم اجلاذبة و املتكونة من 

املهرو�ض  العنب  اأو  ال�شكر  ق�شب  من  كغم   �  )�
ا�شود  ع�شل  غم   �00  )�

خمرية  غم   �  )�
ماء  لرت   �.�  )�

يرتك هذا اخلليط ملدة كافية لكي يتخمر 
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الف�شل الثالث ع�شر

ردنية رقم �� / ��00 متطلبات عالمة اجلودة الأ

للخالل احللو ) الب�شر ( و الرطب 

املجال   .�
يخت�ض هذا املتطلب باملتطلبات الواجب توفرها يف اخلالل احللو ) الب�شر ( و الرطب اللذان يعتربان اأحد منتجات النخلة الو�شطية 

قبل الن�شوج الكامل .

التعاريف  .�
غرا�ض هذا املتطلب ت�شتخدم التعاريف التالية :  لأ

مرحلة  دون  ال�شماريخ  بقطع  جتمع  التي    phoenix dectylefra امل�شماة  النخيل  �شجرة  ثمار  وهي   : ب�شمروخ   ) ب�شر   ( خالل 

الرتطيب ) الرطب ( وهي ذات لون اأ�شفر اأو اأحمر متجان�ض بالكامل .

خالل ) ب�شر ( مفرد : وهي الثمار التي مت نزعها من �شماريخها بعد عملية القطف دون اأن تدخل مرحلة الرطب و هي ذات لون اأ�شفر 

اأو اأحمر متجان�ض بالكامل .

الرطب : هي ثمار �شجرة النخيل امل�شماة phoenix dectylefra    ال�شليمة النظيفة و التي ) حتولت ن�شف �شكرياتها الثنائية اإىل 

نفرتيز باأعلى درجاته ( .  اإىل اأحادية و التي يكون فيها ن�شاط اإنزمي الإ

الت�شنيف   .�
القاب�شة مثال عليها  املواد  % واخلالية من   �0 اإىل  ال�شكروز ( و الذي ي�شل  ال�شكر فيه )  الب�شر ( ح�شب تركيز  ي�شنف اخلالل ) 

الربحي و اجلبجاب ....

ت�شنف الرطب ح�شب درجات حتول ال�شكريات الثنائية اإىل اأحادية 

اأحادية  اإىل  حتولت  قد  الثنائية  ال�شكريات  معظم  تكون   : كامل  رطب   .�
اأحادية  �شكريات  اإىل  حتولت  قد  الثنائية  �شكرياتها  ن�شف  تكون   : كامل  ن�شف  رطب   .�

ي�شنف اخلالل و الرطب ح�شب التدريج من حيث  

املميز  التطور  و  اللون  ، خ�شائ�ض  �شكل  له  ان يكون  و  ذا جودة عالية  الدرجة  املنتج �شمن هذه  اأن يكون  : يجب  املمتازة  · الدرجة 
لل�شنف و/ اأو النوع التجاري ، يجب اأن يكون اللون الكهرماين املائل للبني ويجب اأن يكون اللب وافر ) غزير ( دهني وزيتي ، يجب اأن تكون 

ق�شرة الثمرة مال�شقة للب وح�شب ال�شنف و يجب اأن تكون خالية من اأي عيوب باأ�شتثناء بع�ض العيوب ال�شطحية املمكن جتاهلها بحيث 

ل توؤثر على املظهر العام للمنتج ، اجلودة وجودة احلفظ اأو عر�شه يف العبوات .

التجاري  النوع  اأو  لل�شنف و /  اأن يكون مميز  ، ويجب  املنتج �شمن هذه الدرجة ذا نوعية جيدة  اأن يكون  وىل : يجب  · الدرجة الأ
يجب اأن يكون اللب وافر دهني �شبه دهني ح�شب ال�شنف ميكن اأن ي�شمح بالعيوب ال�شطحية التالية و التي ل توؤثر على املظهر العام للمنتج 

، اجلودة و جودة احلفظ اأو عر�شه يف العبوات : 

- �شقوق �شطحية يف الق�شرة ) غالف الثمرة ( و التي ل توؤثر على اللب .

- عيوب �شطحية يف ال�شكل ، اأو التطور .

- جتعدات �شطحية .

: تت�شمن هذه الدرجة ملنتجات التي ل ت�شمل يف الدرجتني ال�شابقتني و لكنها حتقق اأدنى املتطلبات الفنية املحددة  الثانية  · الدرجة 
�شا�شية مثل املظهر العام للمنتج ، اجلودة و جودة  يف هذا املتطلب ميكن اأن ي�شمح بالعيوب التالية و التي يحتفظ فيها املنتج باخل�شائ�ض الأ

احلفظ اأو عر�شه يف العبوات : 

- عيوب يف الق�شرة ) غالف الثمرة ( والتي ل توؤثر على اللب .

- عيوب يف ال�شكل اأو التطور .

- عيوب يف اللون .
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ال�شتثناءات امل�شموح بها 

العيوب امل�شموحة
ن�شبة ال�شتثناءات امل�شموح بها ) عددا ً اأو وزنا ً (

وىلالدرجة املمتازة الدرجة الثانيةالدرجة الأ

����ال�شتثناءات الكلية

ال�شتثناءات امل�شموحة للعيوب املحددة 

�شتثناءات التالية : �شتناءات الكلية امل�شموحة ، ي�شمح كحد اأعلى بالأ �شمن الأ

�خاليةخالية) اأ ( ثمار فا�شدة ، متحللة اأو متعفنة 
��خالية) ب ( ثمار غري نظيفة ) مت�شخة ( 
خاليةخاليةخالية) ج ( ثمار ملوثة باحل�شرات احلية 

��خالية) د ( ثمار تالفة ، غري نا�شجة ، غري ملقحة 
��خالية) ر ( ثمار م�شوهه اأو معيبة 

���) ز ( ثمار ملوثة باحل�شرات امليتة اأو احللم 

الفنية  املتطلبات   .�

يجب توفر املتطلبات الفنية التالية : 

الرطب اخلالل ) الب�شر ( املتطلب

يجوز يجوز التنظيف

يجوز يف حالة الرطب عايل الرطوبة ل يجوز التجفيف

) Hydrating ( يجوز يف حالة الرطب منخف�ض الرطوبة ل يجوز الرتطيب

اللون
اأن تتميز باللون و النكهة الطبيعية املميزة 

لل�شنف اأو النوع اخلا�ض بها 

�شفر و البني لبع�ض  اأن يتميز باللون الأ

حمر والبني الداكن  �شناف و باللون الأ الأ

) �0 – �0 ( % الرطوبة

- رطب عالية الرطوبة تكون ن�شبة 

الرطوبـــــــــــة ) -�0 �0(%

- رطب منخف�شة الرطوبة ن�شبة 

الرطوبة)�0-��(%

اأن ل تزيد عن � غم / كغم اأن ل تزيد عن � غم / كغم ن�شبة ال�شوائب املعدنية

ال�شحية  املتطلبات   .�
يجب توفر املتطلبات ال�شحية التالية : 

 .  ��� رقم  ردنية  الأ القيا�شية  املوا�شفة  يف  الواردة  املتطلبات  و  لل�شروط  وفقا  املنتج  اإعداد  يتم  اأن   � –  �
مواد  اأي  و  ال�شحة  على  خطرا ً  ت�شكل  باأعداد  الدقيقة  احلية  الكائنات  و  الطفيليات  من  يخلو  اأن  يجب  املنتج  فح�ض  عند   � –  �

ناجتة عنها .

. دوليا ً  بها  امل�شموح  احلدود  على  املبيدات  بقايا  ن�شب  تزيد  ل  اأن   �  -  �
خذ بعني العتبار العيوب امل�شموح بها الواردة يف البند  � اأن تكون خالية من احل�شرات وبيو�شها و يرقاتها و الفطريات مع الأ  - �

رقم� .

العيوب   .�
. اللون  مع  تتجان�ض  ل  التي  و  بها  املرغوب  غري  مور  الأ بع�ض  هنالك  اأو  بال�شكل  تغري  فيها  التي  الثمار  وهي   : امل�شوهة  الثمار   �  �-

. الرطب  اجلزء  خ�شو�شا ً  و  جلدها  متزق  التي  الثمار  وهي   : املت�شررة  الثمار   � –  �
. الرطب  اأو  اخلالل  مرحلة  اإىل  ت�شل  مل  التي  الثمار  وهي   : النا�شجة  غري  الثمار   � –  �

. النواة  منزوعة  غري  �شناف  لالأ النواة  من  خلو  و  ن�شج  عدم  و  رقيق  بلب  متتاز  تلقح  مل  التي  الثمار  هي   : احل�شف   � –  �
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. الرمل  اأو  و�شاح  لالأ بطبيعتها  م�شابهة  ع�شوية  غري  و  ع�شوية  مواد  على  حتوي  التي  الثمار  هي   : املت�شخة  الثمار   � –  �
اأو اأجزاءها  اأو امللوثة بامليتة منها  – � الثمار امللوثة و املت�شررة باحل�شرات و احللم : متتاز بت�شررها باحل�شرات امليتة اأو احللم   �

و اإفرازاتها .

. اخلليك  حام�ض  و  كحول  اإىل  �شكرياتها  حتللت  التي  الثمار  هي   : املحم�شة  الثمار   � –  �
. املجردة  للعني  الظاهرة  العفن  هيفات  بوجود  متتاز   : املتعفنة  الثمار   � –  �

فيه  مرغوب  غري  مظهر  و  حتلل  حالة  يف  تكون   :  ) املتحللة   ( املتف�شخة  الثمار   � –  �
التخزين  و  النقل  و  التعبئة   �-

عند التعبئة و النقل و التخزين يجب مراعاة ما يلي : 

- يجب اأن يعباأ املنتج بعبوات �شحية منا�شبة حتفظه من التلوث و التلف .

- يجب اأن تكون التعبئة لكل من اخلالل احللو و الرطب اإما ب�شمروخ اأو مفرد و بدون كب�ض .

- يجب اأن يتم النقل بطريقة حتفظ عبوات املنتج من التلف امليكانيكي و التلوث .

- يجب اأن يتم تخزين املنتج يف خمازن منا�شبة جيدة التهوية بعيدا ً عن م�شادر احلرارة و الرطوبة .

- يجب اأن تخزن يف خمازن مربدة .

- يجب اأن يتم نقل املنتج من خالل ثالجات مربدة .

وتداولها  العينات  اخذ  طرق   .�
نتاج اأو امل�شتودعات لغايات الفح�ض . - اخذ عينات ع�شوائية من خط الإ

�شواق و امل�شنع . - اخذ عينات لحقة من الأ

- يتم تداول العينات ح�شب ظروف التخزين و التداول لهذه ال�شلع .

بطاقة البيان   .�
تية باللغة العربية و يجوز تدوينها بلغة اأخرى اإىل جانب اللغة العربية :  ي�شاحية الآ يجب تدوين البيانات الإ

. ال�شنف  حتديد  مع  املنتج  ا�شم   �-�
. التدريج  اأو  احلالة  ح�شب   ) كبري   ، متو�شط   ، �شغري   ( احلجم   �-�

. امل�شتورد  ا�شم  ذكر  ويجوز   ، وجدت  اإن  التجارية  عالمته  و  املنتج  عنوان  و  ا�شم   �-�
. الدولية  بالوحدات  ال�شايف  الوزن   �-�

غري  و  وا�شحا ً  التاريخ  يكون  اأن  على   ) مثال ً  العبوة  اأ�شفل   ( التاريخ  وجود  مكان  اأو  التاريخ  ذكر   ... قبل  ا�شتخدامها  يف�شل   �-�
م�شلال ً .

. الت�شغيلة  اأو  الدفعة  رقم   �-�
. املن�شاأ  بلد   �-�

ردنية رقم �0 / ��00 للتمور متطلبات عالمة اجلودة الأ

املجال   .�
تخت�ض هذه املتطلبات الفنية بال�شرتاطات الواجب توفرها يف التمور الكاملة منزوعة اأو غري منزوعة النوى املجهزة جتاريا و املعدة 

غرا�ض ال�شناعية . خرى مثل التمور املقطعة اأو املهرو�شة اأو امل�شتخدمة لالأ �شتهالك الب�شري مبا�شرة ، ول تخت�ض مبنتجات التمور الأ لالأ

التعاريف   .�
غرا�ض هذا املتطلب ت�شتخدم التعاريف التالية :  لأ

و  املعيبة  الثمار  من  اخلالية  النظيفة  النا�شجة  ال�شليمة      .phoenix dectylefra L امل�شماة  النخيل  �شجرة  ثمار  · التمور 
املواد الغريبة .

. �شلي  الأ ب�شكلها  احتفاظها  مع  يدويا ً  اأو  اآليا ً  نواها  نزعت  كاملة  متور   : النوى  منزوعة  · التمور 
. امليكانيكية  القوة  باأ�شتعمال  كب�شها  مت  متور   : املكبو�شة  · التمور 

. امليكانيكية  القوة  ا�شتعمال  بدون  تعباأ  متور   : املفككة  · التمور 
. النوى  منزوعة  غري  التمور  حالة  يف  بعناقيد  اأعناقها  تت�شل  متور   ) الِعرق  اأو  ال�شوباطة  اأو  العراجني   ( · العناقيد 

اخلا�شة  للموا�شفات  مطابقة  تكون  بحيث  املك�شرات  مثل  املنا�شبة  احل�شو  مبواد  حم�شوة  النوى  منزوعة  متور   : املح�شوة  · التمور 
بها .
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. الرتبة  من  عموما  تن�شاأ  و  احلم�ض  يف  للذوبان  القابل  غري  الرماد  يف  تتمثل  �شوائب   : املعدنية  · ال�شوائب 

الت�شنيف   �-

- ت�شنف التمور ح�شب تركيب ال�شكر فيها اإىل : 

. بي�شا  دجلة  و  نور  دجلة  مثل  �شكروز  ب�شكل  �شكرياتها  من  جزء  تكون   : ال�شكر  ثنائية  متور   .�
الزهدي   ، ال�شاير   ، و فركتوز مثل الربحي  اأحادي ) حمول ( جلوكوز  �شكر  ب�شكل  �شكرياتها  : تكون معظم  ال�شكر  اأحادية  �. متور 

، ال�شيدي ، احلالوي ، اخل�شراوي ، الفر�ض و امللب�شي .

ت�شنف التمور ح�شب الدرجة Grading  من حيث  

املميز  التطور  و  اللون  ، خ�شائ�ض  �شكل  له  اأن يكون  و  ذا جودة عالية  الدرجة  املنتج �شمن هذه  اأن يكون  : يجب  املمتازة  · الدرجة 
لل�شنف / و / اأو النوع التجاري يجب اأن يكون اللون الكهرماين املائل للبني ويجب اأن يكون اللب وافر ) غزير ( دهني وزيتي ، يجب اأن 

تكون ق�شرة الثمرة مال�شقة للب وح�شب ال�شنف و يجب اأن تكون خالية من اأي عيوب باأ�شتثناء بع�ض العيوب ال�شطحية املمكن جتاهلها 

بحيث ل توؤثر على املظهر العام للمنتج ، اجلودة وجودة احلفظ اأو عر�شه يف العبوات .

التجاري  النوع  اأو  لل�شنف و /  اأن يكون مميز  ، ويجب  املنتج �شمن هذه الدرجة ذا نوعية جيدة  اأن يكون  وىل : يجب  · الدرجة الأ
يجب اأن يكون اللب وافر دهني �شبه دهني ح�شب ال�شنف ميكن اأن ي�شمح بالعيوب ال�شطحية التالية و التي ل توؤثر على املظهر العام للمنتج 

، اجلودة و جودة احلفظ اأو عر�شه يف العبوات : 

- �شقوق �شطحية يف الق�شرة ) غالف الثمرة ( و التي ل توؤثر على اللب .

- عيوب �شطحية يف ال�شكل ، اأو التطور .

- جتعدات �شطحية .

الفنية  املتطلبات  اأدنى  حتقق  لكنها  و  ال�شابقتني  الدرجتني  يف  ت�شمل  ل  التي  ملنتجات  الدرجة  هذه  تت�شمن   : الثانية  الدرجة   ·
�شا�شية مثل املظهر العام للمنتج ، اجلودة  املحددة يف هذا املتطلب ميكن اأن ي�شمح بالعيوب التالية و التي يحتفظ فيها املنتج باخل�شائ�ض الأ

و جودة احلفظ اأو عر�شه يف العبوات : 

- عيوب يف الق�شرة ) غالف الثمرة ( والتي ل توؤثر على اللب .

- عيوب يف ال�شكل اأو التطور .

- عيوب يف اللون .

ال�شتثناءات امل�شموح بها 

العيوب امل�شموحة
ن�شبة ال�شتثناءات امل�شموح بها ) عددا ً اأو وزنا ً (

وىلالدرجة املمتازة الدرجة الثانيةالدرجة الأ

����ال�شتثناءات الكلية
ال�شتثناءات امل�شموحة للعيوب املحددة 

�شتثناءات التالية : �شتناءات الكلية امل�شموحة ، ي�شمح كحد اأعلى بالأ �شمن الأ

�خاليةخالية) اأ ( ثمار فا�شدة ، متحللة اأو متعفنة 
��خالية) ب ( ثمار غري نظيفة ) مت�شخة ( 
خاليةخاليةخالية) ج ( ثمار ملوثة باحل�شرات احلية 

��خالية) د ( ثمار تالفة ، غري نا�شجة ، غري ملقحة 
��خالية) ر ( ثمار م�شوهه اأو معيبة 

���) ز ( ثمار ملوثة باحل�شرات امليتة اأو احللم 

الفنية  املتطلبات   .�
يجب توفر املتطلبات الفنية التالية : 

. تبخريها  و  غ�شلها  يجوز  كما  الرطوبة  من  حمتواها  لتعديل  التمور  ترطيب  اأو  جتفيف  يجوز   �-�
. بها  اخلا�ض  النوع  و  لل�شنف  املميزة  الطبيعية  النكهة  و  باللون  تتميز  اأن   �-�
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.  )  �  ( رقم  بالبند  الورادة  بها  امل�شموح  العتبار  بعني  خذ  الأ مع  يرقاتها  و  بيو�شها  و  احلية  احل�شرات  من  خالية  تكون  اأن   �-�
. التمور  اأ�شناف  % جلميع   �� على  الرطوبة  ن�شبة  تزيد  ل  اأن   �-�

. اأمكن  ما  ال�شكل  و  احلجم  و  اللون  يف  متمتثلة  تكون  اأن   �-�
. مترة   �00 كل  يف  املك�شرة  النوى  اأجزاء  من  قطع   � على  اأو  عددا ً   � على  النوى  منزوعة  التمور  يف  النوى  عدد  يزيد  ل  اأن   �-�

. كغم   / غم   � على  املعدنية  ال�شوائب  ن�شبة  تزيد  ل  اأن   �-�
التمور  حالة  يف  اجللوكوز  اأو  ال�شوربيتول  اأو  املح�شوة  التمور  يف  الطبيعية  املنكهات  عدا  امل�شافة  املواد  من  خالية  تكون  اأن   �-�

املغطاة ب�شراب اجللوكوز .

ال�شحية  املتطلبات   .�
يجب توفر املتطلبات ال�شحية التالية : 

 .  ��� رقم  ردنية  الأ القيا�شية  املوا�شفة  يف  الواردة  املتطلبات  و  لل�شروط  وفقا ً  املنتج  اإعداد  يتم  اأن   �-�
مواد  اأي  و  ال�شحة  على  خطرا ً  ت�شكل  باأعداد  الدقيقة  احلية  الكائنات  و  الطفيليات  من  يخلو  اأن  يجب  املنتج  فح�ض  عند   �-�

ناجتة عنها .

. دوليا ً  بها  امل�شموح  احلدود  على  املبيدات  بقايا  ن�شب  تزيد  ل  اأن   �-�

العيوب   .�
ت�شمل العيوب يف التمور مايلي : 

ي�شابهها من  ما  اأو  القمع  �شوداء حتت  و بقع  �شم�ض  و لفحة  اللون  و تغيري يف  ( : تتميز بوجود ندب  املبقعة  امل�شوهة )  التمور   �-�
الت�شوهات يف مظهر ال�شطح التي يكون جمموعة م�شاحتها اأكرث من م�شاحة دائرة قطرها � مم .

اأو  اأو التمزق ب�شكل تظهر معه النواة  �-� التمور املت�شررة ) للتمور غري منزوعة النوى فقط ( : تعر�شت هذه التمور للهر�ض و / 
اإىل احلد الذي يوؤثر كثريا ً على املظهر اخلارجي للتمرة .

اأو مطاطي القوام  اأو قليل  النا�شجة : قد تكون خفيفة الوزن ذات لون فاحت حتتوي على ن�شيج ذابل ولب متجعد  �-� التمور غري 
.

. النواة  منزوعة  غري  �شناف  لالأ النواة  من  خلو  و  ن�شج  عدم  و  رقيق  بلب  متتاز   : ح�شف  اأو   ) امللقحة  )غري  العذرية  التمور   �-�
. الرمل  اأو  و�شاخ  لالأ بطبيعتها  م�شابهة  ع�شوية  غري  و  ع�شوية  مواد  حتوي   : املت�شخة  التمور   �-�

اأجزائها  اأو  منها  بامليتة  امللوثة  اأو  احللم  اأو  امليتة  باحل�شرات  بت�شررها  متتاز   : احللم  و  باحل�شرات  املت�شررة  و  امللوثة  التمور   �-�
اأو افرازاتها .

. البكترييا  و  اخلمائر  بفعل  اخلليك  وحم�ض  كحول  اإىل  ال�شكريات  حتلل  عن  ناجتة   :) املحم�شة   ( املتحم�شة  التمور   �-�
. املجردة  للعني  الظاهرة  العفن  هيفات  بوجود  متتاز  املتعفنة  التمور   �-�

. فيه  مرغوب  غري  مظهر  و  حتلل  حالة  يف  تكون   :  ) املتحللة   ( املتف�شخة  التمور   �-�

التعبئة ، النقل و التخزين   .�
عند التعبئة و النقل والتخزين يجب مراعاة ما يلي : 

- يجب اأن يعباأ املنتج بعبوات �شحية منا�شبة حتفظه من التلوث و التلف .

- يجب اأن تكون التعبئة لكل من اخلالل احللو و الرطب اإما ب�شمروخ اأو مفرد و بدون كب�ض .

- يجب اأن يتم النقل بطريقة حتفظ عبوات املنتج من التلف امليكانيكي و التلوث .

- يجب اأن يتم تخزين املنتج يف خمازن منا�شبة جيدة التهوية بعيدا ً عن م�شادر احلرارة و الرطوبة .

وتداولها  العينات  اخذ  طرق   .�
نتاج اأو امل�شتودعات لغايات الفح�ض . - اخذ عينات ع�شوائية من خط الإ

�شواق و امل�شنع . - اخذ عينات لحقة من الأ

- يتم تداول العينات ح�شب ظروف التخزين و التداول لهذه ال�شلع .

البيان  بطاقة   .�
تية باللغة العربية و يجوز تدوينها بلغة اأخرى اإىل جانب اللغة العربية :  ي�شاحية الآ يجب تدوين البيانات الإ
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. ال�شنف  حتديد  مع  املنتج  ا�شم   �-�
. التدريج  اأو  احلالة  ح�شب   ) كبري   ، متو�شط   ، �شغري   ( احلجم   �-�

امل�شتورد  ا�شم  ذكر  ويجوز   ، وجدت  اإن  التجارية  عالمته  و  املنتج  عنوان  و  ا�شم   �-�
. الدولية  بالوحدات  ال�شايف  الوزن   �-�

. م�شلال ً  غري  و  وا�شحا ً  التاريخ  يكون  اأن  على   ) مثال ً  العبوة  اأ�شفل   ( التاريخ  وجود  مكان  اأو  التاريخ  ذكر   ... قبل  ا�شتخدامها  يف�شل   �-�
. الت�شغيلة  اأو  الدفعة  رقم   �-�

. املن�شاأ  بلد   �-�
– املراجع   �0

ردنية رقم ��� / ��00 . - املوا�شفات القيا�شية الأ

- املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية رقم ��� / ���� .

.  UneCe standard DF 0� موا�شفات ال -
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خرى منافع اأجزاء النخيل احلياتية الأ
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طاله يف هذا  ن�شان وا�شعة و كرميه و ل نريد الأ النخلة مل تبخل على الن�شان يف طعامه و لكن يف اأيوائه اي�شا ً وراحته فربكتها على الأ

املجال فهو وا�شع و لكن باأخت�شار .

  trunk  : اجلذع   .�
ي �شبب كان فاأن براعمها الناعمه و اجلديده تكون حلوة الطعم و ميكن ا�شتخدامها كمادة خام  ) اأ ( جذوع النخيل بعد عملية قلعها لأ

�شتهالك  لل�شالطات اأو يف اأي طبخة خ�شراوات كما اأن يف بع�ض اأ�شناف النخيل حتتوي يف داخلها على مادة ميكن طحنها كطحني �شالح لالأ

الب�شري .

) ب ( جذوع النخيل – اجلزء اخل�شبي من جذع النخيل يتميز بالقوة الذي ي�شتعمل ك�شنع �شقوف املنازل اأو يف �شنع اأبواب اأو يف اأقامة 

اجل�شور لبع�ض اجلداول و القنوات يف الرياف .

�شقوف املنازل 

ابواب للح�شائر اأو املنازل 

) جـ ( ميكن ا�شتخدام اجلزء اخل�شبي للجذع يف �شناعة اخل�شب امل�شغوط اأو الواح الغايرب امل�شغوط .

 ) ال�شعف   ( اجلريد   .�
جل التكريب بحدود �� – �� �شعفة فاإذا علمنا اأن وزن ال�شعفه الواحدة ي�شاوي � كغم فاأن النخلة الواحدة تعطينا  يقطع �شنويا ً لأ

كغم   X � = ��  ��
فاإذا كان لدينا �� مليون نخلة فاأن الكمية التي �شنح�شل عليها من �شعف النخيل �شنويا ً هو 

كغم  مليون   X �� = ���  ��
�شنويا ً  طن  األف   ���000  =  �000  /  ���000000

�شتفادة منها فيما يلي :  هذه الكمية الكبرية ميكن الأ

. الورق  �شناعة   .�
.  ) الليفي  ال�شجاد   ( الكنب  �شناعة   .�

. احلبال  �شناعة   .�

. ال�شماد  �شناعة   .�
. �شرة  الأ و  كالكرا�شي  كثرية  فلكلورية  اأ�شكال  و   ، كال�شالل   ، خمتلفة  يدوية  �شناعات   .�

.  ) فورال   ( الفورتورال  �شناعة   .�
. الفايرب  األواح  �شناعة   ، امل�شغوط  كاخل�شب   : متفرقة  اأخرى  �شناعات   .�
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�شناعة القفا�ض من �شعف النخيل ) اجلريد ( 

اآكيا�ض م�شنوعه من �شعف النخيل ) اخلو�ض ( 

�شالل خمتلفة من خو�ض النخيل 

�شناعة احلبال من �شعف النخيل 



���

اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

ن�شيج الفايرب من قواعد �شعف النخيل 

ن�شيج من فايرب �شعف النخيل ي�شلح ل�شناعات خمتلفة  

نتاج العلف من �شعف النخيل خمططات لأ

نتاج علف غني بالربوتينات خمطط لأ

يقطع �شعف النخيل اإىل قطع 

اإ�شافة او�شاط غذائية مدعمة

عملية خلط جيد و�شحق

عملية تعقيم بالتوكليف 

عملية تخمري بعفن منتخب لنتاج الربوتني

عملية ح�شن 

عملية جتفيف وتعبئة
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 )�

تقطيع �شعف النخيل  

معاملة مبادة قاعدية  

اإ�شافة :

مونيم الأ �شلفات   �- دب�ض        �- مول�ض       �-

الكتينوماي�شيت�ض معلق   �-

عملية تخمري غري هوائية ملدة � ا�شابيع وعند درجة حرارة �0 م ْ

عمليةغ�شيل باحلام�ض  

عملية جتفيف الهواء اإىل �0 ْم  

تعبئة املنتوج  

اإنتاج �شايلج من �شعف النخيل

النوى ) البذور ( النتاج ال�شنوى من التمور يف العراق يرتاوح ما بي �00 – ��0 األف طن �شنويا ً و اإذا علمنا اأن وزن الثمرة هو يرتاوح 

ما بني � – �� غم و اأن وزن النوى ميثل �� % كمعدل من وزن الثمرة ، فهذا يعني اأن كل X �� / �00 = ��000 �00000 طن نوى 

) بذور(.

وهذه الكمية الكبرية ميكن ال�شتفادة منها وكما يلي : 

. العالف  �شناعة  يف   .�
. الطبية  ال�شرتويدات  بع�ض  ا�شتخراج  �شناعة  يف   .�

. الزيوت  بع�ض  ا�شتخراج  �شناعة  يف   .�
. امل�شغوط  اخل�شب  �شناعة   .�

وزن التمرة = يرتاوح ��.� غم اإىل ��.�� غم .

وزن النواة  = ��.0 غم اإىل �0.� غم .

ن�شبة اللب   = �.�� مم اإىل �0.�� مم .

طول التمرة = �0.�� مم اإىل �0.�0 مم .

عر�ض التمرة = ��.��مم اإىل ��.�� مم .

طول النواة = ��.��مم اإىل �0.�� مم .

عر�ض النواة = ��.� مم اإىل 0.�� مم .

ن�شبة النواة مم / = �0.� اإىل ��.�� مم ملعدل �.�� .
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البثل اأو التفل ) التمر ( 

اأن عملية ا�شتخال�ض الدب�ض ) ع�شارة فاكهة التمر املركزة عند اأنتاج اخلل و الكحول و ال�شكر ال�شائل و الدب�ض ( ينتج عنها كميات 

�شتخال�ض الطريقة الباردة و الطريقة  وىل و الثانية للع�شر و هنالك طريقتان لالأ كبرية من البتل ) التفل ( نتيجة عملية الرت�شيح الأ

احلارة ، ففي الطريقة الباردة تكون كما يلي : 

الطريقة الباردة                                     الطريقة احلارة 

متر                                                   متر 

تنقع يف ماء بارد ملدة �� �شاعة                طبخ على درجة حرارة �0 م ملدة �� دقيقة 

عملية هر�ض                                        هر�ض 

عملية ) الالزمة ( لطرد النوى                  عملية ف�شل النوى 

عملية تر�شيح اإىل بثل خ�شن                     عملية تر�شيح اأويل – بثل خ�شن 

عملية تر�شيح ثاين اإىل بثل ناعم                عملية تر�شيح ثاين بثل ناعم 

ع�شر متر                                         ع�شر متر نقي 

البثل الناجت ميكن اأن يدخل يف                  البثل الناجت من الطريقة احلارة 

مالئة  كمادة   �- النزميات                      انتاج  �شناعة   .�
البكتني  انتاج  �شناعة   �- املالئة                  املواد  انتاج  �شناعة   .�

ع�شوي  ك�شماد  البكتني                                �شناعة   .�
ع�شوي  ك�شماد   .�

الكميات التي تطرح �شنويا ً من البـثـل بحدود التايل : 

الكميات من التمور ل�شناعة الكحول           �0000 طن 

الكميات من التمور ل�شناعة الدب�ض             �00000 طن 

الكميات من التمور ل�شناعة اخلل               �0000 طن 

اأي بحدود ��0000 طن اإذا علمنا اأن ن�شبة البثل يف التمر هو بحدود �� – �� % فتكون النتيجة .

 : يف  منها  ال�شتفادة  ميكن  و  اأي�شا ً  كبرية  كمية  هي  و  بثل  طن   ��0000x �� / �00 = ��000
امل�شغوط  اخل�شب  �شناعة   .�

البكتني  انتاج  �شناعة   .�
ال�شماد  �شناعة   .�

. لخ  ا   ..... اخلردل  �شا�ض   ، ال�شا�ض   ، الكجب  ومنها   ، كثرية  �شناعات  يف  مالئة  كمادة  يدخل   .�
. ال�شناعي  الفحم  انتاج  يف  يدخل   .�
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الباب الثاين 
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Dates التمر

غالف  على  التمر  ثمرة  وحتتوي   ، نواة  العادة  يف  ت�شمى  واحدة  بذرة  على  حتتوي  عنبية  ثمرة  عن  عبارة  التمر  باأن  املعروف  من 

�شيلولوزي �شفاف وهو غالف الثمرة اخلارجي ) اجللد ( اأما لب الثمرة فهو القوام اللحمي واملتغري الكثافة و املتكون من منطقة املحيط ذات 

اللون الغامق الداكن و قوام متما�شك اأما املنطقة الداخلية و التي تكون اأكرث و�شوحا ً وذات قوام ليفي ، غالف الثمرة الداخلي رقيق جدا 

ً ويحيط بالبذرة ، غالف الثمرة اخلارجي ، لب الثمرة ، وغالف الثمرة الداخلي ، تكون ما ي�شمى بلب الثمرة .

و  كروي  التمرة  �شكل  يكون  اخلا�شة  احلالت  بع�ض  هنالك  توجد  ولكن  كلوي  اأو  م�شتطيل   ، طويل  اأما  �شكل  ذات  عام  ب�شكل  الثمرة 

متطاول وبي�شاوي كما واأن اأبعاد ثمار التمر متغرية ب�شكل كبري حيث يقع طول التمرة ما بني �.� �شم و  � �شم وتزن الثمرة الواحدة ما 

�شفر الرتابي  �0 غم ، لون الثمار يقع ما بني اللون الأ �شناف خ�شو�شا ً املدجول ي�شل اإىل ما فوق  �� غم و يف بع�ض الأ � غم اإىل  بني 

�شمر الداكن  حمر اإىل الأ �شجار فيكون ما بني الأ اإىل البني الفاحت اإىل البني الداكن و اأحيانا ً مييل اإىل ال�شواد ، اأما لون الثمار على الأ

اأما كثافة الثمار اأو �شالبتها فاأنها تكون اأما �شلبة اأو متو�شطة الطراوة اإىل طرية وبناءا ً على هذا التوزيع فقد ق�شمت اإىل جماميع مع 

اإعطائها اأمثلة لكل جمموعة 

يف  بيدرايه  و  موريتانيا  يف  امير�شي  اإما  اجلزائري  القطر  يف  دكله  ما�ض   ، بي�شاء  دكله   ، مثل  ال�شلب  القوام  ذات  اجلاف  التمر   )�
العراق .

. العراق  يف  الزهدي  و  ال�شر�شي  املغرب  يف  املدجول  وتون�ض  اجلزائر  يف  نور  دجلة   ، مثل  طري  الن�شف  التمر   )�
. موريتانيا  يف  اأحمر  العراق  يف  ال�شاير  و  اخل�شتاوي  و  اخل�شراوي   ، مثل  الطري  التمر   )�

خ�شاب ل يح�شل يف  خ�شاب  ، اأما يف حالة التلقيح غري الناجح فاأن الإ اأن ثمرة التمر تاأتي من تطور اإحدى ثالث كرابل بعد عملية  الإ

هذه احلالة ولهذا فاأن كل الكرابل تتطور وتعطي ثمارا ً عذرية خالية من البذور و تطور هذه الثمار يختلف عن الثمار العتيادية ويف 

حيان فاأن اأحدا الثمرتني ت�شقط وتبقى ثمرة واحدة ت�شتمر يف التطور كما يف ال�شكل .  اأغلب الأ
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خ�شاب فاأن الثمرة تكون يف مرحلة العقد ويبداأ عملية التطور وذلك يتغري لونها ، كثافتها منظرها ، قوامها حتى ت�شل اإىل  بعد الإ

مرحلة التمر ) متر نا�شج ( و يف نف�ض الوقت فاأن مركباتها تتحول بني مرحلة العقد و املرحلة النهائية ، ميكن متميز عدد من املراحل 

اعتمادا ً على مراحل تطور  املح�شول  الالزمة خلدمة  التقنيات  اأي�شا عملية  وت�شهل  للثمرة  التطور  لتتبع عملية  ت�شهل  التي  الو�شطية 

الثمرة 

و�شط و املعروفة بزراعة النخيل منذ زمن قدمي ، حيث حتتل  يف املناطق ال�شبة �شحراوية من �شمال اإفريقيا حتى منطقة ال�شرق الأ

هذه الزراعة مكانه مهمة يف اقت�شاديات دول هذه املنطقة حيث حددت م�شطلحات خا�شة لتتبع تطور الثمار التمر وقد اأخذت كل مرحلة 

ت�شمية خا�شة ، فهنالك عدد من الباحثني الذين اختاروا م�شطلحات من عدة بحوث حول تطور الثمار ، املزارعني و اأ�شحاب ال�شناعة 

يام كما هو يف املخطط التو�شيحي ملراحل  اأي�شا ً عدد الأ ي�شتخدمون الت�شميات امل�شتعملة يف ب�شاتني النخيل يف ال�شحراء و ي�شتعملون 

تطور ثمار التمر .

مراحل التطور و ت�شميتها 

املرحلة اخلام�شة املرحلة الرابعة املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة الوىل البلد 

متررطبب�شرخالل ليلوي اجلزائر 

متررطبب�شرخمجحبابوك ليبيا 

متررطبخاللجمريحبابوك العراق 

متربلح اأجنبولتافيجانازيرموريتانيا 

 Volume evaluation تطور احلجم

حبة  بحجم  يكون  املرحلة  هذه  يف  الثمرة  حجم  اأن  حيث  وىل  الأ املرحلة  هو  الثمار  عقد 

البازاليا وذات �شكل كروي و حتتوي على نقطة يف القمة ، بعد ذلك تبداأ ثمرة التمر بالتطاول 

التي تن�شط و تت�شاعف وبذلك تدخل مرحلة  ب�شكل عام نتيجة ت�شاعف اخلاليا املر�شتيمية 

حيان متطاول ً وبالتايل فاأن تطور الثمرة لبلوغ  اأغلب الأ زيادة احلجم ويكون �شكل الثمرة يف 

احلجم النهائي يكون بنهاية املرحلة الثانية .

 Weight evaluation التطور األوزين

على لوزن الثمرة من  وىل ويكون احلد الأ يكون وزن الثمرة العاقدة غرام واحد يف املرحلة الأ

�شناف املنتخبة اإىل �� غم يف نهاية املرحلة الثانية ثم يبداأ  � – �� غم وقد ي�شل يف بع�ض الأ
حجم و وزن الثمرة بالنخفا�ض التدريجي يف املرحلة اخلام�شة حيث يكتمل ن�شوجها التجاري ، 

هذه املتغريات يف الوزن و يف الطول مو�شحة يف الر�شم البياين .
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منو الثمرة 

عظم عندما ت�شل  املواد البكتينية pectic material  تزداد كميا ً حتى بداية الن�شوج و اأن كمية الربوتوبكتني ت�شل اإىل احلد الأ

الثمرة حجمها الكامل لكن الذائب يزداد ببطء حتى  بداية الن�شوج .

عظم عندما تكون الثمرة خ�شراء اللون )بداية حزيران ( ثم تقل تدريجيا ً على  املواد التايننية و مركباتها ي�شل تركيزها احلد الأ

خرية من النمو اأو  اأ�شا�ض الن�شبة املئوية للحمو�شة acidity  تكون عالية خالل معظم مراحل الن�شوج ال�شريعة و تقل يف املراحل الأ

خرية من مو�شم التمور وت�شتمر بالنخفا�ض اأثناء ن�شوج الثمرة ، ان منو الثمرة يتاأثر بظروف الزراعة و العوامل املحيطة  املراحل الأ

كدرجة احلرارة و الرطوبة و تركيبة ونوعية الرتبة فعندما تكون احلرارة مرتفعة يف هذه الفرتة ) ني�شان ( فهي التي حتدد اإىل حد 

كبري فرتة جني التمور بوقت مبكر و اإن متور �شنف احلالوي و التي حترم من املاء يف �شهري حزيران ومتوز تكون بذلك ن�شبة كثرية من 

التمور ذات نهاية �شلبة غري نا�شجة و اإن اخلالل يذبل ب�شبب ذلك و اأن التمور التي حترم من املاء يف وقت متاأخر من ال�شيف فتاأثريه قليل 

يف ذلك .

اأن النخلة تتحمل الرتاكيز العالية من امللح يف الرتبة و يالحظ اأن الرتبة الثقيلة بالنيرتوجني اأو امل�شمدة بكمية كبرية منه تزيد 

من اإنتاجية النخلة ولكن بنوعية منخف�شة ، علما ً باأن احلمل الغزير للنخلة يقل�ض من حجم الثمرة ومن املمكن اإن ل تكون نوعية الثمار 

منخف�شة نتيجة الرطوبة العالية يف اجلو قبل ن�شوج الثمرة ممكن اإن توؤدي اإىل ذبول الثمرة يف �شنف املكتوم و ان ا�شتمرار احلرارة 

العالية يف اجلو قبل ن�شوج الثمرة ممكن ان توؤدي اإىل ذبول الثمرة يف �شنف املكتوم وان ا�شتمرار احلرارة العالية يف الربيع له تاأثري غري 

مالئم لنمو �شنف دكلة نور .

التغريات الفيزياوية و الكيماوية التي ترافق ن�شوج الثمرة 

�شفر املقارب للحمرة اأو البني و اأحيانا ً  خر و ح�شب ال�شنف و عادة التغري يكون اإىل اللون الأ اأن لون ق�شرة الثمرة تتغري من لون لآ

�شناف التي  �شود و على طول فرتة التلون هناك تغري يف مذاق الثمرة من اله�ض Crisp اإىل الطراوة soft  ثم املائع اأو اللني وبع�ض الأ الأ

تت�شمن املذاق ال�شلب ك�شنف متور الكنثة ل ت�شبح طرية يف هذه املرحلة و اإمنا تبقى �شلبة لكن مذاقها ي�شبح علكي اعتمادا ً على ن�شبة 

ما حتويه من الرطوبة و با�شتمرار الن�شوج فاإن الرطوبة تقل يف التمور و ت�شبح الق�شرة متجعدة .

اأن ن�شبة ال�شكروز مبا�شرة بعد بداية الن�شوج تكون بني �0 – �� % من جمموع ال�شكر يف �شنف دكلة نور اأما املتبقي فهو عبارة عن 

�شكر مقلوب وخالل مرحلة الن�شوج فاإن ق�شم من ال�شكروز يتحلل اإىل ال�شكر املقلوب و تقل ن�شبة ال�شكروز يف التمور النا�شجة اإىل �0 

. ال�شكر  جمموع  % من   �0 –
هناك عوامل عديدة توؤثر على ن�شبة حتلل ال�شكروز خالل مرحلة الن�شج كاملعامالت الزراعية خالل ف�شل النمو كاحلرارة و الرطوبة 

و�شقوط املطر خالل الن�شج . 

ويف بع�ض اأ�شناف التمور ذات ال�شكر املقلوب فاإن ن�شبة كبرية من ال�شكر قبل مرحلة الن�شوج مبا�شرة يكون م�شابه لتمور دكلة نور يف 

نف�ض املرحلة ثم يتحول معظم او جميع ال�شكروز للتمور الطرية اإىل ال�شكر املقلوب خالل مرحلة الن�شج بينما يف متور دكلة نور تتحول 

ن�شبة قليلة فقط من ال�شكروز اإىل ال�شكر املقلوب ، و اإن هذا الختالف يف حتلل ال�شكروز لهذين ال�شنفني من التمور يعتمد على حالة اإنزمي 

النفرتيز املحلل لل�شكر كما اأن الن�شا ل يوجد يف الثمرة اأثناء الن�شوج ، ان بع�ض املواد البكتينية غري الذائبة تتحول اإىل البكتني الذائب 

خالل مرحلة الن�شج و ان جمموع املواد البكتينية تقل يف الثمرة اأما الدهون و املواد ال�شمعية يف التمور كان لها اهتمام قليل وقد وجد 

.   Hilgement and smith
ثريي ether ext.(( يف ق�شرة الثمرة النا�شجة تكون من %��.� اإىل %��.� من الق�شرة و اإن ن�شبة امل�شتخل�ض  اأن امل�شتخل�ض الأ

اأن  كما   �.�% على  حتتوي  اأنها  وجد   ) منه  كل  لالأ ال�شالح  اجلزء  يف   ( العراق  يف  النامي  احلــالوي  �شنف  متور  يف  الدهن  اأو  ثــريي  الأ

كل من الثمرة هو %�.0 . )Chatifield and adams(  وجدوا اأن معدل ما هو موجود من الدهن يف اجلزء ال�شالح لالأ

قل اإذ اأن اجلزء الرئي�شي تكون درجة ان�شهاره حوايل  اأن املواد ال�شمعية املوجودة يف متور دكلة نور النا�شجة تكون على نوعني على الأ

اأما  �� درجة مئوية (  ��0 درجة فهرنهايت )  خر فدرجة ان�شهاره حوايل  اأما اجلزء الأ ��� درجة فهرنهايت )�� درجة مئوية ( 
�شناف ممكن اأن ترتفع قيمة احلمو�شة الفعلية pH من  حمو�شة التمور عادة تقل اأي ترتفع قيمة الــ pH عند الن�شوج ففي اأكرث الأ

 .  �.� –  � حوايل  اإىل   �.� –  �.�
اإن مقدار احلمو�شة الفعلية pH للجزء الطري للثمرة خمتلفة و اأنه تعتمد على نوعية الثمرة فعند ارتفاع الــpH يدل ذلك على 

ال�شكر  �شناف متور  pH لأ الــ  اأن قيمة  �.� كما  اإىل   �.� ما بني   pHاألــ اأن حدود  اأي�شا ً  التمور اجليدة وب�شورة عامة لوحظ  نوعية 

املقلوب )كلوكوز ، فركتوز ( تقع اأي�شا ً يف حدود احلمو�شة الفعلية pH للتمور عموما ً وقد لوحظ اأي�شا ً هناك حمو�شة فعلية قدرها 

 .  �.�
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 Dry texture (يوؤدي اإىل ظهور املذاق اجلاف ) وىل من مو�شم التمور ) ني�شان – ماي�ض اأن ارتفاع درجات احلرارة يف املراحل الأ

اإذ اأن هذا ال�شنف ن�شبيا ً ح�شا�ض جتاه درجات احلرارة العالية يف هذا الوقت لكنه يتحمل  �شناف ن�شف اجلافة  ( للتمور النا�شجة لالأ

احلرارة يف بداية حزيران ، اأن التمور التي تتاأثر اأو تتلف بدرجات احلرارة العالية �شيفا ً تكون اأكرث حمو�شة من احلد الطبيعي عندما 

اأنه   Yarwood العامل  اأو�شح  وقد  الثمرة  ن�شوج  بعد  فقط  تالحظ  الظاهرة  هذه  واأن   )   )Hydration ترطيبها  و�شعوبة  تن�شج 

�شجار التي تتعر�ض باعتدال ولفرتات خمتلفة ق�شرية لدرجات احلرارة العالية تكت�شب �شفة حتمل احلرارة بدرجات معينة ،  لبع�ض الأ

�شناف ن�شف اجلافة لكن nixon  اأو�شح باأن الق�شرة تن�شلخ يف  �شناف الطرية من التمور ل تدخل �شمن التلف احلراري املو�شحة لالأ الأ

وىل من ف�شل النمو اإىل درجات احلرارة العالية اأو الرطوبة  التمور الناجتة وتزداد هذه الظاهرة عندما تتعر�ض التمور خالل الفرتة الأ

املرتفعة اأو كليهما معا ً .

تكون   والتي  ذائبة  الغري  اإىل  الطعم  الالذعة  الذائبة  التاأنني  مادة  حتول  هو  الثمرة  بن�شوج  املرتبطة  و  الوا�شحة  املتغريات  من 

)soluble tanin(  تكون عدمية الطعم و اإن تفاعالت الرت�شيب هذه ملادة التانني غري وا�شحة ولكن يعتقد باأنها م�شابهة للتي حتدث يف 

اجللد املدبوغ فاإذا كان هذا الفرتا�ض �شحيحا ً عندئذ مادة التاينني تتحد مع الربوتني لتكون حالة غري ذائبة .

و  طفيف  وب�شكل  التانني  من  قليلة  كمية  على  حتتوي  الربمي  و  الربحي  مثل  التمور  ا�شناف  لبع�ض  النا�شج  غري  اخلالل  مرحلة  اأن 

التي تعطي الطعم احللو كما اأن الفينولت العديدة poly phenols و هي التانني وم�شابهاتها توؤلف حوايل %� كوزن جاف من حلم 

الثمرة.

الرطوبة تقل بن�شوج الثمرة ففي متور الن�شف اجلافة فمثال ً تقل ن�شبة الرطوبة من %�� اإىل %�0 خالل مرحلة اخلالل وذلك 

خ�شر والرطب الذهبي وت�شل اإىل اقل من �0 % رطوبة يف التمور النا�شجة  عندما تكون الثمرة حمراء اأو �شفراء اللون بني اأجلمري الأ

قطار عندما تكون الرطوبة بحدود �0-�� % علما ً باأن الظروف اجلوية تغري  �شناف وب�شورة عامة جتني التمور يف كافة الأ لهذه الأ

خرى من التمور حيث تقل الرطوبة فيها عندما تن�شج لكن التمور الطرية حتتوي على  �شناف الأ رقام قليال ً ، كذلك بالن�شبة لالأ هذه الأ

اأكرث من الرطوبة اإذا حتتوي بع�شها على %�0 اأو اأكرث .

�شواق عملية مهمة جدا ً وهي تقليل الرطوبة فيها اإىل ن�شبة  جل تهيئتها لالأ اأن الرطوبة العالية يف التمور النا�شجة جتعل معامالتها لأ

التي ي�شمح بت�شويق التمور باأقل تلف ممكن .

كيفية منو �شكريات التمور 

ن الربعم األقمي الواقع يف قلب النخلة هو يف  خرى لأ �شجار الأ النخلة ل تعرف يف حياتها طور الراحة و ل ال�شبات وهي تختلف عن الأ

على اإىل ال�شعف واإعداده كبرية حيث ترتاوح  عملية انق�شام م�شتمر لذلك تبقى احلزم الوعائية مفتوحة وفعالة يف نقل لع�شارة اإىل الأ

اإعداده يف النخلة الن�شطة املتميزة ما بني )���-��0( �شعفة وهي التي تعك�ض امل�شاحة اخل�شراء للنخلة التي تتم فيها عملية ت�شنيع 

ال�شكر وخزنة يف الثمار .

حادية و ال�شكريات املتعددة التي يطلق عليها كيماويا بالكاربوهيدرات و  ي�شاح اأكرث لدينا اأمثلة يف كيمياء ال�شكريات الأ جل الإ ولأ

التي تتكون عموما من الكميات املقدرة و الثابتة من :

 C    الكاربون

 H الهيدروجني

o  وك�شجني الأ

و ال�شيغة الكيماوية ل�شكر الق�شب اأو البنجر ) ال�شكروز ( .

)C��H��o��(

نتاج وخزن ال�شكر وهذه  ونحن بدورنا �شنفح�ض كيف بنيت هذه ال�شيغة حيث نعلم باأن النباتات عموما ً و النخلة ب�شورة خا�شة هي لإ

وك�شجني والهيدروجني با�شتخدام الطاقة امل�شتقة من اأ�شعة  العملية تدعي بالتمثيل الغذائي فالنباتات تعمل على احتاد الكاربون و الأ

وراق ( وخ�شو�شا ً حبيبات الكلوروفيل و التي معها تكون ال�شكل اجلديد  ال�شم�ض و التي متت�ض من خالل امل�شاحة اخل�شراء يف ال�شعف ) الأ

للمادة الغذائية ) الكربوهيدرات ( وهذا يقودنا اإىل الرتاكيز املقدرة لهذا الغر�ض و التي تعمل اخلاليا عليها كمخزن احتياطي فخالل 

)CH�o( وراق فيكون لدينا املركب وك�شجني و يف الظالم تطلق �Co املحتجزة يف الأ النهار النبات ) النخيل ( تعطي ق�شم من الأ

بالتكثيف امل�شتمر حتى ي�شتقر ال�شكل الكيماوي و الذي ي�شل اإىل تكوين 

)�CH�o(

والذي اعتياديا ً يكتب بال�شيغة املثالية 
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) C�H��o�(

وهذه ال�شيغة هي ال�شيغة الكيماوية املعتمدة لل�شكريات الوحادية ) الكلوكوز و الفركتوز ( بع�ض النباتات تركز الكاربوهيدرات ) 

ال�شكريات  H�o (  من كل جزئتني من  ، فاأن طرد جزئية ماء )  املائي وبخ�شو�شيته  الوحادية ( بوا�شطة الت�شرف ببع�ض املحتوى 

الوحادية يعطينا �شكر ثنائي ) �شكروز ( و ال�شيغة الكيماوية له . 

)C��H��o��(

نفريتز يف مرحلة الرطب يعيد العملية اإىل �شكريات  �شفر ولكن عمل اأنزمي الأ وهنا فاحلالة موجودة يف النخيل يف مرحلة اخلالل الأ

اأوحادية وب�شرعة اإذا ا�شتمر الرتكيز ف�شوف تنتج مركبات �شكرية اأخرى معروفة باليويل �شكرايد و التي لها ال�شيغة الكيماوية التالية 

)C�nH�0no�n+(

والمثلة عليها ال�شليلوز ، الن�شاء ... اإلخ .

اأن الذي قادنا اإىل املعلومات هذه حتى نتمكن معرفة اآلية اأو ميكانزم اإنتاج ال�شكريات عموما ً يف التمور واأن تطور ال�شكر يف ثمار التمور 

هي كما يلي مير مبراحل عدة : 

متر ثمار التمور مبراحل متعددة من فرتة التلقيح اإىل الن�شج الكامل و التي حتتاج اإىل حدود )�0( اأ�شبوع اأو اإىل ��� يوم بالن�شبة 

اإىل متر املدجول و الربحي بحدود ��0 يوم وتختلف هذه املدة تبعا ً لتوفر املعدل احلراري )الرتاكمي ( الالزم لالن�شاح تبعا ً لنوعية 

ال�شنف .

معدل حراريال�شنف

�شناف الطرية  فهرنهايت الأ وحدة   ��00 – ْم�000   -����   �0��
�شناف ن�شف اجلافة  فهرنهايت الأ وحدة   ��00 – ْم��00   ���� –  ����

�شناف اجلافة  فهرنهايت الأ وحدة   ��00 – م ��00ْ   ���� –  �0��

و التمور كما هو معروف متر باملراحل التالية اأثناء منوها 

  Hababook stage احلبابوك  مرحلة   .�
تعترب مرحلة احلبابوك اأول مرحلة من مراحل منو ثمرة التمر بعد التلقيح و التي تتميز بالنمو البطيء و 

باحلجم ال�شغري نتيجة لنق�شام اخلاليا يف جميع اأجزائها وتكون حجمها كحبة احلم�ض وذات لون كرميي مائل 

ولكنها  مت�شعبة  و  متفرعة  تراكيب  وهي  الهم�شليلوزية  و  ال�شليلوزية  باملواد  املرحلة  هذه  وتتميز  البيا�ض  اإىل 

متعادلة ال�شحنة وحتتوي على وحدات �شكرية كالكلوكوز و املانوز والزايلوز والرابيتوز وارتباط هذه ال�شكريات 

بنهاية  الكلورفيلية  ال�شبغة  ظهور  اأن  كما  الطعم  عدمية  هذه  ب�شبكتها  هي  و  البكتينية  املواد  و  ال�شليلوز  يكون 

اأ�شابيع  املرحلة )�(  و مدة  هذه   ) ال�شكريات   ( اأجلمري وحمتواها من احلالوة �شفر  املرحلة وبداية مرحلة 

تقريبا ً .

 Chemri stage – مرحلة اجلمري

الثمرة  الكلوروفيل ( على كامل ج�شم  ال�شيغة اخل�شراء )  املرحلة يتكامل ظهور  تتميز هذه 

كما تتميز هذه املرحلة بالرطوبة العالية كما اأن الثمرة تكون ذات قوام متما�شك ) �شلب نوعما 

( وذلك لتواجد املواد ال�شليلوزية و الهم�شيليلوز واملواد البكتينية و الدبغية ) التانينات ( وت�شل 

ظهور  نتيجة  وال�شتطالة  الوزن  و  احلجم  بزيادة  تبداأ  املرحلة  % هذه   �� حوايل  اإىل  ن�شبتها 

قاعدة مر�شتيمية عند قاعدة الثمرة منطقة ات�شالها بالقمع وي�شتمر اإنق�شام اخلاليا فيها وهذا 

يعتمد اي�شا ً على نتيجة الري اجليد و الت�شميد اجليد وت�شتمر هذه املرحلة ما بني � – � ا�شابيع 

هتمام بالنخلة بهذه املرحلة من حيث  ح�شب ال�شنف و معدل الرتاكم احلراري للمنطقة و اأن الأ

الري و الت�شميد و الوقاية اأمر مينح اجلودة للمنتج يف النهاية اأما الطعم هذه املرحلة فهو عدمي 

احلالوة و لذع  .

  Khalal stage خ�شر مرحلة اخلالل الأ

اأحيانا ً هذه املرحلة ت�شم اإىل مرحلة اجلمري ولكن الثمرة يف هذه املرحلة تاأخذ حجما ً 

اأكرب للثمرة نتيجة ت�شارع منو اخلاليا وكذلك ا�شتمرار انق�شام اخلاليا ولكن لونها اأخ�شر وذلك 

اأن  كما  باحلجم  بالتو�شع  الثمرة  تاأخذ  املرحلة  وبهذه  اخل�شراء  الكلوروفيل  �شيغة  لتواجد 

و  تدريجيا ً  بالنخفا�ض  تبداأ   ) الدباغية   ( التانينية  املواد  ولكن  عالية  فيها  يكون  الرطوبة 

الب�شيط اأما الطعم فقليل احلالوة جدا ً و تاأخذ هذه املرحلة حوايل � اأ�شابيع .
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.  Color Khalal ) مرحلة اخلالل امللون ) الب�شر

مرحلة اخلالل امللون كما يدعى يف بع�ض الدول و كذلك يدعى بالب�شر يف اأقطار خليجية 

اأخرى تتميز هذه املرحلة باختفاء �شبغة الكلوروفيل من الثمار وبدء ظهور �شبغات اأخرى 

وجميع  والفالفونول   ، والفالفون   ، والنثو�شيانني   ، الفاكاروتني   ، الكاروتني   ، كالاليكونني 

اأو  الاليكوبني  �شبغات  وجود  فمثال ً  مت�شاوي  غري  ب�شكل  ال�شفات  هذه  على  حتتوي  التمور 

�شفر للب�شر كالربحي و ال�شكري واحلالوي و ال�شاير و  الكاروتني فهي امل�شئولة عن اللون الأ

اخل�شراوي والزهدي اأو ظهور �شبغة النثو�شياثني كما هي يف األزغلول و احلياين و الديري ، 

ودجلة نور ، خ�شاب ، اأو ظهور ب�شر بلون اأ�شفر برتقايل اأو اأ�شفر م�شوب بحمرة .

مثال : الربحي 

خ�شر وتزداد تراكم ال�شكريات وبذلك يزداد متا�شك  وتتميز هذه املرحلة بزيادة يف حجم الثمرة ب�شكل كبري عن حجم اخلالل الأ

الثمرة نتيجة وجود املواد ال�شليلوزية و الهم�شليلوزية و البكتني اإ�شافة اإىل تزايد ال�شكريات و خ�شو�شا ً ال�شكر الثنائي ) ال�شكروز ( وقد 

�شناف احللوة باحلالوة املميزة  ي�شل اإىل ن�شبة �0 % يف نهاية مرحلة الب�شر و الرطوبة تنخف�ض تدريجيا ً وتتميز هذه املرحلة يف الأ

خرى فاأنها تتاأخر  �شناف الأ نها عدمية املواد التانينية حيث تبداأ املواد التانينية يف الرت�شب اأما يف الأ ل�شكر ال�شكروز كما يف الربحي لأ

�شناف  بالرت�شب يف اخلاليا اإىل حبيبات غري قابلة للذوبان مما يوؤدي اإىل اختفاء طعمها وتختلف �شرعة تر�شيب التانينات باختالف الأ

�شناف حلوة ولكنها لذعة نوعما وفرتة هذه املرحلة يكون بحدود � ا�شابيع اأو اأكرث . حيث يكون يف بع�ض الأ

  rutab stage مرحلة الرطب

نها تتميز بالفعاليات احليوية الكثرية يف الثمرة متمثلة  هذه املرحلة متميزة يف حياة التمر لأ

اأول ً بظهور اأول ندبة بنية اللون يف نهاية الطرف البعيد عن ال�شباط ل تلبث هذه الندبة اإىل اأن 

تتو�شع �شريعا ً اإىل ن�شف الثمرة و الن�شف الباقي اأ�شفر اأو اأحمر ح�شب ال�شنف ثم ي�شتمر التحول 

�شناف ال�شفراء و اختفاء  اإىل كل الثمرة للون البني وهذا يعني اختفاء ال�شبغة ال�شفراء يف الأ

�شناف احلمراء ويغلب اللون البني . حمر يف الأ اللون الأ

اأن ظهور الندبة وتو�شعتها على كامل الثمرة هو بفعل ن�شاط انزمي النفرتيز الذي يعمل على 

حادية املتميعة  حتويل ال�شكروز تدريجيا ً اإىل �شكري الكلوكوز و الفركتوز وهم من ال�شكريات الأ

حيث اأن حتول ال�شكروز اإىل �شكريات اأحادية وذلك بفقد جزئيه ماء مما ي�شبب حرارة للثمرة 

 وبذلك تن�شاأ �شبكة جيليه  يف اللب ) حلم ( الثمرة نتيجة حتول �شبكة البكتني اإىل جل نتيجة تواجد الرطوبة اإىل وحداته و التي هي 

) حام�ض الكالكرتونيك ( اأما ال�شليلوليز فيتحول من �شبكته ال�شليلوزية اإىل وحدات كلوكوزية نتيجة عمل اأنزمي ال�شليلوز مما يزيد من 

�شالبة التمرة اأن هذه العمليات ت�شاهم ب�شكل طبيعي على حالوة و اإن�شاج الثمرة كما و اأن الرطوبة تختزل قليال ً يف هذه املرحلة اأما لون 

الرطب فهو بني فاحت اإىل بني مائل اإىل الدكنان و اأن فرتة هذه املرحلة � اأ�شابيع اأما حمتواها ال�شكري ي�شل اإىل �� – �0 % وحمتواها 

الرطوبي -�� �0 % .

  Dates stage مرحلة التمر

تعترب هذه املرحلة هي مرحلة الن�شج الكامل حيث يكون اختزال الرطوبة ب�شكل كبري اإىل 

حادية ) كلوكوز ، فركتوز ( )��-��  % وبذلك ترتكز ال�شكريات الأ  �� اأدنى حد م�شموح به 

% ( وتتميز هذه املرحلة باللون البني املميز للتمور كما ويعتمد ذلك على نوعية الرتبة و نوعية 
املياه ففي املحيط اأحلام�شي مييل لون التمر اإىل اللون البني املحمر ويف املحيط القاعدي مييل اإىل 

اللون البني الداكن كما ويعزى اللون الداكن اإىل دور احلرارة و الكرملة اأثناء مو�شم الن�شج ، دور 

اإنزمي البويل فينول اأوك�شيديز و اأك�شيد الفينولت كما اأن التلون يزداد بتواجد الرطوبة اأما اإذا 

كانت الرطوبة قليلة فاأن التلون تقل درجته كما يف الزهدي وعموما ً التمور الطرية تكون داكنة 

% ون�شبة   �� اأو ترابية اللون ون�شبة ال�شكريات يف التمور  و التمور اجلافة تكون فاحتة اللون 

يف  العاملون  يلجاأ  لذا  جفاف  يتم  ل  حيان  الأ بع�ض  يف  % ولكن   �� –  �0 بحدود  وهي  بها  م�شموح  درجة  اأدنى  اإىل  تختزل  الرطوبة 

احلقل اإىل عملية اإن�شاج وجتفيف و هي عمليتني متالزمتني وهاتني العمليتان حتدثان يف بع�ض الدول التي ل ت�شل بها املعدلت احلرارية 

ردن ويف بع�ض مناطق تون�ض ويف اخلليج حيث تزداد الرطوبة مما يوؤدي اإىل ت�شاقط الثمار لذا يلجاأ اإىل عملية  اإىل م�شتواها كما يف الأ

حادية كلوكوز + فركتوز �� : �� وهذا املزيج  ن�شاج و التجفيف فرتة هذه املرحلة �شتة اأ�شابيع  وتتميز مرحلة التمور بال�شكريات الأ الإ

invert sugar يدعى بال�شكريات املقلوبة
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Dates & quality Factor التمور و عوامل اجلودة

�شا�ض  اأن عوامل اجلودة كثرية يف حقل التمور و لبد من الهتمام بها للح�شول على جودة عالية و مبوا�شفات ممتازة و التي تعتمد بالأ

على خربة و اإملام املزارع اأوًل باحتياجات النخلة من جميع اجلوانب ومن اأهم مزايا عالمات اجلودة ما يلي  : 

عالمات اجلودة 

اأ- اكتمال الثمرة من حيث احلجم و الوزن و القوام و اللون و النكهة و الرائحة وتكون مالئمة و مقبولة لال�شتهالك الطازج.

ب- اأما اأهم تغريات الن�شج فهي : 

اللب  و  الق�شرة  لون  يف  تغري   .�
. الثمار  ليونة   .�

. الب�شيطة   وحداتها  اإىل  الن�شاء  و  ال�شليلوزية  و  البكتينية  املكونات  جميع  حتول   .�
احلالوة. زيادة   .�

واختفائها  التانينات  و  املتعددة  الفينولية  للمركبات  �شديد  تناق�ض   .�
. املميزة  التمر  نكهة  ظهور   .�

. الذائبة  ال�شلبة  املواد  و  فركتوز(  و  )كلوكوز  ال�شكرية  املواد  زيادة   .�
احلمو�شة. يف  نق�شان   .�

التنف�شي  الن�شاط  يف  نق�شان   .�
الرطوبة  يف  نق�شان   .�0

الذائبة  ال�شلبة  املواد  اإىل  احلمو�شة  ن�شبة  اأتزان   .��
. الثمرة  ووزن  حجم  و�شوح   .��

بعدة  متر  التمرة  ن  لآ خ�شاب  الإ و  التلقيح  عملية  بعد  اأي  خ�شاب  الإ و  التلقيح  فرتة  بعد  الالزمة   العذبة  املياه  كمية  حتديد   .�
مراحل من مراحل النمو و التطور و التي هي مرحلة انق�شام اخلاليا و خ�شو�شا ً اخلاليا املرت�شيمية التي تن�شط وتت�شاعف ومن ثم تدخل 

مرحلة ازدياد احلجم ) حجم اخلاليا ( وهذه بدورها حتتاج اإىل حجم مياه اأكرب قد ت�شل اإىل حجم �00 – ��0 لرت / نخلة اأ�شبوعيا ً 

قل و التي ت�شتمر على هذا املنوال ملدة �0 – �� اأ�شبوع  ومن ثم يبداأ بتقليل كمية املياه اإىل ��0 – �00 لرت / نخلة اأ�شبوعيا ً و  على الأ

خرية للن�شج التام يتم اإيقاف الري نهائيا ً لتتم عملية التجفيف . �شابيع الثالثة الأ يف الأ

�شكل يو�شح ن�شاط وت�شاعف حجم الثمار وزيادة وزنها يف ال�شنف مدجول يف جميع مراحل النمو و الن�شج 
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العوامل املوؤثرة يف عالمات اجلودة 

املياه  كمية  يف  م�شكلة  لديها  العربية  اأقطارنا  اأكرث  اأن  املعروف  من   : املياه  نوعية   .�
ونوعيتها و على العموم اأن نوعية املياه و التي تعتمد على كمية املواد ال�شلبة الكلية الذائبة 

) tDs (  و التي ترتاوح ما بني �00 اإىل tDs ��00 و اأحيانا ً اأكرث وهذا النوعيات لها 

تاأثري �شلبي على نوعية الثمار خ�شو�شا ً بعد tDs �000  اإىل ��00 فنجد ما يلي : 

. رديئة  التمور  نوعية   )�
. وا�شحة  و  التق�شر  ظاهرة   )�

. والنتفاخات   التجاعيد  كثرية  و  طبيعية  غري  للثمرة  النمو  عملية   )�
. يقل  الثمرة  وزن   )�

. مقبول  غري  لونها   )�
لذلك فاأن الهتمام بتحليه املياه اأمر �شروري جدا ً للح�شول على متور ذات جودة عالية . 

وقد اأظهرت الدرا�شات على اأن اأمالح الرتبة من الكلوريدات و الكربيتات و التي هي اأقل من 000.�� جزء باملليون ل توؤثر كثريا ً على 

منو النخيل و اأثماره اأما اإذا تعدى ��000 جزء باملليون فاأنه ي�شبب هالك و موت النخلة وقد مت حتديد الرتب من حيث امللوحة كما 

يلي.

تربة خالية من امللوحة تكون ن�شبة امللح فيها من 0 – ��.0 اأما التو�شيل الكهربائي من 0 – � اأما الرتبة ذات التاأثري الب�شيط فاأن 

ن�شبة امللح فيها ما بني ��.0 – ��.0 اأما التو�شيل الكهربائي فيها ما بني � – � اأما الرتبة ذات التو�شيل املتو�شط فتكون ن�شبة امللوحة ما 

بني ��.0 – ��.0 اأي التو�شيل الكهربائي � – �� اأما الرتبة �شديدة امللوحة فتكون اأكرث من ��.0  اأي التو�شيل الكهربائي فوق �� اأما 

مواعيد الري فيف�شل اأن تكون �شباحا ً اأو م�شاءًا لتجنب درجات حرارة مياه الري �شيفا ً .

 : م  الأ النخلة  حول   ) ال�شرم   ( الف�شائل  عدد   �-

م و بالتايل قلة عدد القطوف الناجتة  م تاأثري كبري على تكوين املجاميع الزهرية لالأ اأن لعدد الف�شائل ) ال�شرم ( حول �شجرة الأ

اأ�شافه اإىل تردي نوعية الثمار ) تردي اجلودة ( من حيث الوزن و احلجم لذا ل بد من اأزاحه جميع الف�شائل ) ال�شرم ( من حول اإلم 

الثمار  جودة  على  وتاأثريها   ) اخل�شراء  امل�شاحة   ( للنخلة  ال�شعف  عدد   �-

اأن ل عداد ال�شعف دور كبري يف منو و تطور نخلة الثمر حيث اأن النخلة ل تعرف يف حياتها طور الراحة و ل ال�شبات و هي تختلف 

ن الربعم األقمي الواقع يف قلب النخلة هو يف عملية انق�شام م�شتمر لذلك تبقى احلزم الوعائية مفتوحة و فعالة  خرى لأ �شجار الأ عن الأ

على اإىل ال�شعف و اأعداده الكبرية حيث ترتاوح اأعداده يف النخلة الن�شطة املتميزة ما بني ��� – ��0 �سعفة  يف نقل الع�شارة اإىل الأ

ي�شاح فاأن لدينا يف كيمياء  جل الإ وهي التي تعك�ض امل�شاحة اخل�شراء للنخلة التي تتم فيها عملية ت�شنيع ال�شكر و خزنة يف الثمار ولأ

حادية و ال�شكريات املتعددة التي يطلق عليها كيمياويًا بالكربوهيدرات و التي تتكون عموما ً من الكميات املقدرة و الثابتة  ال�شكريات الأ

وك�شجني اأن الذي قادنا اإىل هذه املعلومات �شعه امل�شاحة اخل�شراء للنخلة و التي تتم فيها اأكرب عملية  من الكاربون و الهيدروجني و الأ

نتاج ال�شكريات عموما ً لذا فالهتمام بامل�شاحة اخل�شراء اأمر �شروري جدا ً وهذا ما يعك�شه لنا عدد ال�شعف للقطف الواحد ) العثق (  لإ

نتاج اأكرب واجلودة اأعلى . فكلما كانت امل�شاحة اخل�شراء كبرية كلما كان الإ

 : الرتبة  نوعية   �-

اأن النخلة حتب الرتب اخلفيفة و العميقة و اجليدة  اأهم عوامل اجلودة خ�شو�شا ً يف عامل النخيل حيث  تعترب نوعية الرتبة من 

ال�شرف و اجليدة التهوية و التي لها القدرة على الحتفاظ بالرطوبة بعدد منا�شب.

كما اأن احتوائها على العنا�شر الغذائية الالزمة و اخلالية من اأي زيادات على احتياجاتها احليوية من الكلوريدات و الكربونات و 

نتاج و من اأهم  مور ت�شاعد على اأعطاء جودة عالية للثمار عند الإ الكربيتات و اأيونات ال�شوديوم و الكال�شيوم و املغني�شيوم كل هذه الأ

خ�شائ�ض الرتبة هي حمو�شتها) pH ( فالرتب ذات احلمو�شة املعتدلة � – � pH هي من اأف�شل الرتب للنباتات من حيث اخل�شوبة و 

نوعية الثمار ويف نخلة التمر تكون ثمار التمر ذات لون اأحمر زاهي بينما يف الرتب القلوية ذات ) pH ( اأعلى من � ارا�شي كل�شيه نرى 

اأن التمور تكون ذات لون بني داكن مائل اإىل ال�شواد و ال�شكل التايل يو�شح ذلك .
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ثمار يف تربة كل�شيه  لل�شنف مدجول            ثمار مدجول يف تربة معتدلة احلمو�شة 

اخلف   .�
عملية اخلف اأ�شبح لها دور كبري على جودة الثمار ب�شكل كبري وهذا يعتمد اأي�شا على اخلربة و املمار�شة حيث يجب حتديد فرتة اخلف 

اأول ً ، وتوعية اخلف .

ن�شجة ( . اأ ( خف العذوق ) القطوف ( اأن عملية خف العذوق تعتمد ب�شورة رئي�شية على عمر النخلة – خ�شو�شا ً ) نخيل الأ

. فقط  عذوق   � ترك  يتم  �شنوات   � عمر  من   .�
. فقط  عذوق   �-� ترك  يتم  �شنوات   � –  � عمر  من   .�

. فقط  عذوق   � ترك  يتم  �شنوات   � –  � عمر  من   .�
فقط  عذوق   � –  � ترك  يتم  �شنوات    �0 –  � عمر  من   .�

. العذوق  ن�شف  ترك  يتم  فوق  فما  �شنوات   �0 من   .�

ب( خف ⅓ من طول ال�شمروخ وكذلك اإزالة عدد من ال�شماريخ يف نخلة املدجول يكون عدد ال�شماريخ بحدود �� – �0 لذا يف�شل 

اأبناء �� – �� �شمراخ .

نخيل  يف  حبة   �� و  املدجول  نخيل  يف  حبة   �� على  يحتوي   ) �شباط   ( �شمروخ  كل  اأن   : الثمار  خف   ) ج 

الربحي 

فالن�شبة اإىل نخلة املدجول يزال الثمار ب�شكل ما بني واحدة و اأخرى بحيث ي�شح العدد �0 – �� حبة .

اأما بالن�شبة اإىل نخيل الربحي فيقلل الثمار اإىل حد �� – �0 حبة على ال�شمراخ وبذلك تعطي للحبة تهوية 

كافية وحرارة كافية للن�شج وحت�شني النوعية من حيث احلجم و الوزن  .

املدجول  ثمار  جودة  على  الت�شميد  وميعاد  ال�شماد  نوعية  تاأثري   �-

اأمر  الكيماوية  و   ) الع�شوية  �شمدة )  الأ النخلة من  ن احتياجات  الثمار لأ الت�شميد دور كبري على جودة  و ميعاد  ال�شماد  اأن نوعية 

تي بعد ح�شاب الرتاكيز املتوفرة يف  جل احل�شول على نوعية ثمار ذات جودة عالية يجب اأن جترى عملية الت�شميد كالأ �شروري و لكن لأ

الرتبة من n.p.K و العنا�شر النادرة .

. ال�شنة  من  ع�شر  احلادي  ال�شهر  يف  اأي  التكريب  و  اجلني  عملية  بعد  جترى  الع�شوي  الت�شميد  عملية   .�
. مواعيد  ثالثة  يف  جترى  الكيماوي  الت�شميد  عملية   .�

وىل  الأ الدفعة   . ال�شنة  من  ع�شر  الثاين  ال�شهر  يف   )�
. الثالث  ال�شهر  وبداية  الثاين  ال�شهر  نهاية  يف  اأي  باأ�شبوعني  زهار  الإ قبل  الثانية  الدفعة   )�

 ) بوتا�شي  �شماد   ( ال�شماد  نوعية  حتديد  من  بد  ل  وهنا  ال�شهر  ن�شف  و  ب�شهر  خ�شاب  الإ و  التلقيح  عملية  بعد  الثالثة  الدفعة   )�
. �شفر  الأ اإىل  خ�شر  الأ اللون  من  الثمار  لون  بعد  ال�شماد  يقطع  املو�شم  خالل   ) �شقيه   ( ريه  كل   مع   �%

. لثمار  جودة  على  الف�شائل  وعدد  ال�شماد  نوعية  تاأثري   �-

م حيث اإذا زاد تركيز عن�شر النيرتوجني يف الرتبة  اأن هنالك تداخل كبري ما بني نوعية ال�شماد وعدد الف�شائل ) ال�شرم ( حول الأ

زهار اإىل دعم التكوين اخل�شري و بالتايل نق�شان يف عدد الطلعات الزهرية  �شينقلب امليزان احليوي العام حلياة لنخلة من عملية دعم الأ

ن العنا�شر الغذائية �شتتوزع على الف�شائل ) ال�شرم ( و على القطوف الزهرية يف اأن واحد مما يوؤدي  كما اأنه �شيوؤثر على نوعية الثمار لأ

اإىل تردي نوعية الثمار  .
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 : اللقاح  وحيوية  اللقاح  نوع   .  �
اأن لنوع اللقاح دور كبري يف حتديد �شفات الثمرة النوعية لذا وجب حتديد �شنف الذكور الالزمة لهذه العملية كما اأن حيوية حبوب 

اللقاح لها دور كبري يف حتديد اجلودة للثمار لذا فالهتمام بنوعية اللقاح وكذلك بنوعية عملية التلقيح وعدد مرات تكرار اإجراء التلقيح 

ي�شاهم كثريا ً يف جودة الثمار .

والرطوبة  مطار  الأ  .�0
ال�شنوية  مطار  الأ توزيع  و  بكمية  النخيل يتحدد  ن  النخيل لأ �شجرة  اأثر كبري على  الرطوبة  ن�شبة  وزيادة  مطار  الأ اأن عامل كرثة 

ن تعبري الرطوبة يعرب عن كمية املاء يف الهواء و هي ن�شبة مئوية حيث بزيادتها تقل  للمنطقة وهي املحددة لنوعية وجودة الثمار ، لأ

كمية التبخر من الرتبة و كذلك ت�شطرب عملية النتح يف النخيل و هذا ال�شطراب يف امليزان املائي يف النخلة يوؤدي اإىل خلل ف�شلجي يف 

غ�شية البالزمية و يقلل من عملية المت�شا�ض مما ي�شبب الذبول و �شقوط الثمار كما اأن الرطوبة  النخلة مما يحدث نق�ض يف نفاذية الأ

مرا�ض الفطرية و هذه مبجموعها توؤثر  �شابة بالأ العالية تعمل على تاأثر النخيل باحلرارة كما اأن الرطوبة توؤدي اإىل زيادة ن�شبة الإ

نتاج ونوعيته . على جودة الإ

ال�شوء  و  احلرارة  عامل   .��
خ�شاب و التي  جل التزهري و الإ �شجار املحبة للحرارة و التي حتتاج اإىل درجات حرارية معينه لأ من املعروف اأن نخلة التمر من الأ

تكون فوق �� م ْ اإىل  �� – �0 ْم اي  يف نهاية �شهر �شباط و بداية اآذار لذلك فاأن درجة احلرارة هي املحدد يف عملية التزهري و التلقيح 

خ�شاب اأما عملية النمو و التطور األثمري فتحتاج اإىل درجات حرارية عالية فوق �0 – �0 ْم وهذا ما جنده يف �شهر ني�شان و ومار�ض  و الإ

وقد تتعدى �0 – �0 م ْ يف بع�ض الدول ، لذا فاأن درجات احلرارة الرتاكمية لها دور يف ت�شنيف التمور اإىل مبكرة و متو�شطة و متاأخرة 

وكذلك اإىل طرية و ن�شف جافة و جافة و اأن اأي خلل يف درجات احلرارة املو�شمية الرتاكمية نراها توؤثر على عملية التزهري و التلقيح 

حمر و اإىل  �شفر اأو الأ خ�شر اإىل الأ و النمو و الن�شج وهذا بدورة يوؤثر على جودة الثمار كما اأن لدرجة احلرارة دور يف تلون الثمار من الأ

البني .

اأما ال�شوء فان النخيل يحتاج اإىل كمية �شوء و �شدة �شوء لذا فاأن عملية التكريب لل�شعف توؤدي اإىل اأظهار القطوف و لعامل ال�شوء 

دور كبري يف تكوين املادة اخل�شراء كما اأنه يدخل كعامل اأ�شا�شي يف عملية التمثيل ال�شوئي كم�شدر للطاقة علما ً اأن للموجات ال�شوئية 

دورا ً م�شاعدا ً يف توزيع الوك�شينات و بالتايل توؤثر اإجابيا ً يف عملية النمو و النخيل عموما ً من النباتات املحبة لل�شوء و التي حتتاج اإىل 

ن الفرتة ال�شوئية تعمل على ت�شريع العمليات احليوية و بالتايل حت�شن  وحدات �شوئية كبرية كما اأنها حتتاج اإىل فرتة �شوء منا�شبة لأ

ق�شى بال�شوء لكي تعطي ثمارا ً جيدة النوعية و اجلودة . من جودة الثمار لذا يف�شل اأن تبلغ النخلة ت�شبعها الأ

التكيي�ض  عامل   .��
اأن عملية التكيي�ض تعمل على تنظيم درجة احلرارة وكذلك درجة �شدة ال�شوء مما يوؤدي اإىل حت�شني الثمار و جودتها كما اأن نوعية 

خرى تلعب دورا ً مهما يف جودة الثمار و املحافظة عليها و اأن الكيا�ض املتوفرة حاليا ً يف ال�شواق هي ذات اللوان  و األوان الكيا�ض هي الأ

�شود . بي�ض ، الأ خ�شر ، الأ الأ

اأ�شعة الطيف ال�شم�شي و هذا ما حتتاجه  حمر ومن  خ�شر و الأ األلون الأ نه ميرر  ف�شل لأ خ�شر هو الأ اأن اللون الأ ومن التجارب ظهر 

بي�ض فاأنه يعك�ض جميع  �شود فاأنة ميت�ض كافة اأطياف اأ�شعة ال�شم�ض مما ي�شبب الن�شج املبكر اأما اللون الأ النباتات عموما ً بينما اللون الأ

اأطياف اأ�شعة ال�شم�ض وهذا بدورة يوؤخر يف عملية الن�شج .
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املحتوى املائي للتمور

املاء مركب مهم يف ج�شم الكائنات احلية حيث متثل اأكرب من �0-%�0 من وزنها ول ميكن للكائنات احلية من العي�ض بدون املاء طوياًل 

�شا�ض بيئة مائية  ا ملاء �شروري لتنفيذ كافة العمليات احليوية التي حتدث يف داخلها ، اأ�شف  ي كائن هو بالأ حيث اأن البيئة الداخلية لأ

ع�شاء واأن نق�شه ي�شبب اأعرا�ض مر�شية ويوؤدي اإىل الهالك  ن�شجة والأ اإىل ذلك اأن املاء اأكرب ناقل للمواد الذائبة داخل اخلاليا و يف الأ

 -o وذرة +H واأن من اأهم �شفاته اخلا�شة هو اأن جزئياتة قطبية كما يف ال�شكل ، يتكون من ذرتني

خرى اأنه  خرى علًما اأن جزئيات املاء تنجذب اإىل جزئيات اأخرى، من �شفاته الأ واأحدا  هما جتذب الأ

اأنه يتمدد عند التجمد  وله حرارة نوعية عالية وحرارة تبخر  يحافظ على درجة احلرارة ، علًما 

عالية ومن اهم   �شفات املاء يف اخللية :

. احلي  الكائن  من   �0%-�0 اأ�شا�شي  مكون  اأنه   .�
الهيدروجني  اأجزائه بحيث يرتبط  اإىل  املاء  �. ي�شاهم يف عملية الرتكيب ال�شوئي حيث يتحلل 

بـ�Co ل نتاج ال�شكر .

. الن�شا  حتليل  عند  متفاعلة  كمادة  املاء  ي�شاهم   .�
\ التنف�ض  عملية  مع  املاء  ينتج   .�

املاء وثمار نخلة التمر 

Dates   and  water
�شموزي )�(  يتواجد املاء يف جميع الفواكة واخل�شر ومنها التمور على ثالثة اأ�شكال اأو �شور خمتلفة منها )�( املاء املتحد )�( املاء الأ

لون  حياء  وحتوي كل قطرة ماء على خم�شة اآلف مليون جزئ واملاء وهو �شائل احلياة والذي لأ هم جلميع الأ املاء احلر . وهو العن�شر الأ

له �شفاف لي�ض له طعم اأو رائحة ويتميز املاء ب�شهولة التفكك اإىل اأيوناته وب�شبب حركة ايون Hاملتميزة فاإنه يدخل يف الكثري من املواد 

بحيث ي�شاعد يف العمليات الكيميائية واحليوية املهمة ، اأما حالت املاء فهي ثالثة، الغازية ، ال�شائلة وال�شلبة، لذا فمنذ القدم ارتبط 

املاء باحلياة نف�شها قال تعاىل : »وجعلنا من املاء كل �شيء حي« �شدق اهلل العظيم .

لذا فاملاء �شمة من �شمات احلياة يف الطبيعة فهو �شيء مهم يف حياة كافة الكائنات احلية على اختالف اأنواعها واأجنا�شها احليوانية 

منها والنباتية، حيث للماء دور مهم يف النمو والبلوغ والن�شوج والتكاثر ... الخ و يف العمليات احليوية والنخلة وثمارها هي كائن نباتي  

حي  حتتاج اإىل املاء يف جميع مراحل حياتها ومنها 

التمور وهي تتميز مبا يلي :

)�( التمور ب�شورة عامة حمبة للماء.

حتتل  وهي  ون�شجها  منوها  مراحل  اختالف  على  التمر  لثمرة  �شا�شي  الأ املكون  املاء  يعترب   )�(

بن�شب  اآخر  اإىل  �شنف  من  وتختلف  التمر  ثمرة  ن�شوج  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  التالية  الن�شب 

خمتلفة ولكن عموًما فاإنها تتميز باملكونات املائية التالية :

ن�شبة املاءاملرحلة

��-%�0)اأ( مرحلة احلبابوك
�0-%��)ب( مرحلة احلمري
خ�شر ��-%�0)ج( اخلالل الأ

�0-%��)د( اخلالل امللون )الب�شر(
�0-%��)هـ( بداية مرحلة الرطب
��-%�0)و( نهاية مرحلة الرطب

�0-%��)ز( مرحلة التمر

)�( املاء �شبب مهم يف طراوة ثمرة التمر.

.pH املحلول املائي للتمر يختلف من مرحلة اإىل اأخرى بدرجة احلالوة وال )�(

ي�شي يف ثمرة التمر. )�( املاء ي�شاهم يف عملية التمثيل الأ

)�( املاء مينع ذبول ثمرة التمر.
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)�( املاء مينع من تقل�ض حجم التمر بل يزيدها حجًما.

)�( املاء مينع تق�شر الثمار وجتعدها.

)�( يعترب املاء جزًءا كبريًا من وزن التمر.

)�0( قلة املاء ت�شبب اإبطاء عملية التمثيل ال�شوئي.

نتاج وردائته. )��( عملية التعطي�ض ت�شبب التبكري يف الن�شج الغري طبيعي وبالتايل قلة الإ

)��( قلة املاء لثمرة التمر يعني قلة النوعية.

)��( املاء يعمل دعامة للثمرة عن طريق �شغط المتالء .

)��( املاء يعمل كمنظم لدرجة حرارة التمر   

وهنا لبد ان نعطي �شورة اىل مكونات التمر والتي تلعب دوًرا مهما يف حياة ا لتمر الأ وهي ال�شكر واملاء، علمًا اأن املاء يف ثمرة التمر 

وىل للتمرة حيث تكون ن�شبتها عالية وتبداأ بالتناق�ض نتيجة تطور منو التمرة وتزداد ن�شبة ال�شكر  تلعب دوًرا اأ�شا�شيًا مهما يف املراحل الأ

همية يف م�شانع التعبئة والتغليف وكب�ض  �شا�شي من مكونات التمرة. علما باأن هاذين املركبني يحددان الكثري من الأ ويعترب بذلك املكون الأ

ال�شكر يف التمر هي التي تثبت املراحل  الن�شبة مع ن�شبة كمية  ن هذه  املاء يف التمر لأ ا ن�شبة  الن�شبة مهمة وخ�شو�شً اإذا تعترب  التمور 

خرية لن�شوج التمر ولكن املاء ميكن اأن تتغري ن�شبتة  بوا�شطة عملية التجفيف Dehy dration والرتطيب Hydration اأن ن�شبة  الأ

�شناف وفرتة اجلني واي�شالها اإىل م�شانع التعبئة والتغليف والكب�ض  املاء يف التمر تتغري تبعا ملراحل ن�شجها وكذلك تختلف باختالف الأ

�شناف الرئي�شة لديهم فلذلك ياأخذون بنظر العتبار الهتمام بن�شب املاء يف التمر ملنع  ففي اأمريكا حيث تعترب متور دجلة متور من الأ

ن�شاط الفطريات وبالتايل منع ظاهرة التخمرات والتحمي�ض . علمًا اأن الظروف اجلوية لديهم تعترب هي العامل الرئي�شي واملحدد لعملية 

جني   التمر وبال�شرعة املمكنة لكي ت�شل م�شانع التعبئة والتغليف وهي حتتوي على ن�شبة رطوبة عالية قد ت�شل اإىل %�0 بينما ت�شتلم 

 ��% اأما التمور اجلزائرية فت�شل اإىل ن�شبة   �0% %�� اإىل   التمور العراقية يف اأمريكا وهي حتتوي على ن�شبة رطوبة ل تتجاوز 

مريكية يف م�شانع التعبئة والتغليف اإىل عملية جتفيف لل�شيطرة على عامل الن�شاط املائي رطوبة لذا حتتاج التمور الأ

والن�شاط املائي للتمور )فعالية املاء( تقا�ض كما يلي 

فعالية املاء = �شغط بخار املاء يف التمــر      عند نف�ض درجة احلرارة

                   �شغط البخار امل�شبع للماء النقي

حياء املجهرية ون�شاطها يف التمر كما يلي هي مو�شحة باجلدول التايل  وبذلك تتحدد جمموعات الأ

حياء املجهرية احلدود الدنيا لفعالية املاء awجمموعة الأ

0.�0بكرتيا
��.0خمائر

0.�0فطريات
��.0بكرتيا مقاومة للملح
��.0بكرتيا مقاومة لل�شكر

واملاء من املركبات املوجودة دائمًا يف الغذاء وبوفرة وحتى املواد البلورية التي ن�شبيا نقية كال�شكر وامللح حيث حتتوي على كمية قليلة 

.oils من املاء تتكثف على �شطح البلورات واأحيانًا يكون الغذاء خاليًا من املاء كالزيوت

 Leafy Green vegetable الورقية  املاء ففي اخل�شروات  النباتية واحليوانية حتتوي على كمية كبرية من  امل�شامية  املواد  اإن 

�0-%�� يف احليوان والنبات يكون  %�0 ماء واللحوم املطبوخة التي فقدت كمية من ماءها ترتاوح ن�شبة املاء فيها  هناك اكرث من 

املاء يف دوران دائم مع الن�شغ يف النبات ومع الدم يف احليوان بني خاليا اجل�شم ويالحظ تقطر ال�شائل من ج�شم احليوان اأو النبات عند 

قطعة  بالة حرجة   مادة )�شكينة( ويوجد املاء يف الغذاء على �شكل التايل:

Cytoplsm وبني  اخلاليا والذي يدور  ال�شايتوبالزم   املوجود يف  املاء  Free Liquid وهو  املواد  �شائل حر مذاب فيه بع�ض   .�
ن�شجة . بني الأ

بني   Hydrogen Bonds هيدروجينية  اأوا�شر  وجود  عند  اأما  ويكون  املواد  بع�ض  مع   Hydrates Form املتحد  املاء    .�
وك�شجني غري امل�شارك ليتنا�شق  وك�شجني اأو النايرتوجني اأو عندما يكون الكرتون الأ يونات اأو اجلزات التي حتوي على الأ جزئيات املاء والأ

مالح هي مهمة يف الغذاء وفيها املاء على هذا ال�شكل . يون واأن الن�شاأ والربوتينات وبع�ض املركبات الع�شوية والأ مع الأ

متت�شه  اأو  تلتقطه  املاء  مع  متا�شها  عند  املواد  بع�ض  اأن  اإذ   osimibed Water gel هالمي  �شكل  وعلى  مت�شرب  املاء  يكون    .�
وا�شر الهيدوروجينية. وتنفخ هي بدورها وهو يتكامل بوا�شطة الأ

جميع  على  موجود  وهو    adsorption on the surfa-ces of solids ال�شلبة  املواد  بع�ض  �شطوح  على  املمت�ض  املاء   .�
ال�شطوح املعر�شة للهواء و املوجودة فيه بخار املاء .

اأن جزيئة املاء تتاألف من ذرة هيدروجني املوجبة ال�شحنة H+ مع ذرة o- الوك�شجني اذ تت�شل هذه الذرات بزوج من اللكرتونات 
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 ،  Bond-Chemical ��0 وهذه ال�شرة تدعى بال�شرة الكيمياوية  الت�شاهمية و ان الزاوية بني هذه الذرات الهيدروجينية هي 

كما اأن جزيئات املاء املتقاربة مع بع�شها حيث تت�شل كل جزيئة باأقرب جزيئة ماء لها باأ�شرة �شعيفة تدعى بال�شرة الهيدروجينية 

. الهيدروجني  و  الوك�شجني  بني  املوجود  اللكرتون  ت�شارك  ال�شرة  وهذه   Hydrogen-bond
بت�شخني املاء تتحكم الوا�شر الهيدروجينية اي�شا جزيئات املاء و جزيئات من نوع اآخر موجودة يف املادة الغذائية لذا من ال�شعوبة 

ف�شل املاء ما مل تتحطم اجلزيئات الخرى املوجودة يف املادة املرتبطة مع املاء .

Dates Carbohydrate كربوهيدرات التمور

خرى مثل اجلوجوبا )العناب( والذي اأخذ مكانة كبرية من بني  التمور فاكهة ذات حالوة عالية ومميزة حالها حال بع�ض الفواكه الأ

الفواكه بفوائده ال�شبيهة بفوائد التمر و الناجتة من ال�شكريات املختلفة بن�شبها يف كل نوع اأو �شنف وكذلك يف كل مرحلة من مراحل 

الن�شج وال�شكريات تختلف فيما بينهما بال�شفات املختلفة وميكن اإيجازها مبا يلي:

�شكريات ذائبة و�شكريات غري ذائبة ومن بني هذه ال�شكريات: 

�شكريات بلورية، �شكريات متميعة، �شكريات حلوة، �شكريات مرة، �شكريات اأو حادية، �شكريات ثنائية، �شكريات متعددة، �شكر كيتوين، 

�شكر الديهايدي، �شكريات �شريعة المت�شا�ض و�شكريات متو�شطة المت�شا�ض، و�شكريات �شعبة المت�شا�ض، و التمور تتميز باأن �شكرياتها 

الطعم،  عدمية  �شكريات  على  اأي�شًا  حتتوي  ولكنها  وال�شكروز  والفركتوز  كالكلوكوز  املذاق  حلوة  واله�شم،  المت�شا�ض  و�شريعة  ذائبة 

وىل وذائب عند الن�شج والذي  كال�شليلوز والهيمو�شليلوز وهي غري ذائبة كما اأنها حتتوي على البكتني والذي هو غري ذائب يف املراحل الأ

يزيد من حالوة التمرة اأثناء الن�شج.    

 والتمور عمومًا تتميز فيما بينها بهذه ال�شفات والتمور تتميز اي�شا ًببيئتها )تربة، ومناخ حرارة، رطوبة، خ�شوبة منا�شبة، نكهة 

املنطقة اجلغرافية، نكهة املزارع ونف�شيته والذي تطور حاليا ًاإىل برنامج ت�شويقي مهم والذي يدعى حاليا)برنامج �شهادة املن�شاأ( والتي 

نتاج يف املناطق الخرى    واجلدول التايل يو�شح �شكريات التمور  تعني نكهة املكان اجلغرايف ومناخه وروحه والتي متيزه عن باقي الإ

احللوة والذائبة. اأما درجة احلالوة فال�شكل التايل يو�شح درجة احلالوة   لبع�ض اأنواع ال�شكريات.

\

يو�شح ال�شكل باأن حالوة ال�شكريات الثالثة والتي هي �شكريات التمور:

 �00 حالوته  درجة  ال�شكروز        �شكر   .�
��� حالوته  درجة  الفركتوز        �شكر   .�
��.� حالوته  درجة  الكلوكوز        �شكر   .�
�0 حالوتها  درجة  خمتزلة     �شكريات    .�

reducing suger in Dates Fruits واأهم �شكريات التمور هي ال�شكريات املختزلة

اأن  sucrose حيث  Levulose  تختلف عن ال�شكروز  Dextrose  والفركتوز  inv. sug  ومكوناته الكلوكوز  ان  �شكر املقلوب  

.non- red. sug اأما ال�شكروز فهو �شكر غري خمتزل red. sug وىل  والثانية ت�شمى بال�شكريات املختزلة الت�شمية الأ

وال�شكل التايل يو�شح الرتكيبة البنائية ل�شكري الكلوكوز والفركتوز.

 Fehl. Coppertrat. reagent فهلنك  حملول  اإليه  واأ�شيف  باملاء  ال�شكر  اأذيب  اإذا  اأنه  اأ�شا�ض  على  ي�شتند  الت�شنيف  هذا  اإن 
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�شا�ض ي�شمى بال�شكر غري املختزل. فال�شكروز ل يختزل اأي ل يتغري كيماويا وعلى هذا الأ

ي�شمى  لذا  فهلنك  حملول  مع  كيماويًا  تفاعل  جميعها   املقلوب(  )ال�شكر  وخليطهما  والفركتوز  الكلوكوز  �شكر  اأن  اأخرى  ناحية  من 

بال�شكريات املختزلة، توجد بع�ض الختالفات بني �شكري الكلوكوز والفركتوز وكذلك بينهما وبني ال�شكروز حيث اأن الختالفات وا�شحة 

بينهم يف درجة احلالوة، فاإذا كانت درجة حالوة ال�شكر �شواء كان �شكر البنجر اأو �شكر الق�شب هو واحد فدرجة حالوة الكلوكوز هي 

ن�شف تقريبًا واأن حالوة الفركتوز هي اأكرث بقليل من حالوة ال�شكروز كما هي مو�شحة يف ال�شكل ال�شابق وتبعا لذلك.فاإن  ال�شكر املقلوب 

inv. sug. الذي هو خليط من الكلوكوز والفركتوز ميلك درجة حالوة اأقل بقليل من درجة حالوة ال�شكروز كذلك فان حالوة ال�شكرين 
saccharin ت�شل اإىل درجة �00-�00 مقارنة بال�شكروز علما باأن هذا املركب لي�ض بال�شكر ول من الكربوهيدرات.

)�( �شكر الكلوكوز يف التمور:

                                                                    اآحدى �شيغ الرتكيبة للكلوكوز                       النموذج الرتكيبي للكلوكوز

يحتوي النبات واحليوان على كميات كبرية من الكلوكوز اإذ يوجد يف ع�شري العنب وي�شمى ب�شكر العنب كما يوجد يف جميع الفواكه 

زهار ويوجد يف الدم ويف �شائل النخاع ال�شوكي للحيوانات ويوجد يف الع�شل وهو اأحد  وراق والأ احللوة كما يوجد يف احلبوب والبذور والأ

املكونات الرئي�شية للمول�ض وممكن احل�شول عليه على النطاق التجاري بالتحلل لن�شا البطاطا بوجود احلام�ض اأن الكلوكوز يوؤلف الن�شا 

Dextrins وال�شكروز  Glycogen والدك�شرتين  Hemicellulos والكاليكوجني  Cellulose والن�شف �شللوز  starch  وال�شللوز 
وين�شهر   C�H��o�+H�o املاء  من  واحد  جزئ  مع  الكلوكوز  يتبلور   raffinose والرافنوز    Maltose واملالتوز   sucrose

الالمائي منه على درجة ��� درجة مئوية وهو �شهل الذوبان باملاء وتقل حالوته مرتني تقريبًا باملقارنة مع ال�شكروز.

عند اأك�شدة الكلوكوز يعطي اأول –D  حام�ض الكلوكونيك ثم D- حام�ض ال�شكاريك ويختزل الكلوكوز اإىل كحول �شدا�شي الهيدروك�شيل 

ي�شمى ال�شوربتول كما اأنه يتخمر بوا�شطة اخلمائر.

 ويعترب �شكر الكلوكوز من ال�شكريات املهمة وذلك:

الدم(. )�شكر  للج�شم  الطاقة  م�شادر  اأهم  الكلوكوز  �شكر  يعترب   .�
ي�شي. الأ التمثيل  علمية  يف  مهم   .�

ال�شوئي. الرتكيب  لعملية  الرئي�شي  املنتوج  هو  الكلوكوز   .�
للنباتات. اخللوي  التنف�ض  عملية  يف  ي�شاعد  الكلوكوز   .�

الديهايدية  ال�شكريات  من  الكلوكوز  يعترب   .�
والدوائية. الغذائية  ال�شناعات  من  الكثري  يف  يدخل   .�

الغازية. امل�شروبات  يف  يدخل   .�

كيفية اإنتاج الطاقة  من الكلوكوز.

هنالك طريقتان لتمثيل الكلوكوز.

.    aerobic هوائية  وىل  الأ الطريقة   .�
.   an aerobic هوائية  غري  الثانية  الطريقة   .�

:aerobic metabolism الطريقة الهوائية

ك�شدة الف�شفورية لدورة حام�ض ال�شرتيك )دورة كرب( كل C-C  و C-H فالبايروفات  جل الأ البايروفات هي اجلزئية التي تبداأ لأ

�شوف تنقل اإىل الوك�شجني والعملية ميكن مالحظتها بال�شكل التايل 



���

اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

النحالل  بني  الرابطة  الو�شلة  هو   acetyl Co-a ويعترب   a انزمي  كو  ا�شتيل  اإىل  تتاأك�شد  البريونات  لعملية  العملية  اأ�شا�ض  و 

ليكرتون تتم اأك�شدة البريوفات اأك�شدة تامة اإىل �H�o، Co اأي اأن  اجلليكويل ودورة كرب�ض. وعن طريق دورة كرب�ض ونظام نقل الإ

ليكرتون. ك�شدة التامة جلزئ اجللوكوز حتدث من خالل م�شلك النحالل اجلليكويل ودورة كرب�ض ونظام نقل الإ الأ

ليكرتون يحتاج اإىل توفر �o وحتدث هذه التفاعالت يف امليتوكوندريا ونح�شل من خاللها على  وتفاعالت دورة كرب�ض ونظام نقل الإ

التخمر. اأو  اجلليكويل  بالنحالل  باملقارنة  الطاقة  حترير  يف  جدًا  فعالة  تكون  كرب�ض  دورة  فاإن  لذلك   atp جزئ   ��
ا�شتقبال  �naDpH. يتم  �Co وانطالق طاقة خمتزلة  اأك�شدة البريوفيك يتم نزع  Co-a acetyl والناجت من  اإذن املركب 

هذا املركب Co-a acetyl بوا�شطة )oaa( oxalacetic والذي يحتوي على � ذرات كربون فينتج مركب يحتوي على � ذرات 

كربون وبهذا املركب � جماميع كربوك�شيل وهو حم�ض ال�شرتيك. وبالنظر اإىل تفاعالت الدروة بالتف�شيل ميكن فهم هدم البريوفات يف 

 .o� وتتم هذه التفاعالت اخلا�شة بدورة كرب�ض والف�شفرة التاأك�شدية يف امليتوكوندريا. وحتتاج تفاعالت هذه الدورة اإىل .o� وجود

 �� atp وهذه الطاقة تعادل  �FaDH وجزيء واحد من  �naDpH وجزيء واحد من  � جزئيات  من الدورة يت�شح انطالق 

جزيء atp عند هدم جزيء حم�ض البريوفيك وهو ن�شف جزيء جلوكوز. 

 atp من خالل دورة كرب�ض. وحيث اأن النحالل اجلليكويل ينتج عنه طاقة � جزيء atp اإذن اجللوكوز ينتج عنه �0 جزيء

atp وهذه  فيكون اإجمايل الطاقة الناجتة عن عدم جزيء اجللوكوز من خالل م�شاري النحالل اجلليكوين وكرب�ض حوايل جزيء 

الطاقة املختزنة يف �شورة atp ت�شتخدمها اخللية يف العمليات البيولوجية املختلفة.

ح�شاب الطاقة:

كل naDpH �شوف توؤكد اإىل naD والتي ت�شحن � من atps )واإىل نقي كلفة atp واحدة تنقل الـnaDHs امليتوكوتدريا 

جل كل جزئية كلوكوز ميكن ح�شاب الطاقة امل�شتخدمة واملنحة: جل الختزال( فالأ لأ

             هوائيًا                          o atp  �شفر

   
 املجموع: atp        �0 ال�شايف  

                                    atp            امل�شتهلكة                         �×�� 

 an arobic metabolism الطريقة الالهوائية

embden- اإن التغريات التي تطراأ على جزيء اجللوكوز من البداية حتى يتكون حم�ض البريوفيك. كما يطلق على هذه الدورة اأي�شًا

لهذه  الو�شيطة  واملركبات  نزميات  الإ من  العديد  حققوا  قد  العلماء  هوؤلء  ن  لأ كذلك  و�شميت   Meyerhof – parans pathway
الدورة.

�شا�شي الذي يتحول فيه اجللوكوز اأو املركبات  وتتم تفاعالت هذه الدورة من ال�شيتوبالزم ويعترب م�شلك )eMp( امل�شلك لرئي�شي والأ

واحد  ملركب  النهائي  والتحول  الفو�شفات  جماميع  ونقل  لل�شكريات  الداخلية  التحولت  امل�شلك  هذا  ويت�شمن  بريوفات.  اإىل  الو�شيطة 

.atp، naDpH� شدا�شي الكربون اإىل مركبني ثالثيًا الكربون وهو كذلك م�شلك ل هوائي يتكون فيه جزئيات�

جمالية كالتايل: ويكون التفاعل يف �شورته الإ

Glucose+ � aDp+ � pi+ � naDp                  � purovate+ � atp+ � naDpH�
                                                يالحظ من دورة النحالل اجلليكويل اأن اأك�شدة جزيء اجللوكوز من خالل التفاعالت ال�شابقة تعترب غري 

.naDpH�،atp تامة ولذلك فاإن الطاقة الناجتة �شئيلة ن�شبيًا. وحت�شب الطاقة يف �شورة جزئيات

وميكن ح�شاب الطاقة يف دورة النحالل اجلليكوين كالتايل:

الفو�شفات. ثنائي  فركتوز  اإىل  يتحول  حتى    atp جزيء   � اإىل  اجللوكوز  جزيء  · يحتاج 
اإىل بريوفات وكل منهم   pep �،pGa              �.� pGaوالثاين عند حتويل  ول عند حتويل   الأ  atp � جزيء   · ينطلق 

ميثل ن�شف جزيء جلوكوز. وبالتايل فاإن الطاقة الناجتة ت�شبح � جزئيات atp  لكل جزيء جلوكوز.

اجللوكوز  جزيء  اأن  اأي   naDpH� واحد  جزيء  عنه  نتج    pGa  �.�- اإىل  الدهيد  جل�شر  – ف�شفور   � حتول  مرحلة  · يف 
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.naDpH� ينطلق عنه � جزيء

.atp جزئيات   � اجلليكويل  النحالل  دورة  خالل  من  الناجتة  الطاقة  · اإجمايل 
.atp  �  =�-� الناجتة=  الطاقة  · �شايف 

ح�شاب الطاقة:

atp �   =الطاقة امل�شتهلكة العملية

atp �  =الطاقة املنتجة يف العملية

 atp  � : ال�شايف

Fructose  الفركتوز التمور )�(

�شا�شي  الفركتوز )�شكر الفواكه( يوجد يف كثري من الثمار احللوة وي�شكل خملوطة مع الكلوكوز بن�شب مت�شاوية %�0 من اجلزء الأ

يتخمر  الفركتوز  واأن  زهــار  الأ رحيق  ويف  النباتات  من  اخل�شراء  جــزاء  الأ يف  ويوجد  الق�شب،  �شكر  تركيب  يف  يدخل  كما  النحل  لع�شل 

باخلمائر.

ميتاز الكلوكوز باأنه �شديد الذوبان باملاء ويتبلور من حملوله بدرجة حرارية اأقل من �0 درجة مئوية ب�شكل ?? –D-glecose- ويف 

حرارة اأعلى من ذلك يتبلور.

يت�شف كل من الكلوكوز والفركتوز بقابليتها ال�شديدة لختزال حملول فهلنك )كربيتات النحا�ض( وغريها من الفلزات.

ويجود كل من الكلوكوز والفركتوز يف التمور بن�شب مت�شاوية تقريبًا وي�شمى بال�شكر املقلوب inv. sug وحالوة هذا ال�شكر بن�شبة 

كبرية بينما الفركتوز فحالوته اأعلى من ال�شكروز لذا فحالوة مزيجهما م�شاوية حلالوة ال�شكروز تقريبًا)Vinson( وبالن�شبة للتمور 

تكون  التحول  فعملية  الطرية  التمور  يف  اأما  بطيئًا  يكون  هذا  فالتحول  نور  دكلة  كتمور  ال�شكروز  من  عالية  ن�شبة  على  حتتوي  التي 

�سريعة.

�شرعة  تتنا�شب  اإذ  الهواء  ورطوبة  احلرارة  درجات  منها  كثرية  عوامل  على  تعتمد  اأحادية  �شكريات  اإىل  ال�شكروز  حتول  عملية  اإن 

�شافة لذلك هناك عوامل كيماوية وف�شيولوجية جتري داخل  التحول طرديًا مع ارتفاع درجة احلرارة وكذلك بالن�شبة للرطوبة وبالإ

الثمرة يعود لهها �شبب هذا التحول اإذ اأن كمية ال�شكروز تقل يف الثمرة كلما تتقدم يف مراحل ن�شوجها.

ميتابولزمي فروكتوز 

؟؟  بوا�شطة  الكبد  يف  يتف�شفر  والكالكتوز  الفركتوز    GLUt� الناقل  بوا�شطة  الكبد  اإىل  تنتقل  حادية  اأو  �شكريات  ثالثة  كل 

 Km of الكبد  خالل  من  مير  الكلوكوز  على  الرتكيز  بوا�شطة   )Km=0.�mM( والقالكيوكاينز   )�mM-Km=0( فركتوكاينز 

اجل�شم. يف  مكان  اأي  يف  يتمثل  اأن  ميكن  والذي   heptatic gln colinase( €)�0mM
تعطى املعلومات عن �شكر الفركتوز:

مول. عم   ��0.�� املولرية  الكتلة   .�
. ��0م  ان�شهاره-  درجة   .�

كينو�ض. ب�شيط  خمتزل  �شكر   .�
الفواكه. يف  الوجود  �شائع   .�

كبري. ب�شكل  التمور  فاكهة  يف  مميز   .�
كبري. ب�شكل  الطبيعة  يف  منت�شر   .�

المت�شا�ض. �شهل   .�
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ن�شجة. والأ واخلدور  زهار  والأ النا�شجة  الفواكه  كل  يف  حرة  بحالة  يتواجد   .�
والعالية. اللذيذة  احلالوة  الغذائية  للمنتجات  يعطي  الفركتوز   .�

؟؟. حمب  ممتع-   .�0

 sucroseال�شكروز يف التمور )�(

حادية لذا يتحلل جزيء ال�شكروز مائيًا  يوجد ال�شكر يف التمور وهو من ال�شكريات الثنائية اإذ يتاألف من جزئيتني من ال�شكريات الأ

نزميات )انفريز( ليعطي جزئيًا من –D كلوكوز وجزئيًا من –D فركتوز، بناء على ذلك اأن جزيء واحد من كل من  حما�ض اأو الأ يتاأثر الأ

هذين ال�شكرين متحدان بوا�شطة ذرة اأوك�شني ليكونا جزء ال�شكروز.

النموذج النباتي لل�شكروز                                                       �شكروز - �شكر الق�شب

لل�شكريات الثنائية اأي�شًا اإن البنجر وق�شب ال�شكر هما امل�شدرين الرئي�شني لل�شكروز الذي ينتج منهما على النطاق التجاري.

ميتاز ال�شكروز عن كل من الكلوكوز والفركتوز بقابليته على تكوين بلورات منتظمة ال�شكل Monoclinic-system  نقية وعدمية 

لدرجات  ال�شكر  هذا  ت�شخني  وعند  احلــرارة،  درجة  بارتفاع  وتــزداد  حادية  الأ ال�شكريات  من  اأقل  ذوبانه  قابلية  واأن  و�شفافة  اللون 

حرارية عالية يكون مادة �شمراء داكنة ت�شمى بالكراميل Cramel وعند رفع درجة احلرارة اإىل اأعلى يتحلل اإىل كاربون وماء.

الثمرة  ن�شوج  بتقدم  حادية وتبداأ بالنخفا�ض  الأ ال�شكريات  اأعلى من  الثمرة وبن�شبة  لنمو  وىل  الأ املراحل  يتكون يف  ال�شكروز  اأن 

الكلية يف معظم اأنواع التمور.

من املالحظ اأن علمية انقالب ال�شكروز اإىل ال�شكر املقلوب لي�ض متميزًا عن ال�شكر املختزل املوجود يف التمور الذي يحدث اأثناء عملية 

اأقل بقليل من ذلك هو من نوع ال�شكر املختزل والباقي  اأو  اأن خم�ض ال�شكر  اأقل. ففي مرحلة اخلالل  التحلل ولكن يحدث ذلك بدرجة 

اإىل  total sug  يتحول  ال�شكر  اإىل ن�شف جمموع  التام فاإن ثلث  ما يزال على �شكل �شكروز، وعندما تكون الثمرة يف مرحلة الرطب 

�شكر النفرت، اأن التحول ي�شتمر اأثناء عملية اخلزن وبن�شبة تعتمد على درجة حرارة اجلو ورطوبته اإذ اأنه يف درجات الواطئة يكون 

التحول بطيئًا كذلك احلال بالن�شبة للرطوبة لذا حتفظ متور ال�شكروز كدكله نورDaglat nuur يف درجات حرارية واطئة ملنع حتول 

 .Vinson ال�شكروز فيها اإىل ال�شكر املقلوب واأن �شبب حتلل ال�شكروز يف التمور اإىل ال�شكر املقلوب يعود اأي�شًا اإىل انزمي النفرتار فيها

التمور تو�شف  بع�ض  الكلية عدا  ال�شكريات  ن�شبة  من   �% تتجاوز  العراقية ل  التمور  املتبقية يف معظم  الثنائية  ال�شكريات  ن�شبة  اإن 

باجلافة كال�شر�شي اإذ ترتفع هذه الن�شبة، وميكن تق�شيم التمور اإىل جافة والن�شف جافة والطرية ومن وجهة النظر الكيماوية ل ميكن 

ن�شب وجود ال�شكروز ن�شب عالية يف التمور اإىل �شالبة التمور اجلافة ولكن لوحظ اإىل اأن لل�شكروز دون وعالقة وثيقة يف �شالبة قوام 

التمور.

�شواء مت املرور مبرحلة الرطب كدجلة نور اأو عدم املرور يف هذه املرحلة  كما يف معظم التمور اجلافة على اأن جمع ال�شكريات يف التمور 

يكون ذائبة واأن درجة ان�شهار ال�شكروز ��0 والكلوكوز ��� درجة والفركتوز ��0 درجة مئوية وب�شورة عامة ممكن القول باأن التمور 

الطرية فيها ال�شكر على �شكل �شكريات خمتزلة والتمور اجلافة فيها ال�شكر على �شكل �شكروز ولكن ين�شب وميكن القول اأن حوايل ثالثة 

اأرباع املادة اجلافة Drymatter من اجلزء اللحمي للتمر هو �شكر يف و�شعه الثابت )اأحادية( يف التمور الطرية ون�شبة ال�شكروز يكون 

ب�شيطة بينما يف التمور اجلافة حوايل ثلثها �شكروز وثلثيها �شكريات خمتزلة اأما التمور الن�شف جافة فهي تقع ما بني املجموعتني من 

حيث توازن ن�شبة ال�شكر.

للباحث  ؟؟  املنحنى  �شوى  البحث  ن�شخة من هذا  اأحظى على  ولكني مل  الن�شج  اأثناء مراحل  ال�شكريات  ن�شب  يو�شح  التايل  وال�شكل 

مقدمًا.

وت�شري التحاليل التي اأجريت على التمور العراقية وغري العراقية اإىل اأن ن�شب ال�شكريات املخزلة يف التمور عالية مقارنة بال�شكروز 

كما يو�شحها اجلدول التايل:
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حتليل ال�شكر لبع�ض اأ�شناف التمور )كوزن جاف(

Dowson – ����
الن�شبة املئوية للمواد اجلافةال�شنف

ال�شكروزال�شكريات املختزلةجمموع ال�شكرياتالتمور الطرية

����0برحي- عراق
����0كنطار- عراق
����0حالوي- عراق

����0�شاير)ا�شطة عمران( عراق
�0�00خ�شراوي- عراق- بغداد

����0خ�شراوي- ب�شرة
����0خ�شتاوي-عراق

����0كلثوم- عراق
����0�شعيدي- م�شر
�����حياين- م�شر

متور ن�شف اجلافة

�����ا�شر�شي- عراق
����0ديري- عراق
�����زهدي- عراق

������دكلة نور- جزائر
متور اجلافة

������دكلة بي�شا- جزائر
�����0كنتا- تنزانيا
������ثورا- جزائر

و اجلداول التالية تو�شح تطورات ال�شكريات يف املراحل املختلفة لبع�ض التمور العراقية 

مرحلة اجلمري 

ال�شنف
معدل وزن الثمرة 

غم
النوى %

ال�شكريات 

حادية % الأ

ال�شكريات 

الثنائية %
ال�شكريات الكلية %

املواد ال�شلبة 

الكلية %

7.114.2--18.37.5اجلبجاب 

7.816.5--13.813.9ال�سكري 

6.116.1--11.620.3اخل�شراوي 

9.115.25.12.27.314.1احلالوي 

6.116.6--10.313.1الزهدي 

5.212.4--10.810.3الربمي 

6.916.8--9.916.7الديري 

6.915.8--8.911.1ال�ساير 

6.916.1--6.717.6الدكل 
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مرحلة اخلالل 

ال�شنف
معدل وزن الثمرة 

غم
النوى %

ال�شكريات 

حادية % الأ

ال�شكريات الثنائية 

٪
ال�شكريات الكلية %

املواد ال�شلبة الكلية 

٪

19.426.2--8.226.7اجلبجاب 

23.331.6--13.88.6ال�سكري 

9.013.64.324.228.537.3اخل�شراوي 

13.912.94.028.532.539.3احلالوي 

10.714.04.524.529.038.0الزهدي 

24.933.6--8.89.9الربمي 

20.926.2--13.78.4الديري 

9.29.74.127.631.741.6ال�ساير 

8.012.52.721.233.040.9الدكل 

مرحلة الرطب 

ال�شنف
معدل وزن الثمرة 

غم
النوى %

ال�شكريات 

حادية % الأ

ال�شكريات الثنائية 

٪
ال�شكريات الكلية %

املواد ال�شلبة 

الكلية %

14.37.018.932.351.261.8اجلبجاب 

7.614.132.611.944.553.1ال�سكري 

12.78.79.924.844.754.0اخل�شراوي 

9.013.59.637.947.558.5احلالوي 

9.710.419.540.259.770.8الزهدي 

13.47.120.028.848.855.1الربمي 

9.113.337.921.058.969.2الديري 

7.311.122.124.546.6ال�ساير 

6.811.71.726.848.5الدكل 

مرحلة التمر 

ال�شنف
معدل وزن الثمرة 

غم
النوى %

ال�شكريات 

حادية % الأ

ال�شكريات الثنائية 

٪
ال�شكريات الكلية %

املواد ال�شلبة 

الكلية %

70.385.0�شفر9.410.470.3اجلبجاب 

60.069.5�شفر5.425.260.0ال�سكري 

63.675.4�شفر7.925.363.6اخل�شراوي 

63.872.5�شفر7.212.563.8احلالوي 

7.910.957.59.667.177.8الزهدي 

55.063.3�شفر10.98.055.0الربمي 

8.916.154.111.565.676.2الديري 

61.870.8�شفر9.48.361.8ال�ساير 

61.270.4�شفر6.114.861.2الدكل 
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 pectin in Dates خر يف التمور امل�شدر الكربوهيدراتي الآ

البكتني

توجد املواد البكتنية بكميات كبرية يف اأثمار وبرتاكز عالية يف اأن�شجة بع�ض النباتات واأن اجلزء الو�شطى من ق�شرة خاليا النبات 

ارتباط  كامل  وهو  الذائب  غري  البكتني  �شور  اأحد  يعترب  والذي  خــرى(  الأ املواد  بع�ض  )مع   proto pectin الربوتوبكني  من  يتاألف 

يلعب. فالبكتني  لذا  الن�شج  عند  البكتني  اإىل  نزميات  الأ بتاأثري  متحللة  النامية  النبات  خاليا  بني    Binding agent
خرى املختلفة للفاكهة واخل�شر يف اأثناء منو الفاكهة فالبكتني غري الذائب  دورا مهما يف عملية الن�شج واأثناء اخلزن والعمليات الأ

)الربوتوبكتني( يتجمع يف جدران خالياها وعند ن�شجها فتتميز بتحول الربوتوبكتني اإىل البكتني الذائب.

اأن املواد البكتينية تعترب من الكربوهيدرات ذات الوزن اجلزيئي العايل الذي يختلف باختالف م�شادره ويرتاوح بني �0.000 اإىل 

peteof- ���� K.p( �00.000(  اأن البكتني الطبيعي ميكن اأن ميلك وزن جزئي اأكرث من �00000 وهذا يت�شمن اأن اأكرث من �000 
وحدة  مت�شلة مع بع�شها لتكون جزئية واحدة )���� -Jacob( اأن املواد البكتينية تتكون من �شل�شلة من جزئيات حام�ض الكالكرتونيك 

بذرات  بع�شها  مع  مت�شلة  الكالرتونيك  حام�ض  من  جزئيات  من  يتاألف  الذي   polygalacturonic a العايل.  اجلزيئي  الــوزن  ذو 

الذي  برتوبكتني  �شكل  على  تكون  النباتات  يف  البكتينية  املــواد  اأن  وك�شجني.  الأ من  بج�شر   C-� والرابعة   C-� وىل  الأ الكاربون 

ربان arban )�شكر خما�شي وال�شللوز مع  ن مل تدر�ض ب�شورة كاملة ولكن يفرت�ض اأنه مت�شل بجدران خاليا الأ طبيعته الكيماوية اإىل الآ

نزميات ويت�شور باأن البكتني  اأيونات املعادن واأن الربوتوبكتني غري الذائب يتحول اإىل البكتني الذائب حتت تاأثري احلوام�ض املخففة اأو الأ

الذائب يكون على �شكل ا�شرت.

الق�شم  يتحد  بينما  طليقا  منها  ق�شما  يبقى  بها  املرتبطة  احلوام�ض  جلزئيات  الكاربوك�شيل  جمموعات  اأن  يالحظ  اأعاله  ال�شكل  من 

الكاربوكي�شل  جمموعات  فرتجع  خا�شة  اأنزميات  بفعل  اأو  القاعدية  اأو  احلام�شية  املحاليل  يف  فيتحلل  ا�شرت  املثيل  جمموعة  مع  خر  الآ

يونات الفلزية املوجبة ال�شحنة املوجودة يف املحلول فتكون بكتات الكال�شيوم )بوجود الكال�شيوم( قليلة  طليقة لها القابلية لالحتاد مع الأ

الذوبان باملاء ولهذه اخلا�شية اأهمية كبرية يف اإزالة  البكتني من ع�شري الفواكه.

وب�شبب وجود البكتني يف الفواكه فاإن ع�شريها ال�شكري امل�شخن لدرجة الغليان واملربد يكون كتلة هالمية، وت�شتخدم هذه اخلا�شية 

لتح�شري اجليلي واملرمالد ويختلف البكتني باختالف م�شادره يف قوة تكوينه للجيلي Jell Grade الذي تعرف باأن عدد باونات ال�شكر 

الذي يحولها باون واحد من البكتني اإىل حالة اجليلي حتت الظروف القيا�شية.

يالحظ اأن ظاهرة الن�شوج تتميز بتحول البكتني غري الذائب )protopection(  اإىل البكتني الذائب، يف التفاح مثاًل ي�شل البكتني 

عظم تقريبًا عند جنيه وعند خزنه يف درجة حرارية �م فالبكتني غري الذائب يقل تدريجيًا ويتجمع البكتني الذائب واأن الن�شب  حده الأ

املئوية للبكتني يف بع�ض الفواكه مثاًل يف التفاح ت�شل ��.0-��.� % ويف امل�شم�ض %�0.� واخلوخ ��.0-%��.� ويف اجلزر %�.� 

والبنجر ال�شكري ت�شل ن�شبته اإىل �.� %.

ويف التمور وجد )���� -rygg( اإن البكتني الذائب protopection  يرتاوح بني %� ) من وزن التمر اجلاف( يف مرحلة اجلمري 

 pectic- substances- total اإىل حوايل %� يف مرحلة الرطب اأما الربوتوبكتني يرتاوح بني %�.� اإىل %� وجمموع البكتات

من -%�.� %� على التوايل يف مرحلتي اجلمري والرطب اإذ اأن ن�شبة البكتني تنخف�ض بازدياد درجة ن�شوج الثمرة.

نه بوجوده يعطي القوام اجليالتيني وعدم �شفافيته والتي ت�شبب �شعوبة تر�شيحه  اإن وجود البكتني يف ع�شري التمر له اأهمية كبرية لأ

اأو   Filter aid الفعلية )pH( وباإ�شافة عامل م�شاعد للرت�شيح  التمر بغليانه وتنظيم احلمو�شة  البكتني من ع�شري  اإزالة  لذا يف�شل 

مبعاملة الع�شري مبحلول هيدروك�شيد الكال�شيوم وبدرجة قاعدية معينة �.�=pH  فيرت�شب معظم البكتني على �شكل بكتات الكال�شيوم 

اأو با�شتعمال اأنزميات خا�شة بعد تعديل الـ pH درجة احلام�ض�.�=pH فتقوم بتحطيم جزئيات البكتني الكبرية التي تعطي لع�شري 

التمر القوام اجلالتيني )فاروق با�شات ����(.

بكتات  �شكل  والنباتات على  الثمار  البكتني موجود يف �شورة معقدة يف جدر جميع  ن  البكتينية نظرًا لأ باملواد  يتميز  التمر  وع�شري 

الكال�شيوم والتي تعطي للثمار ال�شالبة املميزة لكل نوع وهذه اجلدر اخللوية )بكتات الكال�شيوم( ل تثبت اأن تكون على �شكل فيجان�ض من 

وحدات حام�ض اجلالكتورنيك �شكل )�( وحتتوي على العديد من ال�شكريات الطبيعية يف هيكل مت�شعب. والبكتني هو مركب ع�شو  عايل 

الوزن ؟؟ علمًا اأنه لي�ض للمواد البكتية اأية فائدة غذائية يف ع�شري التمر �شوى اأنها تعطي للع�شري اللزوجة املرغوبة ولكنها بنف�ض الوقت 

تزيد من عكارة الع�شري لذا يلجاأ اأحيانا اإىل معاملة الع�شري للتخل�ض من البكتينات للح�شول على ع�شري رائق.
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والبكتني يوجد على نوعني:

  LM اأما النوع الثاين: فاإنه يتميز باأنه واطئ امليثوكي�شل والذي يعرب عنه HM ول: متيز باأنه مرتفع امليثوكي�ض والذي يعرب النوع الأ

ن التمور  غلب كما يو�شحها ال�شكل )   ( و)   ( وهذا ل يعني اأن التمور حتتوي على النوع الثاين لأ التمور تعرب من النوع الثاين  على الأ

.HM شناف اأن حتتوي على� اأ�شناف عديدة يتعدى �000�شنف لذا ميكن بع�ض الأ

مونا وموا�شفات البكتني اأن جزئياته طويلة وت�شابكه مع بع�ض  نه معامل مع اأمالح الأ وقد يوجد البكتني على �شكل اأميد البكتني لأ

ب�شبب قوامًا لزجًا اأو كثيفًا خ�شو�شًا مع امل�شروبات الغازية كما اأنه مع ال�شكر يعمل اآلية مهمة يف ال�شناعة )�شناعة املربيات( حيث يعمل 

اإ�شافة  اأن  �شكله جيليه مرنه  لتكوين  البكتني  تت�شابك جزيئات  ب�شكل كامل بحيث  البكتني  اإذابة جزيئات  املاء على  على خف�ض قدرة 

�ض الهريوجيني )pH(  وهذه التغريات تعملل على ترابط �شال�ض البكتني  حام�ض ال�شريك للمربيات بكميات منا�شبة حتدث تغري يف الأ

مونات املوجبة مثل اأيون الكال�شيوم مبجموعة ؟؟ حتى يعمل احلالة  ومتنح �شحنات كافية من احلمو�شية بحيث تدعم البكتني لربط الأ

اجليلية.

فيكوز  اك�شابلوز،  ارايينوز،  الكالكرتونيك،  حم�ض  ؟؟  التالية  الذائبة  ال�شكرية  املركبات  على  وحتوي  ال�شكر  عديد  مركب  والبكتني 

كالكتوز، كلوكوز، ؟؟ حم�ض الكالكرتونيك وهذه اأ�شا�شية وتكون ن�شبته عالية يف اإعادة البنية للخلية وتوؤدي تفرعات البكتني الكثرية 

لياف الذائبة  على احتجاز املاء ب�شهولة حيث ت�شبح على هيئة جل وتختلف لزوجته ح�شب كمية املاء املرتبطة به. وتعترب البكتني من الأ

يف املاء وكمية البكتني يف التمور ترتاوح فاإنه -�.� %�.

البتكني وال�شحة:

الكولول�شرتول. وخ�شو�شًا  الدم  يف  ال�شحوم  م�شتوى  خف�ض  على  تعمل  البكتني  األياف  اأن   .�
دون  ن�شولني  الأ هرمون  عمل  وي�شهل  الدم  جمرى  اإىل  طريقه  في�شق  معاء  الأ مثل  من  ال�شكر  امت�شا�ض  يبطئ  على  يعمل  البكتني   .�

ح�شول نقليات يف م�شتوى ال�شكر بالدم.

ال�شبع كما  اإ�شارات  وا�شعة مما يعطي  باملعدة ممثاًل م�شاحة  �شبكاته ومتددها  بانتفاخ  للمعدة وذلك  مائعة  البكتني يعمل كمادة   .�
اأنه ي�شاهم يف امت�شا�ض العنا�شر الغذائية خ�شو�شًا عنا�شر الطاقة كال�شكريات والدهنيات وبالتايل تقلل اأو تبطئ من عبورها اإىل جمرى 

الدم وبذلك يعمل البكتني على خف�ض ال�شعرات احلرارية امل�شتهلكة ب�شبب فقدان بالوزن.

وت�شهيل  الربازية  الكتلة  حجم  زيادة  يف  ي�شاهم  والذي  املاء  من  الكثري  ميت�ض  فاإنه  معاء  الأ اإىل  عبورًا  اله�شمية  ؟؟  البكتني   .�
م�شاك. حركتها وعبورها دون حدوث الإ

�. من م�شاوئ البكتني باأنه يعمل على فقدان الكثري من العنا�شر الغذائية )املعادن ال�شرورية وغري ال�شرورية( كما اأنه من م�شاوئ 
لياف( ب�شكل معتدل مهم جدًا. البكتني يعمل على حدوث انتفاخ البطن لذا فاإن تناول البكتني )الأ

البكتني وال�شناعة:
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الع�شائر. �شناعة  يف  مهم   .�
املربيات. �شناعة  يف  مهم   .�
دوية. الأ �شناعة  يف  مهم   .�

الكيماوية. ال�شناعات  من  الكثري  يف  مهم   .�
لياف واجلدول التايل يو�شح مقارنة  حمتويات بع�ض املواد من اخل�شر والفواكه من كمية الأ

لياف يف �00 غم الطعامكمية الأ

التمر�-�غم

بي�ض�.� اخلبز الأ

بي�ض�.� رز الأ الأ

التفاح مع الق�شر�

امللفوف والقرنبيط والبازيالء�

الذرة احللوة واملطبوخة�.�

الطماطم غري املطبوخة�

Cellulose & Hemicellulose in Date fruit ال�شليلوز و اأ�شباه ال�شليلوز يف التمور

يعترب ال�شليلوز من املواد الكربوهيدراتيه مركبة و غري قابلة لله�شم و توجد ب�شورة رئي�شية يف الفواكة و اخل�شراوات و بالن�شبة 

الهم�شليلوز فهو مادة كربوهيدراتية معقدة غري قابلة  اأما  بالنواة  املحيطة  الق�شرة  للتمر ويف  الق�شرة اخلارجية  للتمور فهي توجد يف 

�شا�ض يف بناء اجلدار اخللوي للنبات و للثمار و تركيبها الكيمياوي  لله�شم ومن خوا�شها اأنها ممت�شة للماء وال�شيليلوز و الهم�شيليلوز يعترب الأ

كما يف ال�شكل فتكون من وحدات كلوكوزية .

كما اأن من �شفات ال�شليلوز طعمه غري حلو 

اأما اأهم خوا�ض ال�شليلوز يف النبات عموما 

والوراق  اجلذور  و  ال�شيقان  قوة  من  ال�شليلوزية  لياف  الأ تزايد   .�
مرتبطة  كلوكوزية  طرق  من  يتاألف  ال�شليلوز   .�

. اإلخ   ... الغالف   ، الكارتون   ، كالورقة  خمتلفة  �شناعات  يف  ال�شليلوز   .�
�. يعترب ال�شليلوز و الهم�شليلوز من اللياف و التي ظهرت موؤخرا ً اأهميتها يف تنزيل الوزن حيث لها �شفه امت�شا�ض املاء والنتفا�ض 

داخل املعدة مما ي�شبب ظاهرة ال�شباع .

اأنها ت�شاعد يف منع  �. ال�شليلوز و الهم�شليلوز واليكن يعترب من املواد التي ت�شاعد طيبا ً يف خف�ض م�شتوى الكول�شرتول يف الدم كما 
تكون احل�شوات ال�شنواوية .

. اجل�شم  من  ال�شموم  اإزالة  على  ي�شاعد  الهم�شليلوزواليكن  و  ال�شليلوز   .�
و حتتوي التمور على ما ياأتي 

املادة                ن�شبة مئوية 

�شليلوز                �.� – � 

هم�شيليلوز            �.� – �.� 

جلني                   �.�  - � 

بكتني                  �.� – �.� 

ن�شاء                   �0 – �0 
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�شباغ واملركبات الطيارة يف التمور الدهون واحلوام�ض والأ

Fats، acids pegment and Volitile component in Dates

الدهون Lipids هي اإحدى املجاميع الكبرية للمركبات الع�شوية وتنت�شر انت�شارا وا�شعًا يف الطبيعة وموجودة يف جميع املواد الغذائية 

ن�شان. احليوانية والنباتية ولهما اأهمية كبرية يف الغذاء لكونها جاهزة لله�شم والتمثيل يف ج�شم الإ

ن�شجة املختلفة جل�شم  توجد الدهون يف بروتوبالزم كل خلية حية �شواء كانت نباتية اأو حيوانية عدا النواة واأن وجود الدهون يف الأ

الكائن احلي ترتاوح بني اأقل من %� اإىل %�� كما يف نخاع العظام وتلعب دورًا مهمًا يف ج�شم الكائن احلي. اأن الفواكه واخل�شر ب�شورة 

والتي  الدهون  من  كمية  اأكرب  على  يحتوي  الذي  الطبيعي  الغذاء  واأن   �%-0.� على  حتتوي  اأنها  اإذ  للدهون  كم�شدر  تعترب  ل  عامة 

ن�شان كغذاء هي املنتجات احليوانية كاللحوم والبي�ض واحلليب ومنتجاته، تق�شم الدهون يف ج�شم الكائن احلي اإىل الدهون  ي�شتعملها الإ

حتياطية والربوتوبالزمية اأي اأنها تكون اأحد مكونات بروتوبالزم اخللية وتكون ثابتة الرتكيب ول ت�شتهلك حتى يف حالة احتياج  الإ

جنة والفواكه. حتياطية فتتجمع بكميات كبرية يف بذور النباتات والأ اجل�شم للغذاء اأما الإ

احلرة  الدهنية  حما�ض  الأ على  يحتوي  معقد  كيماوي  تركيب  �شكل  على  تكون  النبات  اأن�شجة  من  امل�شتخرجة  الــزيــوت  اأن 

والكل�شرين والكحولت ذات الوزن اجلزيئي العايل والكربوهيدرات والفيتامينات ومواد �شبغية ومواد اأخرى ع�شوية مهمة كالليهايد 

وال�شيتارك   C��C��CooH(palmitic acidكالباملتك امل�شبعة  الدهنية  حما�ض  الأ توجد  الدهون  يف  وغريها،  والكيتونات 

.C�H��CH=CH)CH�(�CooH( كالوليئيك  م�شبعة  غري  دهنية  اأحما�ض   )C��H��CooH(stearicوكـــذلـــك 

 CH)CH�(�CooH )C�H��=CHCH�CH=واللنولك

.C�H�CH=CH CH� CH= CH CG� CH= CH)CH�(� CooHواللبنولنيك

حما�ض الدهنية امل�شبعة saturated F.a. اأحما�ض لورك  وهناك اأحما�ض دهنية كثرية �شواء كانت م�شبعة اأو غري م�شبعة من الأ

امل�شبعة التي توؤلف  حما�ض الرئي�شية  )C��H��CooH(Lauric واملور�شتك )C��H��CooH(Myristic a. وهي الأ

زيت جوز الهند Conconut وزيت نوى النخيل –Kermel oil palm بينما اأحما�ض الباملتك )C��H��CooH( وال�شتيارك 

انت�شارًا  منت�شرة  وكذلك   palm oil النخيل  وزيت  اخلنزير  دهن  اأو  �شحم  يف  الرئي�شية  امل�شبعة  حما�ض  الأ هي   stearic acid
واليبوترك   CH�CooH(acetic acid( كال�شتك  الواطئة  الدهنية  حما�ض  الأ اأما  واخل�شراوات،  احليوانات  دهون  يف  وا�شعًا 

C�HCooH(BUtYriC(

والكوبرك )C�H��CooH(CapriC فاإنها توجد ب�شورة حرة وكذلك ب�شورة متحدة مع دهن احلليب.

 C�H��CooH(Caprylic )C�H��CooH(Cpric( ـــــك  ـــــكـــــربول ال اأحـــــمـــــا�ـــــض  اأمـــــــــا 

ـــنـــك ـــه ـــي ـــب وال  arachidic رجـــــــــــــــدك  الأ ـــــض  ـــــا� ـــــم اأح اأمــــــــــا  اجلـــــــــــوز،  زيــــــــت  يف  ـــة  ـــل ـــي ـــل ق بــــكــــمــــيــــات  تـــــوجـــــد 
 

قابلة  تكون  امل�شبعة  الواطئة  الدهنية  حما�ض  الأ اأن   ، اخل�شروات  زيت  يف  قليلة  بكميات  توجد   C�� H��CoH(Behenic(  

متزاج باملاء واإذابتها تقل كلما ارتفع وزنها اجلزيئي اإىل اأن ي�شل يف حام�ض الليورك Leuric acid بكمية قليلة جدًا. لالإ

ولك. حما�ض الدهنية غري امل�شبعة Unsaturated واملنت�شرة انت�شارًا وا�شعًا هي اللينولك واللينولينك والأ اأما الأ

 ( العايل  اجلزيئي  الوزن  ذات  �شمعية  حوام�ض  مع  كل�شرول(   ( الهيدروك�شيل  الثالثية  للكحولت  ال�شرتات  من  خليط  هي  الدهون 

ا�شرتات ثالثية للك�شل�شرين( واأن اأب�شط معادلة تو�شيحية هي:

اأحما�ض دهنية غري م�شبعة لذلك هي غري ثابتة عند  واأن الزيوت النباتية تتميز باإحتوائها ب�شورة رئي�شية وبكميات كبرية على 

اخلزن وتعر�شها للهواء اإذ تطراأ عليه تغريات عميقة،وب�شهولة تتاأك�شد وتتزنخ.

 0.��% اإىل   0.0� ويف التمور توجد الدهون بن�شب قليلة حيث يوجد يف اجلزء اللحمي )Flech( ح�شب م�شادر خمتلفة بن�شب 

)��.Balland-����( 0 اإىل %�.� )��.Clevelan and Feller ����(( 0.� -0 اإىل %�.� )����-Copertini( واأن 

.skin واأن هذا التحليل يفرت�ض باأنها ت�شمل الق�شرة اأي�شًا Wet Weight جميع هذه الن�شب من الوزن الطري
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من  اأ�شا�شًا  يتكون  ال�شمع  اأن  الثمرة،  يف  املوجودة  الدهون  جمموع  من   Wax ال�شمع  من  قليلة  ن�شبة  الق�شرة  �شطح  على  يوجمد  كما 

حادية والهيدروك�شيل ذات الوزن اجلزيئي العايل وميكن اأن يحتوي ال�شمع اأي�شًا على  حما�ض الدهنية العالية والكحولت الأ ا�شرتات الأ

كحولت واأحما�ض ذات الوزن اجلزيئي العايل يف حالة طليقة وعلى هيدروكروبونات عالية.

 )C��H��CooC�0H��( اأن �شمع النحل يتكون غالبًا من بامليتات املريي�شيل

 )C��H��CooH( شافة لذلك يحتوي على �0-%�� من حام�ض ال�شريويتك� بالإ

و ��-%�� هيدروكربونات. 

 organic & inorganic الع�شوية  حما�ض  الأ  .�
ميتاز ع�شري الثمرة باأنه يف الغالب مييل اإىل احلام�شية قلياًل عدا متور �شنف الربجي 

حيث يكون ع�شريه قاعدي �=rygg-����)pH( واأن �شبب حمو�شة ع�شري التمر 

كلما  ــه  واأن الع�شوية  وغــري  الع�شوية  احلوام�ض  من  عديد  على  اإحتوائه  اإىل  يعود 

تكون درجة حمو�شة التمور عالية كلما تكون نوعيتها واطئة )rygg( وهناك عالقة 

عك�شية بني درجة احلمو�شة وكمية املاء يف التمور مما يربط ذلك باأن عملية الن�شوج 

الطبيعية يف الثمرة تكون بطيئة ورمبا توقفها بزيادة درجة حمو�شة ع�شريها ويوؤدي 

ذلك اإىل قلة جودتها.

 �pH ولكنها يف املراحل املختلفة يكون �شلوكها عمومًا ما بني pH)�-�( وعمومًا فاإن التمور تتميز باحلمو�شة املتعادلة اأي ما بني

يف مرحلة اجلمري و �.� اإىل �.� يف 

�شفر ) الب�شر( و 0.�-�.� يف مرحلة الرطب اأما يف مرحلة التمر فيكون بحدود �-�.�  مرحلة اخلالل و �.� يف مرحلة اخلالل الأ

اأما اجلداول ت�شري اإىل كمية احلام�ض ملغم/�00 غم متر. 

احلوام�ض يف بع�ض اأ�شناف التمور العراقية حم�شوبة ملغرام /�00 غم متوز جافة منزوعة النواة

خ�شراويزهديحالوياحلام�ض

���.���.��احلوام�ض الكلية
�.���.��.��الكلوردريك

�.���.�الفو�شفوريك
�.��.��.�الكربيتيك

�.��.��.�املاليك
��.��ال�شرتك

وك�شالك �.��.�0.�الأ
�.��.��الفورميك

�.��.��.�اخلليك
عن اأطروحة الدكتوراة يف التمور عام ���� للدكتور بهاء �شرب.
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احلوام�ض يف بع�ض اأ�شناف التمور العراقية حم�شوبة ملغرام /�00 غم متوز جافة منزوعة النواة

خ�شراويزهديحالوياحلام�ض

�.���.��.��الهيدروكلوريك
�.���.�الفو�شفوريك

�.��.��.�الكربيتيك
�.��.��.�املاليك

��.��ال�شرتك
وك�شالك �.��.�0.�الأ
�.��.��الفورميك

�.��.��.�اخلليك
عن اأطروحة الدكتوراة يف التمور عام ���� للدكتور بهاء �شرب.

pegments �شباغ  الأ  .�
اإن املواد امللونة pegments يف الفواكه واخل�شر لها اأهميتها اخلا�شة اإ�شافة اإىل النكهة اإذ اأن معظم املواد امللونة هي مواد خا�شة 

موجودة يف بروتوبالزم اخلاليا كالكلورفيل املوجود يف اخلاليا هي مواد �شبغية خ�شراء واأحيانًا توجد املواد امللونة يف الربوتوبالزم على 

�شكل بلورات كما هي موجودة يف خاليا اجلزر والطماطة.

لوان اأثناء مراحل الن�شوج كما اأن وجودها يعطي اإمكانية متيز بع�ض  والتمور حتوي مواد �شبغية خمتلفة التي تعطيها خمتلف الأ

�شفر  �شناف عن بع�شها كتمور �شنف الربحي يوجد فيها مادة الفالفون Flavone اأو الفالفونول Flavonol الذي يعطيها اللون الأ الأ

.rygg-����(ahthocyanin( نثو�شيانني وال�شبغة احلمراء يف متور دكلة نور ب�شبب وجود مادة الأ

نثو�شينانني  والأ  Carotenoids الكاروتينويد  ــود  وج ف�شببه  ال�شاماين  متــور  يف  �شفر  الأ اللون  اأن  ع�شماوي  اأو�ــشــح  ولقد 

 alphacarotene واللفاكاروتني Lycopene والليكوبني Flavonoles والفالفونول Flavones والفالفون anthocyanin
يعود  حمر  الأ فاللون  زغلول  متور  ويف   Violaxanithin لك�شانثني  والفيو   Dydro Beta carotene كاروتني  وديهايدروبتا 

 Lutein والليوتني   )Flavoxanthin( والفالنوك�شانثني  بتاكاروتني  وامل�شمى  كاروتني  لف  والأ   Lycopene الاليكوبني  ل�شبغات 

والفالفون   anthocynine نثو�شيانني  الأ وال�شاماين ت�شرتك يف احتوائها على  زغلول  اأن متور  لل�شبغات  اأظهر حتليل ع�شماوي  ولقد 

اختالف  عن  اأ�شا�شية  ب�شورة  ناجت  التمور  �شنفي  بني  اللون  اختالف  واأن   tannis والتينن   Flavonoles والفالفونول   Flavones
خرى. تركيز الكاروتينات وال�شبغات الأ

اأن املواد امللونة الرئي�شية يف الفواكه واخل�شر ممكن ت�شنيفها ب�شورة عامة اإىل :
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Carotenoids )الكاروتينات(  الكارويتنويدات   .�
Chlorophylls الكلوروفيل   .�

anthoxanthins انثوك�شنثني   .�
anthocyanins انثو�شيانني   .�

اأما التنيني tannins فاإنه غالبًا ما يكون لونًا �شعيفا.

يف  النت�شار  وا�شعة  املجموعة  هذه  واأن  املحمر  والربتقايل  والربتقايل  �شفر  الأ لوان  الأ تعطي  التي  ال�شبغات  هي  الكاروتينويدات 

اللون  ويحول  يغطي  خ�شر  الأ الكلورفيل  وجود  واأن  الكلوروفيلية  املواد  مع  الدهنية  املواد  يف  موجودة  وهي  الدهون  يف  تذوب  الطبيعة 

�شفر املخ�شر  وراق ال�شغرية عندما تكون كمية الكلورفيل قليلة، واأن لون الأ حمرار( با�شتثناء الأ حمر ) مائاًل لالأ �شفر اإىل اللون الأ الأ

وراق الربيع هو �شبب وجود الكاروتينويد مع كمية قليلة من الكلورفيل. اللماع لأ

�شناف املختلفة من الفواكه كاخلوخ وق�شور املوز والطماطة والبطاطا احللوة واجلزر ويف معظم  اأن هذه املواد امللونة موجمودة يف الأ

وراق ال�شفراء والربتقالية واحلمراء كذلك موجودة يف الدم و�شفار البي�ض، واأن ا�شم الكرويتنويد Carotenoid ي�شتعمل جلميع  الأ

 Carrots اجلزر  من   pigmet امللونة  املواد  هذه  ا�شتخال�ض  مت   ���0 �شنة  ويف   Caroten بالكاروتني  كيماويًا  املرتبطة  لــوان  الأ

و�شميت بالكاروتني، اأن الكاروتني خليط من ثالث متناظرات isomers هي الفاوبتا وجاما كاروتني Carotene-B.D وهي مركبات 

.isoprene-unit هيدروكربونية اأو م�شتقاتها وتتاألف من وحدة اليزوبرين

CH�=C-CH=CH�
CH�

�شا�شية التي تتاألف منها الكرويتنويد وهذه اجلزيئة حتتوي على خم�شة ذرات كربون بينما بع�ض  اأو اأن هذه اجلزيئة هي الوحدة الأ

الكارويتونيد حتتوي على �0 ذرة كربون اأو ثمان جزيئات من اليزومريين وبع�ض اجلزيئات تتكون من �شل�شلة هيدروكربونية طويلة غري 

م�شبعة مع حلقة ring يف اأحد نهايتها اأو كليهما، واأن بع�ض اجلزيئات تكون متناظرة symmetricat فاإذا قطعت اجلزيئة من الو�شط 

مين كالبتاكاروتني B-Carotene والاليكوبني Lycopene وهما مثالني  ي�شر كال�شورة يف املراآة للن�شف الأ اأو طويت �شيكون الن�شف الأ

على اجلزيئات املتناظرة ) الكاروتني عبارة عن اإيزومر لليوكوبني(.

اأن البتاكاروتني B-Carotnene منت�شرًا انت�شارًا وا�شعًا قي الطبيعة يف بع�ض الحيان يوجد حرًا واأحيانًا اأخرى يكون متحدًا مع 

كمية قليلة من الفا وكاما كاروتني     .

وان الليكوبني Lycopene هي املادة التي تعطي اللون الربتقايل املحمر للطماطة وموجود اأي�شًا يف البطيخ وامل�شم�ض وغريها واأحيانًا 

البتا  والفرق بني  والكاما كاروتني  التي متتلك حلقات خمتلفة كاللفا كاروتني  خرى  الكاروتينات الأ لبع�ض  املادة م�شاحبة  تكون هذه 

�شرة املزدوجة يف احللقة الثانية اأما لكاما كاروتني ميلك حلقة واحدة اإذ اأن ن�شف جزيئته م�شابهة اإىل  والكاما كاروتني هو يف و�شع الأ

خر م�شابه اإىل البتا كاروتني واأن كل من األفا وكاما كاروتني موجودان يف الطبيعة مع بثا كاروتني  الليكوبني Lycopene والن�شف الآ

بكميات قليلة ويف قليل جدًا من النباتات اأن األفا كاروتني هو الغالب.

الكاروتني الذي يحتوي على جمموعة هيدروك�شيل Hydroxyl-Group ت�شمى بالزانثوفيل Xantho pHylls وغالبًا ما يوجد 
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هذا مع الكاروتني اإذ اأن اأوراق النبات ل حتتوي فقط على الكاروتينات الهيدروكربونية Hydrocarbon Carot التي تعطيها اللون 

�شفر اأو ال�شبغة ال�شفراء ولـ Yellow pigment ولكنه مرتبطة اأي�شًا بوجود الزانثوفيل XanthopHyls واأن الكربتوزانثني  الأ

CrYptoXantHin هو مثال على واحد من الزانثوفيل الذي يختلف عن B-Carotene  فقط بوجود جمموعة الهيدروك�شيل، 
�شا�ض يف  �شفر واأهمية الكاروتني يف التغذية هو الأ وهو اإحدى ال�شبغ الرئي�شية يف الذرة ال�شفراء والفلفل احللو paprika  واملندرين الأ

تكوين فيتمامني )a( يف اجل�شم اإذ اأن a هو ن�شف جزيئة بتاكاروتني B-Carotene زائد جمموعة هيدروك�شيل ويف ج�شم احليوان اأن 

.a واأن حوايل �0-%�0 من الكاروتني يتحول اإىل فيتامني a جزيئة واحدة من البتاكاروتني تنف�شل اإىل جزيئتني من فيتامني

عظم يطرح  اأن�شجة اجل�شم بهذا الفيتامني عند ذلك كمية قليلة من الكاروتني هي التي ميت�شها اجل�شم والق�شم الأ وعندما تت�شبع 

براز، ويالحظ اأنه يف اأج�شام اجلرذان هناك طاقة كبرية لتحويل الكاروتني اإىل فيتامني a ويف الكالب طاقة اأقل، ويف القطط ل  مع الإ

توجد.

اأن جزئية األفا وكاما كاروتني وكذلك الكربتوزانيثن Cryptoxanthin ب�شبب تركيبها تنتج فقط جزيئة واحدة من فيتامني a اأما 

خرى من الكارويتنويد ل متلك هذه احللقة املهمة يف تركيب فيتامني a لذلك ل تنتجه عند التحلل. نواع الأ الأ
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Flavonoids الفالفينويد   �-

قل واحدًا من هذه املجموعة: هي جمموعة مركبات منت�شرة انت�شارًا وا�شعًا يف النبات واأن كل ن�شيج منه يحتوي على الأ

رجواين. زرق والأ حمر والأ لوان الأ النثو�شيايني anthocyanins الذي يعطي ال�شبغات اأو الأ

�شفر. نثوك�شنثني anthoxanthins الذي يعطي اللون الأ الأ

Catechins الكاتيجني

Leucoanthocyanis ليوكونثو �شنيني

 Brownish-pigment خريتني هي عدمية اللون ولكنها تتحول حاًل اإىل لون �شارب اإىل ال�شمرة يف بع�ض املعامالت املجموعتني الأ

.Food-tannins ومن املحتمل اأن ت�شمى بالتانني الغذائي

اأن املجاميع القريبة اأو املتعلقة بالفالفينويد Flavonids  هي عديدة ومنت�شرة اأي�شًا انت�شارًا وا�شعًا يف الطبيعة كاأحما�ض ال�شنامك 

 tannic( والتانك Callic حما�ض الهيدروك�شية كالكالك Cinnamic a والكافئك Caffeic والكلورجينيك Chlorogenic والأ
تي: اأما �شيغتها الرتكيبية كالآ التي حتتوي على حلقة بنزين واحدة وحلقة جانبية،   Coumarins الكيومرن وغريها  a.( ومادة 

\

وميكن اإيجاز �شبغات التمور كما يلي:

�شبغة  واأهمها  ال�شوي  التمثيل  علمية  يف  ال�شوئية  الطاقة  باحتجاز  تخت�ض  ما  منها  متباينة  اأ�شباغ  على  النباتية  اخلاليا  حتتوي 

اأ�شناف  كل  يف  موجودة  وال�شبغة  خ�شر  الأ اخلالل  ومرحلة  اجلمرى  مرحلة  يف  ثماره  ويف  النخيل  �شعف  يف  متواحدة  وهي  الكلوروفيل 

نثو�شياين وهي موجودة يف الع�شارة اخللوية للنخلة  خر فهي �شبغة الأ خرى املتواجدة يف بع�ض اأ�شناف النخيل الأ النخيل اأما ال�شبغات الأ

ويتاأثر لون هذه ال�شبغة باختالف الو�شط البيئي لها ففي الو�شط احلام�شي يكون لونها اأحنمر ويف الو�شط القاعدي يكون لونها اأزرق كما 

خرى فهي �شبغة الاليكونني األفا كاروتني وهي ال�شبغة امل�شوؤولة عن  يف ال�شنف زغلول، حباين، ديري، دقلة نور، خ�شاب، اأما ال�شبغة الأ

اأن التمور جميعها يحتوي على �شبغات وب�شكل غري مت�شاوي من  �شفر املحمر وهي متواجدة يف الربحي، ال�شاير، ال�شكري، كما  اللون الأ

األفا كاروتني، انثو�شيانني ، فالفون، فالفونول والكاروتينات هي عبارة عن �شبغة برتقايل اللون ناجتة عن تربينات �شبغة  الاليكوبني 

بناء �شوئي لها لون برتقايل مهمة لعمليات البناء ال�شوئي وهي �شبب وجود اللون يف الكثري من الفواكه واخل�شر والكاروتني هو ثنائيات 
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ك�شدة وهي امل�شاعدة يف اإتباع احلمية الغذاية وهي  من فيتامني األفا وبيتا كاروتني ولهم فائدة يف حفظ الكبد ومنها من املواد املانعة لالأ

تذوب يف الدهون .

ن�شان املعا�شر نتيجة الوعي ال�شحي. جميع هذه ال�شبغات لها �شيغة anti oxidant والتي اأ�شبح لها دور مهم يف حياة الإ

نثو�شيانني يف التمور �شبغة الأ

ن هنالك �شبغات اأخرى مثل الاليكوبني، الكاروتني، لذا ترى اأن هذه ال�شبغات تتفاوت  هذه ال�شبغة موجودة يف جميع التمور ولكن لأ

بدرجة تواجدها فنجد هنالك متور �شفراء اللون وهذه التمور تغلب فيها ال�شبغة ال�شفراء ) كاروتني ، ليكوبني ( كمايف الزهدى وهنالك 

نثو�شيانني ( كما يف اخل�شاب وهنالك اللون الربتقايل حيث تكون �شبغة الاليكوين  حمر هو املتغلب)�شبغة الأ متور حمراء ويكون اللون الأ

تعني   kianos الزهرة  تعني   anthos اإغريقية  كلمة  نثو�شيانني  والأ قلية  ن�شبتها  نثو�شيانني  الأ ن�شبة  ولكن  �شا�ض  الأ هي  والكاروتني 

زرق وهي �شبغة تظهر على �شكل لون اأحمر، اإرجواين اأو زرقاء بالعتماد على pH وهي تخ�ض جزيئة ت�شمى فالفينويد وهي موجودة  الأ

حمر،  �شجار، وهو موجود يف عدة ثمار اأخرى كالتفاح الأ وراق الأ حمر لأ رجواين امل�شفر اأو الأ ن ال�شبب يف ظهور اللون الأ �شجار لأ يف كل الأ

الفراولة، الرازبري، الربتقال ... الخ وال�شبغة ذائبة يف املاء.

الكاروتني �شبغة   �-

 associatied وهنالك  حمر  الأ اللون  واأحيانًا  الربتقايل  حمر،  الأ اللون  عن  امل�شوؤولة  وهي  ال�شبغات  من  جمموع  هي  الكاروتني 

لون.  �0 من  اأكرث  تظهر  ال�شبغة  هذه  اكزانثوفيل  ت�شمى   pegment
واأهم كاروتني �شائع يف النبات Beta carotene وهو اأحد مكونات فيتامني a واأهم مادة يف الكاروتينات هي الاليكوبني ذات اللون 

حمر الفاحت وهي �شبغة ذائبة يف الزيوت وهي لي�شت �شهلة الك�شر مثل الكلورفيل والنثو�شيانني الكاروتني ي�شاعد يف حماية النظام  الأ

�شجار . ال�شوئي لالأ

نها اأ�شا�ض عملية الرتكيب ال�شوئي وهي موجودة يف كل النباتات،  �شبغة الكلوروفيل: اأن ل�شبغة الكلوروفيل دور كبري يف حياة النخلة لأ

�شا�ض على حجم ، لون جلد الثمرة ، قوام التمرة ، لون ن�شيج  اأن عملية التدرج يف لون التمرة يعتمد على عملية الن�شج و التي تعتمد بالأ

التمرة ، حمتوى املواد ال�شلبة 

Volitihe Components التمور  فاكهة  يف  الطيارة  املركبات   �-

اأن  التحليل الكرومولوغرايف للتمور وجد بحدود �� مركب والتي منها حوايل �� مركب مت ت�شخي�شه و � منها يف لب التمر و �� 

مركب هم اأ�شرتات مب�شاحة %�� ، %�0 منها الكحولت ولها م�شاحة %�� و � منها لكتون وم�شاحتها %� و � الديهايدات ولها %��، 

 methyl furfural، ethyle acetate ، � شا�شية هي اإيثيل ا�شتيب الكحول� � كينونات ومعدل امل�شاحة لها %�.� واملادة الطيارة الأ
.Y-undecnlaectone، s-valerolactone، Linalool

enzymes in Dates   نزميات بالتمور الأ

نزمي ب�شبب فعاليته  يعترب انزمي envertase من النزميات التي مت درا�شتها اأكرث من اأي اأنزمي اآخر يف التمور وقد مت اختيار هذا الأ

خرى . نزميات الأ نزمي هي م�شابهة لالأ وقد اعتربت الظروف التي تدعم فعالية هذا الأ

مبركبات  مرتبط  يكون  ان  اما    endoinvertase etoinvertase  : وهما   : ق�شمني  اإىل   )Vision( النفرتيز  انزمي  يق�شم 

اخللية داخل الثمرة اأو حر خارج اخللية يف ال�شائل املحيط بها وذلك عندما تنفجر اأو تن�شق اخللية .

ان فعالية هذا النزمي هو لتحويل ال�شكروز اإىل كلوكوز وفركتوز ففي ا�شناف التمور الطرية soft يكون هذا التحول ب�شورة تامة اأو 

قريبا منه لكن يف معظم التمور الن�شف اجلافة semidry واجلافة Dry  فاإن ن�شبة معينة من ال�شكروز هي التي تتحلل فقط و اإن فعالية 

نزمي تكون ن�شطة يف الرطوبة العالية High moisture  و بوجود احلرارة )واآخرين Warm tamp ( وقد ا�شيفت معلومات من  الأ

) endoinvertase insoluble enver ) Vinson حول اإنزمي النفرتيز غري الذائب ، smolensky and others قبل

وعمليا ل يوجد انزمي ذائب soluble ويف هذه املرحلة ي�شمى ektoinvertase)Vinson( وعندما تتحول الثمرة اإىل اللون 

الحمر اثناء منوها فالنفرتيز غري الذائب ينخف�ض اإىل حوايل ن�شف كميته ويبقى ثابتا ً باأ�شتمرار اإىل ن�شوج الثمرة .

النفرتيز الذائب الذي وجد من قبل smolensky-Hasegawa يزداد من حوايل %� من جمموع النفرتيز يف التمور اخل�شراء 

اإىل احلد العلى اأي حوايل %�� من جمموع النزمي يف املراحل الخرية من مرحلة الثمرة احلمراء red stage وبعد ذلك ينخف�ض 
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نور  دكلة  �شنف  متور  يف    total invertase activity نــزمي  الأ فعالية  جمموع  اأن  وجد  الوقت  وبنف�ض  الثمرة  بن�شوج  تدريجيا ً 

ول  نزمي هي ال�شبب الأ Unit/Date و اأن الزيادة الكبرية يف ن�شاط الأ �.�� وحدة  � وحدة للثمرة الواحدة اإىل حوايل  تزداد من 

يف زيادة ال�شكريات املختزلة red sug التي ترافق عملية الن�شوج .

ان فعالية انزمي النفرتيز inver activity تكون ثابتة يف درجات احلرارة اأقل من ��0 درجة فهرنهايت ) �0 درجة مئوية ( 

ويفقد حوايل %�0 من فعاليته بالت�شخني ملدة �0 دقائق على ��� درجة فهرنهايت ) �0 درجة مئوية ( ويفقد �0 % من فعاليته 

بالت�شخني على ��� درجة فهرنهايت ) �� درجة مئوية ( لع�شرة دقائق و اي�شا اإنزمي البريوك�شيديز فهو موجود بالتمور لكن تاأثريه غري 

معلوم و اأنه غري م�شرتك يف تفاعالت الدكنان وال�شوداد للتمور و اأن حمو�شته املثلى pH هي �.� opt.acidity وهو اأكرث حتمال 

للحرارة من النفرتيز و البويل فينوليز polyhenolase و ان الرتاكيز العالية لل�شكروز توقف فعاليته لكن الدك�شرتوز تاأثريه قليل 

ول يوؤثر عليه البويل فينوليز polyphenolase  وهو امل�شوؤول عن التاأك�شد النزميي enzymatic oxidative وا�شوداد التمور و 

pH-( جتاه احلمو�شة لكنه اكرث حتمال ً للو�شط القاعدي واحلمو�شة املثلى له هي  peroxidase اأنه اأكرث ح�شا�شية من البريوك�شيديز

opt.acid)� وان حتمله للحرارة هي و�شط ما بني النفرتيز و البريوك�شيد اأما البويل كالرتوتيز )pG(polyglactronase هو 
احد النزميات البكتينية pectic-enzymes وقد در�ض من قبل Hasegawa و اآخرين فعاليته تقريبا ً غري موجودة يف متور دكلة 

تن�شط  اأو  تتكون  نزميات  الأ معظم  اأن  اإذ  الثمرة  ن�شوج  بتقدم  تزداد  لكنها   Green stg خ�شراء  الثمرة  تكون  عندما  املرحلة  يف  نور 

نزمي  الأ ن�شاط  ان   ، بالطراوة  الثمرة  تبداأ  عندما  الن�شاط  حيث  من  القمة  اإىل  وت�شل  الثمرة  احمرار  مرحلة  من  خرية  الأ الدوار  يف 

مرتبط بطراوة الثمرة softening process لذا عندما ت�شل الثمرة اإىل احلد العلى من حيث الطراوة تكون فعالية النزميات اأكرث 

بع�شرين مرة من فعاليتها عندما تكون الثمرة يف مرحلة ال�شالبة اأو ن�شف الطرية . 

Hasegawa and other عندما تكون الثمرة اخل�شراء  pG مبراحل الن�شوج مبراحل الن�شوج املختلفة هي  اإن عالقة ن�شاط 

early red يكون ن�شاط النزمي  trace وعندما تكون الثمرة يف بداية احمرارها  Green يكون ن�شاط النزمي ب�شيط جدا  اللون 

��.0 ويف مرحلة الحمرار املتاأخر للثمار يكون �.� ويف حالة %�0 رطب soft يكون �.� وعندما تكون الثمرة %�00 طرية �.� 
الواحد كوزن  الغرام  اأ�شا�ض وحدات يف  املقادير مقا�شة على  واأن هذه   0.�� soft-ripe يكون  الثمرة طرية ونا�شجة  وعندما تكون 

جاف Unit per gram dry weight  واأن التمور دون �شك حتتوي على اإنزميات اأخرى غري املذكورة اأعاله .

والنزميات موجودة عموما ً يف مكونات كل خلية ويف كل ن�شيج ويف جميع اأ�شناف التمور وتلقت دورا ً بيولوجيا م�شاعدا ً ولها خ�شائ�ض 

الن�شج  النمو و  اأثناء عملية  التمرة والتي ت�شاهم يف تغيري �شفاتها  الكيماوية داخل  التفاعالت  اأمتام  نها تعمل على  الكائنات احلية لأ

وذلك من خالل تك�شري املركبات املعقدة يف التمره اإىل مواد ب�شيطة ويعد انزمي النفرتيز من اأهم النزميات املوجودة يف التمر و الذي 

 pectic enzyme ي�شاهم يف حتويل ال�شكروز اإىل �شكري الكلوكوز و الفركتوز مما ي�شاعد يف نظرية قوام التمره اأما اأنزمي البكتينز

فنقوم بتحليل املواد البكتينية يف التمر و حتويلها اإىل حوام�ض دي كاليكرتونيز D-galactoronase مما يعطي ثمرة التمر القوام 

الطري يف اجلزء الطري للثمرة بعد حتول ال�شكروز اإىل كلوكوز وفركتوز بحيث يفقد جزيئة ال�شكروز جزيئة ماء والتي ت�شاعد على 

ن�شر ال�شبكة الهالمية حلام�ض دي كاليكرتونز اأما اأنزمي ال�شيليز و الذي يقوم بتحليل ال�شليلوز اإىل وحداته ) وحدات الكلوكوز ( مما يزيد 

�شفر اأو الحمر )  يف حالوته و وطراوة حبة التمر اأما اأنزمي البويل فينول اأو ك�شيديز فهو امل�شوؤول عن حتول لون الثمرة من اللون الأ

اختفاء �شبغة الاليكوبني والنثو�شيانني اإىل لون بني املحمر اأو البني الداكن .

كما اأن النزميات تالزم عملتي الهدم و البناء ) النمو ( ون�شج الفاكهة بال�شافة اإىل ذلك تك�شب املناعة للفاكهة عند خزنها فاأنزمي 

الوك�شيديز م�شوؤول عن مواد الرائحة وتاأليف الدباغيات كما اأن عمل النزميات يعتمد على توفري الظروف املثلى لعملية من حيث درجة 

احلرارة و الــ pH وتواجد الفيتامينات و الدباغيات ..... اإلخ .

ن�شاج ال�شناعي للثمار نخلة التمر الإ

artifical ripining of Dates
ن�شاج ال�شناعي لثمار نخلة التمر عملية مهمة جدا ً و ذلك للتخل�ض من الكثري من املعوقات املو�شمية ) عدم  املقدمة : اأن عملية الأ

�شباب مما يوؤدي اإىل عدم ن�شوج الثمار لذا يحاول  اأنتظام املو�شم ( من درجات حرارة تراكمية اإىل وجود رطوبة عالية ..... اإلخ من الأ

املزارعون من ال�شيطرة على هذه الثمار و حتويلها اإىل ثمار نا�شجة و بالطرق التالية :
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ال�شم�ض  حلرارة  الثمار  تعري�ض   )�
تعتمد هذه الطريقة باأخذ العذوق ) القطوف ( الغري كاملة الن�شج ب�شبب عدم توفر درجات احلرارية ) املعدل احلراري من فرتة 

�شناف املختلفة و التي تعتمد على حتديد  الزهار اإىل الن�شج ( و التي فرتتها ترتاوح ما بني � – �.� �شهر ح�شب الت�شنيف احلراري لالأ

ال�شاعات احلرارية الرتاكمية الالزمة للن�شج من خالل املعادلة التالية :

              معدل اأعلى درجة حرارة باليوم         معدل اأقل درجة حرارة باليوم     -   الدرجة املثالية للنمو X  عدد اليام 

---------------------------------------------------------             

 �                                                                               

�شناف ح�شب املناطق و كذلك ح�شب ال�شنف . زهار فهي ��م ْ و يختلف ن�شوج الأ اأما الدرجة املثالية للنمو و بداأ الأ

و املثال عليها :

اإذا كان معدل درجة احلرارة العليا �0ْم و معدل الدرجة احلرارة الدنيا باليوم هي �0ْم وتكون ال�شاعات احلرارية امل�شاعدة للن�شج 

يف اليوم الواحد هي 

 ) �0 + �0 (

 ----------------- – �� � X = الدرجات احلرارية الرتاكمية باليوم الواحد

 �          

اليام  عدد   ��X-�0
 = �شهور   ��X �

�شهور   � يف  اأما  �شهور  اربعة  يف  حرارية  درجة   ��X ��0 = ���0
�شهور  بخم�شة  تراكمية  حرارية  درجة   ��X��0 = ���0

ونحن نعلم اأن درجات احلرارة متفاوتة يوميا ً لذا يح�شب كل يوم بيومة وتعتمد هذه املعادلت احلرارية على ال�شنف .

واجلدول التايل يو�شح الوحدات الرتاكمية اأثناء مو�شم انتاج التمور .

املالحظات جمموع وحدات احلرارة الالزمة من الزهار اإىل الن�شج الكامل 

ل تن�شج ال�شناف اأقل من ���0 

 ���0 – ال�شناف املبكرة تن�شج ���0 

 ���0 – عدة ا�شناف تن�شج ���0 

 ���0 – جميع ال�شناف تن�شج ���0 

فوق  فما  جميع ال�شناف تن�شج و بجودة عالية ���0 

لذا تلجاأ الدول التي ل ت�شل فيها الدرجات الدرجة احلرارية الرتاكمية فيها اإىل اعتماد طرق الن�شاج ال�شناعي .

ن�شبية  رطوبة  مع  احلرارة  ا�شتخدام   )�
بو�شع عذوق التمور الغري نا�شجة يف غرف حمكمة ال�شيطرة من حيث احلرارة و الرطوبة الن�شبية بحيث ل ترتفع درجة احلرارة 

اإىل اأعلى من �0 م ْ مع رطوبة ن�شبية بحدود ��-%�0 و ملدة �-� اأيام ح�شب ال�شيف وذلك بو�شع هيرتات خا�شة مع منظم حرارة و 

و�شع �شواين من املاء يف �شاحة الغرفة كذلك و�شع مقيا�ض للرطوبة الن�شبية للتحكم بدرجة الرطوبة .

و الذابة ثم املعاملة باحلرارة وهذه العملية تعتمد على جتميد الثمار يف الثالجات حتت )�0- التجميد  اأ�شتخدام   )�
��م ْ( ومن ثم اإذابتها بحيث ت�شبح اأن�شجة الثمار اأكرث طراوة ومن ثم تعري�شها اإىل درجات حرارة عالية ) عملية التجفيف ( للح�شول 

على متور نا�شجة و لكن بدرجة نوعية اأقل .

املايكرويف و من ثم التجميد و الذابة اأو العك�ض التجميد و الذابة و املعاملة بامليكرويف  حرارة  اأ�شتخدم    )�
و هذه العملية ت�شيطر على اأيفاف النزميات املوجودة يف التمور ومن ثم اإجراء عملية  التجميد و الذابة بع�ض ال�شناف ل حتتاج اإىل 

نها ت�شتهلك مبا�شرة . التجفيف لأ
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اخلل مع احلرارة يف عملية الن�شاج :  اإ�شتخدام   )�
تقوم بع�ض اجلهات بتعليق العذوق ) القطوف ( الغري كاملة الن�شج و املحتوية على الياف و�شكروز و حتتاج اإىل اإزالة لهذه اللياف و 

ال�شكروز يلجاأ بع�ض املزارعني اإىل اإ�شتخدام بع�ض املواد لت�شريع الن�شج ومنها اخلل ، وذلك بتعليق العذوق ) القطوف ( على موا�شري يف 

غرفة حمكمة و ملدة �-� اأيام ح�شب ن�شبة الرطوبة حيث تعامل القطوف باخلل بالطرق التالية : 

الغرفة بحدود  اإىل  الغرفة مع هيرتات م�شيطر عليها لتغطي حرارة  اأر�شية  % يف   �-� اأواين حتتوي على اخلل برتكيز  �. و �شع 
. م ْ   �0 –  ��

. م ْ   �0 –  �� اإىل  الغرفة  حرارة  درجة  رفع  % مع   � –  � تركيز  اخلل  مبادة  القطوف  ر�ض   .�
و  بالتايل جتفيفها  و  التمور  ت�شاعد على ترطيب  املعامالت  اأن هذه   ، اأي�شا ً  اإ�شتخدام احلرارة  % مع   � باخلل  القطوف  معاملة   .�

اإن�شاجها ولكن لهذه الطريقة عيوب اإذا مل يح�شن التعامل معها و ال�شيطرة على منع التلوث اأو التخمر .

 ) اليرثيل   ( بالثيفون  ن�شاج  الإ  .�
يتم معملة القطوف ) العذوق ( مبادة اليرثيل و ت�شري التجارب اإىل اأن اليرثيل ي�شاعد يف ال�شراع يف ن�شج الثمار ب�شكل متجان�ض و 

اأن الثمار تكون بجودة عالية و لكن العيوب تكمن يف �شرعة تلفها .

النمو  منظمات  باأ�شتخدام  ن�شاج  الإ  .�
�شراع يف اإن�شاج التمور و التحكم بتقليل املعدل احلراري لل�شنف . جل الأ يتم معاملة القطوف ) العذوق ( ببع�ض منظمات النمو لأ

 : اخلف  عملية   .�
ت�شاعد عملية اخلف اإىل تهوية العذق و تعر�شة اإىل اأ�شعة ال�شم�ض املبا�شرة بحيث ي�شرع يف عملية الن�شج كما اأن ميعاد اخلف هو 

نه يعطي الفرتة املنا�شبة لتعر�ض الثمار اإىل الهواء و اإىل اأ�شعة ال�شم�ض . خر ي�شاعد على ال�شراع يف عملية الن�شج لأ الأ

اإ�شتخدام املحاليل امللحيه 

نها تقلل من جودة التمور بالطعم   و فيها يتم تعري�ض ثمار التمر اإىل حملول ملحي ال اأن هذه الطريقة غري جمدية و غري نافعة لأ

 Dates palm Dehydration جتفيف التمور

املقدمة : 

تعترب عملية التجفيف من اأقدم طرق احلفظ الغذائي كما ي�شري اإليها تاريخ التجفيف 

حيث عرف منذ اأكرث من �000 �شنه .

يق�شد بعملية جتفيف التمور ) نزع املاء الزائد عن حاجة التمر النا�شج ( وعموما ً 

فاأن الن�شبة امل�شموح بها يف التمور ) ن�شبة الرطوبة ( هي �� % لذا يجب نزع املاء الذي 

يزيد عن هذه الن�شبة و لكن هنالك حاجة يف بع�ض ال�شناعات املعتمدة على التمور حتتاج 

اإىل نزع املاء من التمور اإىل اأكرث من �� % قد ت�شل ن�شبة الرطوبة اإىل �� % ول بد لنا 

مور حيث اأن ن�شبة الرطوبة يف التمور تتكون من ثالث اأنواع من املياه . من �شرح بع�ض الأ

.   free water احلر  املاء   .�
.   osmosis water ال�شموزي  املاء   .�

.   Bound water املتحد  املاء   .�
ول و الثاين ول توؤثر على النوع الثالث  اأن عملية التجفيف توؤثر فقط على النوع الأ

التي  و  ق�شرتها  اأو  التمرة  �شطح  من  قريبة  تكون  التي  املياه  هي  احلر  باملاء  يق�شد  حيث 

ي حرارة مبا�شرة كاأ�شعة ال�شم�ض  تتبخر من خالل �شطح التمرة عندما تتعر�ض التمرة لأ

وهذا النوع من املياه يفقد بب�شاطة من التمور اأما النوع الثاين املياه ال�شموزية فهي املياه 

غ�شية اخللوية من الرتكيز العايل اإىل الرتكيز الواطي  التي تتحرك وتنفذ من خالل الأ

يف التمرة وعموما ً فاأن هذا النوع من املياه ميكن بعملية التجفيف من ال�شيطرة عليها و 

اأزاحتها اأما النوع الثالث فهي املياه املتحدة وهذه املياه ل ميكن ال�شيطرة عليها و اإزاحتها 

�شا�ض لي�ض هنالك  ن باإزاحتها يتغري تركيب التمر وعلى هذا الأ زاحة لأ لنها من اأ�شل وتركيب التمر ون�شبتها ب�شيطة و ل حتتاج اإىل الإ

ن املعدلت احلرارية فيها عالية و اأن عملية جتفيف التمور جتري طبيعيا ً وهي  اأي م�شكله يف عملية جتفيف التمور يف اأقطارنا العربية لأ

على النخلة ولكن هنالك ا�شتثناءات لبع�ض ال�شناف مثل ال�شنف مدجول و ال�شنف كالفورنيا كما ي�شميه البع�ض يف الردن يحتاج اإىل 

�شباب �شنذكرها ل حقا ً كما اأن هنالك اأ�شتثناءات اأخرى ملناخ بع�ض الدول كالردن و فل�شطني ، املغرب ، تون�ض ، امريكا  عملية جتفيف لأ

ن موعد ن�شوج التمر وجتفيفه ل يتنا�شب مع فرتت ت�شاقط المطار لذا حتتاج هذه الدول اإىل عملية جتفيف التمور يف بع�ض املوا�شم  ، لأ

، وكذلك الدول التي تكون فيها ن�شبة الرطوبة عالية مثل بع�ض دول اخلليج العربي حيث يت�شاقط التمر قبل اأوانه نتيجة الرطوبة لذا 
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يحتاج اإىل عملية اإن�شاج وجتفيف 

فوائد التجفيف العامة 

كلفه  باأب�شط  الفاكهة  حتفظ   .�
طازجة  ال�شنة  طول  على  ت�شتهلك  املجففة  الفاكهة   .�

تلف  بدون  و  طويلة  لفرتات  تخزن  اأنها   .�
�شهل  وحت�شريها  عالية  الغذائية  وقيمها  مذاقها  املجففة  غذية  الأ  .�

الفاكهة  وطعم  لون  على  املحافظة   .�

اأ�شباب جتفيف التمور 

املو�شم اأثناء  تتوفر  ل  اأعلى  حرارية  معدلت  اإىل  التمور  اأ�شناف  بع�ض  حتتاج   .�
. مت�شاوية  ب�شورة  تن�شج  اأو  ت�شتوي  ل  املدجول  متر  ثمار  اأن   .�

. الكي�ض  داخل  الكامل  جفافها  عملية  قبل  تت�شاقط  فاأنها  لذا  غرام   �0 –  �� وثقيلة  كبرية  املدجول  ثمرة   .�
. الكيماوية  التفاعالت  من  تقلل  اأنها  كما  منوها  و  املجهرية  حياء  الأ ن�شاط  من  تخفف  التجفيف  عملية  اأن   .�

. اخلزن  كلف  من  تقلل  التجفيف  عملية  اأن   .�
. الغ�شيل  عملية  بعد  التمور  نوعية  على  حتافظ  التجفيف  عملية  اأن   .�

التزان  ظروف  �شمن  مثايل  عازل  املاء  ي�شبح  بحيث   ) املائي  الن�شاط   ( املاء  فعالية  على  ت�شيطر  التجفيف  عملية  اأن   .�

              فعالية املاء = �شغط بخار املاء يف التمر   .   عند نف�ض درجة احلرارة 

                               �شغط البخار امل�شبع للماء النقي 

حياء املجهرية ون�شاطها كما هي مو�شحة باجلدول التايل  وبذلك حتددت جمموعات الأ

حياء املجهرية  احلدود الدنيا لفعالية املاء aw جمموعة الأ

��.0بكترييا 
��.0خمائر 

0.�0فطريات 
��.0بكترييا مقاومة للملح 
��.0بكترييا مقاومة لل�شكر 

مبادئ التجفيف العامة 

لكي تكون عملية التجفيف فعالة و�شحيحة وذات اهمية يجب اأن تتوفر فيها العوامل التالية :

. للتمر  الطبيعي  و  الكيميائي  للرتكيب  التجفيف  حرارة  درجة  مالئمة   )�
الن�شبية  رطوبته  كذلك  و  للتمور  املالم�ض  ال�شاخن  الهواء  حركة  تنظيم   )�

. الغذائي  النوع  من  ال�شواين  و  دوات  الأ كافة  تكون  اأن   )�
. ال�شناعية  املجففات  توفر   )�

. ال�شم�شي  للتجفيف  امل�شاحات  توفر   )�
 : تي  كالأ هي  و  التجفيف  قبل  ما  عمليات  اأجراء   )�

. للتجفيف  اخلام  املادة  حت�شري   .�
اجليدة  التمور  انتخاب  و  فرز   .�

غ�شيل  عملية   .�
باملراوح  اأويل  جتفيف  عملية   .�

مطلوبا ً ذلك  كان  اإذا  تقطيع  عملية   .�
. باملجفف  جتفيف  عملية   .�
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دور احلرارة يف عملية التجفيف :

�. تعمل على ت�شخني التمر اإىل درجة احلرارة التي يتم عليها التجفيف وهذا بدوره يوؤدي اإىل �شهولة ف�شل املاء عن باقي مكونات 
التمر و�شهولة انتقاله اإىل �شطح التمرة مما ي�شهل تبخريه وتعرف كمية احلرارة امل�شتخدمة باحلرارة الظاهرة حيث اأن حرارة التجفيف 

ترتاوح ما بني �0 – �0 م و اأكرث من ذلك ي�شبب اجلفاف ال�شطحي .

. للتبخر  الكامنة  باحلرارة  يعرف  ما  وهذا  احلرارة  درجة  نف�ض  على  بخار  اإىل  التمر  يف  املوجود  املاء  حتويل   .�
 . املاء  بخار  حمل  على  الهواء  قدرة  زيادة  على  تعمل  احلرارة   .�

اأنواع التجفيف 

تق�شم اأنواع التجفيف اإىل نوعني هما 

ال�شم�شية  الطاقة  ا�شعة  وم�شدرة   ) الطبيعي  التجفيف   ( ال�شم�شي  التجفيف   .�
.  ) ال�شناعية  املجففات   ( ال�شناعي  التجفيف   .�

 التجفيف ال�شم�شي الطبيعي 

يعتمد التجفيف ال�شم�شي على حرارة و اأ�شعة ال�شم�ض كم�شدر طبيعي للحرارة كما ي�شتخدم الهواء الطبيعي لمت�شا�ض ونقل الرطوبة 

من التمور وبذلك نكون قد تخل�شنا من الرطوبة الزائدة و عموما ً فاأن اأ�شحاب التمور يجففون متورهم يف ف�شاء منعزل يف الب�شتان و يكون 

�شكال التالية . على الإ

. �شواين  يف  اأو  املزرعة  داخل   ) ح�شري   ( فر�ض  على  التمور  ن�شر   .�
ال�شلل  وتكون  ح�شري  اأو  �شواين  على  التمور  فيها  تفر�ض  و  املباين  فوق  اأو  الب�شتان  داخل  خ�شراء  �شلل  يعملون  املزارعني  بع�ض   .�
مزودة مبراوح لتغيري الهواء و زيادة حركته اأما نوعية ال�شواين فتكون من اخل�شب اجلاف و املقاوم للحرارة املرتفعة ويكون لها براويز 

م�شتطيلة اأو مربعة و مقا�شاتها ما بني � * � مرت اإىل � * � مرت اأما الفتحات في�شم الن�ض املربع الواحد � ثقوب . 

مزايا التجفيف ال�شم�شي 

. فقط  ال�شم�شية  احلرارة  اعتماد   .�
اقت�شاديا ً  مكلف  غري   .�

العملية  �شهولة   .�
معدات  اأقل   .�

. اجلذاب  و  املرغوب  اللون  املجفف  التمور  يك�شب  ال�شم�شي  التجفيف   .�
. التجفيف  يف  ال�شرعة   .�

. التجفيف  عملية  عند  اأمانا ً  اأكرث  تكون  لذلك  ال�شكريات  من  عالية  تراكيز  على  حتتوي  التمور  اأن   .�
احلرارة  لتوليد  اآلت  ا�شتعمال  اإىل  احلاجة  عدم   .�

عيوب التجفيف ال�شم�شي 

اخلربة  على  والعتماد  التمور  يف  النهائية  الرطوبة  بن�شبة  التحكم  عدم   .�
. كثرية  عمالة  ا�شتخدام   .�

. التمور  يف  الغذائية  العنا�شر  بع�ض  فقدان   .�
. �شا�شعة  م�شاحات  اإىل  التجفيف  عملية  حتتاج   .�

. جودة  اأقل  �شم�شيا ً  املجففة  التمور   .�
. ال�شا�ض  من  بقطع  تغطيتها  يف�شل  لذا  وتلوثها  الطيور  و  احل�شرات  و  التربه  اإىل  �شم�شيا ً  املجففة  التمور  تتعر�ض   .�

للنوعية  مهم  خمتزل  هي  التي  و  مطار  لالأ تعر�شها   .�
. خرى  الأ احلفظ  طرق  من  اأقل  بالتجفيف  املحفوظة  للتمور  احلفظ  مدة   .�

�شتيل  ا�شتخدام �شواين من ال�شتانل�ض  لذا يف�شل  لتاأك�شدها  النحا�ض وذلك   ، ا�شتعمال �شواين من احلديد  املعدين عند  التلوث    .�
اأو التفليون املغلف بالفايرب كال�ض 
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اأنواع و طرق التجفيف ال�شم�شي

ال�شم�شي  التجفيف  يف  ومهم  ب�شيط  النوع  وهذا  للتجفيف  ر�شي  الأ امل�شتوى   �-

ر�ض . حيث تنت�شر ال�شواين املحتوية على التمور بطبقة واحدة على الأ

بو�شع  هي  ر�شي  الأ م�شتوى  عن  الختالف  رفــوف:  �شكل  على  التجفيف   �-

هي  و  ال�شم�شي  للتجفيف  امل�شتخدمة  امل�شاحة  لختزال  رفوف  �شكل  على  ال�شواين 

ر�ض حيث ت�شاعد عملية دوران الهواء بني  عادة ما تكون على ارتفاع واحد مرت عن الأ

�شراع بعملية التخفيف.  ال�شواين على الإ

-� البيوت املتعددة للتجفيف ال�شم�شي : وهي البيوت التي تبنى لال�شتفادة من 

اأنظمة الطاقة ال�شم�شية و ال�شتفادة من اأ�شعة ال�شم�ض و الهواء و ال�شيطرة عليهم و 

توزيعها على بيوت التجفيف ال�شم�شي خ�شو�شا ً للبلدان التي لديها طاقة �شم�شية كبرية و هنالك ثالثة  انواع من املجففات ال�شم�شية .

اأ ( absorbtion : وهي اأن التمور مبا�شرة جتفف بوا�شطة اأ�شعة ال�شم�ض .

ب( Convection : وهذه تعتمد على ت�شخني الهواء باأ�شعة ال�شم�ض و الذي بدورة يدور حول و فوق التمور داخل كابينات .

وىل و احلالة الثانية. جـ( وهي عملية اخللط بني احلالة الأ

  shade drying األظلي  التجفيف   �-

اأن التجفيف األظلي  يحمي نوعية التمور و يعتمد على �شدة الطاقة ال�شم�شية و 

ن عملية  �شعة ال�شم�ض كما اأن تنظيم طول فرتة التجفيف لأ طول الفرتة الزمنية لأ

ال�شبك  حتت  ال�شم�شية  ال�شواين  ت�شتخدم  نها  لأ نوعما ً  بطيئة  األظلي  التجفيف 

خ�شر ) ظلة خ�شراء اأو بيت زجاجي  ( . الأ

العوامل املوؤثرة يف اختيار املجفف ال�شم�شي للتمور:

املو�شم  اأثناء  جتفيفها  املراد  التمر  كمية   .�
الواحدة  بالدفعة  جتفيفها  يراد  التي  التمور  كمية   .�

التجفيف  وظروف  التجفيف  مدة   .�
التمر  يف  الرطوبة  كمية   .�

التمر  جتفيف  يف  املو�شم  اأثناء  احلرارة  درجة  تاأثري  مدى   .�
التجفيف  مو�شم  خالل  املناخية  الظروف   .�

التجفيف ال�شناعي للتمور 

اأو  الوقود  على  اأ�شا�شا ً  تعتمد  التي  و  املجففات  على  للتمور  ال�شناعي  التجفيف  يعتمد 

التي  و  خمتلفة  نوعية  �شفات  وذات  خمتلفة  اأحجام  و  اأ�شكال  ذات  هي  و  الخ   ... الكهرباء 

حتافظ على القيمة الغذائية للتمور كال�شيطرة على درجة حرارة التجفيف ، �شرعة الهواء 

، خلخلة الهواء ، الرطوبة الن�شبية ... الخ .

وعموما ً فدرجة احلرارة امل�شتخدمة يف التجفيف ال�شناعي ت�شاعد على ت�شخني التمور 

وف�شل املاء من التمر ونقلة من و�شط التمر اإىل �شطحه ثم تبخره ودرجة حرارة التجفيف 

ترتاوح ما بني �� – �0 م علما ً اأن درجة حرارة  التجفيف حت�شب كما يلي : 

وزن التمر x احلرارة النوعية x عدد درجات احلرارة النوعية التي ارتفعها التمر 

نها تتنا�شب طرديا ً مع  خذ بعني العتبار زيادة قدرة الهواء على حمل بخار املاء لأ كما يجب الأ

درجة حرارته 
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العوامل املوؤثرة يف �شرعة التجفيف 

يف  الهواء  �شرعة  وتبلغ  للمجفف  الداخل  الهواء  �شرعة  بزيادة   ) التمر  جتفيف   ( التجفيف  �شرعة  تزداد   : الهواء  �شرعة   )�
املجففات من �0 – ��� مرت / دقيقة .

�( الرطوبة الن�شبية للهواء : كلما كانت الرطوبة الن�شبية للهواء منخف�شة كلما كانت عملية التجفيف اأ�شرع ويجب النتباه اإىل 
نها قد توؤدي اإىل ظاهرة جفاف ال�شطحي للتمر . هذه الفقرة لأ

احلرارة  درجة  عموما ً  و  اأ�شرع  التجفيف  عملية  كانت  كلما  املجفف  اإىل  الداخلة  احلرارة  درجة  زادت  كلما  احلرارة:  درجة   )�
امل�شتخدمة هي �� – �0 م .

. اخلا�شة  ظروفه  التمور  من  نوع  لكل  حيث   : جتفيفها  املراد  التمور  نوع   )�

. معينا ً  حجما ً  التمور  من  نوع  لكل  حيث   : جتفيفها  املراد  التمور  حجم   )�
�شرعة  قلت  ال�شواين  حمولة  زادت  كلما  حيث  التجفيف  �شرعة  مع  عك�شيا ً  تتنا�شب  ال�شواين  حمولة  ن  لأ ال�شواين:  حمولة   )�

التجفيف و العك�ض �شحيح .

. التجفيف  �شرعة  زادت  كلما  التجفيف  عملية  يف  املخلخل  ال�شغط  اأ�شتخدم  كلما   : ال�شغط   )�

اأنواع املجففات ال�شناعية 

  tunnel Driers نفاق  الإ جمففات   .�
 Conveyer Driers الناقل  احلزام  جمففات   .�

  Cabinet Driers املق�شورات  جمففات   .�
  Drum Driers �شطوانية  الأ املجففات   .�

  spray Driers الرذاذية   املجففات   .�
نفاق و جمففات احلزام  و بالن�شبة للتمور اأف�شل املجففات ال�شناعية لها هي جمففات الأ

الناقل و املق�شورات .

نفاق  جمفف الأ

من  بال�شواين  حمملة  عربات  يف  التمور  مرور  على  نفاق  الأ جمفف  يف  التجفيف  يعتمد 

اأحد اأطراف النفق وب�شرعة منا�شبة حيث تتعر�ض التمور داخل النفق اإىل هواء التجفيف 

وملجفف  التمور  على  ال�شاخن  الهواء  مترر  خا�شة  مبــراوح  عليه  م�شيطر   ) �شاخن  هواء   (

النظام  ومنها  املــوازي  النظام  فمنها  النفق  داخل  ال�شاخن  للهواء  حركة  اأنظمة  نفاق  الأ

مرار الهواء من و�شط النفق وتوزيعه باجتاهني لذا يخرج  العك�شي ومنها النظام الو�شطي لإ

نفاق يرتاوح طوله ما بني �0 – �0 قدم  خر كامل التجفيف وجمفف الأ التمر من الطرف الآ

و اأرتفاعة � اأقدام وعر�شه � اأقدام .

  Conveyor Dries جمفف احلزام الناقل

وهذا النظام يعتمد على و�شع التمور على حزام ناقل الذي ي�شري داخل غرفة التجفيف 

بحيث تتعر�ض التمور اإىل الهواء ال�شاخن طيلة حركته املتعاك�شة بحيث تخرج التمور من 

خر جافة . الطرف الآ

مزايا احلفظ بالتجفيف ال�شناعي 

التجفيف  عملية  على  ال�شيطرة   .�
. هواء  حركة   ، ن�شبية  رطوبة  و  حرارة  من  التجفيف  ظروف  اأف�شل  تاأمني   .�

الزمن. اختزال   .�
. التجفيف  يف  ال�شرعة   .�

. العربات  حركة  يف  ال�شرعة   .�
. اأنواعه  بكافة  التلوث  اختزال   .�

. م�شتمرة  منطية  اإنتاجية   .�
. ال�شواين  من  اقل  وعدد  اأقل  م�شاحات  اإىل  يحتاج   .�

ال�شنة  و  اليوم  اأوقات  من  وقت  اأي  يف  ال�شناعي  التجفيف  اإجراء  ميكن   .�
الطازجة  التمور  اإىل  اأقرب  �شناعيا ً  املجففه  التمور   .�0
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م�شاوئ التجفيف ال�شناعي 

للمجفف  عالية  كلف   .�
للت�شغيل  عالية  كلف   .�

ال�شم�شي. التجفيف  مثل  نتائج  على  احل�شول  ميكن  ل   .�

العوامل املهمة يف التجفيف 

 : الن�شبية  الرطوبة  على  ال�شيطرة   .�
اأن ال�شيطرة على الرطوبة الن�شبية يف عملية التجفيف وتنظيمها داخل املجفف اآمر مهم وبدون اآخالل هي م�شاهمة كبرية يف �شرعة 

التجفيف ، حيث ان عملية التبخر يجب ال�شيطرة عليها عندما تبدا التمور بال�شخونة لذا يجب اأن يكون الهواء امل�شتخدم يحتوي على 

بع�ض الرطوبة وبن�شبة اأقل من �0 % .

 : الهواء  �شرعة   .�
عامل مهم اآخر يف عملية التجفيف وعموما ً امل�شتخدم يف املجففات هي �شرعة هواء املجفف ما بني ��0 – ��0 مرت / دقيقة اأما اإذا 

كان بحدود �00 مرت / دقيقة  فاأنه يكون غري اأقت�شادي لنه يحتاج اإىل قوة اكرب power  وعموما ً فاأن ال�شرعة تبداأ من �0 اإىل �0 

مرت / دقيقة  ومن ثم تزداد اإىل ��0 مرت / دقيقة .

 : الهواء  حرارة   .�
جل تبخر املاء الزائد من التمور لذا فاأن ا�شتخدام درجة حرارة �0 م ممكن اأن يحملنا خم�ض  �شا�ض يف ا�شتخدام احلرارة هو لأ اأن الأ

مرات اأكرث من حرارة الهواء عند �� م لذا فاأن نوعية الفاكهة تتحكم بدرجة احلرارة املطلوبة للتجفيف و اجلدول التايل يو�شح ذلك 

.

احلرارة الق�شوى نوعية الفاكهة 

م دراق   ��
م م�شم�ض   ��

م متر   ��
م تفاح   ��
م عنب   ��

م اأجا�ض   ��
 

الرطوبة الزمن درجة احلرارة cْ كغم / م� لفاكهة 

– �� �0 التفاح – �شرائح �شاعات ��   � –  � %  �0
– �0 �0 الدراق – اإن�شاف  �شاعة �0   �� –  �0 %  �0 –  ��

– �� �0 الكرز  �شاعات �0   � –  � %  �� –  ��
– �� �� التمور / قطع  �شاعة �0   �� %  ��

بالتجفيف  اخلا�شة  ظروفها  مادة  لكل  حيث  جتفيفه  املراد  وحجمه  التمر  نوعية   .�
التجفيف  �شرعة  مع  عك�شيا ً  تتنا�شب  ال�شواين  حمولة  اأن  حيث  ال�شواين  حمولة   .�

ملاذا التجفيف ال�شناعي 

ال�شم�شي ولكنه برغم  انه  اأكرث من التجفيف  للتمور  مان  نه يحقق الأ ال�شم�شي بالتجفيف ال�شناعي لأ ميكن تاليف عيوب التجفيف 

مكلف اقت�شاديا وعموما ً بعد جتفيف التمور يجب اأن نح�شب ن�شبة النكما�ض يف التمور بحيث توزن الكمية قبل دخولها اإىل امل�شنع وبعد 

خروجها و الفرق يعني ن�شبة الفقد يف كمية التمور قبل وبعد عملية التجفيف . 

اأما ن�شبة الت�شرب اأي ن�شبة املاء التي تت�شربه التمور بعد عملية التجفيف و اخلزن 
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القيمة الغذائية للتمور املجففة 

حمتوى الطاقة 

�سعر حراري 
دهون غرام بروتني غرام 

�.�0.����التمور املجففة 
�.�0.����التمور ن�شف جمففة 

�.000.���رطب 
�.�0.����بدون نوى 

تعبئة وخزن التمور املجففة 

بعد عملية التجفيف تو�شع التمور يف اأوعية من خو�ض النخيل اأو يف  �شناديق خ�شبية اأو بال�شتيكية معقمة ملنع الن�شاط املجهري 

% و املكان يف�شل اأن يكون نظيف وجيد   �0 –  �� – �� م ْ ( ورطوبة ن�شبية   � وتو�شع يف املخازن املربدة اأو اجلافة ) درجة حرارة 

جل امت�شا�ض الرطوبة الزائدة مثل اأوك�شيد الكال�شيوم ويف�شل تعقيمها باملثيل برومايد  التهوية وقد ت�شتعمل بع�ض املواد الكيميائية لأ

اأو رابع كلوريد الكاربون اأو بالفو�شفوتوك�شني .

 عملية ا�شرتجاع التمور املجففة ) الرتطيب (

 تعتمد عملية ا�شرتجاع التمور املجففة على حمتوى الرطوبي للتمور املجففة اأول ً وتتم عملية ا�شرتجاع ) الرتطيب ( للتمور على 

ال�شكل التايل :

الناقلة  حزمة  بالأ الرتطيب   )�
اأن عملية الرتطيب باأل حزمة الناقلة ي�شمن و�شع التمور على حزام ناقل متحرك يف و�شط جو بخاري لفرتة زمنية حم�شوبة تعتمد 

على كمية التمور وعلى كمية الرطوبة التي حتتاجها هذه التمور .

بالغرف  الرتطيب   )�
يتم و�شع التمور يف �شناديق بال�شتيكية يف غرف خا�شة حتتوي على م�شدر بخاري موزع على جميع جهات الغرفة بحيث يتم توجيه 

جرعات من البخار على التمور وا�شرتجاع بع�ض الرطوبة ومن ثم تهويتها وتعبئتها كتمور طازجة .

تاأثري عملية التجفيف على عوامل الف�شاد 

املجهرية  حياء  الأ على  التجفيف  تاأثري   )�
حياء املجهرية ) بكترييا ، فطريات  اأن الغاية من عملية التجفيف هو خف�ض املحتوى الرطوبي للتمور والذي بدوره يحد من منو الأ

فاأن  وعموما ً  املاء  امت�شا�ض  على  ومقدرتها  وتركيبتها  لنموه  املائي  الن�شاط  فعالية  على  يعتمد  حياء  الأ هذه  منو  اأن  حيث   ) خمرية   ،

الفطريات تنمو يف ن�شاط مائي aw اأقل من اخلمائر وهذه بدورها تنمو يف ن�شاط مائي aw اأقل من البكترييا ولذلك فاأن الفطريات تعترب 

حياء املجهرية املف�شدة . من اأهم الأ

الكيميائية  التفاعالت  على  التجفيف  �.تاأثري 
زالة الرطوبة و اأن ارتفاع درجة احلرارة تن�شط التفاعالت الكيميائية للتمرة  اأن عملية التجفيف للتمور حتتاج اإىل درجات حرارة لإ

ومن اأهم هذه التفاعالت .

مينية ( و التي  مني يف احلوام�ض الأ �. تفاعل ميال رد ) وهو التفاعل ما بني جمموعة اللدهيد والكيتون يف ال�شكر وجمموعة الآ
تن�شاأ بذلك ظاهرة الدكتان للتمور ) اللون البني الغامق – ال�شود ( وهي ظاهرة غري مرغوب بها .

يف  اأي�شا ً  ي�شاهم  الذي  و  ير  ك�شيد  اأو  فينول  البويل  انزمي  وعمل  ن�شاط  يف  ي�شاعد  الرطوبة  وتواجد  احلرارة  درجة  زيادة  اأن   .�
اأدكنان لون التمور بحيث ت�شبح غري مرغوبة .

نزميات  الأ على  التجفيف  �(تاأثري 
نزميات بانخفا�ض ن�شبة الرطوبة يف التمر وتعترب احلرارة اجلافة اأقل فاعلية  اأن عملية التجفيف عموما ً تخف�ض فاعلية ن�شاط الأ

نزميات التالية : نزميات من احلرارة الرطبة وعموما ً فالتمور حتتوي على لإ يف قتل الأ

اأوك�شيديز  فينول  البويل  اأنزمي   .�
كاليكرتونيز  دي  اأنزمي   .�

ال�شليلوليز  انزمي   .�
البكتينيز  انزمي   .�
النفرتيز  انزمي   .�

نزميات قد تن�شط اأثناء عملية التجفيف على درجة اأقل من �0 م . وكل هذه الأ
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التجفيف و الفقد يف مكونات التمور الغذائية 

اأن عملية التجفيف توؤدي اإىل اإزالة اجلزء احلر من املاء يف التمور مما يوؤدي اإىل زيادة تركيز املواد الغذائية يف التمر لذا يزداد تبعا ً 

ن كمياتها اأ�شا�شا ً قليلة كما اأن الزيادة اي�شا ً �شتكون لالمالح  لذلك تركيز املواد الكربوهيدراتية مع زيادة طفيفة للربوتينات و الدهون لأ

املعدنية اأن عملية التجفيف عموما ً ت�شبب  فقدان كميات كبرية من املواد التالية :

. التجفيف  بعملية  يتاأثر  ل  التمور  يف  الكاروتني   �-

. التجفيف  بعملية  قليال ً  اإل  يتاأثر  ل  التمور  يف    C فيتامني   �-

التجفيف  عملية  يف  قليال ً  تتاأثر  التمور  يف  المينيه  احلوام�ض   �-

اأنظمة عملية التجفيف 

.Batch system الدفعة  نظام   )�
Continues system امل�شتمر  النظام   )�

م�شاكل لتجفيف ب�شورة عامة 

الرطوبة يف املنتج بعد التجفيف 

خزن  بدون  تربيدها  بعد  طويلة  لفرتة  املجففة  التمور  ترك   )�
بحيث تت�شرب بع�ض الرطوبة من اجلو لنها حمبة للماء 

كفاءة  غري  التجفيف  عملية   )�

عفن يف التمور بعد التجفيف 
اأ�شبوع  فرتة  خالل  و  باأ�شتمرار  التمر  رطوبة  فح�ض  عدم   )�

جيدة  غري  اخلزن  و  التعبئة  عملية   )�

البقع ال�شوداء 
عالية  حرارة  درجات  يف  التجفيف   )�
فرتتها  تعدت  قد  التجفيف  عملية   )�

تواجد ح�شرات 
باحل�شرات  التلوث  ي�شبب  مما  احلقل  يف  التجفيف   )�

التجفيف  مكان  وتعقيم  تنظيف  عدم   )�

ف�شاد التمور املجففة 

�( اجلفاف ال�شطحي : وهو ت�شلب الطبقة اخلارجية و اأحرتاقها مع بقاء اجلزء اللحمي الداخلي حمتف�شا ً برطوبته مما يعر�شها 
للتلوث امليكروبي ويحدث هذا نتيجة خلل يف اأنتقال الرطوبة من داخل الثمرة اإىل �شطحها وذلك ب�شبب حجم التمر ، اأنخفا�ض الرطوبة 

الن�شبية يف هواء التجفيف ، اأرتفاع درجة حرارة التجفيف .

املجهرية  حياء  بالأ للتلوث  عر�شة  تكون  فاأنها  التجفيف  بعد  عالية  التمر  رطوبة  كانت  اإذا   : املجهرية  بالحياء  �شابة  الأ  )�
عفان ، لذا يف�شل ال�شيطرة على رطوبة التمر و نظافة و تعقيم املخازن . خ�شو�شا ً اخلمائر ، البكترييا ، الأ

. وتعقيمها  املخازن  بنظافة  عتناء  الأ عدم  هو  احل�شرية  �شابة  الأ  )�

اأمثلة ح�شابية عن التجفيف 

عينة من التمور الطازجة حتتوي على �شكريات ن�شبتها �0 % جففت يف فرن كهربائي حتت �شغط �00 �شم زئبق فاأ�شبحت الن�شبة 

املئوية لل�شكريات �� % اأح�شب ن�شبة الرطوبة يف التمر الطازج .

وزن التمر الطازج   = وزن ال�شكر يف التمر اجلاف 

وزن التمر اجلاف       وزن ال�شكر يف التمر الطازج 



���

نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

نفر�ض اأن ن�شبة الرطوبة يف التمر الطازج = �ض 

 ��  =           �00          

         �00 - �ض       �0

  ��00  - �� �ض   = �000 

  ��00 – �000   = �� �ض 

  ��00 = �� �ض 

   �ض = �� % ن�شبة الرطوبة يف التمر الطازج 

�ض : ما هي ن�شبة الرطوبة الواجب تبخريها من التمور الطازجة ن�شبة الرطوبة فيها �0 

. %  �� الرطوبة  ن�شبة  اإىل  % للو�شول 

ن�شبة التجفيف =   ) �ض + � ( 

                                       �ض + � 

 � + �0   �0 =

 X �� + � ��     

 �.�� =   �     

�ض : عينة من التمر وزنها �00 غم قدرت فيها ن�شبة الرطوبة فكانت �� % تركت 

ق�شى من املاء فكان وزنها بعد الت�شرب ��0 غم اأح�شب ن�شبة الت�شرب ،  للتت�شرب احلد الأ

ن�شبة الرطوبة يف التمر بعد الت�شرب .

الت�شرب  بعد  املادة  وزن   = الت�شرب  ن�شبة   )�
                                      وزن املادة قبل الت�شرب 

 

 � : �.� =      ��0    =                                  

  �00                                         

اأي ان كل وزن من املادة املجففة ي�شبح �.� وزن بعد الت�شرب .

الرطوبة  ن�شبة  ح�شاب   )�
وزن الرطوبة يف �00 غم من التمر =   X ��  = �� �00 غم 

 �00                                                                               

الزيادة يف وزن املادة بعد الت�شرب = ��0 – �00 = ��0 

وهو وزن املاء التي ت�شربتها التمور 

اإذا جمموع وزن املاء يف التمر بعد الت�شرب = �� + ��0 = ��� غم 

 % X �00  = ��.� ��� =  ن�شبة الرطوبة

��0                                        

مثال : 

نتاج �00 طن من  متور تفقد � % من وزنها بعد عملية الغ�شيل و ن�شبة التجفيف هي �� : � فما هي كمية املادة اخلام التي تلزم لإ

التمور املجففة .

ن�شبة التجفيف   =   كمية املادة الداخلة يف التجفيف 

                                      كمية املادة الناجتة بعد التجفيف 



���

اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

                   ��  =     �ض 

�00         �                    

�ض = X ��  = ��00 �00 طن 

مبا اأن ن�شبة الفقد � % بالغ�شيل 

اإذن كل ��00 طن متثل �� 

اإذن �ض متثل �00 % 

 X ��00   =  ����.� �00 = ض�  

 ��                     

اخلزن املربد و املجمد للتمور 

من  ن�شان  الإ ا�شتفاد  حيث  القدمية  الع�شور  منذ  غذية  لالأ واملجمد  املربد  اخلزن  عرف 

اأن  اإىل  العميقة  بار  اأو يف الأ البارده خ�شو�شا ً يف كهوف اجلبال  ماكن  حفظ اغذيته يف الأ

���� من خف�ض درجات احلرارة نتيجة قانونه ثم تاله العامل  اإ�شتطاع جول و توم�شون 

الفيزيائي اليرلندي توما�ض اندرو�ض اإىل خف�ض درجة احلرارة احلرجة لغاز ثاين اأوك�شيد 

– ���� ( ثم اأ�شتطاع روبرت ماير من تطوير ديناميك احلرارية   ���� الكربون عام ) 

و التو�شل اإىل توليد فكرة الربودة يف عام ) ����-����( ثم جاء هابر و �شنع اأول اآلة 

تربيد تعمل بغاز الن�شادر ويف عام )����( مت نقل الغذية املجمدة عرب املحيط الطل�شي 

اما يف عام )���0( متكن العامل جورج كلود من احل�شول على عن�شر الزوت )n( من متييع 

الهواء ويف عام )���0( متكن العامل الهولندي كامرلينج اأونز من متييع غاز الهيليوم وبعدها تطورات �شناعة التربيد و التجميد يف جميع 

املجالت وظهرت الثالجات و املجمدات وتعترب �شركة �شابلر )����( اأول �شركة من تعاملت بخزن التمور املربدة 

التفريق بني اخلزن املربد و اخلزن املجمد 

يعني عاده اخلزن يف درجات  بالغذية مربدة يف جمال حراري فوق درجات جتمدها وهذا  به الحتفاظ  ويق�شد   : املربد  اخلزن 

حرارة من �� ْم  اإىل  �- ْم   و عموم ً املخازن املربه يكون فيها املجال احلراري � – � م ْ .

يكون يف  اأن اخلزن  يعني  بقائها يف حالة جتمد وهذا  بالغذية يف درجات حرارية ت�شمن  به الحتفاظ  ويق�شد   : املجمد  اخلزن 

درجات حرارية �- اإىل ��- م ْ .

غذية  فئات اخلزن املربد لالأ

تنق�شم املواد الغذائية يف اخلزن املربد اإىل فاأتني  :

 ( عليها  املثال  و  التوزيع  و  اخلزن  خالل  احليوية  بالفعاليات  حمتفظة  ت�شل  التي  املواد  بها  ويق�شد  احلية  الغذائية  املواد  فئة   .�
نزميات  الفواكه و اخل�شر ( والتمور اإحدى هذه املواد وهي التي ل حتتاج �شوى املحافظة على عوامل الف�شاد و ال�شيطرة على فاعلية الإ

حياء املجهرية امل�شببة للف�شاد . واإبطاء معدل الن�شج نتيجة خف�ض درجة احلرارة و التي متنع منو الأ

تكون  التي  و  التوزيع  و  اخلزن  اأثناء  احليوية  العمليات  فيها  تتوقف  التي  املواد  بها  ويق�شد  احلية  الغري  الغذائية  املواد  فئة   .�
نزميي والعمليات ال�شتقالبية التي ل ميكن ال�شيطرة عليها لذا فاأن عملية  اأكرث عر�شة للتلوث والف�شاد نتيجة عوامل التف�شخ و التفكك الأ

�شماك ( . تربيدها حتتاج اإىل اهتمام اأكرث مثل ) اللحوم ، الدواجن ، الأ

فرتة التخزين 

تنق�شم فرتة التخزين اإىل نوعني :

. املوؤقت  اخلزن   .�
مد  الأ طويل  اخلزن   .�
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مر ومن ثم حتديد الدرجات املثلى  وكال النوعني يحتاجان اإىل خف�ض درجات احلرارة للمواد املخزونة بالتربيد ال�شريع يف بداية الأ

لكل خزن ح�شب موا�شفات املادة الغذائية ويف حالة التمور حتتاج اإىل خف�ض درجات احلرارة تدريجيا ً حتى ل تنف�شل الق�شرة عن لب 

التمرة ومن ثم حتديد الدرجة املثلى خلزنها .

ظروف اخلزن املربد 

ي مادة يعتمد على معرفة طبيعة املادة الغذائية ) التمر ( وهذا يعني معرفة نوع و �شنف التمر ، معرفة   اأن معرفة ظروف اخلزن لأ

لياف ونوعيتها ، معرفة نوعية التعبئة ، معرفة الدرجة احلرارية  كمية الرطوبة ، معرفة كمية ال�شكريات ونوعيتها ، معرفة كمية األأ

احلقلية للتمر ، معرفة احلرارة احليوية و النوعية للتمور ، معرفة نقطة التجمد املبدئية للتمور ، معرفة الكثافة ، معرفة معامل التو�شيل 

احلراري ، معرفة معامل النت�شار احلراري .

حفظ التمور بالتربيد و التجميد 

يالقي اأ�شحاب الب�شاتني م�شاكل كثري يف خزن التمور من هذه امل�شاكل هي تلف التمور وتعفنها نتيجة اخلزن الغري جيد والغري املو�شوعي 

وهنا ل بد لنا من اأعطاء فكرة عن التمور كفاكهة مهمة يف منطقتنا و التي حتتوي على ن�شب خمتلفة من ال�شكر و الرطوبة و التمور و 

عموما ً تنق�شم التمور من اأجل اخلزن اإىل ما يلي : 

. كالربحي   : بلح   .�
. املجهول  و  اخل�شراوي  و  كالربحي   : طرية  متور   .�

. ال�شاير   ، زهدي   ، ديري   ، نور  كدجلة   : جافة  ن�شف  متور   .�
ثوري   ، �شر�شي  الأ مثل   : جافة  متور   .�

نواع التي اأ�شرنا لها يتمتع بخ�شو�شية نتيجة حمتوياتها املختلفة واجلداول التالية تو�شح ذالك . اأن كل نوع من الأ

نوع الفاكهة 
حمتوى الطاقة

) �شعره حرارية (
�شكريات %رطوبة %دهونبروتني

�شكروز %�0%���0.��0ب�شر       

خمتزلة ��-%���.�0.����متر رطب  �شكريات   + �شكروز   ��%

خمتزلة %���.�0.����متر جاف                          �شكريات   �0%-��

خمتزلة %�0.��0.����متر ن�شف جاف       % �شكريات   �0

خمتزلة%��0�.�0.��0متور بدون نوى  % �شكريات   �0

املحتوى الرطوبي املرحلة 

% ب�شر   �0
%بداية الرتطيب   ��
% مرطب   �0 %  �0

مرطبه  ثمار   �0% ��%
مرطبه  ثمار   �00% �0%

%ثمر   �0

الثمرة وهنالك  الن�شج اختالف كبري يف املحتويات وكذلك اختالف يف قوام  اأو مرحلة من مراحل  اأن لكل نوع  ومن اجلدولن يظهر 

عامل اأخر يتحكم يف عملية التربيد هو عامل التعبئة فاإذا كانت التمور مغلفة فهذا عامل اأخر جديد ل ي�شمح بتبادل الرطوبة وبذلك 

تكون الرطوبة الن�شبية غري ذات فائدة اأما اإذا كانت التمور غري مغلفة فاأن الرطوبة الن�شبية يف جو غرفة التجميد تزداد ب�شبب تواجد 
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الرطوبة يف الثمار الداخلة ول تلبث اأن تنخف�ض مبجرد تبخر هذه الرطوبة ال�شطحية وتفقد التمور من رطوبتها ب�شرعة وغالبا ً ما 

تعمل �شباب يف غرفة التجميد اأو بيا�ض على �شطح التمر وت�شبب نق�شا ً يف وزن التمور لذا يجب اأن تدر�ض كل حالة على حدا وتعيني 

الظروف األواجبة لها .

جل خزن التمور ب�شورة �شحيحة يجب توفر ما يلي : ولأ

. اجليدة  و  النا�شجة  التمور  انتخاب   .�
. الن�شج  ح�شب  اأو  احلجم  ح�شب  التمور  فرز   .�

التمور. نظافة   .�
. قوي  و  متما�شك  للرطوبة  مقاوم  بكونه  يت�شف  الذي  و  املالئم  التجميد  و  التربيد  وعاء  انتخاب   .�

. نوعيتها  و  التمور  يف  ال�شكر  تركيز  معرفة   .�

اخلالل ) الب�شر ( و املثال عليه الربحي 

حياء املجهرية وكذلك التقليل من التغريات الكيمياوية و   اأن عملية تربيد الربحي تعمل على تقليل من فاعلية الأ

بالتايل اإبقاء ال�شفات الفيزياوية من حيث ال�شكل و احلجم و املظهر على ما هو وذلك بال�شيطرة على ما يلي : 

خ�شو�شا  للثمار  اخلارج  املظهر  يف  توؤثر  اأن  ميكن  التي  و  اخلزن  خالل  ت�شتمر  التي  النتح  عملية  على  ال�شيطرة   .�
ن الفرق بني ال�شغط البخاري  ً ظاهرة الذبول اأو اجلفاف لذا فاأن عملية ال�شيطرة على ن�شبة الرطوبة اأمرا ً �شروري لأ

اجلزئي للتمر و�شغط البخار اجلزئي املحيط مع �شعة ال�شطح املعر�ض للتبخر 

. ن�شبيا ً  مرتفعة  حرارة  درجة  يف  خزنت  اإذا  خ�شو�شا ً  الق�شرة  تبقع   .�
. احلرجة  درجتها  من  اأخف�ض  منخف�شة  درجات  يف  خزن  اإذا  خ�شو�شا  القوام  انهيار  و  الق�شرة  ا�شمرار   .�

فقده  اأن  �شبق  ما  للتمر  تعيد  ل  التربيد  عملية  ن  لأ منها  الرديء  ورف�ض  املرغوبة  ال�شفات  وذات  اجليدة  الثمار  انتخاب  يجب   .�
من �شفات اجلودة املرغوبة .

نزمي النفرتيز من العمل على حتويل ال�شكروز يف الب�شر اإىل �شكريات  �. اإن اأي �شبب يف ارتفاع حرارة التربيد يف املخزن ي�شمح لأ
قالل من جودتها . خمتزلة وبذلك �شيزيد من طراوة الثمار والإ

. تخزينه  املزمع  من  كان  اإذا  الكامل  الن�شج  مرحلة  يف  الثمار  قطف  يف�شل   .�

اأن عملية التربيد حتتاج اإىل ح�شاب كمية املادة املراد خزنها وكمية احلرارة املراد اإزالتها .

تاأثري الرطوبة الن�شبية للمخازن املربدة على جودة التمر 

تعترب الرطوبة الن�شبية ملخازن التربيد عامال ً موؤثرا ً على جودة التمر وفرتة �شالحيته .

اأو  بالتايل تتحدد ظاهرة اجلفاف  و  الرطوبة  اكت�شاب  اأو  الذي يحدد فقدان  للتمور هو  املائي  فالن�شاط 

الرتطيب للتمور 

درجات حرارة حفظ التمور باملخازن املربدة 

. %  �� رطوبة  مع  املئوي  ال�شفر  درجة  يف  حتفظ   : الطرية  التمور   .�
 %  �0 –  �� رطوبة  مع  املئوي  ال�شفر  درجة  يف  حتفظ  جافة  الن�شف  التمور   .�

. %  �0 رطوبة  مع  املئوي  ال�شفر  درجة  يف  حتفظ   .�
. %  �0 رطوبة  مع  م ْ   � اإىل  املئوي  ال�شفر  درجة  يف  يحفظ  البلح   .�

ومن البيانات املهمة عن العمليات احليوية للتمور فاأن خزن البلح عند �0 م ْ ينتج عن تنف�ض البلح حوايل � مل �Co / كغم / �شاعة  

اأما الرطب فينتج حوايل �مل �Co / كغم / �شاعة   ويزداد معدل التنف�ض مع زيادة املحتوى الرطوبي وزيادة درجات احلرارة .

تاأثري التربيد على التمور 

التي  و  الثمار  اأن�شطة  يف  املوجودة  النزميات  بع�ض  ن�شاط  و  الدقيقة  املجهرية  الحياء  ن�شاط  ابطاء  على  يعمل  التربيد  اأن   )�
تكون هي �شبب التفاعالت الكيميائية كالك�شدة والختزال و التحلل املائي لكن عند خف�ض درجة احلرارة اإىل ال�شفر املئوي فاأن هذه 

العمليات تبطئ يف عملها وحتافظ التمرة على قوامها .
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. التمر  نكهة  و  لون  على  حتافظ  التربيد  عملية   )�
. القوام  هذا  على  حتافظ  التربيد  وعملية  علية  وحمافظ  ممتالء  مظهرها  و  قوامها  يكون  اجلني  عملية  بعد  التمور  اأن   )�

. للتمر  الرطوبي  و  الغذائي  املحتوى  على  حتافظ  التربيد  عملية   )�

جتميد التمور 

اإيقاف  و  املجهرية  حياء  الأ معظم  هالك  اأو  ن�شاط  جتميد  على  ت�شاعد  التجميد  عملية  اأن 

ن�شطة احليوية للتمور علما ً اأن اأنواع التجميد �شنفان التجميد ال�شريع و التجميد البطيء وكال  الأ

النوعان يحتاجان اإىل خف�ض احلرارة املالم�شة للتمور وال�شتمرار ب�شحب احلرارة باأ�شلوب التجميد 

ياأتي من  بالتجميد وهذا  التخزين  بالتربيد ومن ثم  التخزين  اإىل درجة  الو�شول  امليكانيكي حتى 

معرفة م�شادر احلرارة واإزالتها . 

م�شادر احلرارة التي يجب اإزالتها 

اإىل درجة حرارة  التمور من درجة احلقلية  زمة خلف�ض درجة حرارة  الأ : وهي كمية احلرارة  للتمور  اإزالة احلرارة احلقلية   .�
املخزن 

�. اإزالة احلرارة احليوية : وهي كمية احلرارة الناجتة من التمور نتيجة العمليات احليوية امل�شتمرة كالتنف�ض اأثناء التخزين و 
تعتمد كمياتها على كمية املح�شول خوا�شه ، درجة الن�شج ، درجة حرارته ، ظروف التخزين ، وهذه ميكن قيا�شها عن طريق قيا�ض معدل 

. �شاعة   / متر  كغم   / ملغم   Co�
�شقف وعهذه ميكن قيا�شها من اخلوا�ض احلرارية للجدران معامل التو�شيل  �. اإزالة احلرارة النافذة اأو املت�شربة عرب اجلدران و الأ

�شطح ، �شمك اجلدران ، الفرق بني درجات احلرارة اخلارجية و الداخلية . ، معامل اأنتقال حرارة احلمل ، م�شاحة الأ

العاملني  وتنف�ض  املخزن  اأبواب  فتح  خالل  من  التجهيزات  و  الت�شربات  عرب  النافذة  احلرارة  وهذه   : اخلدمة  حرارة  اإزالة   .�
�شاءه . وحركتهم و اأجهزة لأ

كيفية اختيار نوعية التجميد للتمور 

حتى  وذالك   ) ال�شاعق   ( ال�شريع  التجميد  هي  التمور  للتجميد  طريقة  اأف�شل  اأن 

نح�شل على بلورات ثلجية �شغرية و ناعمة جدا ً داخل ن�شيج و قوام التمر اأي مبعنى 

اأخر خف�ض حرارة التمر و�شغطة البخاري باأق�شى �شرعه وذلك لتجنب فقد املزيد من 

الرطوبة وما ينتج عن ذلك من انكما�ض ثمار التمر علما ً اأن التجميد ال�شريع يحافظ 

ن�شجة اخللوية عند اإذابة  نه ل ي�شبب متزق لالأ �شلية لأ على قوام و خ�شائ�ض التمرة الأ

البلورات الثلجية كما اأنه يحافظ ن�شبيا ً على لون الثمار .

التغريات التي تطراأ على التمور اأثناء اخلزن 

اأول ً التغريات الفيزياوية : 

ال�شلبة و تكون  املواد  الفقد يف املحتوى  اأ�شرع من  املائي بالتبخر بدرجة  التمور املخزونة تدريجيا ً حمتواها  املاء تفقد  �. تبخر 
ن�شبة التبخر يف بداية اخلزن عالية وتنخف�ض يف منت�شف فرتة اخلزن و مع ن�شج الثمار جند اأن التبخر يزداد .

التفاعالت  يف  وت�شتخدم  الثمرة  داخل  طاقة  تنتج  وبذالك  احليوية  بوا�شائفها  التمور  تقوم  اخلزن  اأثناء  الطاقة  اأنتاج   .�
احليوية املختلفة .

اأو  املمت�ض   o� كمية  معدل  هو  به  يق�شد  ما  وهذا  التنف�ض  معدل  يف  التغري   .�
�Co الناجت يف وحدة الزمن وعند درجة حرارة معينة و الثمار تختلف يف 
معدل تنف�شها فهنالك ثمار ذات معدل تنف�شي متدين و معدل تنف�شي متو�شط 

و عايل وتعترب التمور من ذات الثمار املعدل التنف�شي املتو�شط .

النا�شجة  الثمار  من  اكرب  ب�شرعة  تتنف�ض  نا�شجة  الغري  الثمار  الن�شج  درجة   .�
.

فكلما  اخلــزن  حــرارة  بدرجة  يتاأثر  التنف�ض  معدل  اخلــزن  حــرارة  درجــة   .�
انخف�شت درجة احلرارة �شعفت �شرعة تنف�ض الثمار و العك�ض �شحيح .

جتريح الثمار اأن عملية جتريح الثمار ت�شبب زيادة يف �شرعة عمليات التنف�ض   .�
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نزميي داخل التمر . وزيادة الن�شاط الأ

. التنف�ض  يف  �شرعة  يرافقة  الثمار  يف  الذائبة  ال�شكرية  املكونات  اأزدادت  كلما  التمر  مكونات   .�
. املخزن  يف  الهواء  �شرعة  زيادة  مع  التنف�ض  معدل  يزداد  التهوية   .�

�. البقع ال�شكرية و التي تن�شاأ من حتول بع�ض املادة ال�شكرية اإىل بلورات حتت ق�شرة الثمر مبا�شرة وتختفي عند درجة حرارة 
اأقل من ال�شفر املئوي اما التمور الطرية اأو األلينة فتختلف فيما بينها يف تكوين هذه البقع اأثناء التخزبن ولكن اأكرثها حدوثا ً 

�شناف احلالوي الربحي اخل�شراوي الزهدي اأما يف دجلة نور فال تظهر هذه الظاهرة  هي فى الأ

ثانيا ً: التغريات الكيماوية 

وفرتة  الزمن  مــرور  مع  البكتني  يتفكك  البكتينيه  املــواد  يف  التغريات   .�
مثيلي  وكحول  اجلالكرتونيك  حام�ض  اإىل  الن�شج  يف  التمر  وتقدم  التخزين 

وبالتايل يحدث تفكك يف اأن�شجة التمر و يحدث اخللل الف�شيولوجي و التلف اذا 

ارتفعت درجة احلرارة.

حما�ض الع�شوية تتحول معظم  �. التغري يف املحتوى الن�شوي و ال�شكري والأ
الن�شويات اإىل �شكر و يتحول ال�شكر اإىل حام�ض و الذي ي�شبب التلف للتمور اإذا 

ارتفعت درجة احلرارة.

الفينول موجودة  التانينات هي مواد عديدة   : التانينية  املواد  التغري يف   .�
يف معظم التمور والتي تنخف�ض ن�شبها اأثناء فرتة التخزين .

. الن�شج  املبكرة  الثمار  يف  خ�شو�شا ً  اخلزن  فرتة  اأثناء  الفيتامينات  بع�ض  كمية  تنخف�ض  الفيتامينات  يف  التغريات   .�

الوحدات التربيدية لتجميد التمور 

خمزن  ــرارة  ح درجــة  اإىل  ونقلها  التمور  لتجميد  الــالزمــة   B.t.U التربيد  ــدات  وح اأن 

التجميد 

اأ( تغيري اأو نقل درجة حرارة التمر اإىل درجة حرارة التجميد ح�شب املعادلة التالية : 

  (H = s x W x ) t� – t�               

حيث اأن : 

التي يتجمد  الدرجة  اإىل  ولية  الأ الغذاء  الالزمة حلفظ درجة حرارة   BtU H = وحدات 
فيها الغذاء 

الغذائية  املادة  وزن   =  W
ولية للغذاء .  �t = درجة احلرارة الأ

. الغذاء  فيها  يتجمد  التي  احلرارة  درجة   =  t�
.  specific heat التجميد  ظروف  فوق  للغذاء  النوعية  احلرارة   =  s

مثال : 

ما هي عدد الوحدات احلرارية الربيطانية B.t.U الالزمة حلفظ درجة حرارة )�000( باوند من التمور من �0 ْ ف اإىل درجة 

جتميدها )��( ْ ف ؟ علما باأن ن�شبة الرطوبة يف التمور �0 % .

احلرارة النوعية للتمور قبل التجميد 

s = 0.00� ) % H�o( + 0.�0
         0.�0 + )�0( 0.00� =

                                0.�� =

                  )H� = sxWx)t�-t�
  )��-x �000 x )�0 0.�� =

                  B.t.U ���00 =

ثانيا ً : لتجميد املادة الغذائية فمن ال�شروري اإزالة حرارة الن�شهار Heat of Fusion  اأي اأن املادة الغذائية يجب نقلها اإىل درجة 

جنماد freezing point لتت�شلب . الأ
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 )H� = )h�( ) w

حيث اأن : 

درجة  يف  ال�شالبة  حالة  اإىل  جنــمــاد  الأ درجــة  من    liquid food الغذاء  ع�شري  لتغيري  اللالزمة   B.t.U عــدد   =   H�
الجنماد.

 

. باوند  لكل   B.t.U يف  ن�شهار  الأ حرارة   =  Hf
. بالباوند  الغذائية  املادة  وزن    =  W

مثال : 

ما هي عدد الـــ  B.t.U الالزمة لتجميد �000 باوند من التمور يف درجة جتمدها ؟ علما ً باأن رطوبة التمور �0% .

ثالثا ً : الغذاء اإىل هذه املرحلة جتمد عندئذ تنقل درجة حرارة املادة الغذائية املتجمدة اإىل درجة حرارة خمزن التجميد التي هي 

غرا�ض التجارية . اعتياديا و يف معظم دول العامل �شفر فهر نهايت لالأ

                                   )H�= )s( )w( ) t�-t�
 حيث اأن 

. التجميد  خمزن  حرارة  درجة  من  الغذائية  املادة  حرارة  درجة  خلف�ض  الالزمة   B.t.U عدد   =  H�
الغذائية  املادة  جتمد  درجة   =  t�

 ) فهرنهايت  �شفر   ( التجميد  خمزن  حرارة  درجة   =  t�
. بالباوند  الغذائية  املادة  وزن   =  W

. املتجمدة  للمادة  النوعية  احلرارة   =  s

مثال : 

ف باوند من التمور املتجمدة يف �� ف اأىل درجة حرارة خمزن  ما هي عدد وحدات B.t.U  الزمة لنقل درجة حرارة خم�شة الأ

التجميد وهي �شفر فهر نهايت ؟ علما ً باأن رطوبة التمور كانت �0 % .

رابعا ً : جمموع وحدات التربيد B.t.U  الالزمة لتجميد خم�شة اآلف طن من التمور التي هي على درجة �0 ف ونقلها اإىل درجة 

حرارة خمزن التجميد ) �شفر فهرنهايت ( وهي : 
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طنان tons of referigeration لذا حتول جمموع وحدات B.t.U ملا يعادله من اأطان  - اعتياديا تقا�ض وحدات التربيد بالأ

التربيد .

مالحظة : 

الثالجة التي قدرتها طن تربيد واحد ميكنها اأن متت�ض B.t.U ��000 يف �� �شاعة اأي B.t.U يف الدقيقة .

ب- اخلطوة التالية هي تثبيت املتطلبات الالزمة ملخزن التجميد جلعل ا�شتمرارية الغذاء املجمد يف حالة ال�شالبة : 

ولغر�ض املحافظة على الغذاء املجمد يف درجة احلرارة املطلوبة من ال�شروري عزل الغذاء يف حميط ا�شطناعي حمكم ملنع ت�شرب 

احلرارة من املحيط اخلارجي اإىل الغذاء املجمد هنالك حالت عديدة لت�شرب احلرارة داخل املخزن وهي : 

- ل يوجد نظام عازل تام لذا يكون الت�شرب عن طريق جدران املخزان .

- ت�شرب احلرارة عن طريق فتح وغلق اأبواب خمزن التجميد .

املولد  طريق  عن  احلرارة  ت�شرب  اأو  �شوئية  كطاقة  املخزن  اإىل  املعطاة  احلرارة  تت�شمن  احلرارة  لت�شرب  اأخرى  جمالت  هنالك   -

الكهربائي .

- ت�شرب احلرارة عند ا�شتغال اأ�شخا�ض اأ�شخا�ض لفرتة حمددة داخل املخزن .

اأول ً : احلرارة املفقودة عن طريق املواد العازلة .

اأن املتطلبات التربيد حت�شب بعدد وحدات B.t.u وهي تعتمد على عدة عوامل هي : 

- درجة حرارة خمزن التجميد .

- درجة حرارة الهواء اخلارجي .

- امل�شاحة اخلارجية ملخزن التجميد .

 instation material نوعية املادة العازلة و�شمكها -

اإذا كانت درجة حرارة املخزن �شفر فهرنهايت و حرارة اجلو يف اخلارج �0 ْ ف ورطوبة الهواء اخلارجي �0 % فالوحدات املفقودة 

ب�شبب تبدل الهواء هي B.t.u للقدم املكعب . 

و اأن املخزن الذي حجمه األف قدم مكعب فالهواء يتغري �� مرة يف اليوم عند ا�شتعمال املخزن و اإذا كان حجمه �000 قدم مكعب 

فالهواء يتغري �� مرة ) هنالك جداول خا�شة بذلك ( ممكن الرجوع اإليها يف اأي م�شدر اآخر .
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مثال : 

ما هي لطاقة احلرارية امل�شروفة ملخزن جتميد حجمه �000 قدم مكعب فالهواء اخلارجي �0 ْ ف و الرطوبة بن�شبة �0 % ؟ 

جمموع الوحدات احلرارية head load  الالزمة لت�شغيل خمزون التجميد فارغا هي 

وحدات التربيد الالزمة لت�شغيل خمزن التجميد فيه املادة الغذائية مع وجود اأعمال ال�شيانة و الت�شغيل هي : 

غذية :  ثانيا ً : الطاقة احلرارية الالزمة عند �شيانة وت�شغيل خمزن جتميد الأ

اأن الطاقة احلرارية الالزمة ل�شيانة وت�شغيل خمزن التجميد ت�شمل على النقاط التالية : 

املحرك  طريق  عن  الفقدان  و  للمخزن  ال�شوئية  الطاقة   .�
لل�شيانة  املخزن  داخل  يعملون  الذين  ال�شخا�ض   .�

ذلك  اأثناء  الهواء  تغري  اأي  املخزن  اأبواب  وغلق  فتح  اأثناء  املفقودة  الطاقة   .�

: تي  كالآ حت�شب  املحرك  حركية  طاقة  و  ال�شوئية  الطاقة   .�
 )  He = �.�� )total lighting Watts ( Hours burning ( + �000 ) total motor H.p
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مثال ما هي كمية احلرارة امل�شروفة heat load  يف خمزن التجميد عند ا�شتعمال خم�شة م�شابيح قوة كل منهم �00 واط و حمرك 

قوتة احلانية خم�شة وكل منهم ت�شغل خم�شة �شاعات يوميا ً يف خمزن ؟ 

 )He = �.�� )�00( )�( )�
 B.t.u / �� h  ����0

 الطاقة احلرارية امل�شروفة عند اأ�شتغال العمال يف املخزن : 

 Hm = ��0 )no of man Hours in chamber
 مثال 

ما هي احلرارة املفقودة Head load  عند اأ�شتغال � عامل يف املخزن ملدة ثالث �شاعات كل منها يف يوم واحد ؟ 

 Hm = ��0 x � x � = ��00 B.t.u / ��

بواب نتيجة لتبديل الهواء   الطاقة احلرارية امل�شروفة و املفقودة عند فتح و غلق الأ

اأن الطاقة احلرارية املفقودة تعتمد على : 

- عدد املرات التي تفتح اأبواب املخزن يوميا ً 

- املدة التي يبقى فيها الباب مفتوح 

- درجة احلرارة و الرطوبة للهواء داخل املخزن 

- درجة احلرارة و الرطوبة للهواء خارج املخزن 

ولوحظ ب�شورة عامة اأنه : اإذا كانت درجة حرارة املخزن �شفر فهرنهايت وحرارة اجلو يف اخلارج �0 ء ف ورطوبة الهواء اخلارجي 

. املكعب  للقدم   B.t.u الهواء  تبدل  ب�شب  املفقودة  % فالوحدات   �0

و اأن املخزن الذي حجمه األف قدم مكعب فالهواء يتغري �� مرة يف اليوم عند اأ�شتعمال املخزن و اإذا كان حجمه �000 قدم مكعب 

فالهواء يتغري �� مرة ) هنالك جداول خا�ض بذلك ( ممكن الرجوع اإليها يف اأي م�شدر اآخر 

مثال 

�شتعمال العتيادي اإذا كان درجة حرارة الهواء  ماهي الطاقة احلرارية امل�شروفة ملخزن جتميد حجمه �000 قدم مكعب حتت الأ

اخلارجي �0 ْ ف و الرطوبة بن�شبة �0 % ؟ 
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r = rf – re
�.��� + 0.��� =

ton ref �.��� =

اأن معدات التربيد ل تعمل �� �شاعة ب�شورة م�شتمرة و اإمنا �� �شاعة فقط يف اليوم لذا يجب التعوي�ض عن املدة التي ل ي�شتغل فيها 

املوتور )� �شاعات ( اأي �� % لذا تعدل احل�شابات كلها باإ�شافة �� % من جمموع وحدات التربيد ثم ت�شاف ن�شبة �0 % من جمموع 

.  safty Facter وحدات التربيد كعامل اأمان

ومن كل ما تقدم ن�شتنتج اأن عدد وحدات التربيد الالزمة لتجميد املادة الغذائية تدخل يف ح�شاباتها جمموعة العوامل التالية : 

جتمده  درجة  اإىل  الغذائية  املادة  حرارة  درجة  حلفظ  الالزمة  التربيد  وحدات   .�
. جتمده  درجة  يف  الغذائية  املادة  لتجميد  الالزمة  التربيد  وحدات   .�

. التجميد  خمزن  حرارة  درجة  اإىل  املجمدة  الغذاء  حرارة  درجة  حلفظ  الالزمة  التربيد  وحدات   .�
املخزن  جدران   ( العازلة  املواد  طريق  عن  احلا�شل  الفقد  ب�شبب  املخزن  حرارة  درجة  على  للمحافظ  الالزمة  التربيد  وحدات   .�

. )

. الكهربائية  املعدات  و  �شاءة  الإ ب�شبب  املفقودة  احلرارية  الوحدات  تعوي�ض   .�
املخزن  داخل  العمال  ا�شتغال  ب�شبب  املفقودة  احلرارية  الوحدات  تعوي�ض   .�

. بواب  الأ غلق  و  فتح  عند  املخزن  داخل  الهواء  تبدل  ب�شبب  املفقودة  احلرارية  الوحدات  تعوي�ض   .�
. اليوم  خالل  فقط  �شاعة   �� تعمل  التربيد  املعدات  اأن  ب�شبب  التربيد  وحدات  جمموع  % من   �� ذلك  اإىل  ي�شاف   .�

. اأمان  كعامل  التربيدية  للوحدات  الكلي  املجموع  % من   �0 ذلك  اإىل  ي�شاف   .�

مالحظة مل توؤخذ احلرارة الناجتة من عملية تنف�ض املادة الغذائية يف عملية التجميد وحت�شب بعملية التربيد اإذا اأعطيت فرتة 

.  Cooling period التربيد
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خمطط جتميد الب�شر و الرطب 

اأ�شتالم الب�شر و اخلالل اأو الرطب 

وحدة التربيج التدريجي

وحدة فرز 

وحدة معاملة باملايرويف 

وحدة غ�شيل 

وحدة جتفيف �شطحي 

وحدة فرز حجمي 

وحدة جتميد 

وحدة جتفيف تعبئة 

املخزن املجمد 

جني التمور و توظيبها وتعبئتها 

اأن مو�شوع جني  التمور و توظيبها و تعبئتها من املوا�شيع املهمة و التي اأ�شبح لها دور مهم يف حياة منتجي التمور نتيجة متطلبات ال�شوق 

نظمة واأحيانا  قليمية و العاملية و التي تعتمد الكثري من اأنظمة املوا�شفات الدولية كال يزو و اله�شب و اليوروكاب ... الخ من الأ املحلية و الإ

نظمة جميعها تتفق على ما ياأتي خ�شو�شا ً واأن التناف�ض اأ�شبح �شمة الع�شر. ً تنفرد كل دولة بنظام موا�شفات خا�ض لها وهذه الأ

. جيدة  نوعية  �شفات  وذات  طازجة  التمور  تكون  اأن   )�
. معقمة  تكون  اأن   )�

. تدريج  لكل  خم�ش�شة  و  منتظمة  علب  يف  معباأة  تكون  اأن   )�
. ميكانيكي  اأو  فيزياوي  ت�شوه  اأي  من  خالية  التمور  تكون  اأن   )�

. احلجم  و  اللون  يف  متجان�شة  التمور  تكون  اأن   )�
. فطرية  اأو  ح�شرية  اإ�شابات  اأي  من  خالية  تكون  اأن   )�

. مبيدات  بقايا  اأي  من  خالية  تكون  اأن   )�
. خا�شة  برادات  يف  تخزن  اأن   )�

. مربدة  بواخر  اأو  مربدة  �شيارات  يف  ت�شحن  اأن   )�
التجان�ض  و  احلجم  و  الوزن  حيث  من  م�شبوط  ب�شكل  مفروزة  التمور  تكون  اأن   )�0

ما  اإىل  تق�شم  اأنها  التمور  عن  املعروفة  مور  الأ ومن  التعبئة  خطوات  من  خطوة  كل  يف  احلديثة  الو�شائل  املنتج  ي�شتخدم  اأن   )��
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يلي : 

وحدات  اإىل  حتتاج  �شناف  الأ وهذه  الرطب  طور  يف  وهو  يوؤكل  الذي  البلح  وهي   soft date  ) الطرية   ( الرطبة  �شناف  الأ  )�
�شناف احلالوي ، ال�شاير  حرارية ما بني �000 – ��00 وحدة فهرنهايتية وتبلغ ن�شبة الرطوبة فيها اأكرث من �0 % ومن اأهم هذه الأ

، الربحي .

 semi dry date اجلافة  ن�شف  �شناف  الأ  )�
حتفاظ ببع�ض الرطوبة  رطاب اإىل مرحلة اجلفاف الن�شبي و ل تكت�شب ال�شالبة ب�شبب الأ �شناف التي جتاوز ن�شجها مرحلة الأ وهي الأ

�شناف اإىل جمموع وحدات حرارية حوايل ��00 – ��00 وحدة فهرنهايتية وتبلغ ن�شبة رطوبتها ما بني �0 – �0  و حتتاج هذه الأ

. %
  dry date اجلافة  �شناف  الأ  )�

�شناف التي ت�شل ثمارها اإىل مرحلة اجلفاف الكامل دون اأن تفقد مقومات اجلودة وحتتاج هذه املجموعة اإىل جمموع وحدات  وهي الأ

حرارية حوايل ��00 – ��00 وحدة فهرنهايتية ورطوبة ثمارها تقل عن �0 % .

حلالوته  وذلك  املرحلة  هذه   يف  وي�شتهلك  يوؤكل  الذي  و   ) الربحي  مثل   ( الرطب  مرحلة  قبل  يجنى  الذي  ال�شنف  هو   : �(البلح 
املتميزة ونكهته وقوامة و اجلدول التايل يو�شح املحتوى الغذائي لكل �شريحة .

القيمة الغذائية

نوع الفاكهة
حمتوى الطاقة 

�شعره حرارية
دهونبروتني

�.000.���متر رطب 
�.�0.����متر ن�شف جاف 

�.�0.����متر جاف 
�.�0.����متر بدون نوى 

و هذا يتطلب الملام بالتمور و �شنفها و لبد لنا من اعطاء ملحة عن عملية اجلني و املعامالت ما بعد اجلني .

جني التمور 

ي حم�شول و منها التمور حتدد على ا�شا�ض علمي و اقت�شادي بالرتباط بحالة الثمار و جودتها و قابليتها للحفظ و  اأن عملية اجلني لأ

ال�شحن و التخزين و الت�شويق و الذي نق�شده هنا هي حالة التمر من وقت اجلني اإىل و�شوله للم�شتهلك و فرتة بقاءة لدى امل�شتهلك بحالة 

جيدة و مقبولة و هذا يعني الملام  بنخلة التمر و التي متر بعدة مراحل من النمو و التطور و ميكن اإيجازها مبا يلي : 

لفرتة  ت�شتمر  التي  و  الثمار  عقد  من  املرحلة  هذه  تبداأ  و  وتت�شاعف  املر�شتيمية  اخلاليا  تن�شط  فيها  و  اخلاليا  اأنق�شام  مرحلة   .�
و جيزة بعد ذلك .

. متر   ، رطب   ،  ) ب�شر   ( خالل   ، جمري   ، املختلفة  الن�شج  مراحل  خالل   ) اخلاليا  حجم   ( احلجم  ازدياد  مرحلة    .�
اأما حتديد موعد اجلني ) القطاف ( فيتم على ا�شا�ض علمي و اقت�شادي �شليم لرتباطه بحالة التمور و جودتها النهائية و قابليتها 

للحفظ لفرتة ل باأ�ض بها اثناء اخلزن و الت�شويق و مبعنى اأخر اأن ت�شل التمور بحالة جيدة اإىل امل�شتهلك اأو العمر اأو الفرتة التي �شتبقى 

فيها لدى امل�شتهلك بحالة جيدة و هذا يتوقف على درجة العناية بجميع التمور و املحافظة عليها فمثال ً التمور التي جتمع قبل و�شولها 

اإىل  و تر�شل  الثمار  اأن جتمع  ( لذلك يف�شل  اإنكما�ض اجللد ) كرم�شة  الوزن  الذبول وفقد  اإىل  النمو يكون عر�شة  اكتمال  اىل مرحلة 

�شواق  �شواق اأو التي ت�شدر مبجرد دخولها مرحلة اأكتمال النمو باأعتبارها مرحلة اأنتقالية بني احلداثه و الن�شج اأما التي ت�شوق لالأ الأ

القريبة من احلقول فيف�شل جني التمور عند مرحلة متو�شطة من الن�شج )semi Muture(   اأما اإذا كان يف المكان تخزينها لفرتة 

ق�شرية حلني الن�شج لكامل فيكون بذلك لال�شتهالك املبا�شر .

اأما بعد اأكتمال النمو املنا�شب للتمور و مبوا�شفات منو معروفه عند القطف و التي تعترب من العتبارات الهامة و التي يجب الهتمام 

بها و نعنى بذلك .

.   Maturation النمو  اأكتمال  عملية   .�
وهذه العملية و التي بوا�شطتها تتطور الثمرة من حالة عدم اأكتمال النمو )immature(  اىل حالة اأكتمال النمو و يطلق م�شطلح 

خرية لنمو التمرة و بدء الن�شج و هذه الفرتة تت�شمن الكثري من التغريات الفيزياوية و  اأكتمال النمو على الفرتة املمتدة من املرحلة الأ

الكيميائية و الف�شيولوجية و احليوية لثمرة التمر ومن هذه التغريات .
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اأ(التغريات الفيزياوية ) الطبيعية ( و التي ت�شمل ما يلي : 

احلجم  يف  تغريات   .�
الطعم  يف  تغريات   .�

الرائحة  يف  تغريات   .�
التمر  �شربة  يف  نق�شان   .�

. )اختفائها(  التمر  جلد  يف  املوجودة  و  الكلوروفيل  مادة  يف  نق�شان   .�
. النثو�شيانيية  و  الزانثوفيلية  و  الكاروتينية  �شبغات  يف  زيادة   .�

ب( التغريات الكيماوية و الف�شيولوجية و ت�شمل ما يلي : 

الن�شا  يف  نق�شان   .�
�شكريات  اإىل  الن�شا  حتول   .�

ذائبة  �شوره  اإىل  ذائبة  غري  �شوره  من  البكتينية  املواد  حتول   .�
. احلمو�شة  يف  نق�شان   .�

. ال�شكريات  مع  توازنها  و  احلمو�شة  لنق�ض  املميز  الطعم  التمر  اأكت�شاب   .�
. التنف�شي  الن�شاط  يف  نق�شان   .�

. التمرة  اأن�شجة  طراوة  و  ليونة  اإزدياد   .�

الظروف   ) ، ت�شنيع  ، ت�شدير  مبا�شر   ( ال�شتهالك  و طبيعة  ال�شنف  نوعية  القطاف هي  املوؤثرة يف حتديد موعد  العوامل  اأهم  اأما 

اجلوية ، العمليات الزراعية املختلفة ، كثافة احلمل ، كثافة اعلى = ) ن�شج مبكر + حمتوى �شكري اأقل ( ، موقع الثمرة من ال�شجرة حجم 

الثمرة ، اأما مقيا�ض الن�شج فيتم غري الرتاكم احلراري ، عدد اليام من التلقيح موقع الثمرة من ال�شجرة حجم الثمرة ، اأما مقيا�ض الن�شج 

فيتم عرب الرتاكم احلراري ، عدد اليام من التلقيح اإىل الن�شج ، املوا�شفات اخلربة لل�شنف ، املحتوى الرطوبي 

القطاف للتمر املدجول يتم كالتي 

النمو  كتمال  لأ الدالة  العالمات   )�
اأ( حجم الثمار و وزنها و �شكلها .

خرى  ب( لون الثمرة اخلارجي ) لون الق�شرة اأو اجللد واأحيانا لون اللب ( ويتحدد ذلك باأختفاء اللون الخ�شر و ظهور اللوان الأ

املميزة لكل �شنف .

جـ( درجة �شالبة و ليونة الثمار .

ء( حمتوى التمر من املواد ال�شلبة الذائبة t.ss و ال�شكريات 

هـ( حالوة التمر 

و( حمو�شة ع�شري التمر 

ز( ن�شبة احلمو�شة اإىل املواد ال�شلبة الذائبة و توازنها .

ح( اإكتمال تكون البذور و كذلك لونها .

املوؤ�شرات على الفرتة الزمنية و  اإكتمال النمو عند القطف ) عمر الثمار ( و تتوقف هذه  اإىل  ط( عدد اليام من التزهري الكامل 

مراحل النمو و بيئة املنطقة .

  ripening الن�شج   )�
الن�شج يعني حتول الثمرة من حالة الكتمال الكامل من حالة غري مالئمة من حيث ال�شالبة و الطراوة و القوام و اللون و النكهة اإىل 

�شتهالك الطازج و املبا�شر ، وقد توجد بع�ض الثمار التي حتدث بها الن�شج قبل عملية القطف و هنالك بع�ض اأنواع  حالة اأكرث مالئمة لالأ

التمور يتم اإن�شاجها �شناعيا ً بعد عملية اجلني و تعد عملية الن�شج يف الوقت احلا�شر من العمليات احليوية و التي تت�شمن طاقة حيوية 

و هرمونات و اإنزميات و تغريات يف نفاذية الغ�شية و املواد البكتينية و كما هو معروف اأن التغريات الطبيعية و الكيميائية عند الن�شج 

هي تغري يف لون الق�شرة اجللد و اللب كما اأن هنالك تغري يف طراوة التمر نتيجة التغريات التي حتدث للمواد املرتابطة بني اخلاليا �شببه 

طراوة يف قوة متا�شك اخلاليا مع بع�شها البع�ض ، اأ�شف اإىل ذلك حتول الن�شاء اإىل �شكريات مما يوؤدي اإىل زيادة احلالوة يف التمر كما اأن 

اأختفاء املركبات الفينولية املتعددة و التاأنينيات خالل عملية الن�شج و بذلك يزول الطعم الالذع و القاب�ض الذي ت�شببه هذه املركبات 

كما اأن عملية الن�شج ت�شاهم يف اإطالق النكهات املميزة لكل نوع من التمور .

جل القالل من الهدر اأو التلف  عمليات املالزمة للجني لأ
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اأن تكون العمالة مدربة من خالل برنامج تدريبي على جميع عمليات تداول حم�شول التمور و حماية التمور يف احلقل و ذلك   �-

�شعة ال�شم�ض . بو�شعه يف اأماكن م�شلله و جيده التهوية و منع تعر�شها لأ

. ال�شم�ض  حرارة  تاأثري  من  للتخل�ض  م�شاء ً  اأو  �شباحا ً  اجلني  قت  و  يكون  اأن   �-

حادة  حواف  اأي  من  اخلالية  و  امللم�ض  الناعمة  و  احلقلية  البال�شتيكية  العبوات  اإختيار   �-

. بع�شها  فوق  البال�شتيكية  العبوات  تكدي�ض  عدم   �-

. التمور  رمي  من  يتوخى  و  واحدة  بطبقة  احلقلية  العبوات  داخل  التمور  ترتيب   �-

. �شررها  ‘ىل  يوؤدي  مما  البال�شتيكية  بالعبوة  التمور  رمي  عدم   �-

. تلونها  لتاليف  الر�ض  على  التمور  و�شع  عدم   �-

. التلوثات  ملنع  جدا ً  �شروري  اأمر  احلقلية  البال�شتيكية  العبوات  نظافة   �-

. التفريغ  و  ال�شحن  اأثناء  احلقلية  البال�شتيكية  العبوات  تداول  و  نقل  بعملية  الهتمام   �-

. �شليم  ب�شكل  النقل  عربات  داخل  العبوات  و�شع   �0-

. للنقل  مربدة  عربات  اأ�شتخدام   ��-

جتهيز التمور حقليا ً 

يتم جتهيز التمور حقليا ً و ذلك باخلطوات التالية : 

ويل : و التي تعتمد على ا�شتبعاد التمور املت�شررة ف�شلجيا ً و ميكانيكيا ً و التي فيها ت�شوهات من حيث اللون و  -� عملية الفرز الأ

احلجم و كذلك امل�شابة بالمرا�ض و احل�شرات .

 Lose ظاهرة  من  للتخل�ض  ق�شرية  لفرتة  و  التدريجي  التربيد  يف�شل  و  للتمور  �شرورية  التربيد  عملية  ان   : الويل  التربيد   �-

ن�شاط  و تقليل  الرطوبة  و تقليل فقدان  التنف�ض  بطاء عملية  الكامنة و لأ التمور  �شريعا ً خلف�ض حرارة  skin ومن ثم يتم تربيدها 
الحياء املجهرية .

.  ) جتفيف  و  غ�شل  عملية   ( بالتمور  عالقة  اأتربة  و  غريبة  مواد  اأي  من  للتخل�ض   : التنظيف  عملية   �-

الرطوبة  ن�شبة  ت�شبح  بحيث  ذاتها  الثمار  من  الزائد  املاء  اإزالة  و  بالتمور  العالق  اخلارجي  املاء  اإزالة  وهو   : التجفيف  عملية   �-

.  ��%-�0
. غريب  �شيء  كل  و  الرمل  و  الق�ض  و  احل�شى  من  للتخل�ض   : الغربلة   �-

. النظافة  و  اللون  و  الوزن  و  احلجم  حيث  من   : الثاين  الفرز   �-

. الطبيعية  الزيوت  اأو  بال�شكريات  التلميع  عملية  جتري   : التلميع   �-

. اخلزن  و  التعبئة  عملية   �-

عمليات الفرز و الت�شنيف و التدريج للتمور 

تعترب عملية الفرز و الت�شنيف و التدريج من العمليات الرئي�شية يف عملية تعبئة و تغليف التمور عموما ً ولكن هذه العمليات لزالت 

بدائية و متخلفة حلد الن حتى تعتمد على خربة العامل الب�شيطة و على اخلربة الب�شرية للون التمرة و �شكلها و حجمها و املراقبة 

نتاج بزيادة عدد العاملني يف هذا امل�شمار ، بالرغم من التطور احلا�شل يف نظم و عمليات ما بعد  امل�شتمرة للحزام الناقل مما ترفع كلفة الأ

احل�شاد للعديد من الفواكة كالزيتون ، و التفاح ، .... الخ .

�شناف من حيث احلجم فمنها �شغري احلجم و املتو�شط و  وهنا ل بد اأن نعطي فكرة عن التمور ب�شكل عام فهي تختلف باأختالف الأ

�شناف من  �� غم و كذلك تختلف الأ � غم اإىل  ، واأن هذا الختالف لي�ض ب�شيطا ً فهو يرتاوح من حيث الوزن ما بني  الكبري و ال�شوبر 

حيث الطراوة فمنها الطري و ن�شف الطري و اجلاف بالعتماد على حمتواها املائي و هنالك اأي�شا ً التمور الدبقة و التمور غري الدبقة 

اأما ال�شكل فال�شناف تختلف باأ�شكال متورها فمنها املتطاول ومنها البي�شوي ومنها املتطاول العري�ض و املتطاول النحيف ومنها ل يتنظم 

�شناف اأ�شف اإىل ذلك اأن  خرى و ال�شكل التايل يو�شح ال�شكال املختلفة لالأ اأ�شكال الفاكهة الأ ب�شكل هند�شي بل يتعدى ذلك اإىل بع�ض 

التمور تتعر�ض اإىل ال�شكال املختلفة من العوار�ض ، كالعوار�ض احل�شرية و الفطرية و الطيور .... اإلخ .

خذ بها بعني العتبار ، اأما الوان التمور  كما اأنها تتعر�ض اإىل ال�شرار امليكانيكية من خالل العمل لذا نرى اأن جميع هذه المور يجب الأ

خرى يف اختالفات كبرية و لكنها يف النهاية تاأخذ اللون البني ... لكن يف البداية تاأخذ اللون الرتابي ، الحمر ، ال�شفر امل�شوب  فهي الأ

بحمرة الكهرماين ، البني الفاحت ، البني الغامق ، البني املحمر ، البني امل�شود ، كل هذه اللوان ميكن اأن تتعرف عليها يف عامل التمور .

ومن هذا املنطلق فاأن فرز التمور و ت�شنيفها يعتمد بالدرجة الوىل على درجات جودتها ومن اهم دالتها هي : 
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. للتمر  الكامل  الن�شج   �-

. للثمرة  الكامل  الوزن  و  احلجم   �-

. التلون  اإكتمال   �-

. الثمار  ليونة  و  �شالبة  درجة   �-

. الكلية  ال�شكريات  و   t.ss الذائبة  ال�شلبة  املواد  من  التمر  حمتوى   �-

. التمر  حالوة  درجة   �-

. الطيور  اأ�شرار  اأو  مر�شية  اأو  ح�شرية  اأو  ميكانيكية  اأ�شرار  وجود  عدم   �-

. اأنواعها  اإختالف  على  ملوثات  وجود  عدم   �-

والن�شج الكامل للتمرة يعني حتول التمرة من حالة الكتمال الكامل من حالة غري مالئمة من حيث ال�شالبة و الطراوة و القوام و 

ي �شخ�ض من معرفتها �شوى اخلبري بذلك و ابن  اللون و النكهة اإىل اأكرث مالئمة لال�شتهالك الطازج و املبا�شر وهذه الدالت ل ميكن لأ

اأ�شا�ض ال�شكل و احلجم و املقا�ض و اللون و الطراوة  اآلية لفرز التمور على  اأن تكون لدينا  الب�شتان الذي يرتعرع مع النخيل لذا و جب 

ح�شب و حداتها املتعارف عليها حمليا ً و اأقليميا ً و دوليا ً ) ح�شب املوا�شفات ( و ا�شتبعاد التمور امل�شابة و الغري نا�شجة و اإزالت ال�شكال 

و اللوان غري املتجان�شة .

الب�شار  على  مقدرة  ذات  اأجهزه  تطوير  و  ت�شميم  اأخر  مبعنى  اي  العمليات  لهذه   ) مكننة   ( اآلية  هنالك  تكون  ن  لأ الوان  اأن  لذا 

باإ�شتخدام احلا�شب اليل و التي هي منت�شرة حاليا ً يف عامل ال�شناعات الغذائية و اعتقد اأن علماء هند�شة التعبئة و التغليف و كذلك 

غذية من التو�شل اإىل فرز التمور اآليا و كمايلي :  مهند�شو الأ

. الطرية  عن  اجلافة  التمور  فرز   �-

. اللون  حيث  من  التمور  فرز   �-

. دبقة  غري  و  دبقة  متور  حيث  من  التمور  فرز   �-

. جناح  يالقي  مل  اأي�شا ً  و  التمر  �شطح  �شور  معاجلة  طريق  عن  التمور  فرز   �-

. الرقمي  بالت�شوير  الك�شف  نظم  يف  امل�شاحي  و  اخلطي  بامل�شح  الفرز   �-

لذا فالعمل جاري ليجاد طريقة الية منا�شبة لفرز و تدريج التمور .

طرق الفرز اللية 

. املختلفة  البعاد  ذات  املتحركة  ال�شيور  طريقة   �-

. الفناجني  طريقة   �-

. الويل  اليدوي  الفرز  مع  الفناجني  و  ال�شيور  طريقة   �-

. التمر  �شطح  �شور  معاجلة  طريق  عن  التمور  فرز  طريقة   �-

. الرقمي  بالت�شوير  الك�شف  نظم  يف  امل�شاحي  و  اخلطي  بامل�شح  الفرز  طريقة   �-

طريقة ال�شيور املتحركة : 

مام  الأ اإىل  ال�شيور  تقدمت  كلما  يتو�شع  و  البداية  يف  �شيقة  ابعاد  ذات  �شيور  على  التمر  حبات  ت�شري  اأن  على  الطريقة  هذه  تعتمد 

مبقا�شات منتظمة و ح�شب احلاجة و بذلك تت�شاقط احلجوم املختلفة كل يف منطقتة وبعد ذلك تبداأ عملية التعبئة ، اأما عيوب هذه 

الطريقة فهي اأن بع�ض التمور تكون ثقيلة الوزن فاأنها ت�شغط على ال�شيور و تنزل يف مكان غري مكانها و هكذا لذا جند ن�شب من احلجوم 

الكبرية يف منطقة احلجوم ال�شغرية ن�شبة الفرز بحدود �0-%�0 ) كفاءه ( .

الفناجني  طريقة   )�
وهي الطريقة امل�شتخدمة يف تدريج الزيتون و يعتمد على اأن احلبة ال�شغرية ت�شفط يف الفنجان ال�شغري و احلبة الكبرية يف الفنجان 

الكبري و هذه اأي�شا ً لها م�شاوئ بحيث اأن احلبة ال�شغرية ميكن اأن تنزل يف الفنجان الكبري وهكذا ن�شبة الفرز �0-�0 % .

ويل  الأ اليدوي  الفرز  مع  الفناجني  و  ال�شيور  طريقة   )�
وهذه تعتمد على فرز التمور يدويا يف البداية من ثم اأطالق التمور على ال�شيور اأو الفناجني و اأن ن�شبة احل�شول على فرز جيد بحدود 

 . %  �0

 packaging of Dates التعبئة و التغليف للتمور

يق�شد بتعبئة التمور هو عملية و �شع التمور يف اأوعية خا�شة حتميها من املوؤثرات الفيزياوية كالهتزاز ، ال�شدمة ، الظغط ، احلرارة 
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وك�شجني  وك�شجني ، بخار املاء ، الغبار لذلك تو�شع يف بع�ض املنتجات مادة ما�شة لالأ ، و كذلك حمايتها من الغازات اخلاملة و املثال عليها الأ

حتى يطيل عمر املنتج كما اأن عملية التعبئة و التغليف حتافظ على املنتج من امللوثات انها تختزل خماطر ال�شحن و ت�شهل عملية الت�شويق 

كما اأن التعبئة و التغليف تلعب دورا ً مهما ً يف املناف�شة الت�شويقية .

انواع التعبئة و التغليف 

Bulk( transport package( ال�شحن   و  النقل  جل  لأ التغليف  و  التعبئة   �-

 Distribution package التوزيع  جل  لأ التغليف  و  التعبئة   �-

 Consumer package امل�شتهلك  جل  لأ التغليف  و  التعبئة   �-

جل النقل و ال�شحن يجب اأن تتوفر ما يلي :  وكل نوع من اأنواع التعبئة له خ�شو�شية معينة فمثال ً التعبئة لأ

.  ) التمور   ( الغذائية  املادة  يف  توؤثر  ل  اأن  و  كبرية  التغليف  و  التعبئة  حجوم   �-

. اأكرب  حماية  و�شع  اإىل  حتتاج   �-

. القا�شي  الكارتون  اأو  املكلفنة  الرباميل  اأو  اخل�شب  من  تكون  العبوات  نوعية   �-

. ال�شحن  اأو  النقل  عملية  لت�شهيل  طبايل  على  تو�شع  اأن   �-

. حمايتها  كيفية  على  املحافظة  و  كبرية  و  ا�شحة  و  املنتوج  عالمة  تكون  اأن   �-

. الالزم  التربيد  يتوفر  اأن   �-

العبوات و حتديد قيا�شاتها  الدقة يف  اإىل  لكنة يحتاج  و  اأ�شغر  اإىل حجوم  الثاينpackage Dishibution  فيحتاج  النوع  اأما 

وكذلك نوعية موادها الولية و �شفاتها و اأوزانها و الدقة يف نوعية العالمة .

مواد عبوات التعبئة القدمية 

اجللود   �-

 ) خ�شبية  �شناديق   ( اخل�شب   �-

التنك   �-

اخل�شاف   �-

تطور التعبئة و التغليف 

اأن ت�شميم العبوات و تطورها غالبا ً ما يكون جزء من عملية تطوير املنتج و اأن ت�شميم العبوات يبداأ مع ت�شخي�ض كل املقومات من حيث 

الت�شميم الرتكيبي ، فرتة ال�شالحية ، تاأمني النوعية لذا يحتاج اإىل م�شمم الكرفيك Graphic و كذلك اإىل مهند�ض تعبئة ) عبوات ( 

و اإىل خمطط للم�شروع و اإدارتة و نوعيتة .

العالمات 

. وحمايتها  العالمة  على  املحافظة  كيفية  معرفة  يجب   �-

. للمنتوجات  الالزمة  العالمة  نوع  اإختيار  يف  الدقه   �-

. للمنتوج  ال�شالحية  معلومة  يف  الدقة   �-

. – ال�شالحية  التاريخ   ، ال�شعر   ، – الوزن  اخلا�شة  و  العامة  العامة  املعلومات  حيث  من  الطباعة  ح�شاب  يف  الدقة   �-

مواد التعبئة و التغليف 

للخزين  التغليف  و  التعبئة  مواد  ح�شا�شية  حتديد  يجب   )�
اأن مواد التعبئة و التغليف تنوعت كثريًا ولكن ميكن اإيجازها مبايلي : 

. الفلني  و  اخل�شب   �-

. الورقه   ) املقوى  الورق   ( الكارتون   �-

، بويل بروبيلني  ا�شتيارين  – بويل   LDpe الكثافة  اإيثلني منخف�ض  HDpe بويل  الكثافة  اإيثالني عايل  – بويل  البال�شتيك   �-

.

. الن�شيج  منتجات   ) �شولة  – الأ اجلوت   ( – ال�شحن  منتجات   �-
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بروبيلني. البويل   �-

. ومنتجاته  ال�شيليوز   �-

. ال�شلوفان   �-

.  ) م�شتقاته  و  ملنيوم  الأ  (   Food grad الغذائية  اللدائن   �-

.  ) طبقات   ( ال�شلوفان   + ال�شيليوز   + الملنيوم   �-

 pet  �0-

و الذي يهمنا يف تعبئة التمور و تغليفها ما يلي : 

اخل�شبية  ال�شناديق   �-

الكارتون   �-

ومنتجاته  ال�شيليلوز   �-

بال�شلوفان  اأو  بال�شيليوز  املبطن  الملنيوم   �-

تعبئة و تغليف التمور قدميا ً 

ن  ن�شان بحفظ موادة الغذائية منذ زمن بعيد حيث كان يحفظ غذائه يف حفر اأو يف املغارات و الكهوف و يف اجلبال وذلك لأ لقد بداأ الأ

مكنه كانت باردة و قليلة التلوث اإىل اأن اأهتدى اإىل عملية التمليح حلفظ مواده الغذائية وهكذا وكان الن�شان قدميا ً �شيادا ً اي�شا  هذه الأ

ً لذا يحفظ مواده الغذائية يف جلود احليوانات بعد عملية متليحها و دباغتها لتكون خري حافظ لها لذا فالتمور اأحدى هذه املواد ومن اأهم 

مواد التعبئة و التغليف يف عامل التمور القدمي : 

احليوانات  جلود  يف  احلفظ   �-

 ) حالن   ( النخيل  خو�شى  من  ت�شنع  �شالل  يف  حلفظ   �-

التنك  يف  احلفظ   �-

اخل�شبية  ال�شناديق  يف  احلفظ   �-

غذية و التمور  مزايا و خ�شائ�ض مواد التعبئة لقطاع الأ

�شامة  غري  للعبوه  امل�شنعة  املادة  تكون  اأن   �-

. التلوث  حدوث  ملنع  الكايف  بالقدر  نظيفة  تكون  اأن   �-

. اأخرى  تاأثريات  اأية  و  احل�شرات  و  احلية  للكائنات  تاثري  اأية  من  الغذائية  للمادة  احلماية  توفر   �-

. ال�شوء  و  الرائحة  و  احلمو�شة  و  للبلل  مقاومه  ذات  و  املاء  لبخار  مقاومة  يكون  اأن   �-

. طويلة  لفرتات  حتملها   �-

. الزيوت  متت�ض  ل   �-

. %  �-� مب�شتوى  اأو  الرطوبة  خالية  العبوة   �-

. ثمنها  ورخ�ض  اإنتاجها  كلفة  اإنخفا�ض   �-

. ال�شدا  و  للتاأكل  مقاومتها  و  وزنها  خفة   �-

. للحرارة  عزلها  و  ت�شكيلها  �شهولة   �0-

. الطعج  اأو  للك�شر  مقاومتها  و  املختلفة  للتاأثريات  مقاومتها   ��-

. الرطوبة  عزل  على  قدرتها   ��-

طرق خزن التمور 

اأن طرق اخلزن تطورت كثريا ً للحفاظ على الثمار ) التمور ( بحالة جيدة لغر�ض ا�شتهالكها يف اأوقات و موا�شم اأخرى و هنالك عدة 

طرق للخزن .

 : احلقلي  اخلزن   )�
و هي عملية جمع التمور يف احلقل يف مكان حمدد معد و خم�ش�ض لذلك و متوفرة فيه جميع �شروط املخازن اخلا�شة بالتمور ) متور 

اجلافة و الن�شف اجلافة ( 

 : غرف  يف  اخلزن   )�
حيث تخزن الثمار يف غرف ذات تهوية جيدة ) متور جافة و ن�شف جافة ( 
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 : املربد  اخلزن   )�
و يعتمد يف هذه الطريقة الثالجات املتخ�ش�شة و التي تتحكم يف درجة احلرارة و ن�شبة الرطوبة اإىل الدرجة املثالية للتمور .

 ) )غازيا ً هوائيا ً  معدل  جو  يف  اخلزن   )�
ن�شبة  بها  يكون  الغرفة بحيث  الغازات يف هواء  ن�شبة  التحكم يف  التي ميكن  و  التمور يف غرفة خا�شة مربدة  وبهذه احلالة تخزن 

الوك�شجني اقل من ن�شبة ثاين اأوك�شيد الكاربون .

 : املجمد  اخلزن   )�
وهي خزن التمور ما حتت درجة ال�شفر املئوي و قد ت�شل اإىل ��-م ْ .

 : املجفف  اخلزن   )�
وهذه الطريقة تعتمد على خف�ض الن�شبة املئوية للرطوبة يف الثمار و حفظها ملدة اأطول .

�شروط خمازن التمور 

جيدة  تهوية  وذو  بارد  مكان  يف  املخزن  موقع  يكون  اأن   )�
. الهواء  من  ممكن  قدر  باأق�شى  ي�شمح  ب�شكل  املخزن  ي�شمم  اأن   )�

. للحرارة  العازلة  ال�شقوف  و  اجلدران  اإ�شتخدام  يف�شل   )�
. للحرارة  العازلة  املزدوجة  اجلدران  اإ�شتخدام  يف�شل   )�

. احلرارة  لعك�شه  املخزن  برودة  لزيادة  البي�ض  باللون  اجلدران  طالء  يف�شل   )�
. ال�شجار  ظل  حتت  احلقلي  املخزن  بناء  يف�شل   )�

. ال�شاخن  الهواء  �شريان  لوقف  متحركة  تهوية  فتحات  تركيب  يف�شل   )�
. املخزن  يف  ال�شحية  ال�شروط  توفر   )�

. مائي  مب�شدر  املخزن  تزويد   )�
. القوار�ض  و  احل�شرات  دخول  ملنع  املخزن  ت�شميم   )�0

. الطفاء  اللت  توفر   )��
. املخزن  ابواب  غلق  و  فتح  طريق  عن  احلرارة  ت�شرب  منع   )��

املوا�شفات المريكية لثمار املجهول ) املدجول ( 

الت�شنيفعدد الثمارمالحظات

وزن الثمرة �0-�� غم 

ن�شبة الرطوبة ��-�� 
��-��Jumbo

وزن الثمرة �0-��غم 

الرطوبة % ��-��
 ��-��Large

عيوب ب�شيطة ، ثمار رطبه ، Lose skin ، العبوة 

متور بحجوم خمتلفة 
FanCYجميع الحجام 

جفاف حمدود الثمار اإنف�شال الق�شرة العبوة حتتوي 

على حجوم خمتلفة 
Choiceجميع الحجام 

�شكال التالية : -  �شارة اإىل اأن التمور تعباأ بالإ وعموما ً ل بد لنا من الإ

. – كالربحي  طازج  بلح  �شكل  على   )�
. طرية  متور  �شكل  على   )�

. جافة  ن�شف  متور  �شكل  على   )�
. جافة  متور  �شكل  على   )�
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وكل فقرة من الفقرات املذكورة لها موا�شفات خا�شة وطريقة تعبئة خا�شة اأي�شا ً ولناأخذ مثال ً كالربحي .

ال�شنف برحي ميكن اأن يعباأ يف مرحلة الب�شر ) اخلالل ( بلح طازج وبالطريقة التالية

باأحد الطرق التالية 

برومايد  مثيل   )�  )�
فو�شفوتوك�شني  )�

ت�شعيع   )�
ال�شغط مع   Co�  )�

للقطوف  بالرذاذ  �(الر�ض 
باملاء  القطوف  بتغطي�ض   )�

فقط  مراوح   )�
�شاخن   هواء  مع  مراوح   )�

على �شكلني 

�شم   �� بطول  ال�شمروخ  �(قطع 
الثمار  �(تفريط 

كغم   � �(كارتون 
كغم   � �(كارتون 
كغم   � �(كارتون 

اأما بالن�شبة لتمور الربحي ) الب�شر ( ودجلة نور فاأن القطوف تعلق بخطافات �شبيه بخطاف الدواجن وت�شري مب�شارات من خارج املعمل 

اإىل داخل املعمل بحيث تتم عملية التهوية و التنظيف بالهواء اأو باملاء مبر�شات اأو بالتغطي�ض  ومن ثم جتري  عملية التجفيف بالهواء 

واإزالة بع�ض الثمار التالفة بالقطف ومن ثم جتري عملية قطع ال�شماريخ باأطوال منتظمة وتو�شع يف العلب الكرتونية وتغلف بال�شرنك 

غطية عليها و العالمات وتخزن يف الربادات . وتو�شع الأ

ا�شتالم القطوف

عملية التبخري 

عملية تعليق القطوف  

عملية غ�شيل القطوف  

عملية التجفيف

قطع ال�شماريخ اأو ال�شباطات 

عملية التعبئة   

و�شع العالمات    
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�شكل يو�شح عملية تعليق قطوف دجلة نور اأو الربحي وتنظيفها بالهواء 

�شكل يو�شح دخول القطوف اإىل باحة املعمل 

�شكل يو�شح قطوف دجلة نور بعد عملية التنظيف 

ق�ض ال�شماريخ باأطوال حمدده وو�شعها يف العلب 
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تي :  اأما اإذا كان التمر طريا ً  soft date فتكون العملية كالأ

التالف  �(التمر 
املت�شرر  �(التمر 
امل�شاب  �(التمر 
املنتفخ  �(التمر 

اأ�شتالم التمور الطرية

تعيني جودتها وعملية فرز اأويل 

عملية التعقيم و التبخري  

عملية غ�شيل 

قد ن�شتعمل الفرا�شة مع قليل من املاء 

عملية جتفيف  

عملية فرز ثاين   

عملية التعبئة    

اأكيا�ض نايلون 
- علب كارتونية 

- اأقفا�ض 

- تنك 

ميزان 

و�شع العالمات  

خزن مربد  تغليف 
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تعبئة التمور اجلافة

متر جاف 

عملية التبخر وتعقيم 

عملية غ�شيل 

عملية جتفيف 

عملية فرز 

عملية تلميع  

عملية التعبئة    

الوزن  

و�شع العالمات  

تغليف 

- علب كارتونية 

- �شناديق خ�شبية 

- اأقفا�ض 

عملية تبخري بالبخار للتمور اجلافة

اأكيا�ض نايلون 

التخزين
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اأما متر املدجول فله خ�شو�شية 

اأ�شتالم التمور وحتديد درجة نوعيتها 

عملية تبخري و تعقيم 

عملية التفريغ يف وعاء ال�شتالم 

ويل  عملية الفرز الأ

عملية التنظيف باملاء والفر�ض 

عملية التجفيف 

زالة املنتفخ يف الثمار  عملية فرز ثانية لإ

عملية تلميع 

عملية تعبئة 

عملية الوزن 

و�شع العالمات 

التخزين 
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اإ�شتالم التمور 

عملية تبخري التمور يف وحدة التبخري 

عملية غ�شيل التمور وجتفيفها 

�شكل اأخر لعملية غ�شل التمور بالفرا�شة خ�شو�شا ً لل�شنف مدجول 
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عملية جتفيف التمور 

عملية تلميع التمور بالفرا�شة 

توزيع التمور 

انطقة ناقلة مل�شارات حجوم متور خمتلفة 
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عملية تعبئة العبوات 

عملية تغليف العبوات 

اأما عموما ً فاأن عملية توظيب التمور متر باملراحل التالية :- 

. يلي  ما  يعني  وهذا  ويل  الأ الفرز   )�
. املت�شررة  التمور   .�

. امل�شابة  التمور   .�
. املتجان�شة  غري  التمور   .�

. املنتظم  غري  ال�شكل  ذات  التمور   .�
. الع�شافري  من  املاأكولة  التمور   .�

. املت�شخة  التمور   .�
. املحم�شة  التمور   .�
. املنتفخة  التمور   .�

.  ) نوازل   ( ماء  مرذاد  بوا�شطة  اأو  باملاء  التغطي�ض  بوا�شطة  العملية  هذه  وتتم   : الغ�شيل  عملية   )�
ودرجة  التمر  نوعية  على  بالعتماد  هيرتات  اإىل  نحتاج  وقد  خا�شة  مــراوح  بوا�شطة  العملية  هذه  وتتم   : التجفيف  عملية  ج( 

رطوبته. 

ويل . ء( عملية فرز ثانية : وتتم بهذه العملية فرز ثانوي للتخل�ض من بقايا التمور التي مل يتم فرزها يف الفرز الأ

هـ( عملية التلميع : وتتم هذه العملية تغطي�ض التمر يف حملول تركيز Bx �� – �0 كلوكوز اأو تلميعه بوا�شطة الفرا�شة و التي 

حتتوي على نوابذ ال�شكر الكلوكوز بحيث حتدث عملية التلميع ب�شكل اأف�شل للتمور املدجول وذلك حل�شا�شية ق�شرة املدجول .

و( عملية التربيد : عملية التربيد ت�شاعد على متا�شك ال�شكر بالتمر .

ز( عمليــــة التعبئة : وتتم هذه يف عبوات كارتونية خمتلفة ال�شعة من � كغم اإىل � كغم .

ح( عملية الوزن 

ط( عملية و�شع العالمات 

ي( عملية اخلزن يف الثالجات 
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تي :  �شارة اإىل عملية الفرز على احلزام الناقل للتمر املدجول تتم كالأ ولبد هنا من الإ

احلزام  على  وفرزها  ال�شغرية  احلجوم  وكذلك  املنتفخ  التمر  فرز  يتم  العينية  املالحظات  وبوا�شطة  املاهرين  العمال  بوا�شطة   �-

مب�شارات وكل حجم ي�شري مب�شار .

. وجمعها  خمتلفة  م�شارات  على  وفرزها  التمر  حبة  حجم  حتدد  األتي   photo cell بوا�شطة   �-

و املخطط التايل يو�شح عملية التوظيب و التعبئة من اأ اإىل ي .

Dates Glazing تلميع التمور

تعترب عملية  تلميع التمور عملية قدمية و حديثة يف نف�ض الوقت فقد بداأ ا�شتخدام عملية التلميع منذ اخلم�شينيات و ال�شتينيات 

�شناف التي حتتاج اإىل عملية التلميع و  نتاج وكذلك حمدودية الأ من القرن الع�شرين و لكن هذه العملية اختفت نتيجة حمدودية الإ

حمدودية الت�شدير ولكنها برزت يف ال�شنني الخريه يف القرن الع�شرين وبداية القرن الواحد و الع�شرون نتيجة املناف�شة ال�شديدة يف 

و�شط و اخلليج  نتاج اإىل اأكرث من خم�شة ماليني طن �شنويا ً من التمور علما ً اأن كثري من الدول يف ال�شرق الأ �شواق العاملية حيث و�شل الإ الأ

نتاج و الت�شويق وكان لبد من اإ�شافة خدمات  فريقية دخلت م�شمار الإ و اأمريكا و الهند و باك�شتان و اإيران و ا�شرتاليا وجميع الدول الأ

اإىل التمور لتح�شني جودتها من حيث املظهر اخلارجي كما اأن هنالك من ي�شيف البهارات و املك�شرات .

ومبا اأن مو�شوعنا هو تلميع التمور فال بد من اإعطاء تو�شيح اأو ملحة عن عملية التلميع و اأهدافها و فوائدها .

وتك�شبه  التمر  مظهر  من  حت�شن  فهي  للمنتوج  مهمة  ولكنها  الوقت  بنف�ض  الكمالية  و  التكميلية  العمليات  من  التلميع  عملية  تعترب 

ن ال�شكل الرباق واللمعة املميزة للتمور لها خ�شو�شية اقت�شادية و ت�شويقية اأما الفوائد فهي :  �شواق العاملية و املعار�ض لأ اجلاذبية يف الأ

التمر  من  الرطوبة  فقدان  من  متنع  اأنها  كما  خا�شة  ملعة  التمرة  تك�شب  مما  التمرة  حول  رقيقا ً  غالفا ً  تعطي  امللمعة  املادة  اأن   �-

وهذا بدورة مينع عملية جفاف التمرة اأو تق�شر اجللد Lose sKin   و التي تعترب ظاهرة غري مرغوبة يف التمور كما اأن عملية التلميع 

خرى علما ً اأن املادة امللمعة حتمي التمرة . تغطي على الكثري من العيوب الأ

طرق التلميع 

الطبقة  ان�شهار  اإىل  يوؤدي  �شاخن مما  تيار هواء  �شكل  � دقائق وعلى  م ْ وملدة   ��0 –  ��0 العالية  ا�شتخدام درجات احلرارة   .�
ال�شمعية على ق�شرة التمرة وجتديد ظاهرة اللمعة ومن عيوب هذه الطريقة هو جفاف التمر .

اأن  اأما م�شاوئها فهي  اللمعة  للتمرة و جتديد ظاهرة  ال�شمعية املغطية  ان�شهار الطبقة  اإىل  اي�شا ً  البخار و هذا يوؤدي  ا�شتخدام   .�
التمور تت�شرب بالرطوبة و التي يجب اإزالتها بعد ذلك .

. التمر  وبريق  ملعان  من  يزيد  مما  ال�شمعية  للطبقة  غالفا ً  تعمل  ال�شكرية  املادة  اأن  حيث  ال�شائل  ال�شكر  ا�شتخدام   .�
. الثالثة  الفقرة  يف  هو  كما  الدب�ض  ا�شتخدام   .�

. الثالثة  الفقرة  مفعول  يعمل  حيث  الدك�شرتوز  اأهمها  و  الن�شاء  م�شتقات  ا�شتخدام   .�
. �شيليلوز    مثيل  الكاربوك�شي  م�شتقات  ا�شتخدام     .�

. الكلوكوز  ا�شتخدام   .�
ال�شكري املحلول  مع  اجلل�شرين  ا�شتخدام   .�

. % ماء   �  + جل�شرين   ��%  + كحول   �0% من  مركب  مبحلول  لتلميع   .�
. الرائحة  العدمية  الغذائية  بالزيوت  التلميع   .�0

. ال�شيتاريك  بحام�ض  التلميع   .��
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الية التلميع 

التلميع  عملية  يجرون  التمور  حقل  يف  العاملون  كان  حيث  بع�شها  نو�شح  اأن  نحاول  قدميا ً  التمور  لتلميع  الليات  من  الكثري  هنالك 

كالتي: 

. �شكري  مبحلول  م�شبعة  قما�ض  بقطعة  التمور  م�شح   .�
. �شكري  مبحلول  ت�شبيعها  يتم  و  ناعمة  �شعرياتها  تكون  اأن  على  عادية  بفر�شاة  التمور  م�شح   .�

. ال�شائل  بال�شكر  اأو  بالدب�ض  التمور  تغطي�ض   .�

الطرق احلديثة 

تعتمد الطرق احلديثة على ما يلي : 

.%  �� اإىل   �0 بحدود  تركيزه  يكون  الذي  و  التح�شري  خزان  يف  اإذابته  بوا�شطة  اجللوكوز  حملول  حت�شري   .�
. ل�شتخدامه  اأخر  خزان  اإىل  اجللوكوز  حملول  ينقل   .�

حزام  على  هي  و  التمور  تر�ض  خا�شة  رذاذات  خالل  من  و  هوائي  كمربي�شور  مع  املرتبطة  و  احادية  م�شخة  من  الكلوكوز  ي�شخ   .�
ناقل.

اأو نفق يحتوي على فر�شاة حلزونية و التي تتم بوا�شطتها عملية التلميع اأما اجلزء الزائد من املحلول ال�شكري فيجمع من حتت احلزام 

الناقل .

وقد ي�شتعا�ض عن كل ذلك بفر�شاة متعاك�شة و التي حتتوي بني طياتها على رذاذات خا�شة ل�شائل الكلوكوز و الذي ين�شر اجللوكوز على 

التمور و يف�شل بعد هذه العملية من تربيد التمور و ذلك باإدخالها يف نفق مربد حتت درجة حرارة 0 - �+ درجات م ْ 
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التمور واإنتاج اخلمائر)خمرية اخلبز+خمرية العلف(

 )Dates and yeast )Baker & Fodder
ن�شان اإنتاج النبيذ واخلبز والكحول، تعد عملية الختمار من  منذ قدمي الزمان عرف الإ

م�شادر الكربونية املختلفة واأهمها الفواكه كالعنب، اخلوخ، التفاح، امل�شم�ض وتعترب التمور 

حادية وهي م�شدر الطاقة كما  اأهم م�شدر وذلك لكتنازها ن�شبة عالية من ال�شكريات الأ

واأنها حتتوي على العنا�شر املعدنية املختلفة كال، n، MG، na، Fe، p، K الخ اإ�شافة 

a،B،D  لذا فع�شري التمر يعترب م�شدر مهمًا لنمو  اإىل اأن التمور حتتوي على الفيتامينات 

ي�شية. وتكاثر اخلمائر ب�شورة عامة اإ�شافة اإىل اأنه و�شطًا جيدًا للعمليات الأ

اخلمائر تاريخيا ً 

 boil وتعني gist، gyot وربية كلمة خمرية yeast جاءت من الكلمة النكليزية القدمية واجلذور الأ

ن�شان  bubble فقاعات وهي كائنات حية جمهرية اأحادية اخللية ا�شتخدمها الإ foam وغفة،  غليان، 

ثرية اإىل اأن عمليات التخمر بداأت لدى  جل عمليات التخمري وت�شري الدرا�شات والدللت الأ منذ القدم لأ

امل�شريني القدماء يف �شناعة اخلبز قبل )�( اآلف �شنة، وتوالت الدرا�شات العلمية حول هذه الكائنات 

العامل  املجهر وتاله  لح�شها حتت  اأول من   ���0 �شنة  لفنهوك  فان  انتوين  ملاين  الأ العامل  ا�شتطاع  فقد 

 ���� نتائج اخلمرية �شنة  اأن عملية التخمر الكحويل هي من  الفرن�شي لوي�ض با�شتور حيث برهن على 

نتاج ال�شناعي خلمرية اخلبز  وذلك بوا�شطة اإ�شافة �o اإىل بيئة التخمر حيث ازداد منو اخلمائر، اأما الإ

نتاج للخمرية. فكان عان ���� يف فيالدلفيا / اأمريكا حيث ا�شتطاع كارل�ض ف�شمان من و�شف عملية الإ

واخلمائر تعود اإىل:

اململكة  Kingdom: Fungi
العائلة  phyllum :ascomycets

الرتبة  order : saccharomycetales
ال�شنف  Class: sccharomycetaceae

واخلمائر تت�شف مبا يلي:

. الكلورفيليه  املادة  على  حتتوي  ل  جمهرية  نباتية  اأحياء   )�
ي�شليوم( ما   ( فطري  غزل  لها  لي�ض  ولكن  النت�شار  الوا�شعة  الفطريات  مملكة  من  هي   )�

نوع  ��00 حوايل  الطبيعة  يف  يوجد   )�
الكيماوي. التحلل  مقاومة  عى  القابلية  لها  والتي   saccharomyces sp نوع  من  اخلبز  خمرية   )�

معقولة. لفرتة  فيه  والبقاء  باملاء  النت�شار  �شريعة  اخلبز  خمرية   )�
العجني. تخمري  على  القابلية  لها  اخلبز  خمرية   )�

الب�شيط. والنق�شام  بالتربعم  تتكاثر   )�
املت�شلة. ال�شال�شل  �شكل  تكوين  خالل  من   multicellular منها  والبع�ض   unicellular اخللية  – وحيدة  اخلمرية   )�

مليميكرون.  �0 اإىل  ي�شل  قد  منها  والبع�ض  قطرًا  مليمكرون   �-� بني  ما  يرتاوح  النوع  ح�شب  اخلمرية  حجم   )�
Co� الكحول  وانتاج  اخلبز  نتاج  لإ ت�شتخدم  اخلبز  خمرية   )�0

والبحوث. الدرا�شات  يف  للخمائر  �شا�شي  الأ املوديل  اخلبز  خمرية  تعترب   )��
ال�شريع. التكاثر  على  والقدرة  منخف�ض  الكحويل  التخمر  ومعدل  عايل  لها  التنف�شي  املعدل  يكون  اأن  اخلبز  خمرية  يف  نف�شل   )��

امل�شادر  على  الربوتينات  من  العايل  باإنتاجها  وتتميز    rhodotorulaــــ وال  Candida نــواع  الأ من  هي  العلف  خمرية   )��
الكربونية املختلفة ومنها النفط اخلام وبع�ض م�شتقاته، ع�شري الفواكه املختلفة ومنها التمور وت�شتخدم خمرية العلف بعد عملية الغ�شل 

والتنقية كعليقة علف للحيوانات.

ت�شتخدم  ول  للطاقة  كم�شدر  الع�شوية  املركبات  ت�شتخدم  اأنها  اأي   chemoorganiotrophs هي  عام  ب�شكل  اخلمائر   )��
ال�شم�ض للنمو.

اأوك�شجني فهي  اإىل  وك�شجني لتهوية اخلاليا وتنف�شها ) هوائية( وهنالك خمائر ل حتتاج  اإىل الأ اأنواع اخلمائر حتتاج  ��( بع�ض 
) ل هوائية(.
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)احلقيقة( الواطئة   احلمو�شة  ذات  الغذائية  و�شاط  الأ يف  تنمو  عمومًا  اخلمائر   )��
واأن خمرية اخلبز تعمل يف  النوع  �0-��م ح�شب  املثالية  والدرجة  �0-��م  ما بني  ��( اخلمائر تنمو يف معدل حراري يرتاوح 

ن اخلاليا تن�شغط ول تتمكن من النق�شام. درجة حرارة �0م ولكن حيويتها تقل عند 0-�0م وكذلك اأعلى من ��م لأ

�0م حرارة  درجة  عند  متوت  اخلمائر  معظم   )��
هي: اخلمائر  لنمو  الغذائية  العنا�شر  اأهم   )��

اأمينية. اأحما�ض  ع�شوية،  اأحما�ض  ثنائية،  �شكريات  اأحادية،  – �شكريات  الكربون  عن�شر   .�
ذائبة. بروتينات  مونيوم،  الأ فو�شفات   ، مونيوم  الأ كربيتات  مونيا،  الأ الناتروجني-  عن�شر   .�

التخمر. عملية  يف  اأ�شا�شي  عن�شر  وهو  الهيدروجني  اأحادية  مونيوم  الأ ثنائية  فو�شفات  الفو�شفور-  عن�شر   .�
املغني�شيوم. كربيتات  لذلك  وت�شتخدم  اخلمرية  كميات  زيادة  يف  ي�شاعد  املغني�شيوم-  عن�شر   .�

باملليون. جزء   ��00 اليتو�شيتول  باملليون  جزء   0.�0 بابنتوثني  باملليون  جزء   0.�� – بايوتني  الفيتامينات   .�
التخمري لعملية  املحيطة  الظروف   )�0

تبداأ  التحمري  لعملية  مالئمة  حرارية  درجة  اأف�شل  واأن  اخلمائر  تكاثر  �شرعة  على  تاأثري  لها  احلرارة  درجة  احلرارة:  درجة   )�
من حرارة ��-��م.

pH لذا  نها توؤثر يف �شري العملية عند تغري ال  اإن درجة احلمو�شة داخل العملية التخمرية �شرورية جدًا لأ  :pH �( درجة ال 
.pH � واأن لون اخلمرية ي�شبح غامقًا اإذا اأ�شبح الـ pH �.�-� اأف�شل درجة هي

وك�شجني  لالأ واأن  فقاعات  �شكل  وعلى  للمخمر  ال�شفلي  الق�شم  من  املعقم  الهواء  اإمرار  على  تعتمد  التهوية  عملية  اأن  التهوية:   )�
نتاج � كغم خمرية طرية. �شراع يف عملية التنف�ض ويحتاج التفاعل من ��-�0م� هواء لإ تاأثري كبري على �شرعة التخمر والإ

بيولوجيا خمرية اخلبز

خمرية اخلبز كائن غري مرئي بالعني املجردة اإل حتت املجهر وهي موجودة يف الهواء، الرتبة، املاء، النبات ... 

نواع املختلفة وامل�شخ�شة يف الطبيعة ولكن  الخ، وميكن م�شاهدتها على ثمار العنب، التمر، واأن هنالك املئات من الأ

اجلن�ض والنوع امل�شتعمل وامل�شهور هو saccharomyces cervisial والتي تخمر ال�شكريات وامل�شادر الكربونية 

لتحويل  الالهوائية  العملية  يف  املهم  والتفاعل  والتنف�ض  التخمر  طريق  عن  طاقة  اإىل  حتتاج  واخلمرية  خرى  الأ

ال�شكريات الب�شيطة اإىل كحول اأثيلي و �o من خالل عملية التخمر الكحويل كما هي يف املعادلة التالية

ثاين وك�شيد الكربون + كحول اإثيلي → �شكر ب�شيط

C�H��o� → �CH� CH� oH+ �Co�
الالهوائي  التخمر  بني  والحتالف  الدالة  املعادلة  يف  موؤ�شر  هوكما  التنف�شي  التفاعل  عملية  يف  �شا�ض  الأ اأن 

وكتلة  وماء   Co� اإىل  ال�شكريات  وحتول  للخمرية  الهوائية  الظروف  وحتت  املنتوج  نهاية  يف  يرى  كما  والتنف�ض 

Biomass حيوية

اأوك�شجني + �شكر ب�شيط →  ماء + ثاين اأوك�شيد الكربون

�o� → �Co� + �H�o+C�H��o�
وبعد فح�ض اخلمرية حتت املجهر ميكن اأن نتفهم لكامل الرتكيبة ووظيفة اخلمرية بعد غ�شلها باملاء املقطر واملعقم واأخذ قطرة من 

�00/� من املليمرت  oval وبحدود  املعلق على �شريحة زجاجية وبذلك نرى ال�شكل التو�شحي للخمرية بحيث ن�شاهد خلية بي�شاوية 

قطرًا والتي تزن �-�0 بليون على الغرام اأما اإذا و�شعنا اخلاليا جنبًا اإىل جنب فاإن ال�شنتيمرت الواحد تاأخذ بحدود ��00 خلية وداخل 

كل خلية ما يلي:

)�( �شائل خلوي ) بروتوبالزم، بروتني، دهون، عنا�شر معدنية(

)�( واحدة اأو اأكرث من الفجوات.

)�( بقع مظلمة نواة nuclieus وهي امل�شوؤولة عن املعلومات الوراثية واخلمائرمتلك بحدود �000 جن�ض واخلمرية متلك بحدود 

وينتجها. الرباعم  ميلك  والذي  مزدوج  غالف  متلك  اخلمرية  اأن  خمتلف*  ��كرومو�شوم 

التربعم وف�شل اخلاليا يف اخلمرية

اأن حمل الربعم هو اجلدار اخللوي املزدوج والذي ينمو من جانب مكونًا خلية بنت حديدة وهكذا 

جميع اخلالياتتربعم بنف�ض الطريقة اخللية اجلديده تنمو وتتتطور و بالخري تنف�شل عن اخللية 

م واأن هذه العملية م�شتمرة اإذا كانت الظروف مالئمة للتكاثر كما يو�شحها ال�شكل التايل: الأ

م  وكما ي�شاهد يف ال�شكل حني تتطور اخللية النامية على �شمل برعم والعنق يتطور من اخللية الأ

ومن ثم ينف�شل وتبداأ ثانية عند الظروف املالئمة واأن اخللية تنتج نف�شها بـ �0 دقيقة.
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اآلية التخمر:

اأن من البديهات اأن لكل كائن جمهري معدلت منو خمتلفة تعتمد على البيئة الغذائية فاإذا كانت البيئيـة الغذائية مثالية وكذلك 

الظروف مثالية من حرارة و pH وتهوية فاإن الكائن املجهري يتحدد مبنحنى النمو الذي يتحدد بالطور البتدائي، الطور اللوغاريتمي 

والطور الثابت وطور املوت كما هو ال�شكل 

Curve منحنى النمو

Batch system مراحل التخمر / نظام الدفعة

shake flask F الهزاز  املخمر   )�
.seed F البذور  خممر   )�

النتاجي املخمر   )�
والذي  للنمو  الب�شيط  البياين  املنحنى  خط  على  رئي�ض  ب�شكل  يعتمد  الدفعة  خممر  اأن 

ربعة املعروفة. طوار الأ يحتوي على الأ

ول ) الطور البدائي( الطور الأ

يعترب هذا الطور يف نظام الدفعة Batch system على اأنه

الغذائية. البيئة  يف  اخلاليا  تطبيع  فرتة   �-

اخلاليا. كثافة  يف  الب�شيطة  بالزيادة  تتميز   �-

املخمرات. بع�ض  يف  الفرتة  هذه  تغيب  اأن  ميكن   �-

الطور الثاين ) الطور اللوغاريتمي (

يف هذا الطور يكون اخلاليا بطور النق�شام والتكاثر والزيادة مبعدل ثابت والتي تنتج بعد ذلك الطور الثابت واأن الزيادة يف عدد 

First order Kinetics اخلاليا هو الزيادة مبعدل النمو والتي متثل ريا�شيًا بـ

m - kd(X(
d
d

x

t
اخلاليا تركيز   =  X

 M= معدل منو اخلاليا

النمو معدل  من  بكثري  اأقل  نه  لأ يهمل  واأحيانًا  اخلاليا  موت  معدل   =Kd

الطورالثالث ) الطور الثابت(

ويف هذا الطور يكون معد النمو ثابت كما اأنه تتميز بالفعالية احليوية والتفاعالت اللكيماوية )الي�شية(

الطور الرابع ) طور املوت(

ويف هذا الطور تن�شب اأكرث املكونات الغذائية كما اأن )pH( الو�شط يتغري اإ�شافة اإىل ذلك ظهور الرتاكيز العالية من الكحول والتي 

توؤثر على حيوية اخلمائر فتبداأ اخلاليا بالهرم ومن ثم املوت.

مراحل انتاج خمرية اخلبز

وتتلخ�ض عملية انتاج خمرية اخلبز من ع�شري التمر مبا يلي:

امل�شتخل�شة بحدود  الك�شريات  �.� بحيث ت�شبح ن�شبة   :� التمور وذلك بعملية ال�شتخال�ض باملاء  التمر من  -� ا�شتخال�ض ع�شري 
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التمر. نوعية  ح�شب   ��%-��
.�0%-� بحدود  ال�شكريات  ن�شبة  ت�شبح  اأن  اإىل  تخفيف  عملية   �-

املركزي. بالطرد  اأو  بالرت�شيح  العالقة  ال�شوائب  وف�شل  تنقية  عملية   �-

.�-�.� على   pH الـ  تعديل   �-

��م. اإىل  حرارته  درجة  خف�ض  ثم  ومن  املبا�شر  بالبخار  تعقيم  عملية   �-

والتكاثر. للنمو  والالزمة  خرى  الأ الغذائية  املواد  اإ�شافة   �-

حجمه. من   �0% يحتل  بحيث  خممر  يف  الغذائي  املحلول  هذا  اإ�شافة  عملية   �-

م ) اللقاح( حت�شري اخلمرية الأ

م خمتربيًا من خلية واحدة عرب �شل�شلة من العمليات بحيث تغذى يف اأجهزة خمربية معقمة وبنف�ض ع�شري  يتم حت�شري اخلمرية الأ

مالح الالزمة لتغذية اخلمرية ويف درجات حرارية ثابته و pH، وتهوية وال�شكل التايل توح اآلية حت�شري اللقاح. التمور وامل�شاف اليه الأ

ول بعد نهيئة الظروف الالزمة  م ينقل اإىل املخمر الأ فتتكاثر اخللية بالنق�شام وبعد احل�شول على الكمية املطلوبة من اخلمرية الأ

من pH وحرارة وتهوية تنقل اإىل خممر الثاين والذي يكون اأكرب حجمًا وهكذا اإىل املخمر الثالث و الرابع اإىل اأن حت�شل على اللقاح 

�شا�شي كما يو�شحها ال�شكل ال�شابق: بالكمية املطلوبة لتلقيح ملخمر الأ

بعد اأن نح�شل على اللقاح الكايف يتم فرزها بوا�شطة فرازات )نابذات( عن �شائل التخمر وتغ�شل اخلمرية الناجتة عدة مرات باملاء 

وعن طريق الفراز والنابذ ويحفظ يف خزانات تربيد �+م.

مرحلة التخمر الكحويل

ي�شاف اللقاح اخلمرية الذي مت اإعداده اإىل خزان التخمري الكحويل الذي حجمه كبريًا ويدعم الو�شط الغذائي ) ع�شري التمر( باملواد 

والعنا�شر الغذائية الالزمة كما يف اجلداول التالية وت�شتغرق هذه العملية ما بني ��-�� �شاعة مع مالحظة ا�شتمرار التهوية ودرجة 
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باملاء. مرات  عدة  ويغ�شل  التخمر  �شائل  عن  معلق  �شكل  على  اخلمرية  فرز  يتم  ثم  ومن  احلرارة  ودرجة   pH
تركيب الو�شط البيئي خلمرية اخلبز 

الرتكيزاملركب

MgCl� * �H�o g/l     0.52

) nH�( �so�g/l     12.0

H�po� )��%(  ml/l       1.6

KCl g/l     0.12

CaCl�*�H�og/l       0.2

naClg/l     0.06

Mnso�*H�og/l   0.024

Caso�*�H�og/l 0.0005

H�Bo�g/l 0.0005

na�Moo�*�H�og/l   0.002

niClml/l 0.0025

Znso�*�H�og/l   0.012

Coso�*�H�omg/l  0.0023

Kig/l  0.0001

Feso� )nH�(�so�*�H�og/l    0.035

Myo-inositolg/l    0.125

pyridoxine – HCL )Vitamin B�( g/l  0.00625

Ca-n-pantothenate g/l  0.00625

Thiamine-HCl )Vitamin B�( g/l   0.005

nicotinic acid g/l   0.005

D-Biotin ) Vitamin H( g/l 0.000125

Carbon source )e. g . Glucose ( g/l 50-0

eDta  g/l       0.1

يكمل احلجم اإىل لرت باملاء

املحلول املعدين البيئية خلمرية اخلبز 

وزنحجماملركب

H�po� )��%(��0.0 ml
KCL��.00g

CaCl�*�H�o�0.00g
naCl�.00g

Mnso�*H�o�.�0g
Caso�*�H�o0.0�g

H�Bo�0.0�g
na�Moo�*�H�o0.�0g

niCl0.��Mg
Znso�*�H�o�.�0g
Coso�*�H�o0.��Mg

Ki0.0�g
يكمل احلجم اإىل لرت باملاء

حملول الفيتامينات خلمرية اخلبز 
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وزنحجماملركب

Myo-inositol��.�g
pyridoxine-HCl0.���g

Ca-n-pantothenate0.���g
Thiamine-HCL0.�g
nicotinic acid0.�g

D-Biotin0.0���g
يكمل احلجم اإىل لرت باملاء

وزنحجماملركب

phthalic acid، monopotassium salt0.�0g
MgCl�*�H�o0.��g

eDta0.�g
)nH�( �so���.00g

Mineral stock solution�0.00ml
Feso�)nH�( �so�*�H�o0.0��g

Vitamin stock solution�0.00ml
KoH)for pH=�.0�.��g

يكمل احلجم اإىل لرت ويعدل الـ pH  اإىل � 

خمرية نقية مت حت�شريها معمليا ً

ول  اجليل الأ

الف�شل 

التخزين 

اجليل الثاين 

التخزين عند � م ْ

الرت�شيح �� % 

التجفيف �0-%�0ماء 

التقطيع و التعبئة 

التخزين 

التخزين 

التنقية 

الف�شل 

ال�شتخال�ض 

الروا�سب 

حت�شري اخلمرية التمر 
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خمطط اإنتاج اخلمرية الطازجة

مرحلة التخمر الالكحويل : تزداد يف هذه املرحلة كمية الهواء زيادة كبرية وتدريجية ملنع اخلمرية من تكوين الكحول بل على العك�ض 

مل�شاعدة اخلمرية على امت�شا�ض الكحول املتكون من املراحل ال�شابقة يف حالة نقل حمتويات التخمر الكحويل بكاملها بدون فرز اإىل هذه 

املرحلة، وتغذى اخلمرية تدريجيًا وبا�شتمرار بع�شري التمر وباملواد الكيميائية الالزمة مع املحافظة على درجة pH بني �.�-�، وكذلك 

اخلمرية  معلق  �شكل  على  اخلمريه  فرز  يتم  بعدها  �شاعة،   �0-�� بحدود  اأي�شًا  العملية  هذه  وت�شتغرق  �0ْم،  بحدود  احلرارة  درجة 

عن �شائل التخمر وتغ�شل عدة مرات وحتفظ بدرجة �+ْم عند كثافة �-�بومية، ثم ير�شح معلق اخلمرية يف مر�شحات �شاغطة اأو حتت 

الفراغ لتحويله اإىل �شكل عجيني ثم تكب�ض على �شكل خمرية طرية ب�شكل متوازي امل�شتطيالت وتغّلف وتكون ن�شبة املواد ال�شلبة فيها 

حوايل ��-%�� وهي يف هذه احلالة تكون معدة لال�شتعمال ال�شريع.

اأما عند الرغبة يف الحتفاظ باخلمرية لفرتة طويلة فتجفف بدرجة حرارة منخف�شة بفعل تيار من الهواء، ثم تعباأ يف اأكيا�ض اأو 

�شفائح ل تتاأثر بالرطوبة ومفرغة من الهواء اأو حتوي غاز خامل كغاز النرتوجني.

لبومني وفيها ن�شبة ل باأ�ض بها من اأنواع  وحتوي خمرية اخلبز وغريها من اخلمائر امل�شتعملة كغذاء على ن�شبة عالية من الربوتني والأ

متعددة من فيتامني ب .

نتاج اأنواع اأخرى من اخلمائر مثل خمرية العلف لتغذية  ميكن الفادة من الف�شالت الناجتة من وحدة اإنتاج خمرية اخلبز جمددًا لإ

اأنواع عدة من اخلمائر تختلف عن بع�شها يف  اإنتاجها جماًل وا�شعًا للح�شول على  احليوانات، ويتيح التحكم باختيار نوع اخلمرية املراد 

نتاج النوع املرغوب فيه ح�شب خمتلف احلاجات. اخلوا�ض والرتكيب ويف�شح املجال لإ

من هذا يت�شح باأن للخمائر فائدة غذائية مهمة ملختلف احليوانات اإ�شافة اإىل ا�شتعمالها كخمرية خبز.

ثانيًا- خمرية العلف

للكربوهيدرات  كم�شدر  لل�شكريات  بالن�شبة  �شواء  التخمر  عملية  عماد  مــالح  والأ ال�شكريات  التمرمن  حمتويات  ت�شكل  نعلم  كما 

وحتويل  التخمري  لبدء  التمر  ع�شري  حملول  اإىل  امل�شافة   saccharomyas cervicee اخلمرية  لغذاء  الالزمة  مالح  لالأ بالن�شبة  اأو 

الكربوهيدرات اإىل كحول وغاز ثاين اأك�شيد الكربون وطاقة.

�شافية لت�شحيح الحتياجات احليوية يف عملية التخمري، وكذا التحكم يف كميات الهواء، تختلف  مالح الإ ومع التحكم يف كميات الأ

ثيلي واخلمرية الناجتة من كل عملية تخمري. كميات وموا�شفات الكحول الإ

اخلمرية  ومقدار  الربوتني  ن�شبة  وتكون  هوائية  ل  ت�شري  التخمري  عملية  فاإن  اخلمرية  دون  للكحول  اأعلى  اإنتاج  ا�شتهداف  مع  فمثاًل 

الناجتة يف نف�ض الوقت اأقل ما ميكن كما تبلغ نقاوة الغاز الناجت خالل ذلك التخمري اأكرث من %�� مما يتطلبه قيام �شناعة �شغط الغاز 

وتعبئته.

نتاج خمرية العلف خالل التخمري الكحويل اإ�شافات معينة من اأمالح التغذية لن�شاط واإكثار اخلمرية مع توفري الهواء الالزم  وتلزم لإ

للعمليات احليوية ومع التحكم يف هذه العوامل ي�شري اختالف ن�شبة الربوتني يف خمرية العلف النهائية من ��-%�� خمرية جافة.

اإنتاج  اأكثار اخلمرية دون  اإىل  ال�شكريات  التغذية ميكن توجيه حتول  واأمالح  الهواء  التخمري مع مزيد من  باإجراء عمليات  اأنه  كما 

الكحول وهو ما يحدث يف عمليات اإنتاج خمرية اخلبز.

ال�شوائب قبل  باإمراره على طرد مركزي )نابذات( حلجز  التمر بعد تخفيفه  العلف يتم تنقية ع�شري  ولتح�شني موا�شفات خمرية 

تداوله يف عمليات التخمري وبعد انتهاء عملية التخمري ينقل ال�شائل املتخمر )�-%�( حجمًا من الكحول اإىل اأجهزة طرد مركزي لف�شل 

لنب اخلمرية عن ال�شائل املتخمر الذي ي�شخ اإىل اأجهزة التقطري للح�شول على الكحول النقي منه ورفع تركيز الكحول الناجت اإىل %�� 

حجمًا.

مالح وت�شتعمل  خر يغ�شل كتلة اخلمرية مرتني متتاليتني لتنقيته من بقايا ال�شائل املخمر مبحتوياته من الكحول والأ ويف اجلانب الآ

مياه الغ�شيل )�.0-�.� حجمًا كحول( بعد تعقيمها يف عمليات التخمري، ويوجه معلق اخلمرية اإىل معاملة حرارية لت�شبح اخلمرية غري 

قل ثم ي�شار اإىل تعبئتها كما هي )ق�شورًا( اأو بعد  ن�شطة ثم جتفف مع جمففات ا�شطوانية اإىل خمرية علف %�0 مواد جافة على الأ

طحنها )م�شحوقًا ناعمًا(.

للدواجن  عــالف  الأ يف  ال�شتخدام  وبجانب  املركب  ب  وفيتامني  والفو�شفور  الكال�شيوم  اأمالح  بع�ض  على  اجلافة  اخلمرية  وحتتوي 

واحليوانات فاإنها تعترب م�شدرًا لفيتامني ب املركب لالن�شان حيث ت�شتعمل كما هي اأو بعد عزله منها يف ال�شورة النقية، كما ميكن ا�شتخدام 

ن�شان خلمرية العلف يف �شورة خال�شة مركزة كبديل للح�شاء. الإ

اأما ال�شائل املتخلف من عمليات التقطري: وهو يحمل بطبيعة احلال كل مكونات التمر اأ�شاًل خالف كميات ال�شكريات التي حتويلها اإىل 

مالح الع�شوية التي  مالح املعدنية وبقية الأ خاليا خمرية اأو منتجات تخمري من كحول وغاز ثاين اأك�شيد الكربون وطاقة، كما يحوي الأ

اأ�شيفت خالل التخمري لتكمل احتياجات العمليات احليوية وهو ما يعني باإيجاز ) �شكريات مل تتخمر + �شكريات غري قابلة للتخمري+ 

اأمالح معدنية واأحما�ض ع�شوية(.

وتاأ�شي�شًا على هذا الو�شف ال�شامل فاإن جمالت الت�شرف بالت�شنيع لهذا ال�شائل تاأخذ اجتاهني رئي�شيني خا�شة عندما يكون �شرف 
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نهار واملجاري املائية متعذرًا. ال�شائل اإىل الأ

الرتول خمرية  نتاج  لإ  �-

مالح  بالأ ال�شتعانة  مع  بروتينات  اإىل  حجمًا   �.�%-� املختلفة  ال�شكريات  حتويل  يجري  املجال  هذا  ويف 

على  اعتمادًا  ت�شري  التي  احليوية  العملية  يف  م�شاعد  كعامل  امل�شافة  مــالح  الأ وبع�ض  ال�شائل  يف  الكامنة 

اإما  التخمري، ويتم ف�شل معلق اخلمرية )الرتول(  التهوية خالل �شري  امل�شتعمل يف عملية  الهواء  نرتوجني 

ق�شورًا  الناجت  ويكون  دائرية  جمففات  على  اأو  كروية،  حبيبات  الناجت  ويكون  �شاخن  هواء  �شد  بالتذرير 

تعباأ كماهي اأو تطحن قبل التعبئة، وتنح�شر ن�شبة الربوتني يف الناجت بني �0-%�� مواد جافة، كما اأنه 

يجوز زيادة املنتج يف عمليات التخمري برفع ن�شبة ال�شكريات عن طريق الت�شحيح باإ�شافة الكمية املالئمة من 

ع�شري التمر .

غرا�ض املماثلة. وي�شتفاد من خمرية الرتول كم�شدر لربوتني الغذاء يف اأعالف املا�شية اأو لأ

اأنواع اخلمائر املنتجة

اأن املحتوى املائي لكرمي اخلمرية ير�شح باإفراز كرمي اخلمرية من خالل مر�شح   :Compressed yeast )�( اخلمرية امل�شغوطة 

دوراين rotary vaccum filter وي�شغط اخلمرية من خالل نابذ بثق باأطوال 

امل�شغوطة حيث بدل  اأنتهت اخلمريه  ما  اإنتاج هذه اخلمرية من  active dry yeast: تبداأ عملية  الفعالة  )�( اخلمرية اجلافة 

لواح plates اأو �شكل ال�شباكيتي هذه اللواح اأو ال�شايكتي املقطعة مترر من خالل نفق  ا�شتخدام النابذ الباثق ي�شتخدم نوع اآخر هو الأ

حبيبات  اإىل  تطحن  احلبيبات  هذه  و   rotatainy drums ا�شتخدام  وميكن  خمتلفة  حرارية  درجات  ذات  حراري  مب�شتوى  خمدوم 

اأ�شغر.

)�( اخلمرية اجلافة الذائبة instant dry yeast: اأن عملية انتاج اخلمرية اجلافة الذائبة هي م�شابهة لعملية انتاج اخلمرية 

اجلافة مع اإ�شافات ب�شيطة مثل اإ�شافة حام�ض ال�شكوربيك كملطف conditioner للعجينة لن�شاعدها على strengther للعجينة، 

عادة  اأما اخلمرية املاأخوذة من اخلمرية امل�شغوطة ممكن اأن تعامل مع �شوريتان مونو�شتناريت ) كمادة ا�شتحالبية( ومل�شاعدة اخلمرية لإ

.fluid bed dry جتفيفها يف العجينة، اأن كتلة اخلمرية تبثق من خالل جهاز ت�شكيلي لوحي وميكن ا�شتخدام

%�00 من اخلمرية  اإن عملية التحويل من اخلمرية امل�شغوطة اإىل اخلمرية اجلافة اإىل اخلمرية الذائبة بها فقدان كبري حيث اأن 

خرة فاأنها تفقد %�0 اإىل خمرية جافة اإىل %�� خمرية جافة ذائبة. اجلافة عندما حتول اإىل املنتجات الأ

التمور و اأنتاج حام�ض ال�شرتيك ) حام�ض الليمون ( 

 Citric acid from Dates

حياتنا  يف  وا�شع  نطاق  على  ت�شتخدم  التي  الع�شوية  احلوام�ض  اأحــد  الليمون  حام�ض 

اليومية خ�شو�شا ً يف املطبخ ًو يف ال�شناعات الغذائية و الدوائية وهي ب�شكل عام مادة حافظة 

. الغذية  على  جميلة  �شحرية  نكهة  ا�شافةل�شفاء   0

وقد اكت�شف حام�ض الليمون يف القرن الثامن من قبل العامل العربي جابر اأبن حيان من 

احلم�شيات و يف القرن الثالث ع�شر ا�شتطاع العامل فن�شت من ت�شجيل اأول �شورة للحام�ض وتالة 

�شنه  احلام�ض  هذا  بلورة  مت  وقد  وت�شخي�شه  عزلة  من  ا�شتطاع  الذي  كارل  ال�شويدي  العامل 

.  ����
العامل  ا�شتطاع  ــام����  ع ويف  ايطاليا  يف  الليمون  من  احلام�ض  اأنتج   ���0 �شنه  ويف 

انتاجه �شل على نطاق  �شكري ولكن  pencilium  والنامي على و�شط  الفطر بن�شليم  انتاج احلام�ض من  اأكت�شاف  C.wehmer  من 
مريكي جيم�ض كيور  من ت�شنيع احلام�ض من الفطر ا�شربكل�ض نايجر على  حمدود ) خمتربي ( اإىل �شنه ���� حيث ا�شتطاع العامل الأ

م�شتوى �شناعي ثم تطور التكنيك بعد ذلك �شنة ���� حيث مت انتاج احلام�ض بوا�شطة الفطر a.niger  �شناعيا على اأو�شاط بيئية 

خمتلفة ) �شكروز ، كلوكوز ، ع�شري الذرة ، املول�ض ، الن�شاء املتحلل و اأخريا ً التمور التي تعترب من اأهم امل�شادر و اأرخ�شها يف وطننا العربي 

اإذا علمنا اأن العامل ي�شتهلك ��0 الف طن �شنويا ً �شنة ���� و اأن ال�شوق العاملية احتاجت اإىل اأكرث من �00 األف طن ويف �شنة �000 

ارتفع الطلب اكرث من � X �0 ْ طن / �شنه و اأن �0 % من احلام�ض املنتج ي�شتخدم يف امل�شروبات الغازية و �� % يف ال�شناعات املختلفة 

غرا�ض اأخرى وجميعها من م�شادر تخمرية وعموما ً فاأن حام�ض الليمون ينتج بالطرق التالية :  خرى �� % لأ الأ
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من  الليمون  اأنتاج  يعترب  حيث  العامل  اإنتاج  % من   � ون�شبتها  اأمريكا  جنوب  ودول  املك�شيك  من  كل  بها  وت�شتهر  احلم�شيات  من   )�
احلم�شيات اقت�شاديا ًفى هذه الدول .

. رخي�شة  لي�شت  طريقة  وهي  التاليفية  الكيماوية  الطريقة   )�
التخمر  عمليات  بوا�شطة  �شنويا ً  ينتج  ليمون  حام�ض  X  �0 ْطن   �.� واأن  م�شتخدمة  طرق  ثالثة  وهنالك  التخمرية  الطرق   )�

.   a.niger
و  �شائال ً  التفاعل  يكون  ���� حيث ل  �شنه  ا�شتخدامها  التي مت  اليابانية  الطريقة  : وهي    Koji اليابانية كوجي  الطريقة   )�

اأمنا يحتوي على مقدار من الرطوبة ومواد هذه الطريقة هي ا لن�شويات ، الياف ، بطاطا ، نخالة الرز ، والقمح .

. ال�شطحية  الطريقة   )�
جـ( الطريقة املغمورة 

و اأف�شلها الطريقة املغمورة ب�شبب ب�شاطتها و اأقت�شاديتها  

الحياء املنتجة حلام�ض الليمون

اأ( بكترييا مثل 

 Bacillus sp �.     Brevibacterium Flavum  .�
arthobacter �.      Corynebacterium spp  .�

عفان مثل : ب( الأ

a.niger     ، a.awamori  ،  a. foetidus ،  Mucor  .�
جـ ( خمائر Yeast مثل : 

  Candida lipolytica        �( C.citrica     �(  s.Cervisaie  )�
 a.niger واأف�شل نتيجة لنتاج ا حلام�ض هو العفن

 a.niger التمور و اأنتاج حام�ض ال�شرتيك بوا�شطة

خرى وكمياتها تزداد يوما  قطار العربية الأ تعترب التمور موردا ً مهما ً يف العراق و الأ

ثروة  تطوير  يف  اخلا�ض  و  احلكومي  القطاع  قبل  من  املتزايد  الهتمام  نتيجة  يوم  بعد   ً

النخيل و التمور عموما ً تتباين يف ا�شتهالكها فهنالك التمور لال�شتهالك املبا�شر وهنالك 

الدرجة  العراق وكذلك متور  الزهدي يف  التمور  التمور هي  اأهم هذه  متور �شناعية ومن 

خرى اأن هذه التمور تتمتع بن�شبة رطوبة �� – �� % اأما ال�شكريات  نواع الأ الثالثة لالأ

مينية  حما�ض الأ لياف و الفيتامينات و الأ فتكون بحدود �� – �� % اأما ما تبقى فهي الأ

و املعادن وميكن اإجمالها باجلدول التايل : 

رطوبة                        �� – �� %

�شكريات كلية           ��   –%�� 

األياف                           � % 

بروتينات              �.� %

رماد                        �.� % 

مركبات اأخرى          � % 

و تعترب التمور م�شدرا ً مهما ً لكثري من ال�شناعات املختلفة كاملعجنات ، امل�شروبات الغازية ، الكحول ، اخلل ، ال�شكر ال�شائل ، الدب�ض ، 

ن التمور حتتوي على الرتكيز العايل للم�شدر الكربوين  الي�ض كرمي ، الكرميل ، بروتني اخللية الواحده ، و اأخريا ً حام�ض ال�شرتيك لأ

نه يدخل يف  حما�ض الع�شوية التي يحتاجها ال�شوق العاملي ب�شكل كبري كما اأ�شرنا اليه لأ وهو ال�شكريات اأما حام�ض ال�شرتيك فهو اأحد الأ

الكثري من ال�شناعات الغذائية و الكيماوية .

عملية اأنتاج احلام�ض ) حام�ض ال�شرتيك من التمور ( 
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مور التالية  جل اأنتاج حام�ض الليمون من التمور يجب اأن تتوفر الأ لأ

. املعادن  من  النقي  التمر  ع�شري  نتاج  لأ اأنتاجية  وحدة  وتوفر  اأقت�شادية  باأ�شعار  التمور  توفر   �-

. نيجر  ا�شربيجل�ض  الفطر  من  النتاجية  ال�شاللة  توفر   �-

. اجلديد  املخترب  و   ) مايكولوجي   ( املايكروبيولوجية  اخلربة  توفر   �-

. للفطر  الالزمة  الغذائية  البيئة  اعداد   �-

. الغذائية  االبيئة  توزيع   �-

. نتاج  لالأ الالزمة  الظروف  تثبيت  عملية   �-

. الغذائي  البيئي  الو�شط  من  احلام�ض  اأ�شتخال�ض  عملية   �-

اأول ً : توفر ال�شاللة الفطرية املنتجة بكفائة عالية وهذا يلزم من اجراء م�شح لكافة ظروب ال�شاللة املتوفرة يف املنطقة وحتديد 

كفاء منها وذلك بتحويل  ال�شكر اىل حام�ض اأو �شراء ال�شاللة من البنوك املنت�شرة واملتوفرة يف العامل بعد تثبيت املوا�شفات املطلوبة  الأ

لها و ال�شاللة املرغوبة هي ال�شاللة التي تكون نتيجة طفرة وراثية و ال�شربجل�ض فطر هوائي يتميز عموما ً بالنمو على ال�شطوح البيئية 

غذية الن�شوية و الكربوهيدراتية . و الفطر ملوث �شاعع لالأ

اإعداد البيئة الغذائية خمتربيا لنمو الفطر

potato Dextrose ager  وعند درجة حرارة � م ْ و�شط  على  الفطر  زراعة   �-

-� عمل زراعات م�شتدمية ملدة �� – �0 يوم عند درجة حرارة �0 م ْ اإىل اأن يكون ما ي�شليوم 

بحجم � ملم ثم ينقل ب�شكل معقم اإىل دورق ع�شري متر معامل ومعقم و ملدة ) � ( ايام .

ال�شتخال�ض  وعملية  ماء  لرت   � لكل  متر  كغم  باأ�شتخدام    ) التمر  ع�شري   ( الع�شري  حت�شري   �-

يجن�ض  ثم  دقيقة   �� اإىل  �شاعة   �/� وملــدة  خــالط  وبجهاز  م   �0-�0 حــرارة  درجــة  عند  تتم 

 %  �� تركيز  اإىل  التخفيف  عملية  جنري  ثم  ومن  عربمر�شحات  تر�شيح  عملية  وجتري  الع�شري 

 ��0 الثقيلة يف دوارق حجم  املعادن  باأزاله  املعامل  و  الع�شري بعد تعقيمه و تر�شيحه  ومن ثم يوزع 

لرت يحتوي كل دورق على �0 مل من الع�شري بعد تعديل pH ثم يعقم حتت ��� م وملدة �� دقيقة 

وجتري بعد ذلك تلقيح الدوارق بال�شاللة slant  وحت�شن الدوارق عند درجة حرارة �0 م .

كيفية التخل�ض من املعادن يف ع�شري التمر 

اأول ً : 

 ) التمر  ع�شري   ( الع�شري  تخفيف   )�
  in naoH بوا�شطة   )  �( اإىل   pH الـ  تعديل   )�

. فو�شفيت  كال�شيوم  تراي  من  حجم   / وزن   �%-� ي�شاف   )�
. دقائق   � ملدة  م ْ   �00 اإىل  اخلليط  ي�شخن   )�

. اخلليط  يربد   )�
. دقيقة   �0 وملدة  دقيقة   / دورة   �000 عند  مركزيا  يطرد   )�

.   in Hcl بـ   )  �.�  ( اإىل   pH الــ  تعديل   )�

ثانيا ً : 

– �0 مايكروغرام / مل بوتا�شيوم فريو�شيانيد لرت�شيب   �� �.� ومن ثم ي�شاف له  اإىل   pH الـ  اأول ً بخف�ض  التمر  يعامل ع�شري 

املعادن .

ثالثا ً : 

ميكن اأن يعامل ع�شري التمر برتاكيز من امليثانول اأن احتاجت العملية و امليثانول ي�شاف يف اليوم الثالث لعمليات التخمري .
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جل عملية حت�شري اللقاح  تركيز ال�شكر لأ

ي�شتخدم تراكيز خمتلفة من ال�شكريات ترتاوح من �-%�� 

اأنتاج الفطر �شناعيا ً من ع�شري التمر 

 : اللقاح  حت�شري   )�
والتي  املال�شك  X �0 � pellet  داخل   ��0 اإىل     ��0x�0 � ما بني   )   pellet ) حبيبات  اللقاح  اإىل حت�شري  يقودنا  �( هذا 
الدبيات  وت�شري  ايام   )�( بعد  ملم   �.�-�.� قطرها  يكون  املثالية  احلبيبة  اأن  و   �% م�شتوى  باأ�شتخدام  للمخمرات  كلقاح  ت�شتخدم 

عتماد على درجة اخللط و التهوية و اأقل كمية من �o حيث  العلمية اإىل اأن مزرعة احلبيبات pellet يجب اأن متلك اأقل لزوجة بالأ

مورفولوجي حبيبات العفن خالل انتاج احلام�ض والذي ي�شمــــــــــــل ال pellet الدائري ) كروية ( اإىل اأجزاء حرة طويلة بالعتماد 

على الو�شط البيئي وكذلك على الرتكيب اجليني  Genotype لل�شاللة وكل النموات لها خ�شائ�ض حمدودة بالعتماد على طاقة النمو 

و ا�شتهالك املغذيات 

نتاج حام�ض الليمون  النمو النموذجي للفطر a. niger  لإ

يف  التغيري  هذا   slow growth بطيء  منو  يتبعة  الذي  و  للفطر  املت�شارع  النمو  اأن    Fast growth phase املت�شارع  النمو   )�
تية :  معدل النمو هو ي�شري اإىل تغيري يف احلالة الف�شلجية للماي�شيليوم من النمو العتيادي اإىل اإنتاج احلام�ض لذا فاأنه مير باملراحل الآ

. الهايفا  منو  مرحلة   �-

. احلبيبة  منو  مرحلة   �-

القوي. و  الثابت  النمو  مرحلة   �-

.  trophophase و    idio phose بني  النتقال  مرحلة   �-

.   idiophase growth مرحلة   �-

. األ�شرتيك  حام�ض  تكوين  مرحلة   �-

ملاذا الزراعة املغمورة 

. اأنتاجي  معدل  اأعلى  تعطي   �-

. حجما ً  اأقل  م�شاحتها   �-

. اأكرث  اقت�شاديا   �-

بيوكيمياء اأنتاج حام�ض الليمون 

اأن عملية بيوكيمياء اأنتاج حام�ض األ�شرتيك بوا�شطة الفطر a. niger  هي التايل و التي تعتمد 

�شا�ض على دورة حام�ض الرتاي كاربوك�شيلك tCa و التي تعتمد . بالأ

.  Coa ا�شتيل  و  بايروفات  اإىل  الهك�شوزات  تك�شر   �-

. الوكزاليك  ا�شيتات  تكون   �-

ال�شرتيك حام�ض  اإىل  والوكزالوا�شيت   Coa ا�شتيل  تكثيف   �-

pyruvate+Co�+H�o+atpàoxatoacelate +aDp+pi 

اأن كربوك�شلة الفو�شفور – اينول بايروفيت ) pep (  حملل بوا�شطة pep كربوكي�ض كايرث 

pep+aDp+o� == oxale autate + atp

 عوامل توؤثر على عملية التخمر 

البيئة  حمتويات   )�
�شظايا املعادن املغذية لها دور مهم يف اإنتاجية غم حام�ض �شرتك / غم �شكر .

ال�شرتات  وتراكم  ومنو  تنظيم  يف  مهم  عامل  نه  لأ احلرجة  بالكمية  يكون  اأن  يجب   Zn الزنك   )�
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. 0.�mm وكمية يجب اأن ل تتعدى

.  mm  0.� املثايل  وتركيزه   a.niger بوا�شطة  ال�شرتات  وتراكم  منو  تنظيم  يف  مهما ً  دورا ً  بلعب  املنغنيز  و    Mn املنغنيز   )�
واأن اأي تغيري بكمية املعادن يوؤثر يف اإنتاجية احلام�ض وتخفي�شه اأو اختزاله بن�شبة �0-%�� كما اأنه يوؤثر على كمية الدهون يف 

املاي�شيليوم .

خر له تاأثري مهم يف اختزال احلام�ض ويجب اأن يكون تركيزه بحدود �0 جزء باملليون  جـ( النحا�ض Cu هو الأ

خر مهم يف عملية التخمري و اأنتاج احلام�ض  ء ( احلديد : هو الأ

اأن  % ) وزن / حجم ( يف البيئة الغذائية و   ��-�� اأن يكون بحدود  اأن امل�شدر الكربوين ال�شكري يجب  هـ ( ال�شكر البتدائي : 

الرتكيز العايل لل�شكريات يقودنا اإىل بقايا �شكر كبرية بعد عملية التخمري وهذا غري اقت�شاديا ً 

اأ�شافه فريو�شيانيد البوتا�شيوم لآ توؤثر على حمتوى الكاربوين و النيرتوجني و الفو�شفور يف البيئة  اأن  و ( ايونات الفريو�شيانيد : 

�شي . ي�شاف خالل طور النمو األأ الغذائية ولكنه يختزل املحتوى الرمادي علما ً اأن الفريو �شيانيد لآ

ز( زمن التخمر :

على اإنتاجية حلام�ض الليمون يعتمد على كفاءة الفطر وكذلك ظروف التخمري للزراعة املغمورة و  اأن اأف�شل ح�شانة لزمن مثايل لأ

الزمن املثايل هو � – � يوم بحيث تظهر لنا الكمية الدنيا حلام�ض ال�شرتيك وقد ت�شل اإىل �-� اأيام 

جل النمو لكن اأي�شا ً لتعطينا اأكرب كمية من  وك�شجني ال�شروري لأ ح( التهوية و التحريك يف املزارع املغمورة ل تقودنا فقط اإىل الأ

نتاج  وك�شجيني نقيا ً و معقما ً و اأن اأي انقطاع يف عملية التحريك اأو التهوية �شي�شبب تاأثرا ً مغاير لإ حام�ض األ�شرتيك و اأن يكون امل�شدر الأ

ن زيادة توؤثر على اأنتاج الـ احلام�ض واأن درجة التهوية تكون �.0  عملية التحريك تكون �شرعتها ما بني �00-�00 دورة / دقيقة لأ

احلام�ض. اإنتاج  خف�ض  وبالتايل    pallet

.  pellet وعلى نوعية األ a.niger على منو  Mn له عالقة بتاأثري ايون o� اأن كمية اإنتاج

ط( درجة حرارة التخمري : اأن درجة احلرارة تلعب دورا ً مهما ً يف تطور املاي�شليوم وكذلك على اإنتاجية حام�ض الليمون و اأن الدرجة 

وكزاليك  املثلى هي ��-�0 م و اأن اأعلى من هذه الدرجة تعمل على تثبيط اأنتاج احلام�ض ولكنها تزيد من اأنتاج حام�ض الأ

 )pH( ض الهيدروجيني� ي( درجة الأ

�ض الهيدروجيني يف بداية التخمري مهم جدا ً لعملية التخمري واأن اأف�شل اإنتاجية حلام�ض ال�شرتيك هو يف )�-�.� pH( يف  اأن الأ

�ض الهيدروجيني املثايل واأن pH العايل يعودنا اإىل تراكم حام�ض  و�شط بيئي ) ع�شري متر ( وعلى كل حال الفطر هو الذي يحدد الأ

الفطر  لل�شاللة  املنا�شب   pHالـ a. niger واملحافظة على  املنخف�ض يثبط من منو   pH اأن  و  الليمون  الوكزاليك بدل ً عن حام�ض 

مهم جدا ً .

نتاجية  ك( املواد امل�شاعدة على ن�شاط العملية الإ

هنالك الكثري من العوامل امل�شاعدة و املن�شطة لعملية التخمري ومنها 

امليثانول   �-

احلام�ض  نتاج  لإ عك�شي  تاأثري  – له  بيوتانول   �-



���

اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

التحريك  بوا�شطة   o� انتقالية  معدل  من  – يزيد  الرغوة  م�شاد   �-

اأ( زيت �شويا 

ب( �شليكون 

جـ( بويل بروبلني كاليكول 

وهذه املواد تزيد من اإنتاجية احلام�ض ) حام�ض الليمون ( و الرتكيز املثايل للكحولت �-� % حجما ً ويعطي نقاوة عالية واإنتاج 

عايل .

. )v/v( وليك الدهون : لها دور مهم ويزيد اإنتاجية �0 % وي�شاف حام�ض الأ

�شكوربيك و البنزويك والرايبوفالفني والثيامني وبرتاكيز معينه. الفيتامينات : ت�شاف الفيتامينات لزيادة اأنتاج حام�ض الأ

ل( امل�شدر التيرتجيني : له دور مهم اأي�شا ً يف عملية منو و تطور الفطر واإنتاج احلام�ض وتركيزه يكون %�.0 ومن اأهم املركبات ) 

امونيوم �شلفيت و نرتات المونيوم بوتا�شيوم نايرتيت ( .

p : م( الفو�شفات

له دور مهم اأي�شا ً يف عملية منو و تطور الفطر a.niger واأن ن�شبة يف البيئة الغذائية يكون �0.0 % .

حما�ض هي ل�شتريين ، لي�شني ، ا�شبارتك ،  نتاجية ومن اأهم الأ مينية دور مهم يف عملية الإ حما�ض الأ مينية : لالأ حما�ض الأ ن( الأ

كلوتامك 

نتاجية : هي  املواد ال�شامة للعملية الإ

الفينولت   �-

resorcinol  �-

ocresol  �-

naphthol  �-

 hydroguinone   �-

املطفرات 

تي :  ان العوامل الكيماوية والفيزياوية لها تاأثري مطفر لل�شاللة a.niger وبرتاكيز معينه اأو بجرعات معينه ومن اأهم هذه هي الأ

 UV         اأ�شعة

 X          اأ�شعة

اأ�شعة         كاما 

املواد الكيماوية 

)eMs( �شلفونيت   ميثان  اأثيل   �-

 )Des( �شلفونيت  اأثيل  داي   �-

 n-Methyl  �-

n-nitro  �-

  Mnng كوالنرتين     n-ntroso  �-

. حيوية  م�شادات   �-

نتاجية  كيفية ح�شاب الإ

حت�شب عملية انتاج حام�ض الليمون ح�شب املعادلة التالية : 

x  �00      كمية حام�ض ال�شرتيك

كمية ال�شكر              

واأن اأعلى اإنتاجية مت احل�شول عليها من ع�شري التمر كانت بحدود �� – �� % حام�ض لليمون.
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 zahdi Dates Vinegar خل متر الزهدي

ن�شان على اإنتاج اخلل منذ قدمي الزمان نتيجة  خل متر الزهدي مادة مقبلة فاحتة لل�شهية وقد تعرف الإ

حياء املجهرية يف اإنتاج النبيذ والكحول وكذلك اإنتاج اخلبز بعد عملية اإختمار وكلمة خل  معرفته بدور الأ

العامل  اأكت�شفه  الذي  و  الفا�شد  النبيذ  تعني  والتي   )  Vinaigre( الكلمـــــــــــة من  م�شتقة   )Vinegar(

لوي�ض با�شتور عام ���� بعملية تخمرية طبيعية وقد كانت بدايات الطب ال�شيني ت�شتعمل اخلل يف عالج 

مرا�ض وهذا ما جاءت به الو�شفات ال�شينية و الرومانية و الفرعونية و البابلية وال�شومرية وكما اأ�شار  الأ

�شالمي حيث جاء عن  الع�شر الإ اأما يف  �شيناء  اأبن   ، نطاك  ، داوود الأ اإىل فوائد اخلل كل من هيبو قراط 

دام فقالوا ما عندنا اإل خل فدعا  �شحيح م�شلم عن جابر اأبن عبد اهلل قال : اأن ر�شول اهلل )�ض( �شاأل اأهله الأ

دام اخلل ( . به وجع ياأكل ويقول نعم الأ

و   )sacchromyces sp( �شي�ض  �شكروما  اخلمرية  بوا�شطة  ال�شكري  الفواكه  ملحلول  تخمري  عمليتي  عن  ناجت  �شائل  هو  واخلل 

وىل  الأ العملية  من  الناجت  الكحول  ك�شدة  لأ  )acetobacter aceti( بكترييا  بوا�شطة  الثانية  و  كبري  ب�شكل  الطبيعة  يف  املنت�شرة 

واإنتاج اخلل 

طرق اإنتاج اخلل 

كاربون  الهايدو  من  الكيماوية  التاأليفيه  الطريقة   �-

ال�شكرية  الفواكة  ع�شائر  من  الطبيعية  التخمرية  الطريقة   �-

الطريقة التاأليفية الكيماوية : 

تعتمد هذه الطريقة على عملية تاأليف حام�ض اخلليك من م�شادر هيدرو كربونية وبرتاكيز علية و نقية ت�شل اإىل �� % حام�ض 

�شحي  غري  اخلل  من  النوع  % وهذا   � اإىل   �.� تركيزه  والذي  اخلل  على  للح�شول  احلام�ض  هذا  تخفيف  اإىل  امل�شنعون  ويلجاأ  خليك 

�شتطباب كما هو معروف يف اخلل الطبيعي . معاء و املعدة اإ�شافة اإىل ذلك اأنه ل ي�شتخدم لالأ نه مهيج لغ�شاء املعده ويعمل على تقرح الأ لأ

الطريقة التخمرية الطبيعية 

وتعتمد هذه الطريقة على تخمري �شكريات الفواكة اإىل كحول بوا�شطة اخلمرية وميكن اأجمال عملية انتاج الكحول مبا يلي :

. اخلمرية  كفاءة  %   ح�شب   �� اإىل   �� تركيز  ذو  ال�شكري  الفواكة  ع�شري  حت�شري   �-

. والفتية  الكفوءة  �شكروماي�شز  خمرية  من  املزرعي  اللقاح  حت�شري   �-

. التخمري  �شائل  حجم  % من   � والفتي  املح�شر  اللقاح  ن�شبة  تكون   �-

. مهمة  معدنية  غذائية  وعنا�شر  برك�ض   ،  pH حرارة  من  الظروف  بكافة  جمهز  خممر   �-

و عملية التخمري جتري بنظامني :

. واحدة  بدفعة  الكحول  انتاج  يعني  وهذا  الدفعة  نظام   �-

 ( املتخمرة  املادة  ت�شحب  حيث  انتاج  عملية  كل  بعد  املخمر  بتغذية  وذلك  باأ�شتمرار  الكحول  اأنتاج  يعني  وهذا  امل�شتمر  نظام   �-

الكحول ( وتدخل مواد جديدة لتغذية املخمر .

حيث تعمل اخلمرية على حتويل ال�شكر يف املحلول اإىل كحول بوا�شطة اإنزميات 
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ن اأي انحراف يف ال�شلوكية �شينتج منتوجات  و اأن �شري هذه العملية تعتمد على نوع ال�شاللة وكفاتها و�شلوكيتها لأ

اأخرى اإ�شافة اإىل الكحول لذا فاملحافظة على ال�شالله اأمر مهم يف امل�شانع الكحول واخلل كما اأن كفائة التحويل 

�شكر اإىل كحول اي�شا �شتخف�ض وبذلك �شت�شبح العملية غري اقت�شادية .

وبعد اأنتاج الكحول يتم تر�شيحه و تنقيته خالل مر�شحات خا�شة ومن ثم ب�شرتته ومن ثم تربيده و و�شعه يف 

جل اأك�شدة الكحول اإىل خل بوا�شطة بكترييا اخلل )acetobacter aceti( )اأم اخلل  خممرات اخلل اخلا�شة لأ

الكحول  تخمري  على  تعمل  التي  و  اخلل  وبكترييا  ال�شيللوز  من  لزجة  تركيبة  هي   mother of Vinegar  )

واأك�شدته مب�شاعدة اأك�شجني الهواء .

اأم اخلل 

CH� CH�o + o� اخلل      بكترييا      CH� CHo  + H�o

CH� CHo + o� اخلل      بكترييا       CH� CooH

و التخمري اخللي يتم بعدة طرق :

. �شطحيا ً  ال�شائل  اأك�شدة  على  الطريقة  هذه  وتعتمد  ال�شطحي  التخمر   .�
املثبتة عليه  البكترييا  ا�شتخدام كولوم يحتوي على فرا�ض حامل  الطريقة على  الربجي وتعتمد هذه  املخمر  بوا�شطة  التخمر   .�

.  ���� عام  فونك�ض  ابتكره  الذي  و  الدوراين  املولد   .�
�. الطريقة املغمورة )خممر فرانك( وتعتمد هذه الطريقة على عملية اأك�شدة الكحول بوا�شطة فقاعات هوائية مالم�شة ل�شطوح 

الكحول الداخلية . 

فرمنرت اخلل
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ديكانرت  اأو  دقيقة  مر�شحات  بوا�شطة  اخلل  تر�شيح  يتم  اخللي  التخمري  عملية  تتم  اأن  بعد   .�
بعد اإ�شافة املواد املروقة .

. والتعقيم  الب�شرتة  عملية   .�
. اخل�شب  من  خا�شة  براميل  اأو  قناين  يف  التعبئة  عملية   .�

. تعتيق  عملية   .�

م�شادر اأنتاج اخلل 

العنب ، التفاح ، التني ، التمر ، الربتقال ، الفراولة ، الكرز ، املول�ض ، املالت . اإلخ 

مقارنة ما بني اأهم اأنواع اخلل 

خل املول�ض خل التمر الزهدي خل العنب خل التفاح مواد املقارنة 

  = خام  مادة  طن  خل �  طن  خل  �.� خل �  خل �.�   �
�شعره كوب مادة خام =  �شعره �.��  �شعره ���  �شعره �00   ��0

�شفر�شفر�شفر�شفر األياف 

�شفر�.0 �شفر �شفر فولت 

�شفر�شفر�شفر�شفردهون 

�شفر�شفر�شفر�شفربروتني 

%كربوهيدرات   �%  �%  �%  �
متو�شط غني قليل قليل جدا ًبوتا�شيوم 

ملغم قليل مغني�شيوم  قليل غني �0 

ملغم ال�شوديوم  ملغم قليل �  ملغم � 

قليلقليلقليل قليل فيتامينات 

قليل متو�شط متو�شط متو�شط بكتني 

ن عملية التخمري الكحويل و اخللي ا�شتهلكت كافة ال�شكريات و  من اجلدول يظهر اأن كافة اأنواع اخلل مت�شابهه تقريبا ً يف املحتوى لأ

مينية و املعادن يف تغذيتها ومل يبقى �شوى النكهة واللون لذا فاأن التداوي بخل التفاح فقط هي كذبة كبرية  حما�ض الأ الفيتامينات والأ

ن اخلل واحد خ�شو�شا ً اإذا علمنا اأن كل � تفاحات تعادل مترة واحدة و هذا يعني باأن خل التمر اأغنى من خل التفاح  لأ

 =        +            +           +     
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مزايا خل متر الزهدي 

خرى لكونه يكتنز كميه كبرية من الكربوهيدرات والفيتامينات و املعادن والبكتني  يعترب خل متر الزهدي مميزا ً عن خل الثمار الأ

ويتمتع بلون ذهبيا ً جميل اأ�شافة اىل انه ميتلك نكهة مميزة وجميلة اإ�شافة اىل احلالوة املريحة علما ً باأن عملية انتاج اخلل من متر 

الزهدي يف املنازل تعتمد على اخللفية الب�شيطة بحيث ينتج يف براميل اأو زير فخاري و بطريقة بدائية وت�شاف خمري اخلبز مع قليل من 

ال�شكر وترك املحلول يتخمر ملدة �� يوم ومن ثم يتحول اعتياديا ً اإىل خل بالعتماد على تواجد بكترييا اخلل يف الثمار نف�شها عالوة 

على تواجدها يف اجلو اإ�شافة اىل اوك�شجني الهواء والعملية تتم كاملة يف اربعني يوما ً وهنا ل بد اأن نذكر اأن نواجت التخمري �شتت�شمن 

اأما من حيث اللون  اإ�شافة اىل اخلل مما يجعل اخلل ذو مذاق جميل وجيد  حام�ض الوكزاليك وحام�ض ال�شرتيك وحام�ض الرتتريك 

�شفاء اللون الداكن على اخلل و الذي يك�شب املخلالت  لون داكن خ�شو�شا ً خملل اخليار ، اأما من  في�شاف الكراميل وهو ال�شكر املحروق لإ

ك�شابة طعما ً ح�شب رغبة امل�شتهلك  حيث النكهة في�شاف الثوم وبع�ض البهارات املرغوبة اإىل اخلل لأ

فوائد اخلل 

التنف�ض  عملية  من  يح�شن   .�
الدم  من  ال�شموم  يزيل   .�

الدهون  يك�شر   .�
الع�شبي  ال�شد  من  يخفف   .�

ن�شان  الإ عرفه  حيوي  م�شاد  اأول  اخلل  يعترب   .�
اجلنود  بني  ال�شكربوط  مر�ض  ملنع  وىل  الأ العاملية  احلرب  اأثناء  ا�شتخدم   .�

اجلروح  لعالج  ي�شتخدم   .�
كمذيب  ي�شتخدم   .�

التجميل  يف  ي�شتخدم   .�
اخلردل  �شو�ض   ، ،الكت�شاب  ال�شا�ض  �شناعة  يف  ي�شتخدم   .�0

البقوليات  طبخ  يف  ي�شتخدم   .��
اللحوم  لتطرية  ي�شتخدم   .��

غذية  الأ لبع�ض  النكهة  لتح�شني  ي�شتخدم   .��
غذية  لالأ وحافظة  ملطفة  كمادة  ي�شتخدم   .��
 pH ال  حلفظ  غذية  الأ بع�ض  اإىل  ي�شاف   .��

املزمن  ذن  الأ التهاب  لعالج  ي�شتخدم   .��
املفا�شل  اأمل  تخفيف  يف  ي�شتخدم   .��

اله�شم  وع�شر  املعدة  قاعدية  من  التخل�ض  و�شفات  يف  يدخل   .��
ال�شداع  تخفيف  على  ي�شاعد   .��

العرق  رائحة  من  التخل�ض  يف  ي�شاعد   .�0
النمل  طرد  يف  ي�شاعد   .��

ال�شجاد  تلميع  يف  ي�شاعد   .��
ر�شيات  الأ تلميع  يف  ي�شاعد   .��

اللثة  تقوية  يف  ي�شاعد   .��
ال�شاقني  دوايل  عالج  يف  ي�شاعد   .��

اأنزميي  كم�شاعد  حيويا ً  دورا ً  يعمل   .��
املجهرية  حياء  الأ من  الكثري  تثبيط  على  تعمل   .��

الدم  �شكر  خف�ض  على  ي�شاعد   .��
لتهابات  لالأ م�شادا ً  اخلل  يعترب   .��

واللثة  الفم  اأن�شجة  يف  املخاطية  ن�شجة  لالأ �شادة  مادة  اخلل  يعترب   .�0

وحام�ض   ال�شرتيك  وحام�ض  الوكزاليك  وحام�ض  اخلليك  حام�ض   مثل   الع�شوية  الحما�ض  هي  اخلل  فى  الفعالة  املادة  وتعترب 

الرتتاريك وق�شم قليل من امالح املعادن  والفيتامينات والحما�ض الميتية و البكتينات والتي يعزى  اليهم  جميعا التداوي والعالج ولي�ض 

لنوع األفاكهة ال�شكرية اإي عالقة .
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عوامل التلف و ف�شاد التمور

Date Fruits spolige and Damage Factors

املقدمة 

خرى و التمور باأنه اأي تغري غري مرغوب فيه  يجعل التمور غري مقبولة  يعرف الف�شاد يف الفاكهة و اخل�شراوات والغذية املتنوعة الأ

وغري �شاحله من ناحية ال�شكل اأو اللون اأو الطعم ) النكهة و التي ت�شم الطعم و الرائحة ( علما ً اأن ظاهرة الف�شاد اأو التلف يف التمور هي 

حالة طبيعية حالها حال اأي فاكهة اأخرى و اأن ا�شباب التلف و الف�شاد كثرية و متنوعة و التي تبداأ من احلقل اإىل املخزن واإىل الت�شويق 

وميكن اإيجاز اهم عوامل التلف يف حم�شول التمور وهي :

القطف  عملية   )�
ن لعملية القطف دور كبري يف تلف وف�شاد التمور حيث يجب معرفة  وهذه ت�شمل نوعية عملية القطف يدوي ، اآيل وما بعد اجلني لأ

املوعد العلمي والقت�شادي لعملية اجلني و التي ترتبط بحالة الثمار وجودتها وقابليتها للحفظ و ال�شحن و التخزين و الت�شويق و التي 

�شتهالك ، الظروف اجلوية ، مقيا�ض الن�شح كما اأن لعملية الت�شويك دور مهم يف درء الكثري  تعتمد بال�شا�ض على نوعية ال�شنف وطبيعة الأ

من الت�شوهات والندب يف التمور يف طور حركة النمو و اأثناء حركة الرياح كما اأن لعمليات خدمة النخيل دور اي�شا ً مثل التكي�ض و التكميم 

�شرار الفيزياوية و احل�شرية و الطيور . للمحافظة علىا التمور من الأ

�شلوب اأو الربنامج المثل لعملية القطف مثال اأن يكون اجلني وقت ال�شباح اأو امل�شاء للتخل�ض من تاأثري درجة احلرارة   اأن ا�شتخدام الأ

لل�شم�ض وقت الظهرية كما اأن تكون العناية بعملية ق�ض العذوق ) القطوف ( اأو جمعها باحلبة ب�شكل نظيف وجيد وبعيدا ً عن كل تاأثري 

خارجي ملوث اأو تاأثري فيزياوي اأو كيمياوي اإ�شافة اإىل ذلك فاأن و�شع التمور يف عبوات بال�شتيكية ناعمة امللم�ض واخلالية من اأي حواف 

حادة ويف�شل اأن تكون �شعة العبوات بطبقة واحدة من التمور لال�شناف الرطبه وطبقتني لال�شناف ن�شف اجلافة و اجلافة حتى ل تتاأثر 

التمور بال�شغط بع�شها على بع�ض و اأن تكون العبوات بالبعاد التالية : 

�شم   x  �0  �0 العر�ض   x �0�شم  الطول   )�
�شم  x  �0  �0 العر�ض   x �0�شم  الطول   )�

\

مهمة  للتمور يف احلقل عملية  التدريجي الويل  التربيد  فاأن عملية  بع�شها علما ً  البال�شتيكية فوق  العبوات  ويف�شل عدم تكدي�ض 



���

اأ.د ح�سن خالد ح�سني العكيدي

ولفرتة ق�شرية للتخل�ض من ظاهرة Lose skin ) النتفاخ و التق�شر ( ومن ثم تربيدها �شريعا ً يف املخازن حلفظ درجة حرارة التمور 

الكامنة واإبطاء عملية على التنف�ض وتقليل فقدان الرطوبة وتقليل الن�شاط املايكروبي .

عملية فرز التمور يف وحدات التعبئة والتغليف وغ�شلها وجتفيفها وتعقيمها وخزنها .

والرطوبة  احلرارة  درجة   )�
حيث  – ��م   �� املثالية  احلرارية  الدرجات  عند  خ�شو�شا ً  التمور  تلف  و  ف�شاد  يف  مهمان  عامالن  الرطوبة  و  احلرارة  درجة   )�
املجهرية  الحياء  لنمو  وم�شجع  مهم  عامل  هو  للتمور  ال�شكري  املحتوى  اإىل  اإ�شافة  الرطوبة  وبوجود  املجهرية  الحياء  معظم  تنمو 

�0-%�� ورطوبة عالية بحيث  ��-%�0 �شكر ( وكذلك لالرطاب التي حمتواها ال�شكرى بحدود  خ�شو�شا ً يف حالة البلح ) تركيز 

حياء التالية بالنمو والتي لها مقاومة لل�شكر اإىل درجة تركيز �� %  �سكر. ت�شمح لالأ

التمور  �شكريات  النمو وتخمري  الرطوبة من  و  املثالية  وبتواجد درجات احلرارة  لل�شكريات  املقاومة  ت�شتطيع اخلمائر  �( اخلمائر 
اإىل كحول وغاز وبالتايل اإىل حام�ض اخلليك وذلك بتواجد بكترييا acetobacter aceti  ومن اأهم هذه اخلمائر هي : 

saccharomyces serevisae -�
 saccharomyces roxii -�

 saccharomyces Bailli Vai osmophilus -�

وجميع هذه اخلمائر متواجدة على �شطح التمور نف�شها وهي موجودة على اأكرث نباتات الفاكهة ولكن الظروف احلقلية وحرارة ال�شم�ض 

تعمل  اأن  ميكن  نظامي  الغري  اخلزن  و  القطف  اأثناء  ولكن  احلقل  يف  بالعمل  لها  ت�شمح  ل 

وح�شب املعادلة 

C� H�� o�  = C�H�oH + Co�

اإلخ.            .... الرتبة  و  النبات  على  و   ، بالهواء  مكان  كل  يف  النت�شار  وا�شعة  اخلمائر  و 

                                                              

  Mold عفان  الأ  .�

حتت تاأثري عامل درجة  احلرارة املثالية و الرطوبة والن�شاط املائي املثايل تنمو بع�ض 

aspergullas ومن  الفطر  ( من  �شوداء ) هيفات  Molds م�شببه منوات  الفطريات 

الفطر rhizupus و الفطر Mucr .... اإلخ ، واأن هذه العفان ميكن تواجدها يف بع�ض 

ن درجات تركيز ال�شكر تكون فيها واطئة ومثالية لنموها وكذلك  اأنواع البلح و الرطب لأ

الرطوبة العالية وعندما يكون اخلزن غري نظامي  وغري �شحي .

  Bacteria البكترييا   .�
لقد ذكرنا �شابقا ً دور بكترييا اخلل aceto Bacter باأنواعها وكما اأن التمور اأي�شا ً خ�شو�شا ً التمور ذات املحتوى الواطئ قد تتاأثر 

ن�شاين . نتيجة التلوث الأ

اأما كيفية و�شول هذه الحياء للتمور فهي من احلقل ، من عملية النقل ، اأثناء التعبئة ، اأثناء التخزين ، التمور اجلافة و الن�شف 

ن الرتاكيز العالية من ال�شكر حتافظ على التمر وخ�شو�شا ً و اأن تراكيز ال�شكريات  اجلافة لميكن اأن جند فيها اأي نوع من هذه الحياء لأ

لهذه التمور ت�شل �0-%�� وهنالك اآختزال كبري للرطوبة فيها .

زموزي  الأ ال�شغط   .�
ن التمور بهذه احلالة تتخل�ض من الرطوبة الزائدة املوجودة يف  لل�شغط الزموزي تاأثري كبري على التمور اأثناء عملية التجفيف لأ

التمور عن طريق التخل�ض من املاء احلر اآ�شافة اإىل املاء الزموزي وبذلك تختزل عملية منو الحياء املجهرية وتثبيط ن�شاطها كما انها 

تقلل من الن�شاط النزميي وبالتايل نتخل�ض من الف�شاد و التلف .

الكربون  اأوك�شيد  وثاين  وك�شجني  الأ  .�
خرى من  حياء املجهرية الدقيقة وتكاثرها عند توفر الظروف املثالية الأ اأن لهاذين الغازين دوران خمتلفان فالول يعمل على منو الأ
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رطوبة ودرجة �شكر ) برك�ض ( ودرجة اأ�ض هايدروجيني فن�شاهد منو الحياء املجهرية الهوائية والختيارية اأما ثاين اأوك�شيد الكربون 

للثمار وبذلك يكون عامل مهم وجيد للمحافظة على الثمار ب�شكلها الطبيعي وعدم فقدها للماء  فاأنه يعمل على تقليل عملية التنف�ض 

نتيجة التحلل و الذبول .

 pH الهيدروجيني  �ض  الأ درجة   .�
خرى املثالية بحيث ت�شتطيع  حياء املجهرية عند توفر الظروف الأ اأن لدرجة ال�ض الهيدروجيني pH دور مهم نتيجة عمل بع�ض الأ

بع�ض اخلمائر من خف�ض الــ pH التمور من �.� pH اإىل �( pH( نتيجة عمل اخلمائر وبكترييا حام�ض اخلليك بحيث ت�شاهد التغريات 

ثمرة   ) اأ�شوداد   ( ادكنان  على  يعمل   pH� اأعلى  اإىل    pH الــ  اإرتفاع  اأن  و  كما  وت�شققها  التمر  جلدة  اأنتفاخ  من  التمرة  يف  الوا�شحة 

التمر.

ال�شوء   .  �
لل�شوء دور مهم يف حياة ومنو الحياء املجهرية ، حيث اأن ال�شوء ي�شاعد على �شرعة حدوث التغيريات الغري مرغوبة يف الثمار ب�شورة 

عامة ويف التمور اأي�شا ً نتيجة التعر�ض اإىل �شوء ال�شم�ض ، وذلك ملنع اخلطر الناجت عن اجلذور احلرة الذي يكمن يف التلف الناجت عن 

تفاعلها مع اأهم مكونات اخللية وهو Dna اأو مع جدار اخللية مما يوؤدي اإىل تدمريها وعدم قدرتها على القيام بوظائفها و ال�شبب الثاين 

حتتاج اجلراثيم املمثلة لل�شوء اإىل وجود ال�شوء املرئي من اأجل النمو والتكاثر وت�شتطيع حتويل الطاقة ال�شوئية اإىل طاقة كيمياوية 

حتوائها على مواد ملونة ت�شبه اليخ�شور . لأ

الزمن   .�
مد حتدث  ن اخلزن املوؤقت يحافظ نوعما على نوعية التمور ولكن اخلزن طويل الأ للزمن دور مهم يف التاأثري على نوعية الثمار وذلك لأ

مور التي ذكرناها �شابقا ً ولكن ببطئ وبذلك نح�شل على متور غامقة اللون وفيها بع�ض النتفاخات يف جلد الثمرة . فيه الكثري من الأ

الكرملة   .�0
الكرملة هي الظاهرة التي حت�شل نتيجة احرتاق ال�شكريات فتتحول لون التمور من اللون البني اأو الذهبي اأو الرتابي اإىل لون اأ�شود 

داكن نتيجة املعاملة باحلرارة اأو ترك التمور يف خمازن غري م�شيطر عليها حيث ت�شل درجة حرارتها فوق �� م .

النزميي  غري  البني  التلون   .��
وهذه الظاهرة حتدث نتيجة تفاعل ما بني املحتوى ال�شكري للتمور والحما�ض المينية اأو الربوتينيات عند معاملة التمور باحلرارة 

الغري مقبولة  الرائحة  ( وظهور بع�ض  ال�شود   ( الداكن  باللون  التلون  نتيجته  والذي تكون   ) ميلرد  ) تفاعل  الطويل  اأثناء اخلزن  اأو 

مقارنتها بالتمور الطازجة .

النزميي  ال�شود  اأو  الداكن  البني  التلون   .��
phenolase ( على  هذا التلون ل يخ�ض التمور فقط بل يخ�ض كافة الفواكة نتيجة عمل اإنزمي ) الفينوليز 

طالة يف زمن اخلزن  املركبات الفينولية و اأن هذا الف�شاد يح�شل نتيجة الظروف املخزنية الغري مالئمة ونتيجة الأ

الفيزياوية  للتاأثريات  عر�شه  يجعلها  مما  ليونتها  وبالتايل  التمور  تطرية  يف  دور   pectinase الــ  نزمي  لأ اأن  كما   ،

وكذلك اإنزمي ال�شليليز Cellulase واإنزمي البويل كالكرتوينز دور كبري ومهم على التمور . 

البيئية  الظروف   .��
عندما تعباأ وتغلف التمور وهي طازجة هنالك معدل للتلف اأو الف�شاد يعود اإىل الظروف املحيطة  لعملية التغليف و اخلزن لذا يح�شل 

اأو ف�شاد التمور  التلوث من مواد التغليف ، مكائن التغليف ، الن�شان ، الهواء ، املياة ، ..... اإلخ مما يهيئ الظروف للتلوث وبالتايل تلف 

الرطبة و الطرية وذات املحتوى ال�شكري املنخف�ض ) بلح ، رطب ( .

واخلزن  التغليف   .��
من المور املهمة يف عملية التعبئة و التغليف نظافة املكان ونظافة العبوات و اأن تكون �شد الرطوبة و التعامل مع مادة التمور بال�شكل 

ال�شحيح ونقلها وتعبئتها ب�شكل جيد بحيث ل يوؤثر على �شكل وحجم و قوام التمور اإ�شافة اإىل ذلك اأحكام عملية التغليف هي الخرى 
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مهمة حتى ل يكون هنالك ت�شريب للهواء داخل العلب اأو دخول احل�شرات والحياء املجهرية اأ�شافة اإىل ذلك يجب املحافظة على املخازن 

نظيفة ومعقمة وذات رفوف منتظمة .

املائي  الن�شاط   .��
للن�شاط املائي دور مهم يف ف�شاد التمور حيث تتحدد جمموعات الحياء ون�شاطها يف التمور كما يلي مو�شحة يف اجلدول التايل : 

فعالية املاء = �شغط بخار املاء يف التمر  عند نف�ض الدرجة 

                          �شغط البخار امل�شبع

                                 للماء النقي 

احلدود الدنيا لفعالية املاء awجمموعة الحياء املجهرية 

0.�0بكترييا
��.0خمائر

0.�0فطريات
��.0بكترييا مقاومة للملح
��.0بكترييا مقاومة لل�شكر

. العذوق  و  ال�شاق  وحفارات  الطيور  و  الديدان  و  ال�شو�ض  و  القوار�ض  و  املخزونه  التمور  ح�شرات  اأنواع   .��
ومن اأهم احل�شرات التي ت�شيب التمور وتتلفها يف املخازن هي باحل�شرة ephestia Coutella وهذه احل�شرة ت�شيب التمور يف احلقل 

 ephestia elatella اأما احل�شرة   oryzaephilus surinamensis وعند اخلزن وكذلك ت�شاب التمور باأفة املخازن و املكاب�ض 

. ephestia فهي احل�شرة التي تهاجم التمور املت�شاقطة يف الب�شتان و يف املكاب�ض وعموما فح�شرة

مثل  التمور  تهاجم  التي  احل�شرات  من  الكثري  وهنالك   plodia interpunctella ، ephestia sp ، Calidella

 Carpophilus hemipterus  .�
C. dimidiatys  .�

 tribolium Castanume  .�
 Laemophaeas pusillus  .�

 typhoeus sterocorea  .�
 Cryptolestes sp  .�

وكل هذه احل�شرات توؤثر يف حم�شول التمور وتتلفة بن�شب متفاوته قد ت�شل اإىل حد %�00 كما اأن بع�ض ال�شو�ض و الديدان له تاأثري 

كبري على نوعية التمور اأ�شف اإىل ذلك مهاجمة الطيور اإىل العذوق وهي باحلقل لها تاأثري كبري اأي�شا ً على نوعية التمر .

كما اأن ر�ض املبيدات الكربيتية و الف�شفورية اثناء النهار له دور يف تلف الثمار والف�شل ر�شها يف اوقات ال�شباح اأو امل�شاء .

الت�شكر  ظاهرة   .��
التمر مع تفقع  ال�شكرية حتت ق�شرة حبة  البلورات  الطازجة حيث تظهر  التمور  وهي ظاهرة غري مرغوبة يف 

للجلد ويظهر مبظهر مغاير يف اللون بحيث تكون حلمة التمر غامقة اللون و الق�شرة لونها فاحتة وهذه الظاهرة تعتمد 

على طبيعة عملية الري وزمنها خ�شو�شا ً يف مرحلة الن�شج اإ�شافة اإىل ذلك كمية املاء ودور احلرارة يف ذلك .

اأهم الطرق التي ت�شتخدم يف احلفاظ على التمور 

. الع�شاب  من  وخاليا ً  نظيفا ً  النخيل  ب�شتان  على  املحافظة   .�
. اخل�شنة  وغري  الناعمة  البال�شتيكية  العبوات  يف  التمور  على  املحافظة   .�

. واحل�شرات  الحياء  كافة  من  للتخل�ض  �شرورية  عملية  للتمور  التبخري  و  التعقيم  عملية   .�
. ق�شرية  ولفرتاة  و�شروري  مهم  للتمور  التدريجي  التربيد  عملية   .�
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. التمور  حفظ  يف  مهمة  طريقة  التجميد  عملية   .�
.  ) الزائدة  الرطوبة   ( الزائد  املاء  من  للتخل�ض  جدا ً  �شروريه  عملية  التجفيف  عملية   .�

. مرغوبة  غري  طريقة  وهي  الكيمياوية  باملواد  احلفظ   .�
. العامل  دول  اأكرث  يف  ت�شتخدم  ولكنها  العربية  منطقتنا  يف  عليها  النا�ض  يعتاد  مل  طريقة  هي  بالت�شعيع  التمور  حفظ   .�

مور املهمة بعد اجلني ) جني التمور (  من الأ

مائها  من  جزء  وتفقد  تتنف�ض  فهي  اجلني  عملية  بعد  احليوية  العمليات  بها  ت�شتمر  حية  مادة  والتمر  لذيذة  فاكهة  التمور   )�
احلر ومن ثم تكون عر�شة للتدهور وظهور اإنتفاخات على جلد الثمرة لذا يجب نقلها وتعبئتها و تخزينها للمحافظة على جودتها و اإطالة 

عمرها التخزيني .

. ال�شريع  التربيد  يف�شل  لذا  التمر  وف�شاد  التنف�ض  معدل  من  احلد  يف  املهم  العامل  احلرارة  درجة  تعترب   : احلرارة  درجة   )�
لل�شم�ض  �شاعات تعر�شه  بفعل  التمور  التي تك�شبها  للتخل�ض من حرارة احلقل  التمور تدريجيا ً  : يف�شل تربيد  التربيد  نوعية   )�

. Lose skin يف الب�شتان وبالتايل احلفاظ على �شكل الثمرة وبدون انتفاخات اأو

قد   ) جتميد   ( تربيد  عملية  اإىل  يحتاج  املدجول  مثل  الخرى  التمور  بينما  م ْ   � – التربيد  عملية  اإىل  يحتاج  عموما ً  البلح   )�
ت�شل اإىل – ��م ْ للمحافظة على اجلودة .

. ونوعيتها  بالتمور  كافية  خربة  اإىل  حتتاج  اأنواعة  لكافة  للتمور  التجميد  و  التربيد  عملية  على  ال�شيطرة  عملية  اأن   )�
. عالية  فيها  ال�شكرية  املواد  ن  لأ العادية  الغرف  يف  حتفظ  بل  تربيد  عملية  اإىل  عموما ً  حتتاج  ل  اجلافة  التمور   )�

. م ْ   +�  -  +� تربيد  عملية  اإىل  حتتاج  جافة  الن�شف  التمور   )�
. م ْ   -�0 اإىل   -� عالية  رطوبتها  ن  لأ جتميد  عملية  اإىل  حتتاج  الطرية  التمور   )�

. ْم   -�� ال�شريع  التجميد  ا�شتخدام  يف�شل  فاأنه  مد  الأ الطويل  اخلزن  اأما   )�

التلف اأو الف�شاد اأثناء عمليات التعبئة و التغليف 

مور يف عمليات التعبئة و التغليف للتمور هي املام و مهارة العمال و امل�شرفني لعملية التعبئة و التغليف مبالحظة :  من اأهم الأ

. التمور  تق�شر  على  تعمل  حيث  الغ�شيل  ماء  قوة   )�
حزام  اإىل  عايل  ناقل  حزام  من  التمر  حبة  �شقوط  ن  لأ الرتفاع  حيث  من  متنا�شقة  التجفيف  و  الغ�شيل  وحدات  تكون  اأن   )�

التجفيف الواطئ يجعل �شقوط الثمرة بقوة وهي رطبه مما ي�شبب ت�شقق الثمرة وتق�شرها .

. التمور  من  نوع  لكل  مبوا�شفات  يكون  اأن  يجب  املجفف   )�

ن التمور وكما نعلم ثالثة اأنواع :  لأ

جافة  متور   .�
جافة  ن�شف  متور   .�

رطبة  متور   .�

ول و النوع الثاين يقاوم احلركة و ال�شقوط ولكن الطرية ل تقاوم اإ�شافة اإىل ذلك ت�شتخدم يف مكاب�ض التمور جمففات ذات  النوع الأ

ن قوة الهواء �شديدة و الرطوبة عالية مما  ت�شخني و تهوية من اأعلى نفق التجفيف ومع حركة احلزام الناقل التمور تتحرك بقوة لأ

ف�شل و�شع �شاحبات ) �شفاط ( هواء يف ا�شفل النفق حتى يجعل حبة التمر ثابته  يوؤثر على نوعية التمر من حيث متا�شكها و�شكلها لذا فالأ

يف حملها خ�شو�شا ً للتمور الطرية بدل ً من التهوية العليا .

نف�شة  ال�شنف  واإن الختيار يعتمد على  اأو احلجم  الوزن  نتاج من حيث  الأ متنا�شقة مع خط  اأن تكون  يل يجب  الأ الفرز  �. عملية 
ن احلجم مثال ً يف بع�ض ال�شناف ل يعطى الوزن المثل و العك�ض �شحيح  وموا�شفاته ولكل نوع الوزن ام احلجم له م�شاوؤة وله حما�شنه لأ

لذا يكون هنالك ت�شابة يف اخلطاأ يف كال احلالتني لذا فالختبار يعتمد على نوع التقنية امل�شتعملة .

فناجني  ذو  حزام   )�
. الثمار  حجم  ح�شب  وتقل�ض  تتو�شع  اأ�شالك   )�

اأ�شتقبالها من حتت احلزام  و  الثمار وتدريجها على احلجوم  الناقل تعمل على ت�شريف  �شتيل على احلزام  �( قنوات من ال�شتل�ض 
الناقل ومن ثم تعبئتها.

. %  �0 من  اأكرث  اإىل  ت�شل  قد  تلف  ن�شبة  فيها  الوىل  الثالث  التقنيات   )�
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�شرار التي ت�شيب التمور  �شور لبع�ض العيوب و الأ

�شناف  متور متعفنة                                            طيور و دبابري                                            تغاير بالأ

متور غري نا�شجة                                            الو�شم                                            �شي�ض 

ال�شابات احل�شرية                                  متور متق�شرة                                  متور مت�شوهة                                  متور متحم�شة 

م�شدر ال�شور – ن�شرة اإمارتية  ) الفوعة ( 

بثق التمور ومنتجات التمور

 Dates extrusion
املقدمة 

يف  خ�شو�شا ً  املا�شية  العــوام  خالل  كبريا ً  اأهتماما ً  اأكت�شبت  احلــراري  البثق  عمليات  اأن 

املجال هي  التجربة علية يف هذا  اأجريت  اول منتوج غذائي  اأن  و  املختلفة  الغذائية  املجالت 

غذية التي تعرف باملعكرونة وال�شبايكي عام ���� اإىل  منتجات احلبوب و التي مت ت�شكيل الأ

الغذائية فقد مت  املنفخات  اأما   ���� الواجبات اخلفيفة عام  و   ���0 انتاج حبوب المطار 

من  العديد  لت�شمل  املجال  هذا  يف  الدرا�شات  و  البحوث  اإنطلقت  وبعدها   ���� �شنة  اإنتاجها 

ال�شعف  و  املطحون  التمر  نوى  فيها  يدخل  التي  و  الرطبة  و�شبه   ، اجلافة  كالعالف  املنتجات 

خرى كفول ال�شويا و العنا�شر الالزمة و الفيتامينات ، بعد هذا  املطحون اأ�شافة اإىل املدعمات الأ

التطور يف جمال البثق اأجتة اإىل انتاج خمتلف انواع احل�شاء املجفف و امل�شروبات و الن�شويات 

و العلك ... الخ .

عملية البثق ميكن تعريفها مبا يلي 

باأنها عملية �شناعية الغر�ض منها ت�شكيل املنتج ق�شرا ً من خالل قالب الت�شكيل حتت الظروف احلرارية تعمل على طبخ املادة اخلام 

جل اإنتاج منتوج معني باأ�شكال خمتلفة وح�شب الرغبة علما ً باأن العملية تتم حتت درجات حرارية عالية و�شغط يعمل على  اأو خليطها لأ
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ت�شكيل املادة املنتجة وتعترب هذه الطريقة ) عملية البثق ( من الطرق التطبيقية و القت�شادية وهو حاليا ً ي�شتخدم ب�شكل وا�شع يف 

العامل علما ً باأن بع�ض املواد ل يتم عليها عملية الطبخ ، ومن اأهم العمليات التي يجب اإجراءها لعملية البثق هي ما يلي : 

. جتفيفها  و  لغذائية  املادة  عجن  اأو  اخلام  املواد  �شحق  اأو  �شحن   .�
. امل�شحوقه  و  اجلافه  و  اخلام  املواد  خلط   .�

التجان�ض  جل  لأ املواد  هذه  خلط  و  حتريك   .�
. املواد  تعتيق   .�

. تعقيمها   .�

. املادة  لت�شكيل  املالئم  و  املطلوب  القالب  و�شع   .�
. ال�شغط  و  الت�شخني  عملية   .�

وهنا ل بد من التعرف على خ�شو�شية املواد اخلام بالن�شبة لدرجات احلرارة العالية و ال�شغط و ق�شر الزمن ومن حيث تركيبتها ، 

لونها ، ن�شجتها ... اإلخ .

كما اأن املواد امل�شافة لذا كانت الدرا�شات امل�شتفي�شة حول تعديل التاأثريات اجلانبية و التعقيم و املحافظة على ن�شاط و حيوية املادة 

و التقليل من ال�شرار وتقليل ن�شب الفاقد من العنا�شر الغذائية و الفيتامينات .

اأكرث دول العامل بداأت بالنتاج بطريقة البثق احلراري �شنة ���0 وحاليا ًَ هنالك عدد وا�شع من ال�شناعات يف عامل البثق احلراري 

فهنالك منتجات ال�شوكولته ،

 snak food ، Weaning food ، Baby food 

وتعترب الوليات املتحدة المريكية اأول من اأ�شتخدام البثق احلراري يف الت�شنيع الغذائي وبحجم كبري و�شعة كبرية و�شلت اإىل عدة 

اآطنان / ال�شاعة و قد انتجت العديد من املواد الغذائية ) يقارب �00 نوع اأو اأكرث ( .

نتاج ب�شكل  ���� ثم تبعتها ال�شني حيث دخلت الأ وتعترب اليابان ثاين دولة دخلت م�شمار النتاج ال�شناعي للبثق احلراري �شنة 

نتاج اإىل املانيا ، بريطانيا ، فرن�شا ، اأيطاليا و �شوي�شرا . وا�شع ومن ثم تو�شعت رقعة الأ

ويف عام )�000( مت بثق املواد الغذائية بدون طبخ اأما موؤخرا ً فقد و�شعت بع�ض ال�شروط املعقولة من حيث درجات احلرارة خ�شو�شا 

غذية امل�شتقرة ، اأغذية الفطور ، اأغذية الطفال . ً لالأ

وتعد اأمريكا ، اليابان ، رو�شيا ، اول من و�شعت �شو�ض ال�شويا يف عملية البثق احلراري وبعدها تعددت ال�شافات الغذائية اإىل وحدة 

البثق بحيث �شملت .

. ال�شا�ض  اإ�شافة   .�
. الطحينة   .�

. اخلل   .�
. ال�سكر   .�

. البهارات   .�
واملهم يف عملية البثق هو جهاز البثق وت�شميمة و الذي يعتمد على ما يلي يف معطياته .

. �شلبة   ، املرونه  متو�شطة   ، مرنه   ، بثقها  يراد  التي  الغذائية  املادة  عنا�شر  معرفة   .�
. البثق  غرفة  طول   .�
. البثق  برمية  طول   .�

. احلرارة  درجة   .�
. الالزم  ال�شغط  درجة   .�

. ت�شكيلة  املراد  القالب  نوع   .�
. اخلا�ض  الفولذ  من  يكون  اأن  يجب  البثق  جهاز  �شنع  مواد   .�

جل انتاج غذاء لالطفال في�شاف مثال ً احلم�ض  و التمور تعترب من املواد الغذائية املرنه ل�شكلها التقليدي اأما اذا اأ�شيف لها مواد اآخرى لأ

حما�ض المينية الالزمة ... اإلخ . ، العد�ض ، احلليب ، الفيتامينات ، الأ
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من املواد املدعمة فتكون متو�شطة املرونة .

وعموما ً التمور ب�شكل خا�ض حتتاج اإىل مواد جمففة لتقليل الرطوبة و اإيقاف عملية متييع ال�شكر الكلوكوزي و الفركتوز باإ�شافة بع�ض 

املواد التي تعمل على التجفيف و ت�شليب التمور بخلطها مبا يلي : 

التمر على حالة  التمر مع بقاء لون  �De حيث مت احل�شول على حبيبات م�شحوق  اإىل  املنتوج  malto dextrim وتخفيف   .�
. ) ashok. shyams (

على  احل�شول  اأمكن  وبذلك  للتمر  كامل  جتفيف  على  نح�شل  بحيث  التمور  اإىل   starch phosphate مادة  اأ�شناف  من  ق�شم   .�
م�شحوق ) جهات يابانية ( .

. جتفيفه  و  التمر  اإىل  ال�شويا  م�شحوق  اأ�شافة  على  عملت  �شينية  جهات   .�
�. جهات عراقية )د.يو�شف علي واآخرون ( ا�شتطاعت من اأ�شافة اأوك�شيد الكال�شيوم اإىل عجينة التمور ح�شلو على جفاف جيدا 
نتاج منتجات جديدة من التمور كما ا�شار الباحثون اإىل اأن اأ�شافة �شرتات  ً عند درجة حرارة ��م وهنا ل بد من اأ�شتخدام جهاز البثق لأ

الكال�شيوم قبل الطحن الرقائق التمرية يوؤدي اإىل املحافظة على القوام اجلاف للم�شحوق .

جهزة ) اأجهزة البثق ( وجنحت باأنتاجها وعملية البثق تعتمد على التحكم و ال�شيطرة  نتاج هذه الأ وقد قامت الكثري من ال�شركات لأ

على مدخالت اجلهاز وظروف الت�شغيل و املحافظة على املنتوج من اي تلوث و خ�شو�شا ً مادة التمر تتميز فيما يلي : 

. جاف   ، جاف  ون�شف  طري  فمنها  الطراوة  حيث  من  تت�شابة  جميعها  لي�شت  التمور   .�
. التمر  قوام  يدعم  الذي  و  ال�شكروز  �شكر  من  الن�شب  نف�ض  على  حتتوي  جميعها  لي�شت  التمور   .�

. ال�شناف  بع�ض  يف  اأختالف  هنالك  اأن  ولو  الكلوكوز  و  الفركتوز  �شكري  من  تقريبا ً  موحدة  ن�شب  على  حتتوي  التمور   .�
. البثق  عملية  يف  تفيده  وهذه  اأكرب  بن�شب  مييز  بع�شها  ولكن  اللياف  من  الن�شب  نف�ض  على  حتتوي  جميعها  لي�شت  التمور   .�

. مميز  وب�شكل  الفيتامينات  و  املعادن  بع�ض  على  حتتوي  التمور   .�
�. التمور حتتوي على �شكري الكلوكوز و الفركتوز وهي �شكريات متميعة وهذا اأمر موؤثر و عملية البثق خ�شو�شا ً ظاهرة اللت�شاق 

لذا وجب و�شع بع�ض املواد املدعمة و املجففة و املانعه للتميع .

. له  النتباه  يجب  البثق  عملية  يف  مهم  اأمر  اي�شا ً  وهذا   aw املائي  للن�شاط  حميط  لها  التمور   .�

جهاز البثق 

اعتمد جهاز البثق احلراري يف البداية على برمية واحدة يف النتاج ومن ثم تطور اإىل برميتني وح�شب احلاجة و الطلب وكان العمل 

يف البدايات على انتاج حبيبات البال�شتيك وت�شكيالتها ومن ثم تطور يف عام ���� اإىل جمال الغذية ) معكرونة ، منفخات غذائية ، 

عالئق حيوانية ، ... اإلخ .

اأن عملية البثق تعتمد على اإعادة ترتيب املواد الغذائية للو�شول اإىل منتجات ذات قوام مرغوب و التي تعتمد على ما يلي عموما ً . 

�. عملية خلط املواد الغذائية الداخلة اإىل جهاز البثق .
. العجن  و  الق�ض  عملية   .�

. الطبخ  و  الت�شخني  عملية   .�
. والنتفا�ض  الت�شكيل  عملية   .�

جراء التغيريات الفيزياوية و الكيمياوية للمواد الداخلة وبالنتيجة فقدان جزء  وىل مهمة يف عملية الطبخ لأ الفقرات الثالثة الأ

مهم من الرطوبة بعد خروج املواد من فتحة البثق وح�شب نوع القالب تكون العجينة م�شتمرة يف ال�شريان من خالل القنوات اللولبية للبثق 

، وعموما ً اأن اأجزاء الباثق هي .
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وهذه  خرى  الأ املكونات   ، الرطوبة   ، احلرارة  �شنف  من  وجتان�شها  الداخلة  اخلام  املواد  وتهيئة  اخللط  مبرحلة  املخت�ض  اجلزء   .�
�شطح و الذي يتحكم يف درجة احلرارة . تتم نتيجة اخللط امليكانيكي بوا�شطة اخلالط ذو الأ

اإىل فتحة البثق حيث  املادة الغذائية  البثق بوا�شطة برمية تغذية حيث يقوم بنقل  اإىل جهاز  اإلتي مت جتهيزها  املادة  �. تغذية 
تتحرك هذه الربمية ب�شكل دوراين حول عمود الربمية .

البارد املوجود يف �شطح اجلهاز ونف�ض احلالة  الهواء  اأو  البارد  املاء  التحكم بدرجة حرارته من خالل موا�شري  البثق ميكن  �. جهاز 
عندما نريد زيادة حرارتة باأ�شتخدام موا�شري الهواء ال�شاخن اأو البخار اأ�شافة اإىل اأن الطاقة احلركية للربمية و املواد توؤدي اإىل زيادة 

الحتكاك بني مكونات املادة و الربمية وميكن تق�شيم غرفة الربمية اإىل ثالثة اأجزاء :

اخللط  عملية  من  – يتم  الول  اجلزء   )�
. فيها  ق�شم  يطبخ  وقد  عجينة  اإىل  حتويلها  و  املواد  على  ال�شغط  من  جزء  فيها  يتم  الربمية  غرفة  من  الو�شطي  اجلزء   )�

�( اجلزء الثالث و الذي يتم فيها ال�شغط اأكرث على املواد بحيث ت�شبح امل�شافة ما بني اجلدار و الربمية قليل جدا ً و التي ترتفع 
فيه درجة احلرارة و ت�شمى احيانا ً بجزء القيا�ض ) طبخ ، تفاعالت خمتلفة ما بني املواد ( .

. البثق  قالب  فتحات  عرب  البثق  ثم  ومن  الطبخ  عملية  باأكمال  يتحكم  الذي  وهو  الخري  اجلزء   )�
. الطلب  وح�شب  للمادة  النهائي  الت�شكيل  وهو   : القالب   )�

فوائد البثق احلراري 

. ال�شكال  و  بالنتاج  التنوع   .�
. و�شعته  البثق  جلهاز  العالية  النتاجية   .�

. التكاليف  اإنخفا�ض   .�
. العالية  اجلودة   .�

 

اأهم املتغريات لعملية البثق 

. للفتحات  الكلية  امل�شاحة  و  الباثق  فتحة  حجم   .�
. �شرعتها  و  الربمية  ت�شميم   .�

. املنتوج  يف  الرطوبة  م�شتوى   .�
. الداخلية  املادة  طبيعة   .�

ويهمنا يف هذا املجال التمور و منتجاتها وكيفية تهيئتها للبثق احلراري خ�شو�شا ً .

التمر  هري�شة  احلرارة �.  – درجة  املائي  املحتوى   .�0
الدب�ض  التغذية �.  معدل   .��

التمر  ع�شري  املواد �.  نوع  مع  البثق  عمود  �شرعة   .��
التمر  معلق  املائي �.  املحتوى  و  احلرارة  مع  ال�شغط   .��

 ) ال�شم�شم  زيت   ( الرا�شي  و  الدب�ض  باللون �.  اخلا�شة  التفاعالت  مالحظة   .��
للتمر  كرمي  ي�ض  الأ م�شحوق  التخمر�.  عمليات  على  ال�شيطرة   .��

احلليب  مع  التمر  هري�ض  البثق �.  عملية  على  تاأثريها  و  املواد  بع�ض  اإ�شافة   .��
التمر  معجنات  م�شحوق  الطعم �.  تطور  على  املحافظة   .��

 ) تامرينا   ( التمور  من  طفال  الأ غذاء  التعتيق �.   .��

كل هذه املنتجات حتتاج اإىل �شيء مهم واحد هو ال�شيطرة على درجة احلرارة ودرجة ال�شغط كما ويجب الهتمام اإىل اأن �شكريات 

اأو التجان�ض يعني يجب اإجراء  التمور هي من ال�شكريات املتميعة واملحبة للماء وهذا �شيوؤثر على عملية اخللط و العجني والن�شغاط 

خوة يف اململكة العربية ال�شعودية يعملون الن يف هذا املجال ونحن يف العراق عملنا على هذا امل�شمار  جتارب اأكرث يف هذا املجال و اأن الأ

�شنة ���0 وتو�شلنا اإىل اإنتاج غذاء الطفال من التمور حتت اإ�شراف منظمة ال�شحة العاملية who حيث مت تنفيذ اإجراء البحث يف 

طفال وكانت الفحو�شات كلها ممتازة وقد مت ت�شليم امل�شروع كامال ً اإىل  �شركة بوهلر ال�شوي�شرية ومب�شنع �شوبر اأمني التون�شي لغذاء الأ

املوؤ�ش�شة العامة لل�شناعات الغذائية لتنفيذة .
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التنوع يف فاكهة التمور 

زمان وهي فاكهة  الع�شور والأ العامل على مر  التاريخ وعرفتها �شعوب  اأف�شل فاكهه عرفها  �شالمية  العربية و الإ اأمتنا  لقد وهب اهلل 

ال�شحراء وهي بحق خبز ال�شحراء و التي تغذى عليها الغني والفقري على ال�شواء منذ القدم هذه الفاكهة اللذيذة و اجلميلة هي نتاج 

خرى  �شيدة ال�شجر ) النخلة ( و التي بوركت يف عدة اآيات قراآنية وجاء اأي�شا ذكرها يف الكتب ال�شماوية الأ

اأن التمور قد تنوعت كثريا ً من خالل الرتاكم الزمني عرب الع�شور ولكن يف العقود اخلم�شة املا�شية تزايد هذا التنوع يف �شفات التمور 

�شفر اإىل الرتابي اإىل الذهبي اإىل البندقي اإىل البني املحمر  لوان من اللون الأ نتيجة لوعي املزارعني واأهتمامهم بالنخلة فقط تعددت الأ

خر  لوان الزاهية للتمور كما اأن حجمها هو الأ حمر امل�شمر اإىل البني امل�شود وهنالك الوان تدريجية ما بني كل لون واأخر من الأ اإىل الأ

خرى تنوعت ما بني � غرام و� غرام و  وزان فهي الأ قد تنوع من �.� �شم اإىل � �شم ، � �شم ، � �شم ، وقطر � �شم ، � �شم ، �.� �شم اأما الأ

خرى قد تنوعت  �0 غرام و�� غرام �0 غرام و �� غرام اإىل اأن و�شلت اإىل �0 غرام اأما املحتوى الغذائي من العنا�شر الغذائية هي الأ
فمثال ً هنالك متور خالية من ال�شكروز واأخرى فيها ن�شبة من ال�شكروز و هنالك متور خالية من الن�شاء ومتور حتتوي على ن�شبة ب�شيطة من 

خرى يف تنوع فمنها الدبق ومنها متو�شطة الدبق ومنها غري دبقة . الن�شاء اأ�شف اإىل ذلك اأن احلالة الدبقية للتمور هي الأ

كما اأن التمور تنوعت من حيث اللمعة اأو الربيق فهنالك متور براقة ومتر غري براقة لذا فاأن الت�شنيف اأعتمد على اأن التمور ت�شنف 

اإىل ثالثة طرية ، ن�شف جافة ، وجافة .

اأن كل ما تقدم من تنوع هو �شمه مميزة لنخلة التمر على مر الزمن واأن العوامل التي �شاهمت يف هذا التنوع هي ما يلي : 

. الوراثية  الطفرات   .�
. النخيل  با  املحيطة  البيئة  نوعية   .�

. املختلفة  الزراعية  اخلدمة  عمليات  وزيادة  التح�شني  و  الرتبية  طرق   .�
. الهرمونات  دور  و  ن�شجة  الأ زراعة  طرق   .�

. الوراثي  التعديل   .�
. املياه  نوعية   .�

. الرتبة  نوعية   .�

. ال�شماد  نوعية   .�
. للنخيل  الكيمياوية  املعامالت   .�

. الطبيعية  املوؤثرات   .�0
. ونوعيتها  املبيدات   دور    .��

. الهجن  زيادة  يف  النوى  من  اجلديد  �شتنبات  الأ دور   .��
. نخيل  منطقة  لكل  احلرارية  املعدلت   .��

بتمورها  تتميز  منطقة  كل  اأ�شبحت  بحيث  التمور  �شفات  يف  احلا�شل  الكبري  التنوع  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  ذكرت  التي  العوامل  اأن 

فرنى متور منطقة اخلليج و العراق تت�شابه فيما بينها من حيث احلجم و اللون و الطعم مع وجود اختالفات ب�شيطة ل تذكر اأما التمور 

فريقية و التي متثلها متور املغرب و تون�ض و اجلزائر وم�شر وليبيا فهى متور تت�شابة فيما بينها وتكون ذات احجام كبرية واأوزان كبرية  الأ

فريقية لذا وجب على العاملني يف حقل النخيل و التمور وخ�شو�شا ً منظمة الفاو و�شبكاتها من  حمر يطغي على التمور الأ كما اأن اللون الأ

ن مما يوؤ�شف له اأن بع�ض الدول املنتجة للتمور بداأت  هتمام وو�شع ت�شنيف جديد للتمور لكي ن�شل اإىل بنك معلومات موحد للتمور لأ الأ

نواع التجارية الرئي�شية عندها و التي اأعتمدت يف التقييم على اأ�شعار التمور يف ال�شوق العاملية و التي هي :  بتحديد الأ

نور  دجلة   .�
 ) املجهول   ( مدجول   .�

برحي   .�
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خرى واأن التنوع مهم  �شناف الأ ننا �شنفقد الكثري من ال�شفات اجليدة يف الأ اأن هذا التحديد لي�ض يف �شالح الدول املنتجة للتمور لأ

وجيد يف احل�شول على موروثات قد ن�شتفيد منها م�شتقبال ً .

التمور و اأنتاج الع�شائر 

�شتهالك كالبذور  جزاء غري القابلة لالأ الع�شري هو الع�شارة الطبيعية لثمار الفاكهة و اأخل�شراوات النا�شجة و الطازجة بعد اإزالة الأ

اآخر  اأي مبعنى  اأو معامالت كيماوية  اأي تخمرات  اأو جزء منه و اخلاليه  من  اللب كله  املحتوية على  و  و اللياف  الق�شور  و   ) النواة   (

هو عبارة عن ال�شائل اخللوي الناجت من الفجوات الع�شريية للخاليا و التمور 

فاكهة ال�شحراء فاكهة مهمة يف وطننا ملا حتتوية من عنا�شر الغذاء خ�شو�شا 

والتي  اإلخ   ... مينية  الأ حما�ض  الأ  ، املعادن   ، الفيتامينات   ، الكربوهيدرات   ً

منطقتنا  مناخ  اأن  و  خ�شو�شا ً  ال�شهية  النكهة  و  الطعم  الع�شري  على  ت�شفي 

العربيه حار ويحتاج اإىل اأطفاء العط�ض و منح طاقة للج�شم بني فرتة و اأخرى 

و خ�شو�شا ً و اأن �� – �0 % من انتاج التمور متواجد يف معظم بالدنا العربية 

و يتميز الع�شري عموما ً باأرتفاع ن�شبة ال�شكريات ما بني )�0-%�0( و الع�شري 

هو اللبنة البنائية الوىل ل�شناعة الدب�ض و ال�شكر ال�شائل وكانت الزيادة يف 

نتاج التجاري لع�شائر الفاكهة و مركزاتها دائما ً وليدة فكرة التخل�ض من  الأ

�شواق مما  الفواكه ال�شاذة احلجم اأو غري �شاحلة للتدريج اأو غري املقبولة يف الأ

�شاعد  كما  الطازجة ودرجة جودتها  الفاكهة  ثر يف حماية �شنف  الأ لها  كان 

ذلك على �شيانة اأ�شعارها من التدهور ونتيجة لرواج تلك املنتجات فلم تقت�شر �شناعتها على الفواكة املتدنية 

التي ت�شل  و  الفواكة  اآحدى هذه  التمور  و  �شواق  التي زادت عن حاجة الأ و  الفواكة اجليدة  اإىل  بل تعدت 

التمور  و  اأجزائها  و  التمر  ثمرة  يو�شح  التايل  ال�شكل  و  طن  مليون   � من  اأكرث  اإىل  العامل  يف  اأنتاجها  كمية 

�شناف املختلفة من النخيل phoenix dactyLifera  و التمور اجلافة و  م�شدر فاكهة �شكرية جتارية لالأ

خر و  املل�شاء للبع�ض الأ �شناف و  اأحيانا ً لبع�ض الأ الن�شف اجلافة هي معروفة بق�شرتها اخل�شنة و ال�شلبة 

التمور عموما ً حتتوي على ن�شبة عالية من ال�شكريات ترتاوح ما بني �0-%�0 و اأحيانا ً �0-%�� اإذا مت 

التمر  الفركتوز كما يتميز ع�شري  و  الكلوكوز  و  ال�شكروز  ال�شكريات فهي  اأنواع  اأما  جتفيفها ب�شورة �شحيحة 

اأما ع�شري التمور  اأفريقيا ( بن�شبة عالية من �شكر الفركتوز على بقية ال�شكريات  يف بع�ض املناطق ) �شمال 

خرى وحتما  مريكية ) كاليفورنيا ( فاأنه يحتوي على ن�شبة عالية من �شكر ال�شكروز عن بقية ال�شكريات الأ الأ

خرى بينما يف مرحلة  ن يف هذه املرحلة �شكر ال�شكروز هو املتغلب على ال�شكريات الأ ً اأن المريكان يعتمدون مرحلة الب�شر ل�شنع الع�شري لأ

التمر فال�شكر املختزل هو املتغلب على ال�شكر الثنائي ) �شكروز ( .

لياف ، ال�شليلوز ، الهم�شليلوز ، البكتني ، اأحما�ض ع�شوية ، الرماد الكلي ،  وعموما ً فاأن التمر يحتوي اأي�شا ً على مكونات اأخرى مثل الأ

مواد غريبة ) رمل ، طني ، بقايا ( وعموما ً ميكن تق�شيمها اإىل مواد �شلبة ذائبة و مواد �شلبة غري ذائبة لذا فعملية ال�شتخال�ض لع�شري 

التمر لها خ�شو�شية كبرية لذا قامت التجارب الكثرية بهذا اخل�شو�ض  ومن هذه العمليات معاملة التمر اأول ً .

عملية ف�شل حملول التمر 

اأن حملول التمر بعد عملية ال�شتخال�ض يتكون من مواد �شلبة ذائبة و غري ذائبة  وعند عملية الف�شل بالطرد املركزي كما تو�شحها 

انبوبة الطرد املركزي لطبقاتها  املنطقة رقم )�( حتوي ق�شرة التمر و اللياف و املواد الغريبة مثل الرمل اأو الطني اأما املنطقة رقم 

قل و ق�شرة التمر اأما املنطقة )�( فهي مميزة  )�( فهي منطقة متميزة يف العكارة و ال�شبابية و ت�شم بع�ض املواد الأ

خرى و اأحما�ض ع�شوية وبكتني . بال�شفافية و حتتوي على ال�شكريات و املواد الذائبة الأ

اأما املنطقة الرابعة فهي مميزة بال�شفافية ويكون معظمها �شكريات و مواد ذائبة و اأحما�ض ع�شوية و قد يتواجد 

اأحيانا ً بع�ض الدهون )ال�شمع( من ق�شرة التمر على �شطح �شائل النبوبة )كيوتكل ( .

 ، الهر�ض   ، ال�شغط  بوا�شطة  اول ً  التمر  معاملة  العمليات  هذه  ومن  اخل�شو�ض  بهذا  الكثريه  التجارب  قامت  لذا 

ال�شحق اأو ال�شحن ، التقطيع اإىل �شرائح لزيادة امل�شاحة بالرغم اأن �شكرياتها تو�شف باملتميعة لذا ي�شعب معاملتها 

�شتخال�ض  مامل تربد اأو تتجمد ثم جتري عليها العمليات اأو اخلدمات ، و التمور تختلف عن بقية الفواكة من ناحية الأ

نتاج الع�شري اأو الدب�ض ) خال�شة فاكهة التمر ( و الذي يكون عايل  باملعا�شر فال�شتخال�ض بوا�شطة ال�شغط وذلك لأ

�شتخال�ض بو�شع التمور يف اكيا�ض ثم �شغطها هيدروليكيا ً ب�شكل تدريجي يدوي  الرتكيز و الكثافة حيث تتم عملية الأ
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كيا�ض وجمعها و الع�شري اأو الدب�ض الناجت خليط من ال�شكريات الثالث ، الكلوكوز و الفركتوز و  اأو كهربائي بحيث تنزل ع�شارة التمر من الأ

ال�شكروز و اأن هذه املكونات تعتمد على املنطقة و الرتبة و ملوحة مياة الري و درجة احلرارة و الرطوبة ...... اإلخ .

        من هذه النقاط و الختالفات يف بيئة الفاكهة و �شفاتها من حيث اأجزائها و تركيبتها وميكن حتديدها ب�شورة اأخرى مبا يلي . 

 ) اجللد   (   exocarp اخلارجي  الغالف   )�
 ) اللب   (    mesocarp الـ  طبقة   )�

البذور  م�شاحة   )�

فالغالف اخلارجي و الق�شرة وظيفته حماية الفاكهة و الق�شرة  غنية باملحتويات فهي حتتوي على كميات من الع�شري اول ً و حتتوي 

اأي�شا ً على التانينات والنثو�شيانني و الكاروتني ) الدباغيات و ال�شبغات ( و اأن خاليا اجللد ) الق�شرة ( �شغرية جدا ً وم�شتقرة و اأن اأي 

�شفر ، اللون البني املحمر  اأحتكاك مع الق�شرة يجب اأن يكون مدرو�شا ً لكي نحافظ على طبيعية لون الفاكهة خ�شو�شا ً يف التمور ) اللون الأ

( يف مرحلة الب�شر ) اخلالل ( اأما طبقة امليزوكارب و هي احلالة املتغلبة يف الثمرة بالن�شبة لل�شكل و احلجم و حمتوياتها كثرية جدا ً و 

خالياها اأكرب و هذه املحتويات هي التي تعطي للتمرة القوام فمثال ً الفجوات ال�شائلة حتتوي على �شكريات ، الحما�ض ، المالح يف �شكل 

ذائب و اأن جدر خاليا اللب ، رقيقة جدا ً ، بع�ض هذه اجلدر يح�شل لها ان�شغاط بحيث تنهار و تتطور خالل عملية الن�شج فاأن الفراغات 

البينية و التي ل حتوي فقط على �شائل ولكنها حتتوي على كمية كبرية من الهواء حتت الظروف العتيادية كل هذا يجب ان نلم به عند 

اي فعل ميكانيكي ل �شتخال�ض الع�شري.

اآما اجلزء الثالث من الثمرة ت�شريحيا ً هي امل�شاحة التي حتوي البذور و التي تكون �شلبة نوعما وحتتوي على كمية عالية من املواد 

ال�شليلوزية و هي �شرورية لكي تقودنا لتحطيمها من خالل عملية الت�شنيع اأما اأغ�شية اخلاليا اأو اجلدر اخللوية فاأن حمتواها الرئي�شي 

هو البكتني Calcium pectate  و هو امل�شوؤول عن ا�شتقرارية و مرونة اللياف الدقيقة ال�شليلوزية ولجل ال�شتخال�ض يجب تك�شري 

جميع هذه اجلدر 

ت�شريح ن�شيج التمر 

خرى �شوى الختالف يف كمية هذه  الفاكهة الأ التمر ل تختلف كثري عن حمتويات  اأن ثمرة 

املواد اأو نوعيتها و عموما ً فاأن من اأهم املواد هي املواد البكتينية ، وقليل من الربوتينات ، ال�شليلوز 

و الهم�شيليلوز و جميعها لها تركيبات خمتلفة ولها �شكل ال�شائل الغروي Hydrocolloid  و هذا 

الرتكيب هو ا�شا�شي الرتكيب غري املتبلور والذي ي�شمح بعملية التمثيل الي�شي للخاليا يف التمر 

و التمر يحتوي على كمية ل باأ�ض بها من البكتني وكمية من املاء لذا فعملية ال�شتخال�ض تكون 

وكذلك  البكتني  حتطيم  عملية  فاأن  ببيئتها  حمكومة  تكون  ال�شائلة  الفجوات  ن  لأ جدا ً  �شعبة 

ال�شليلوز و الهم�شيليلوز انزمييا ً هي عملية اأقت�شاديه ل �شتخال�ض الع�شري . 

احلرارية  الدرجات  يف  النزميية  والقيا�شات  امليكانيكية  العمليات  بني  ما  اجلمع  فعملية  لذا 

خرى املتحللة بفعل النزمي  املالئمة ت�شاعد على جعل الغ�شية اخللوية نفاذة للع�شري و املواد الأ

و احلرارة ، و كان الع�شري املركز اأو الدب�ض ينتج �شابقا ً ب�شورة طبيعية يف غرف يف احلقل معدة 

لهذا الغر�ض بحيث تو�شع التمور ب�شكل اأكوام على �شكل ) هرم كبري ( وبوا�شطة �شغط التمور على 

بع�شها ي�شيل الدب�ض ويجمع من خالل �شاقية و معظم هذه التمور تكون طرية و نا�شجة وي�شمى 

بدب�ض دمعة وتطورت العملية اإىل مرحلة ال�شتخال�ض باملاء و ت�شمنت هذه املرحلة ال�شتخال�ض 

باملاء البارد ومن ثم تكثيف الع�شري على النار مبا�شرة وهذه العملية مل تالقي ال�شتح�شان فتم 

معاملة التمر باملاء ال�شاخن ومن ثم تكثيفة على النار مبا�شرة وهذه ما تعرف باملداب�ض اأو البزارات يف العراق .
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�شتخال�ض بوا�شطة املكننة ) ال�شتخال�ض امليكانيكي (  الأ

اإنتاج الع�شري كان بوا�شطة اأوعية  اأن التطوير الذي ح�شل اول ً هو مكننة عملية 

مزدوجة اجلدران و التي ت�شخن من م�شدر بخاري و ت�شل درجات احلرارة اإىل الغليان ، 

و الوعاء املزدوج املحتوى على حمور دوار مع ما تور حمرك ذو درجات ل�شرعة احلركة  

�شتخال�ض  ثم تطورت و تنوعت  ال�شرع و اأن هذه العملية قد �شاعدت كثريا ً يف عملية الأ

وعية طراأ تطوير على عملية التحريك اإىل اأن  ، بعد هذا التطور العلمي يف نوعية الأ

املحرك تطورت  نوعية  اأن  اأكرب كما  اأ�شبحت  ال�شرعة  اأن  اأي  التجني�ض  اإىل حد  و�شل 

توربينية  م�شتقيمة  ري�ض  ذا  دوار  حمرك  اإىل  النكر  فكان  النوعية  حيث  من  اي�شا ً 

ري�ض  اإىل  ري�ض منحنية توربينية  اإىل  �شرج  �شكل  ري�ض على  اإىل   ، ري�ض مروحية  اإىل 

حلزونية توربينية اإىل ري�ض حادة و قاطعة توربينية اأن هذا التطور الكبري �شاعد يف 

عملية ال�شتخال�ض .

اأهداف ال�شتخال�ض 

. جتاري  م�شتوى  على  التمور  من  ال�شكريات  اإ�شتخال�ض  لزيادة  عملية  طريقة  اإيجاد   �-

امل�شاحة  زيادة  و  التمور  تقطيع  على  تعمل  للتمور  ال�شطحية  امل�شاحة  لزيادة  طريقة  اإيجاد   �-

. خال�شتها  و  التمور  �شكريات  من  �شتفادة  الأ اأجل  من   �-

الية ال�شتخال�ض 

�شئلة التالية :  جابة على الأ جل اأ�شتخال�ض ال�شكريات يجب معرفة الأ اأن الية ال�شتخال�ض لع�شري التمر و لأ

: �شتخال�ض  لالأ امل�شتخدمة  املاء  كمية   �-

�شتخال�ض �شكريات التمور و هي ما تكون غالبا ًما بني �:� اأو �:� اأو �.�:� اأو �:�   وهذا يق�شد به عالقة كمية املاء اإىل التمر لأ

مبرحلتني  اأو  احده  و  مبرحلة  ال�شتخال�ض   �-

وهذا يق�شد به اأن العملية تتم مبرحلة واحدة اأو مرحلتني لكي يكون ال�شتخال�ض كامال ًاأ�شافة ً اإىل 

قت�شادية . جدواه الأ

اأو  لعملية ال�شتخال�ض ملرحلة  الالزم  الوقت  لعملية ال�شتخال�ض و هذا يق�شد به  الالزم  الوقت   �-

ملرحلتني و ما هي الفائدة القت�شادية منه .

ال�شتخال�ض  لعملية  القت�شادية  الكلفة   �-

اجلدول التايل يو�شح ق�شم من الجوبة ال�شابقة حيث اأجريت بع�ض التجارب بهذا اخل�شو�ض من حيث 

تركيبة املادة ) مواد �شلبة ذائبة و غري ذائبة ( ، الوزن نوعية ال�شتخال�ض و الذي يق�شد به ) الوزن الكلي للعملية ، وزن املاء ،  وزن املواد 

ال�شلبة الذائبة ، املواد ال�شلبة غري الذائبة ( . 

وزانالرتكيب %املوادالعملية الأ

رطوبة
املواد 

الذائبة

املواد ال�شلبة 

غري الذائبة
املاءالوزن الكلي

املواد 

الذائبة

املواد ال�شلبة 

غري الذائبة

ال�شتخال�ض 
اجلزء اللحمي 

من البلح 
�0�0�0�00�0�0�0

�شفر �شفر�00�00�شفر�شفر�00املاء 

�0����00��0�0�0خالط

الياف التمر الف�شل 
��.�
��

��.�
��

�شفر 

��
���.�
��.�

��.�
��.�

��.�
��.�

�شفر

�0

) املعلومات املعطاه : مكونات البلح : رطوبة �0 % مواد �شلبة ذائبة �0 % مواد �شلبة غرب ذائبة �0 % و الرطوبة املتبقية يف 

. )  Fao   عجينة البلح بعد الع�شر و الكب�ض �� %  ) م�شدراجلدول

جدول ا�شتخال�ض ع�شري التمر مبرحلة واحدة ) �00 + �00 ماء ( من اجلدول املوازنة بني م�شتوى الربك�ض Bx  للع�شري هو .
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x (     =    �� (        كمية املواد ال�شلبة الذائبة

كمية املاء + كمية املواد ال�شلبة الذائبة      �00

           كمية املاء               =  �� 

املاء + ss املذاب + �0      �00

 =   X   =  ��.�
 W  =  ��.�

هذا يعني اأن عملية ال�شتخال�ض مبرحلة واحدة ت�شل مب�شتوى الربك�ض اإىل �� % ولكن Bx يتناق�ض يف الكيك ) البثل ( بن�شبة 

املواد الذائبة و الغري ذائبة يف  ال�شائل املذاب يجب ف�شل  %�0 وهذه اخل�شارة كبرية ولتقليل اخل�شارة يف  اإىل  لل�شائل ويرتفع   ��%
املحلول كثوابت الكيك ) البثل و اجلفت ( فيمكن احل�شول على �0 %  من الع�شري و خ�شارة املواد ال�شلبة الذائبة تكون موجودة و التي 

ت�شل اإىل اأقل من الن�شف �.�� كغم من �0 كغم وعند %�� رطوبة فاأن الفقد �شيت�شاعف مرة ثانية �.� كغم من �0 كغم وقد اأثبتت 

التجارب باأن انواع املواد ال�شلبة الذائبة عند م�شتوى برك�ض Bx املوجوده يف عملية املوازنة يف الكيك ) البثل اأو اجلفت ( ل يحتوي على 

اكرث من %�� رطوبة .

ختزال الربك�ض يف الكيك ) البثل اأو اجلفت ( هي بزيادة كمية املاء  النموذج الثاين لأ

يو�شح اجلدول التايل جدول توازن املواد يف حالة ا�شتخال�ض التمر مبرحلة واحدة )��0 جزء بلح + �00 جزء ماء ( 

املوادالعملية

وزانالرتكيب % الأ

رطوبة
املواد 

الذائبة

املواد ال�شلبة 

غري الذائبة
املاءالوزن الكلي

املواد 

الذائبة

املواد ال�شلبة 

غري الذائبة

�0�0�0�00�0�0�0اجلزء اللحمي من البلح ال�شتخال�ض 
�شفر�شفر��0��0�شفر�شفر�00املاء 

��0�.���0��0�0�0.��امل�شتحلب 

الف�شل 
ع�شري البلح 

اللياف املتبقية  

��.�
��

�0.�
��.�

�شفر

��.�
���.�
��.�

���.�
��.�

�0.�
�.�

�شفر

�0
.)Fao( م�شدر اجلدول

و هي ن�شبة عالية جدا ً من ال�شتخال�ض اأن زيادة هذا النخفا�ض ي�شبب الزيادة يف الكلفة 

) املعدات و حجمها ( وكمية املاء التي تبخرت حوايل � كغم من الدب�ض تركيز �� برك�ض كاأول 

�شتخال�ض . مرحلة و ��.� كغم من الدب�ض للمرحلة الثانية من الأ

زالة املواد الغري مذابة و املواد غري مرغوب  عملية غ�شل الكيك ) البثل اأو اجلفت ( �شروري لإ

اأقل خ�شارة يف املواد  اأ�شافة املاء مرتني اإىل النظام ي�شبب  اأن  بها مما يوؤدي اإىل زيادة العملية 

وىل ولكن م�شتوى الربك�ض يبقى كما هو كما يو�شحها  ال�شلبة الذائبة s.s الناجتة يف املرحلة الأ

زالة املواد املذابة .  وىل لإ ال�شكل التايل لذا يجب ا�شتخال�ض املاء يف املرحلة الأ

من هذه النتائج يظهر اأن اخل�شارة يف الع�شارة بحدود %�� و %�� و التي تعترب نتيجة مقنعة اأقت�شاديا ً وكما يظهر اأن الختالف 

ما بني املادتني املتوازنتني هو اأن اأح�شن جزء من العملية هو نهاية املواد ال�شلبة غري الذائبة n.ss ومن وجهة نظر العاملني يف هذا املجال 

للح�شول على نتائج ف�شل جيده مع نقاوة عالية يجب ال�شتناد على مواد املوازنة ما بني التمور و �شائل ال�شتخال�ض و�شول ً اإىل اأعلى 

درجة موازنة .

ت�شنيع ع�شري التمر 

تتم عملية ت�شنيع ع�شري التمر على ال�شكل التايل : 

التمور  ا�شتالم   �-

ن التمور و كما نعلم ملونة الق�شرة ولكن حمتواها الع�شريي يتدرج  يتم ا�شتالم التمور ح�شب النوعية و ال�شنف و اللون و�شنة النتاج لأ
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من اللون الرتابي اأو الذهبي اإىل اللون البني الغامق اإىل الداكن بالعتماد على نوعية التمور حيث تتدرج اإىل مايلي :

تخمرات  اأو  ميكانيكية  اأ�شرار  اأو  �شوائب  اأي  من  خالية  و  النوعية  جيدة  متور   )�
. الكيماوية  املواد  و  التخمرات  من  خالية  ولكن  ال�شوائب  من  ن�شبة  بها  و  النوعية  متو�شطة  متور   )�

اأك�شدة  اأخذ دروة يف  اأوك�شيديز قد  اأنزمي البويل فينول  اأكرث من عام و التي يكون  �( متور القدمية و هي التمور التي م�شى عليها 
الفينولت وبالتايل ادكنان لونها .

متطلبات انتاج ع�شري التمر 

نتاج الع�شري وعموما ً فاأن تقانة  اأن فاكهة التمر ل تختلف كثريا ً يف مكوناتها عن باقي الفواكة ولكن لها خ�شو�شية من حيث املعاملة لأ

�شتخال�ض ع�شري التمر لذا فاأنه  يحتاج اإىل ما يلي :  انتاج ع�شري التمر تعتمد على الف�شل امليكانيكي للبذور و املعاجلة احلرارية لأ

النوى  ف�شل  اجهزة   .�
التمر  الياف  و  لب  من  ال�شائل  ا�شتخال�ض  عملية   .�

والياف  اللب  من  ال�شائل  نزع  اجهزة   .�
الع�شري ترويق  وحدات   .�

 ) الع�شري   ( ال�شائل  املذاب  اأو  احلر  الهواء  نزع  اجهزة   .�
النكهة  ول�شرتجاع  الويل  للرتكيز  �شفيحية  مبخرات   .�

لولبية  حرارة  مبادلت   .�
النكتار  ع�شري  ملعاجلة  جمن�شات   .�

تربيد  وحدة   .�
التنظيف  ذاتية  م�شايف   .�0

متخ�ش�شة  م�شخات   .��
جتميع  خزانات   .��

الع�شري  وتغليف  تعبئة  وحدات   .��

مكونات ع�شري التمر ال�شا�شية 

 : املاء   .�
ن�شان حيث يعمل كو�شط مهم  يعترب املاء اأحد اأ�شا�شيات ع�شري التمر وميثل حوايل �0 % من الع�شري وللماء اأهمية كبرية يف ج�شم الأ

للتفاعالت احليوية 

: ال�شكريات   .�
ع�شري التمر يحتوي على ال�شكريات ب�شكل رئي�شي واأهمها الكلوكوز %�� والفركتوز%�� وقليل جدا ً من ال�شكروز لذا يجب النتباه 

باأن  ال�شكر  فاأنها توؤثر على جزيئة  الع�شوية  العالية و بوجود الحما�ض  ا�شتخدام درجات احلرارة  اأن  الع�شري حيث  التفاعل مع  عند 

�شافة اإىل اأن �شكريات التمور �شتتفاعل مع الحما�ض المينية مما ي�شبب  تنف�شل عن املاء وبذلك �شتكون مركب اأوك�شي فورفورال بالإ

تغريات يف لون الع�شري ورائحتة وطعمه .

: الفيتامينات  و  املعادن   .�

اول ً  اإ�شتالم التمور 

تبداأ عملية اأ�شتالم التمور من املنتجني بعد اأن حتدد موا�شفاتها النوعية من حيث : 

ن اللون الداكن جدا  �. اللون – يف�شل التمور ذات اللون الذهبي ولي�ض التمور الداكنة لأ
ً يعني اأنه من متور ال�شنه املا�شية وقد لعب اأنزمي بويل اأوك�شيديز دورة يف اأك�شدة الفينولت 

.

احل�شرات  و  ال�شوائب  و  و�شاخ  الأ من  اخلالية  و  النظيفة  التمور  تف�شل   – النظافة   .�
... اإلخ 

معدنية  اأو  حجرية  قطع  اأي  من  خالية   .�
. املا�شية  لل�شنوات  ولي�ض  التمور  من  ال�شنوي  األنتاج  اأخذ  يف�شل   .�

ثانيا ً : عملية الغ�شيل  

و�شاخ كما اأنها توؤدي اأي�شا ً اإىل جودتها خ�شو�شا ً التخل�ض  تربة و الأ جل التاأمني على �شالمة التمور من الأ تعترب عملية الغ�شيل خطوة لأ

من : 
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ال�شوائب   .�
 ) الغبار   ( الرمل   .�

العالقة  النباتية  املواد   .�

وجتري عملية الغ�شيل عرب حزام ناقل مثبت علية نوابذ رذاذية بحيث تتم عملية الغ�شيل مبياه معقمة اأما بالكلور اأو بالوزون اأو 

تغطي�ض التمور على ) حزام ناقل( هزاز .

�شتخال�ض  ثالثا ً : عملية الأ

�شا�شيات و التي هي : تتم عملية ال�شتخال�ض الوىل عرب اأجهزة الطبخ و التي تكون باأ�شكال خمتلفة ولكن جميعها تتفق بالأ

�شتيل  ال�شتنل�ض  ومن  عامودي  اأو  اأفقي  يكون  قد  ال�شتخال�ض  و  وعاء   .�
مباتور  مربوط  ري�شي  مبحرك  اأو  دوار  حلزوين  بلولب  مزود  الوعاء  اأن   .�
نتاج  الأ خلط  النتاجية  ال�شعة  على  يعتمد  حجمة  و  الوعاء  ا�شكال  اأن   .�

التالية تو�شح  ، و املخططات  ال�شرع املختلفة  ال�شريع و هنالك املزود ب�شرع خمتلفة و يف�شل  املاتور ح�شب احلاجة فهنالك  �. نوع 
�شتخال�ض  نوعية اأجهزة الأ

� ( طن ماء وي�شخن و عاء الطبخ  � طن متر ي�شاف له )  �. عملية ال�شتخال�ض تتم بو�شع كمية من التمر ح�شب احلاجة فمثال ً 
على درجة حرارة �0-�0 م وملدة �0-�� دقيقة و الت�شخني يكون عرب البخار من امل�شدر بخاري و الذي مير من خالل اجلدران املزدوجة 

�شتخال�ض و الذي يعمل على هر�ض التمور ب�شكل جيد ي�شهل ف�شل البذور من الهري�ض من خالل الفال�شة )اإزالة النوى ( . وعية الإ لأ

رابعا ً : الفال�شة )اإزالة النوى ( 

اأن عملية اإزالة البذور ) النوى ( من التمور تعتمد على هر�ض التمر مع املاء يف وعاء 

اأ�شا�شها  والتي   ) النوى   ( البذور  فال�شة  عرب  املالط  اأو  الهري�ض  هذا  ميرر  حيث  الطبخ 

ا�شطوانة حا�شنة ل�شطوانة منخل بحيث يخرج املالط بحركة من داخل ال�شطوانة 

�شطوانة  الأ داخــل  من  الع�شري  يخرج   بحيث  املنخل  داخــل  تبقى  البذور  و  احلا�شنة 

احلا�شنة و البذور تبقى داخل املنخل و الذي بدورة يخرج البذور من فتحة خارجية 

مع  ع�شري  تعطينا  العملية  هذه  احلا�شنة  �شطوانة  لالأ اأخر  خمرج  من  يخرج  الع�شري  و 

خرى وبدون نوى  . املحتوى ال�شيليلوزي و املحتويات الأ

خام�شا ً : عملية ال�شتخال�ض 

�( اأن عملية ال�شتخال�ض تتم مبرحلة اأو مرحلتني و تعتمد اأي�شا ً على ن�شبة املاء امل�شاف فمنهم من يجعل الن�شبة � : � ومنهم من 
ن الربك�ض يكون بحدود �� % وتتم هذه العملية يف وعاء ال�شتخال�ض  يجعل الن�شبة � : �.� ومنهم من ي�شتمر بالعملية بعد الفال�شة لأ

الذي هو على �شكل وعاء ذو جدران مزدوجة و حتتوي على حمور ذو ري�ض حادة مباتور هزاز و�شريع حيث يتم يف هذا الوعاء ما يلي : 

ال�شليلوليز  انزمي  اإ�شافة   .�
البكتني  اأنزمي  اإ�شافة   .�
املالتيز  اأنزمي  اإ�شافة   .�

الربوتيز  اأنزمي  اإ�شافة   .�

الربليت  امل�شاعد  الفلرت  ي�شاف  قد  اأنه  ذلك  اإىل  اأ�شف  خمتلفة  جتارية  وباأ�شماء  النزميات  لهذه  جتارية  كثرية  خلطات  وهنالك 

 pH ملدة ��دقيقة / � �شاعة و الربليت حبيبات اأو دقائق كروية خفيفة ذات لون ابي�ض ثلجي اإىل ابي�ض رمادي ودرجة  perlite
�(-�( فية متعادله وحرارتة النوعية �.� اإىل �.� اأما وزنها النوعي �.� اأما رطوبتها فهي %�.0 اأما حتليلها الكيمياوي الدقيق كما 

هو يف اجلدول  و هذه املادة ت�شاعد يف تكتل الكثري من الغرويات و املواد ال�شليلوزية يف ع�شري التمر 
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ا�شم املركبالن�شبة املئوية

%  �� –  �� sio�
%  �� –  �� ai�o�
%  � –  0.�Cao

%  0.� –  0.�Mgo
%  �.� –  0.�Fe�o�

%  � –  �K�o
%  � –  �na�o

بعد هذه العملية جتري عملية التخل�ض من جميع املواد و الروا�شب و العوالق يف الع�شري من خالل 

 Filter press �شاغط  فلرت   .�
 Drum filter �شطواين  الأ فلرت   .�

وكال املر�شحني يعمالن على تخلي�ض الع�شري من جميع ال�شوائب و الروا�شب و العوالق وبن�شبة �� % وبعد هذه العملية يكون ع�شري 

التمر جاهز لعملية اأمرارة على املبادل الراتنجي و الفحم للتخل�ض من بع�ض الربوتينات و ال�شبغات و البكتينات املتبقية .

ترويق ع�شري التمر 

عملية ترويق ع�شري التمر 

لها عدة طرق ومن هذه الطرق و  للعكارة و  امل�شببة  املواد  التمر ع�شريا ً رائقا ً و �شفافا ً و التخل�ض من كل  اأن عملية ترويق ع�شري 

اأهمها.

للغرويات  املجمعة  باملواد  الرتويق   �-

ان هذه  و  املاء  �شكل حبيبات دقيقة حماطة بطبقة من  التمر توجد على  الغروية يف ع�شري  املواد  اأن  الطريقة على  و تعتمد هذه 

�شل مواد بروتينية ، بكتينية ، �شليلوزية عالقة بالع�شري و حتمل �شحنات كهربائية ) �شالبة ( نتيجة امت�شا�شها ل يونات  املواد هي بالأ

لها �شحنات اأو نتيجة تاأين جمموعة الكربونات احلرة و املوجودة اإ�شال ً يف ع�شري التمر كل هذه العوامل متنع من جتمع هذه اجلزيئيات 

اأو  الكازين  اأو  اأمثلة هذه املواد اجلالتني  القاع ومن  العالقة يف  للتعادل وبذلك ترت�شب احلبيبات  لذا ت�شاف مواد حتمل �شحنة موجبة 

البنتونيت و مادة ال�شاليت .

العالية  احلرارة  درجات  باأ�شتعمال  الرتويق   �-

اأن درجات احلرارة العالية يف بع�ض الحيان تعمل على جتميع املواد الغروية اإذا توفرت ظروف التجميع و خ�شو�شا ً درجات حرارة 

. ال�شريع  التربيد  ثم  دقيقة   )  � –  �  ( وملدة  م ْ   �� –  ��

بالتجميد  الرتويق   �-

اأن لدرجات احلرارة املنخف�شة حتت ال�شفر املئوي تاأثري على بع�ض خوا�ض املواد الغروية وتر�شيبها.

الر�شية  اجلاذبية  بفعل  الرتويق   �-

وتعتمد هذه الطريقة على ترك ع�شر التمر لفرتة حتى تتجمع املواد الغروية وترت�شب ولكن لهذه الطريقة فيها الكثري من العيوب 

نها �شتعمل على ف�شاد الع�شري  لأ

العمركزية  بالقوة  الرتويق   �-

اأن لقوة الطرد املركزية لع�شري التمر تاأثري على تر�شيب املواد الغروية و تعتمد هذه الطريقة على حجم و وزن املواد الغروية و كذلك 

على درجة �شرعة قوة الطرد و قد تعترب هذه الطريقة متممة لعمليات اأخرى .

بالنزمي  الرتويق   �-

اأن لالنزميات دور كبري يف ترويق ع�شري التمر و خ�شو�شا ً اأنزميات البكتينز و ال�شليلوليز و الربوتينز و الميليز وكلها تعمل على ترويق 

الع�شري وذلك بتك�شري املواد البكتينية و ال�شليلوزية و الن�شوية و الربوتينية وتر�شيبها .

احلام�ض  و  بالالمي  الرتويق   �-

تعتمد هذه الطريقة على اأ�شتخدام الالمي )Cao( بكال الطريقتني الباردة و احلارة للتخل�ض من املواد البكتينية و ال�شليلوزية و 
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ال�شوائب الدقيقة و تر�شيبها و التخل�ض منها ومن ثم معادلة الع�شري باحلام�ض الغذائي اإىل ) �.�pH(  وتر�شيحة للتخل�ض من ايونات 

الكال�شيوم الزائدة .

التلوين يف  البارد فكذلك يزيد يف مواد  %�� باجلري  % باجلري احلار   �� اإىل  الرماد  ن�شبة  واأن عملية الرتويق بالالمي تزيد من 

الع�شري بوا�شطة تركيبتة .

 ) البثل   ( التمر  بجفت  الرتويق   �-

اأن يقايا التمر ال�شليلوزية و التي تخرج بعد عملية ف�شل الع�شري بعد ال�شتخال�ض و عزل اجلفت ) البثل ( هذه البقايا ميكن جتفيفها 

و اإ�شتعمالها كمادة مروقة لع�شري التمر باأمرار الع�شري من خالل كولوم يحتوي على فرا�ض اجلفت ) البثل ( ومبعدل جريان يعتمد على 

نوعية اجلفت ) البثل ( و حمتواة من النزميات .

املجفف  النباتي  الورق  مب�شحوق  الرتويق   �-

ميكن اأ�شتخدام م�شحوق الورق النباتي املجفف للتوت اأو ال�شدر اأو العنب و ا�شتخدامة كمادة مروقة عرب كولوم ) عمود ( بحيث تعمل 

انزميات م�شحوق الورق النباتي على تخلي�ض ع�شري التمر من الغرويات و التي هي ال�شليلوز ، و البكتينات  ، الربوتينات ، الن�شويات .

pH الــ  وخف�ض  برفع  الرتويق   �0-

ميكن اأ�شتخدام هذه الطريقة اأي�شا ًو ذلك برفع pH ع�شري التمر اإىل �� ولفرتة ق�شرية و يطرد مركزيا ً ومن ثم خف�ض الــ pH اإىل 

.   �.� اإىل  للع�شري  النهائي   pH الــ  تعديل  يتم  حيث  جدا ً  رائق  متر  ع�شري  على  �شنح�شل  مركزيا ً  اآخرى  مرة  اأي�شا ً  ويطرد   �

احلبيبي الكربون  و  املن�شط  الكربون  مب�شحوق  الرتويق   ��-

ثم  ومن  احلبيبي  اأو  املن�شط  الكاربون  عمود  خالل  من  الع�شري  باأمرار  ذلك  و  املن�شط  بالكاربون  التمر  ع�شري  مبعاملة  العملية  وتتم 

تر�شيحة لنح�شل على ع�شري رائق من  حيث : 

.  ��% اإىل   �0% بن�شبة  للون  الكربون  اإزالة   )�
النقاوة  يف  – زيادة  الرماد  اإختزال   )�

بالديكانرت  الع�شري  ترويق   ��-

اأن عملية الرتويق جتري بعد عملية الع�شر و املعاملة ومن ثم جترى عملية الف�شل بالديكانرت وتعتمد هذه العملية على نوع اأجهزة 

الف�شل و كفاءتها يف ف�شل الدقائق و املواد ال�شلبة على قاعدة الختالفات بالكثافات بالعتماد على املعامالت الولية للتمور وكذلك على 

التقنية امل�شتخدمة يف ف�شل احلالة ال�شلبة عن ال�شائلة ، و�شناأتي على �شرحها بالتف�شيل .

الكال�شيوم   عن�شر  من  التخل�ض  وكذلك  الغرويات  كافة  من  التخل�ض  و  الع�شري  ترويق  على  تعمل  ذكرناها  التي  الرتويق  عمليات  اأن 

الزائد .

جل الي�شاح ن�شرح بع�ض الطرق بالتف�شيل  ولأ

Cao احلي  اجلري  باأ�شتخدام  التنقية   )�
باأ�شتخدام  خرى  الأ الغذائية  العنا�شر  و  ال�شكر  اأ�شتخال�ض  يتم  باملاء  وغ�شلها  التمور  اإ�شتالم  بعد  التمر  ع�شري  تنقية  عملية  تتم 

احلرارة �0-��م ْ وقد ت�شل اأحيانا ً اإىل �0ْم باأ�شتعمال بخار املبا�شر اأو غري املبا�شر لغر�ض الت�شخني اأن هذه العملية تت�شمن ا�شتخال�ض 

اأكرب كمية من ال�شكر بفرتة زمنية ق�شريه كما اأن املواد البكتينية و الربوتينية �شترت�شب بفعل احلرارة وميكن عندئذٍ  تر�شيحها وف�شلها 

مينية كما  ب�شهولة علما ً اأن الت�شخني يعمل على ادكنان لون الع�شري امل�شتخل�ض ب�شبب تاأثري احلرارة على تفاعل ال�شكر مع احلوام�ض الأ

ك�شدة التي حتدث بتاأثري الهواء على الع�شري واحرتاق ق�شم من ال�شكريات وحتولها اإىل كراميل ، اأن عملية عملية ال�شتخال�ض اأي�شا  اأن الأ

�شتخال�ض و التي هي �.� ماء : � متر بعد عملية ال�شتخال�ض يتم ف�شل النوى بالفال�شات اأو  ً تعتمد على ن�شبة املاء امل�شاف يف عملية الأ

مكائن ف�شل النوى بوا�شطة مر�شحات ال�شغط Filter press  و الذي مت �شرحة �شابقا ً.

غري  املواد  معظم  من  للتخل�ض  كيماويا ً  الع�شري  تنقية  ويتم   Brix برك�ض   ��%-�� بحدود  تركيزة  الذي  الع�شري  �(يجمع 
ال�شكرية املوجودة فية و التي ت�شبب عدم ال�شفافية للع�شري وذلك باملعاملة بحام�ض الفو�شفوريك اأو ثاين اأوك�شيد الكاربون مع حملول 

�.� – �.� ( pH ( اثناء العملية ، يعامل الع�شري  �0 م ْ و الـــ  Cao مع مراعاة تنظيم درجات احلرارة عند  النوره ) اجلرياحلى ( 

بعد ذلك و عند درجة حرارة �0م ْ مبحلول النوره )اجلري احلي ( برتكيز %� من وزن التمر اأما كمية حام�ض الفو�شفوريك فتحددها 

فو�شفات  هو  را�شب  بذلك  فيتكون  التمر  ع�شري  اإىل  املحلولن  هذان  ي�شاف  حيث  امل�شتعملة   ) احلي  اجلري  و   ( الكال�شيوم  اأوك�شيد  كمية 

للح�شول على ع�شري   Filterpress ال�شغط  الع�شري مبر�شحات  ير�شح  منها  للتخل�ض  و  الفعالة  املواد  باأمت�شا�ض  يقوم  الذي  الكال�شيوم 

قاعدي لهيدروك�شيد الكال�شيوم . 

 Cao + H�o à  Ca)oH(�
خرى يف تقنية اإ�شافة حملول اجلري احلي Cao حيث يتم اإ�شافته من اأعلى اخلزان الذي يحتوي على ع�شري  اأما الطريقة املحورة الأ

التمر و بنف�ض الوقت يدفع من قعر اخلزان غاز ثاين اأوك�شيد الكاربون من خالل اأنبوب خا�ض بذلك فيكون را�شبا ً من كربونات الكال�شيوم 

الذي يرت�شب مع املواد العالقة .
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 Ca)oH(� + Co� à CaCo� + H�o
    pH = �.� اأرتفاع القاعدية للع�شري عن  اأو    pH الــ  اأنخفا�ض قيمة  اأوك�شيد الكاربون الذي يوؤدي اإىل  و باأ�شتمرار املعاملة بثاين 

 pH � من  اأعلى  القاعدية  زيادة  عند  و  فية  الذائبة  المالح  ن�شبة  من  �شريفع  مما  الذائبة  الكال�شيوم  بيكربونات  تكوين  اإىل  توؤدي 

وبدرجة حرارة �0 م ْ يوؤدي اإىل حتلل ق�شم من املواد ال�شكرية و تكوين مواد ملونة و بعد هذه العملية يتم تر�شيح الع�شري و تعديل الــ 

.  � –  �.� اإىل   pH

  perlite التنقية باأ�شتخدام الربليت

الربليت مادة م�شاعدة للرت�شيح و ت�شنع من ال�شخر ال�شليكوين الربكاين الذي متدد ويطحن اإىل 

جزيئياتة  على  ترتاكم  ما  �شرعان  التمر  ع�شري  يف  منه  ال�شلبة  اجلزيئيات  فاأن  لذا  حمددة  درجات 

خرى العالقة على �شطح جزيئيات الربليت  املواد البكتينية و ال�شليلوزية و الربوتينية و ال�شوائب الأ

 Drum اأو Filter press و تر�شيبها و بالتايل ميكن اإزالة هذه املواد ال�شلبة عن طريق الرت�شيح عرب

Filter علما ً اأن مادة الربليت كثافتها منخف�شة و خفيفة الوزن ولي�ض للربليت اأي خملفات �شحية 
وميكن التخل�ض منة عرب املر�شحات و الربليت حبيبات بي�شاء �شفراء قطرها )�-� ملم ( .

موا�شفات الربليت 

% الرطوبة احلرة   0.�
– � احلمو�شة   �

– �.� اجلاذبية النوعية   �.�
م� الكثافة الكلية   / كغ   ��� –  ��0
د.م درجة الليونة   ��00 –  ��0

ن�شهار  د.م درجة الإ  ���0 –  ���0
�.0احلرارة النوعية 

م� امل�شحة ال�شطحية النوعية   / غ   �.�
انغ�شرتوم القطر الكلي للم�شام   ��.�

)ppM(احلديد القابل لالنحالل  املليون  من  جزء   �.�
– � النفوذية )دار�شي (   �

 �00مل / �00 غ امت�شا�ض املاء 

الرتكيب الكيمياوي

%  �� –  ��sio�
%  �� –  ��ai�o�
%  � –  0.�Cao

%  0.� –  0.�Mgo
%  �.� –  0.�Fe�o�

%  � –  �K�o
%  � –  �na�o
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نزميات  التنقية بالربليت و الإ

تك�شري  على  تعمل  التي  و  الهمي�شليليز  و  الربوتيز  و  والميليز  البكتينز  و  ال�شليليز  اإنزميات  اأ�شتخدام  على  تعتمد  التنقية  هذه  اأن 

.  Filter press جزيئاتها اإىل وحداتها الب�شيطة ومن ثم تر�شيبها بوا�شطة الربليت و العمل على اإزالتها بوا�شطة

عمليات  تنقية الع�شري بالديكانرت 

و  الفاكهة  عامل   ( الع�شائر  عامل  يف  املهمة   ) التقنيات   ( ال�شناعية  العمليات  من  هي  حملول  اأي  من  ال�شلبة  املواد  ف�شل  عملية  اأن 

للــ  العمركزية  الطرد  قوة  على  بال�شا�ض  تعتمد  التي  و    Decantation الديكانرت  عملية  اأن   ، منها  جزء  التمور  و   ) اخل�شراوات 

rotating bowel  لتزيد من التعجيل ويفعل اجلاذبية و التي ا�شتخدمت قبل ) �0 ( عاما ً �شبقت حيث مت اأ�شتعمال اأجهزة الف�شل 
الــ  اأو بعد ا�شتخدام مواد التنقية املختلفة لذا فاأن عملية    pressing اأن�شجة الفاكهة بعد عملية �شغط الع�شري  لف�شل الدقائق من 

منها  و  عديدة  ل�شباب   pressing process لعملية  كتعوي�ض  ت�شتخدم  حاليا ً    Decantation
)�( الو�شول اإىل اأعلى م�شتوى من اجلودة للتقنية امل�شتعملة .

جهزة التي كانت ت�شتخدم �شابقا ً . )�( التخل�ض من �شعة املكائن و الأ

)�( حماية البيئة من التلوث .

نتاجية و تقليل الفاقد .  )�( اأقت�شادية عملية الديكانرت كنظام للف�شل وزيادة الأ

  Decantation ملاذا نحتاج عملية الــ

جل ا�شتخدام عملية الف�شل يجب معرفة ما يلي :  لأ

. ع�شريها  نوع  و  الفاكهة  نوع   �-

 ) اإلخ  تفاح،دراق،متور...   ( الفاكهة  اأن�شجة  لب  �شالبة   �-

 ) كبرية   ، متو�شطة   ، �شغرية  البذور  م�شاحة  نوعية   �-

. الفاكهة  ق�شرة  نوعية   �-

من هذه النقاط و الختالفات يف �شفات الفاكهة و اخل�شر من حيث اأجزاءها و تركيبتها .

تقنية اإنتاج الع�شري 

تعتمد عملية اإنتاج الع�شري على ك�شر اجلدر اخللوية للو�شول اإىل ف�شل املواد ال�شلبة عن ال�شائل يف بيئة الع�شري بكلتا احلالتان اإذا 

الع�شري طريقة  ياأخذ  و قوتة بحيث  ال�شغط  بنوعية  الرئي�شي هو الختالف  املوؤثر  فاأن    press الهيدروليكي  الع�شر  بوا�شطة  ف�شلت 

من خالل قطعة ال�شا�ض للمواد غري الذائبة اأما التاأثري الرئي�شي للديكانرت فهو بقوة الطرد املركزي و التي تف�شل به املواد ال�شلبة عن 

ولية للتمور وكذلك على التقنية امل�شتخدمة يف ف�شل  ال�شائلة بالعتماد على قاعدة الختالفات وبالعتماد و اأي�شا ً على املعامالت الأ

املنت�شرة  املواد  و  الغروية  املواد  ما بني  التي ترتاوح  و  املوثقة من حيث احلجم  الكميات  نف�ض  امل�شتخل�ض يحتوي على  فالع�شري  احلالة 

خرى اأي ترتاوح ما بني )�( ميكرومرت اإىل عدة مليمرتات و هي اأجزاء من خاليا اجلدر اخللويه و خ�شو�شا ً الق�شرة اأما حمتواها فت�شم  الأ

كمية من البكتينات ، و ال�شليلوز ، و الربوتينات ، الدهون ، التانينات و هذه املواد ميكن اإزالتها جزئيا ً من خالل عملية الع�شر اإىل ع�شري 

طبيعي و ع�شري نقي رائق و املخطط التايل يو�شح ذلك : 

خمطط الع�شري مركز نقي من التمور 

تركيز الع�شري 

تنقية و تر�شيح 

اخلزن 

عملية الرتويق ، وعملية ا�شتقرارية 

نزميية  الع�شري باملعامل الأ

املحافظة على نكهة التمور 

عملية اإ�شتخال�ض 

عملية �شحق 

متور 
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خمطط ع�شري متر �شبابي طبيعي

متور 

عملية �شحق 

عملية ف�شل 

عملية اإ�شتخال�ض 

عملية ما قبل التنقية 

عملية ب�شرة 

عملية خزن 

ويف كال احلالتني املعلق الع�شريي له موا�شفات فيزياوية لذا فالعتماد عليها مهم خ�شو�شا ً حجم الدقائق ، كثافتها ، لزوجتها ، �شكل 

الدقائق ، �شحنتها لذا فاللع�شري كفاءة ميكن قيا�شها من كمية التمر املع�شور و الع�شري الناجت من عملية الع�شر يف وحدة الزمن اأما كفاءة 

الديكانرت فتقا�ض اأي�شا ً من كمية العكارة يف الع�شري و كمية الع�شارة يف الع�شري بعد الطرد املركزي لها و عند زمن �� دقيقة و التي حت�شب 

كما يلي : 

   t �           =  t
    to  x �00                    

      

الع�شري  يف  العكارة   =    to
 )  g  ��00 دقيقة   ��  ( املركزي  الطرد  بعد  الع�شري  يف  العكارة   =    t�

. العكارة  اإ�شتقرار   =  %t

التمور و التبادل اليوين 

معاملة ع�شري التمر باملبادل اليوين 

و كذلك    Cation ال�شحنة  ايوين موجب  باأمراره من خالل مبادل  التمر  اأن عملية معاملة ع�شري 

مبادل ايوين �شالب ال�شحنة anion وذلك للتخل�ض من عوامل الع�شرة يف حماليل ع�شري التمر و التي 

ن هذه امللوثات املعدنية توؤثر يف  هي عن�شر الكال�شيوم Ca++ و املغني�شيوم �Mg++   ، Cr ، no لأ

 ++Ca الكال�شيوم  عن�شر  فاأن  غازي  م�شروب  نتاج  لإ التمر  ع�شري  اإ�شتخدام  عند  فمثال ً  الناجت  الع�شري 

ي�شبب العكارة و ذلك عند اإ�شافة غاز �Co حيث يتكون كال�شيوم كاربونيت �CaCo وهذا غري م�شتحب 

و كذلك عند اإنتاج الدب�ض بعد تركيز الع�شري فاأن عن�شر الكال�شيوم Ca++ �شي�شبب ت�شكر الدب�ض حيث 

يتكون كال�شيوم فركتوزيت Calcium Fructosate  عند قاعدة علب الدب�ض الزجاجية ) الربطمان 

خرى فاأنه ي�شبب العكارة لذا ل بد من اإمرارة من خالل  ( و هو اأمر غري م�شتحب اأي�شا ً اأما للع�شائر الأ

يوين . مبادل اأيوين موجب و مبادل ايوين �شالب و ل بد من اإعطاء فكرة عن عملية التبادل الأ

اأن عملية التبادل اليوين تعتمد على جزيئات م�شحونة كهربائيا ً تعرف باليونات و هي جزيئات 

الذي  و   silico-alumnates ال�شيلي�شومية  كاللومنيات  اأحيانا ً  معدنية   macroionic �شخمة 

 polymerization ت�شتخدم يف تنقية املياة و ع�شوية اأي رانتجات حبيبية حا�شلة بتفاعالت التبلمر

من  موؤلفا ً   Cationic ال�شحنة  موجب  بع�شها  ويكون    polycondensation املتعدد  التكاثف  اأو 

 anionic ال�شحنة  �شالب  خر  H ويكون بع�شها الأ الهيدروجني  باأيون  �so مرتبطة  اأو   Coo نهايات 

موؤلفا ً من زمرة �n + r  مرتبطة باأيونات الهيدروك�شد )oH( فاأذا و�شعت هذه الرايتجات بكاأ�ض مع 

حملول اأيوين كانت قادرة على اأن تبادل اأيوناتها باأيونات H+ اأو oH- باأيونات من نف�ض ال�شحنة من 
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الع�شري و يوؤدي ذلك للتخل�ض من بيكربونات الكال�شيوم و بيكربونات املغني�شيوم اإىل ت�شتت ع�شارة ع�شري التمر وقد تنوعت مواد التبادل 

يوين يف العامل حيث بداأت ال�شركات املختلفة تنتجها باأختالف نوعيتها فهناك مبادلت ، قوية احلمو�شة ، قوية القلوية ، �شعيفة  الأ

احلمو�شة ، �شعيفة القلوية و يعتمد موا�شفات املبادل على : 

�( مدى �شعته 
الثباتية   )�

احلرارة  درجة   )�
 pH الــ   )�

�شائع  نظام  هو  و  دويــة  الأ �شناعة  و  املركزات  و  الع�شائر  �شناعات  من  الكثري  اإىل  بالن�شبة  النتائج  اأف�شل  اعطت  التقنية  هذه  اأن   

�شتعمال يف ال�شناعات الكيماوية . الأ

يوين  اأهداف التبادل الأ

الكثري من  �شملت  و  ا�شتخداماتها تطورت  اأن  و  ال�شالبة  و  املوجبة  و  ال�شوارد  الثقيلة من  بها و خ�شو�شا ً  الغري مرغوب  املعادن  اإزالة 

ال�شناعات الغذائية و الكيماوية و الدوائية ، اإزالة الع�شوية ، اإزالة النرتات و املهم يف ع�شري التمر اإزالة ال�شوارد املوجبة و ال�شالبة و 

املبادلت اليونية تنوعت و كرثت يف جمالت ا�شتعمالتها فمنها .

للمياة  خا�شة  ايونية  مبادلت   �-

ال�شكر  مل�شانع  خا�شة  ايونية  مبادلت   �-

للع�شائر  خا�شة  ايونية  مبادلت   �-

املختلفة  الكيماوية  لل�شناعات  خا�شة  ايونية  مبادلت   �-

الغذائية  لل�شناعات  خا�شة  ايونية  مبادلت   �-

الدوائية  لل�شناعات  خا�شة  ايونية  مبادلت   �-

 . اخلا�شة  واحلالت  املختلفة  للدرا�شات  خمتلفة  مبادلت   �-

.  resin types اأنواع الراتنجات التبادلية

يونية ت�شنف اإىل : اأن راتنجات املبادلت الأ

. التبادل  اأو   ) النتقال   ( للحركة  القابلة  و  املوجبة  ال�شحنة  متلك  التي  و   Cation exchanger كتونية  مبادلت   )�
التي  و  بوظيفتها  تختلف  التي  و  املرتبطة  يونية  الأ باملجموعة  تختلف  ولكنها  للبوملر  الع�شوية  القاعدة  نف�ض  ميلكان  النوعني  كال 

تعتمد على ال�شلوكية الكيماوية و ميكن للرزن ان ت�شنف اأي�شا ً اإىل : 

�شالب               رزن  موجب                                       رزن  احلمو�شة                            قوي  موجب  رزن   �-

احلمو�شة  �شعيف  موجب  رزن   �-

القلوية  قوي  �شالب  رزن   �-

القلوية  �شعيف  �شالب  رزن   �-

يونية تعمل يف املحيط ال�شائل  كما اأن هذه املبادلت الأ

  strong acid cation resins احلمو�شة  قوي  موجب  رزن   )�
و هو عبارة عن رزن و امل�شمى على نوعية �شلوكيته الكيماوية و التي هي حام�شية قوية و الرزن له قابلية تاأينية عالية يف كال من 

احلوام�ض  ) r-so�H (،) r-so�na ( من جمموعة حام�ض ال�شلفونيك و التي يتحول امللح املعدين اإىل احلام�ض امل�شوؤول من خالل 

 r-so�H( + niCL�à ) r-so�( ni+ �HCL ( � ، التفاعل

الف�شل و التفريق 
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اأن حالة الهيدروجني و ال�شوديوم يف رزن احلام�ض القوي تكون جدا ً Dissciated   و اأن ) التبادلية ( na+ و  H+  تكون جاهزه 

ب�شكل  ت�شتعمل  حيث  املبادلت  هذه  على  تعتمد  القوي  احلام�ض  للرزن  التبادلية  ال�شعة  ن  لأ الداخلي   pH الــ  معدل  يف  اأعلى  للتبادل 

جل التاأيني الكامل و اأنها ت�شتعمل ب�شكل na لي�شرة املياة ) اإزالة Mg ، Ca ( بعد اإجراء العملية ميكن حتويلة اإىل  هايدروجني H+ لأ

�شكل هيدروجيني مرة اأخرى ) �شحن ( وذلك بوا�شطة �شحنه مبحلول حام�ض قوي اأو الرزن يحول اإىل �شكل na بوا�شطة ملح الطعام و 

جل تركيز حملول النيكل  جل التفاعل ال�شابق ي�شتعمل HCl لل�شحن لأ لأ

  Weak acid cation resins  رانتج كايتون �شعيف احلام�شية

يف حميط الرزن املوجب �شعيف احلام�شية فاأن جمموعة التاأنينية هي حام�ض الكاريوك�شيل )Co، oH( بدل ً من جمموعة حام�ض 

ال�شلفونيك ) so�H ( و التي ت�شتعمل يف الرزن قوى احلام�ض ، اأن درجة اإنف�شال ) الف�شل ( التفريق للرزن ال�شعيف احلمو�شة هو قوي 

ن اأعلى من ذلك يكون  النفوذية و التاأثري بوا�شطة pH املحلول و اأن مدى �شعته يف جزء حملول pH حيث حتدد �شعته حتت � pH لأ

غري مالئم للتاأنني .

  strong Base anion راتنج انيون قوي القلوية

ي�شبة رزن موجب قوي احلمو�شة و لكنة رزن قوي القلوية عايل التاأنني و ميكن اأن ي�شتعمل اأعلى من معدل احلمو�شة الداخلة للمحلول 

جل اإزالة ايونات الع�شرة يف املاء و اأن تتفاعل مع اأيونات املحلول و حتول املحلول  هذه الراتنجات ت�شتخدم ب�شكل هيدروك�شيد )oH( لأ

احلام�ض اإىل ماء نقي ، 

 r- nH� oH + HCl à r- nH� Cl + HoH
اأما ال�شحن  فيكون مع )naoH( هريوك�شيد ال�شوديوم لتغطية الراتنج اإىل ال�شكل الهيدروك�شيدي .

  Weak Base anion resins راتنج ايوين �شعيف القلوية

. pH هذا الراتنج هو �شبية براتنج املوجب ال�شعيف احلمو�شة بدرجة التاآين و هو قوي النفوذ و التاأثري بوا�شطة الــ

دنى لل�شعة التبادلية عند اأعلى من pH �.0 الراتنج ال�شالب �شعيف القلوية ل  الراتنج ال�شالب �شعيف القلوي يظهر اأو يبدي احلد الأ

ميلك �شكل اليون الهيدروك�شيدي كما هو احلال يف الراتنج ال�شالب قوي القلوية هذه الراتنجات لي�ض لها �شفه امتزاز الحما�ض القوية 

و لميكنها من ف�شل المالح .

r- nH� + HCL  r – nH�CL
قل . و اأعتياديا ال�شحن يحتاج فقط اإىل معادلة احلام�ض املمتز و ل يحتاج اىل ايون  هيدروك�شيد على الأ

ال�شركات املنتجة للرزن  

 Lewatit Mp�� ملعاجلة املياة – قلوي �شعيف

Lewatit Mp �� ملعاجلة املياه الف�شالت قلوي �شعيف

Lewatit s���� ملعاجلة ال�شناعات املختلفة الغذائية

Lewatit s���� راتنج �شالب – قلوي �شعيف

Lewatit s���� راتنج �شالب – قلوي �شعيف

Lewatit s���� راتنج �شالب – قلوي �شعيف

Lewatit M�00 قلوي قوي

Lewatit M�00 قلوي قوي

Lewatit M�00 قلوي قوي

Lewatit s���� قلوي قوي

Lewatit CnpDowex HCr.s
Lewatit Cnp �0wsDowox MaC-�

Doxex Msa i
Lewatit s���� Doxex – marathon
Lewatit s���� Dowex monosphrer ��k
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يوين احلام�ض  من اأهم مزايا املبادل الأ

الكلية  ال�شعة   �-

امل�شوكة  الرطوبة  �شعة   �-

باحلديد  ثلوثة   �-

الرانتج  �شورة   �-

اخلام  للراتنج  الكرات  عدد   �-

املالحظات   �-

strong Base anion
للتفريق  للملح  الكلية  ال�شعة   )�

للرطوبة  الكلية  ال�شعة   )�
باحلديد  التلوث   )�

الكولوم  لفر�ض  املعد  اخلام  الرانتج  كرات  عدد   )�

 acrylic strong Base anion
الرطبة  و  اجلافة  الكلية  ال�شعة   �-

ال�شعيف  و  القوي  للقلوي  اجلافة  ال�شعة   �-

للرطوبة  الكلية  ال�شعة   �-

باحلديد  التلوث   �-

الكولوم  لفر�ض  اخلام  كرات  عدد   �-

املالحظات   �-

 Weak Base Cataion
للقاعدة  احلرة  الكلية  ال�شعة   �-

امل�شوكة  للرطوبة  الكلية  ال�شعة   �-

باحلديد  التلوث   �-

الع�شوية  باملواد  التلوث   �-

الكولوم  لفر�ض  اخلام  كرات  عدد   �-

للرانتج  �شورة    �-

 Mexl Bed
ال�شهل  التفريق  اأو  ال�شهل  الف�شل   �-

الغ�شل  و  النطف  �شهولة   �-

للراتنج  الالزمة  الفحو�شات   �-

�شافية  الفحو�شات الإ

% ال�شحن   )�
املقطع  مقيا�ض  و  املختلطة  الفر�شة  تركيب   )�

و فح�ض الراتنج األيوين 

معاملة ع�شري التمر بالكربون املن�شط اأو باملبادل القا�شر اللون 

يعترب الكاربون من العنا�شر املهمة جدا ً يف حيانتا اليومية و يف جميع مرافقنا احليوية و الذي 

له عدد من املركبات يفوق اأي عن�شر اآخر و هو عن�شر فلزي يف املجموعة الرابعة باجلدول الدوري 

و للكربون عدة �شور و الذي يهمنا هنا يف اإزالة اللوان ) ال�شبغات ( من املحاليل و اإزالة الغازات 

الغري مرغوب فيها و اأهم هذه املهام اأنه ي�شتخدم يف �شناعة ال�شكر البي�ض عن طريق اإزالة اللوان 

من حماليل ال�شكر التي يتم تكرارها وتنقيتها اأما م�شدر الكربون فهي النباتات التي تعترب معامل 

لبناء مركبات الكربون نتيجة التخليق ال�شوئي حيث تاأخذ النباتات �Co من اجلو و مع وجود املاء 

و الكلوروفيل و�شوء ال�شم�ض يقوم بتكوين الكربوهيدرات مثل الكلوكوز و الفركتوز و من ثم يتحول 
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ن النباتات تقوم باأنتاج مركبات الكربون ، ب�شرعة فاأنها تعترب امل�شدر الرئي�شي ملركبات الكربون يف امل�شتقبل عندما تن�شب  اإىل ن�شاء ولأ

لية الفحم يف عملية اإزالة اللوان ) ال�شبغات ( و الروائح و الغازات و حت�شني املذاق فاأنها  م�شادر الوقود املتحجرة ) الفحم ( و نتيجة لآ

ا�شبحت وحدة تكاملية يف كثري من املعامل وذلك لليتة لمرتاز و اأ�شطياد الكثري من اجل�شيمات و اللوان و الروائح و الغازات و حت�شني من 

زالة اللوان الغري مرغوب بها وذلك لكفاءته العالية وقدرتة على اإزالة امللوثات . املنتج لذا اأ�شتخدام يف تنقية ع�شري التمر لإ

اأما الكربون احلبيبي املن�شط فاأنه ميت�ض  اإ�شافة اإىل ماذكر اإىل امتزاز املواد الع�شوية املذابة و كذلك املواد العالقة لذا تتم معاملة 

ع�شري التمر باملبادل اليوين املوجب ومن ثم ال�شالب و بعدها ميرر من خالل عمود الفحم للح�شول على ع�شري متر نقي ورائق و خايل من 

. Decolorizing resin لوان الغري مرغوب بها و قد ي�شتعا�ض عن الكاربون مببادل قا�شر لاللوان و الذي بداأ ا�شتخدامة منذ زمن الأ

عملية تركيز الع�شائر 

املبخرات و عملية التبخر و التكثيف 

املبخرات هي مبادلت حرارية الغر�ض منها اإزالة الرطوبة الزائدة يف بع�ض املنتجات كالع�شائر و ع�شري الطماطم و اإنتاج املركزات 

و جتري عملية الت�شخني وذلك بتعوي�ض دائرة املبخر باملاء امل�شتجد ال�شاخن لتعوي�ض كمية املاء املتبخر و قد يكون املبخر من و حدة 

�شارة  واحده اأو ثنائية اأو متعددة ح�شب احلاجة اإليها بحيث البخار املولد من املبخر الول ي�شتعمل كبخار ت�شخني املبخر الثاين ويجدر الأ

اإىل اأن تركيب املبخرات على التوازي يعطى اإمكانية اأكرب للح�شول على املاء امل�شتجد .

ت�شنيف املبخرات 

submerged evaporater املعموزة  املبخرات   )�
اجلاف  التمدد  ذات  مبخرات   )�

plate evaporater الواح  �شكل  على  مبخرات   )�
 Lang tube evaporater انابيب  �شكل  على  مبخرات   )�

وكل نوع له حما�شنة و م�شاوئها و كلها تعمل على حذف املاء الزائد اأو معظمة و تعتمد طرق التبخر على ظاهرة طبيعية فيزيائية 

ب�شيطة و هي اأن جميع املحاليل تغلى يف درجات حرارة منخف�شة عندما تكون معر�شة ل�شغط جوي منخف�ض و تتباين املبخرات من حيث 

الت�شميم و اأن املبخرات الثالثية املراحل حيث يتم فيها تعري�ض الع�شري اإىل اآجواء تزداد فيها درجة التفريغ تباعا ً و اإنخفا�ض درجة 

احلرارة و بالتايل اإزاحة اأكرب كمية من املاء من املواد الغذائية و الذي يهمنا يف هذا املجال هو تركيز ع�شري التمر للو�شول اأو احل�شول 

 Long tube evaporater على خال�شة التمر ) الدب�ض ( الغنية بعنا�شر الطاقة لذا يف�شل اإ�شتخدام مبخرات

وذلك ملثالية �شعتها و كفاءتها يف تركيز الع�شائر و املبخرات ذات التحريك امليكانيكي هي .

. الطويلة  نابيب  الأ ذات  املبخرات   �-

اأغرا�ض يف وحدات  لعدة  ت�شتعمل  و هي  غذية  الأ معامل  اعاله يف  التي ذكرت  �شا�شية  الأ للوحدات  املكملة  و  املتعددة  املبخرات   �-

الت�شنيع املختلفة داخل املعامل و ميكن اإيجاز ا�شتعمالتها مبا يلي : 

. امل�شنع  يف  املوجودة  للوحدات  املختلفة  جزاء  الأ لت�شغيل  حركية  طاقة  توليد   �-

. ال�شناعة  لهذه  الالزمة  نارة  الإ توفري   �-

. للوحدات  املختلفة  جزاء  الأ على  ال�شيطرة   �-

.  )   Boiler  ( البخاري  املرجل   ( البخار  توليد  وحدة   �-

للطاقة  املرجل مب�شدر  ، ومن خالل جتهيز  البخار  لتجميع  املاء و حيز  البخاري احلاوي على  املرجل  با�شتخدام  البخار  يتم توليد 

احلرارية يتم حتويل املاء اإىل بخار يف درجة حرارة و �شغط معينيني ، وت�شنف املراجل البخارية اإىل نوعني :-

 -:   Water tube boiler نوع  البخاري  املرجل   �-

نابيب و متر عربها من اخلارج الغازات ال�شاخنة  وتكون هذه املراجل ذات طاقة عالية ) �000- يكون املاء يف هذا النوع داخل الأ

.  ) ال�شاعة   يف  بخار  كغم   �000

 :  Fire tube boiler نوع  البخاري  املراجل   �-

نابيب التي ت�شخن  بخرة و الغازات ال�شاخنة داخل الأ و هو النوع امل�شتخدم يف املعامل و يكون فيها املاء داخل خزان املرجل و متر الأ

على و يعترب هذا النوع من املراجل ال�شغرية و التي ترتاوح طاقتها بحدود �00 كغم بخار / ال�شاعة .  املاء ليتجمع البخار يف الأ

كرث  كرث �شيوعا ً ، و اأن الغاز هو الأ ت�شتخدم امل�شخنات الكهربائية كم�شدر للطاقة احلرارية اأو باأ�شتعمال الوقود ، اإل اأن الثاين هو الأ

قت�شادية . ا�شتعمال كوقود من الناحية الإ
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و طرق ا�شتعمال البخار داخل املعمل يكون باأ�شلوبني و ح�شب احلاجة و هما :

. املعدات  و  جهزة  الأ تعقيم  و  تنظيف  لغر�ض  املبا�شر  -�ال�شتعمال 

.  ) اجلدار  مزدوج  خزان   ( معدين  جدار  عرب  املبا�شر  غري  ال�شتعمال   �-

املياه  م�شادر   �-

ي�شكل املاء جزءا ً اأ�شا�شيا يف معمل التمور ، و ي�شتعمل لعدة اأغرا�ض و يتوقف على نوع املبخر

املبخر ذي الطبقة الرقيقة 

مبخر ذي الثالثة اأبراج 

تي :  غرا�ض بالآ و يعتمد املبخر على نوعية و كمية املاء املطلوب لهذا الغر�ض و ميكن تلخي�ض اأهم هذه الأ

. التمر  ع�شري  حت�شري  عمليات  يف  املاء  اإدخال   �-

. ال�شاخن  املاء  و   ) البخار   ( احلرارة  لتوليد  املراجل  تغذية   �-

. الع�شري  معامالت  خزانات  داخل  احلرارة  درجات  على  لل�شيطرة   �-

. املعدات  و  جهزة  الأ تنظيف   �-

. التفريغ  حمركات  ت�شغيل   �-

اأنواع ع�شري التمر 

املخفف  الع�شري   �-

املخفف  و  املروق  الع�شري   �-

املخفف  و  العكر  الع�شري   �-

املركز  الع�شري   �-

النكتار   �-

. اأخرى  بفاكهة  املخلوط  التمر  ع�شري   �-
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خطوات انتاج ع�شري التمر

ا�شتالم التمور

ا�شتخال�ض ع�شري التمر 

pH تعديل

Brix تعديل

عملية تعبئة

عملية تعقيم 

عملية خزن املنتوج مربد 

ا�شتالم التمور 

عملية ا�شتخال�ض 
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خمطط ع�شري املروق 

عملية ترويق و تر�شيح 

pHعملية تعديل الـ

ا�شتالم التمور 

pH تعديل الـــ

Brix عملية تعديل الــ

ازالة بع�ض املعادن وخ�شو�شًا Caتعقيم

Co� عملية ا�شافة غاز

تعبئة م�شروب غازي

تعقيم
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مركزات ع�شري التمر 

عملية ا�شتخال�ض الع�شري 

عملية تعديل Brix  اإىل   �0 – �� 

عملية جتني�ض 

مبادل حراري تعقيم

تعبئة 

pH عملية تعديل

ا�شتالم التمور

معلومات عامة عن التمر و الدب�ض  

. غم   �0 اإىل  ي�شل  قد  و  �0غم   - – معدل  الواحدة  التمره  وزن   )�
��0 مترة ح�شب ال�شنف فهناك متور ذات احلجم ال�شغري و متور احلجم املتو�شط  ��-��� مترة و املعدل  � كغم متر يحتوي   )�

و التمور الكبرية .

. كمعدل  مترة   �0���0 متر   طن   �  )�
. �شم   � اإىل  �شم   �.� –  �.� التمرة  طول   )�

. %  �� –  �0 التمر  يف  النوى  ن�شبة   )�
 .  �.��� التمر  كثافة   )�

 .  �.��� الدب�ض  كثافة   )�
اجلفاف  درجة  و  ال�شنف  ح�شب  �شكر  كغم   �00-��0 على  يحتوي  متر  طن   �  )�

 . طن   ��00 اأحيانا ً  ز  دب�ض   �.�00-�.��0 يعطي  متر  طن   � كل   )�
.  ��%-�0  ) الدب�ض   ( النقاوة   )�0

 . ايكوم�شا   ���0 –  ���� اللون   )��
. بوير  �شنتي   �00-��0   �0 تركيز  الدب�ض  لزوجة   )��

 . م   �0 ال�شتخال�ض  حرارة  درجة   )��
. التفريغ  حتت  م   �0 الرتكيز  حرارة  درجة   )��

. كحول  لرت   �00-��0 يعطي  متر  طن   �  )��
. خل  طن   � يعطي  متر  طن   �  )��
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اإنتاج ع�شل التمر ) الدب�ض ( و حت�شينة 

اأول ً : مكانة و طرق �شناعة الدب�ض يف العراق 

يحتل العراق موقع متقدم يف اإنتاج التمور من حيث النوعية ويوجد حوايل  ��0 نوع اأو اأكرث .

�شناف انت�شارا ً هو �شنف الزهدي ، حيث ميثل اإنتاجة �� – �0 % من اإجمايل اإنتاج التمور يف   من اأ�شناف التمور و اأو�شع هذه الأ

العراق حاليا ً.

حتتوي التمور على ن�شبه عالية من ال�شكريات تقع ما بني �0 اإىل �0 % من وزنها اجلاف ، و اإن الن�شبة اعاله جتعل التمور يف مقدمة 

للتمور  ال�شرائية  القيمة  لزيادة  كمنفذ  الدب�ض  اإنتاج  هو  للتمور  التحويلية  ال�شناعات  اأقدم  من  و   ، ال�شكريات  ل�شناعة  ولية  الأ املواد 

�شافة اإىل الت�شدير . العراقية بالإ

فالدب�ض ) ع�شل التمر ( هو ذلك ال�شائل ال�شكري الكثيف امل�شتخل�ض من التمر و يتكون ب�شورة رئي�شية من ال�شكريات اأحادية و ثنائية 

و قليل من �شوائب غري �شكرية كالبكتني و الربوتني و اأمالح معدنية و اأمالح ع�شوية و األياف . 

وي�شتخل�ض الدب�ض يف العراق بالطرق الثالثة التالية : 

.  ) البزارات   ( امل�شابك  طرق   �-

. املداب�ض  طرق   �-

. امليكانيكية  الطريقة   �-

الطريقة امليكانيكية 

بداأت �شناعة الدب�ض ميكانيكيا عام ����م و اأن�شاأ اأول  معمل حديث عام ���� بعد اإ�شافة خطوط جديدة ، و كانت كميات التمر 

امل�شتعملة يف اإنتاج الدب�ض بني ��-�0 األف طن تنتج حوايل �0 – �� األف طن دب�ض ي�شتهلك %�0 منه داخل العراق و الباقي ي�شدر ، 

اإن اخلطوات املتبعة يف هذه ال�شناعة هي :- 

. ناقل  حزام  باأ�شتخدام  ذلك  و  بالتمر  العالقة  و�شاخ  الأ جميع  زالة  لإ باملاء  التمر  غ�شل   �-

. �شاعات   � ملدة  �0-��م  درجة  على  ماء   �.�-� لكل  متر   � بن�شبة  املاء  مع  التمر  طبخ   : ال�شتخال�ض   �-

. كثيف  قوام  ذي  ع�شري  على  للح�شول  الفال�شة  باأ�شتخدام  القماع  و  النوى  ف�شل   �-

اإزالة و ف�شل ما تبقى من  اأو كالهما بهدف  باأجهزة الرت�شيح بال�شغط  اأو  اأجهزة الرت�شيح حتت تفريغ  الع�شري بوا�شطة  -� تر�شيح 

لياف و احل�شول على ع�شري رائق ن�شبيا ً . الأ

-� الرتكيز : يتم باإزالة املاء الزائد من الع�شري و رفع تركيزه اإىل �0-%�� ) مواد �شلبة ذائبة ( بوا�شطة مبخرات حتت �شغط 

خملخل عند درجة حرارة -�0 �� م و�شغط ��0-�00 ملم زئبق .

�� م بهدف التعقيم ل �شيما  -� التعبئة : تتم التعبئة يف �شفائح معدنية باأحجام خمتلفة بعد رفع درجة حرارة الدب�ض حلدود 

و اإن ن�شبة ال�شكريات يف الدب�ض كافية لوقف منو  اخلمائر امل�شببة للتخمر .

-� التعقيم : العبوات الكبرية )�0كغم ( تعقم بوا�شطة حرارتها الكامنة بعد غلقها و قلبها ، اأما الع�شري فيعقم على درجة حرارة 

�0م ملدة �� دقيقة ، ويف �شوء ما �شبق ذكره من طرق بدائية و ميكانيكية ميكن اأن نحدد بع�ض عيوب و حما�شن كل طريقه يف التطور و 
التح�شن بعد حل امل�شاكل امل�شاحبة لها .

جدول )�( : حما�شن و عيوب الطرق امل�شتخدمة ) البدائية و امليكانيكية ( يف �شناعة الدب�ض .

الطرق الفنية احلديثة املكاب�ض املداب�ض 

التمر  طعم  و  نكهة  يحمل  و  رائق  لون   �-

امل�شتخدم .

اللون غامق مييل اإىل ال�شواد و له رائحة 

و طعم ال�شكر املحروق .

اللون غامق وله طعم و نكهة التمر 

امل�شتخدم .

. عالية  الروقان  درجة   �-
درجة الروقان واطئة لوجود الكثري من 

ال�شوائب غري املرغوبة 
درجة الروقان متو�شطة .

تركيزة  ي�شل  و  ثخني  قوام  له   �-

حلدود �� % .

تركيز املنتوج غري ثابت مما يجعله 

عر�شة يف الغالب للتخمر و الت�شكر .
تركيز املنتوج ثابت حلدود %�� .

 ، جدا ً  واطئة  ال�شتخال�ض  كفاءة   �-

اإذ ترتاوح بني �0-�� % من وزن التمر 

نقاوة ال�شتخال�ض متو�شطة و تبلغ 

بحدود ��-%�0 من وزن التمر 

كفاءة ال�شتخال�ض متو�شطة و تبلغ 

بحدود %�� من وزن التمر .

ثانيا ً : م�شاكل �شناعة الدب�ض و اإمكانية حت�شينه 

نتاج الدب�ض ، اإل اأن بع�ض امل�شاكل التي رافقت هذه ال�شناعة اأدت اإىل عدم تقدم و  بالرغم من اأ�شتعمال الطرق الفنية احلديثة لإ
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�شافة اإىل حتديد موا�شفات ثابتة لهذا املنتوج مع هذا فاملحاولت  نتاج بالإ تطور هذه ال�شناعة كثريا ً من كفاءة ال�شتخال�ض و �شايف الإ

اإ�شتهالك هذه املادة و من العوامل املهمة و  قبال الكبري على  البحثية ل زالت جارية لتطوير هذه ال�شناعة و حت�شني النوعية بعد الإ

نتاج و هي : ال�شا�شية التي تعيق الدب�ض مبوا�شفات و �شايف اإنتاج ثابتني و على مدار مو�شم الإ

. الدب�ض  اإنتاج  مو�شم  خالل  التمر  ملحتويات  الكيماوي  التغري   �-

. نتاج  الإ �شايف  �شعف  من  عليها  يرتتب  وما  �شتخال�ض  الإ لعملية  التقنية  و  الفنية  امل�شاكل   �-

. التذوقية  �شفاته  و  املنتوج  لنوعية  امل�شاحبة  امل�شاكل   �-

التمور  ملحتويات  الكيماوي  التغري   �-

اإن التغريات الف�شيولوجية و امليكانيكية اأثناء خزن التمور لتح�شني الت�شنيع و من امل�شاكل التي توؤ�شر يف كمية و نوعية الدب�ض املنتج 

�شافة  نزميات بالإ من حيث القوام و اللون و الطعم و املحتوى ال�شكري ، تعتمد التغريات احليوية و كذلك الكيماوية و على ن�شاط و نوع الأ

اإىل التفاعالت العامة بني مكونات الثمرة .

وقد اأ�شارت الدرا�شات اإىل اأرتفاع تركيز املحتوى ال�شكري يف بداية مو�شم القطف الذي يزيد من �شايف اإنتاج الدب�ض ، اإل اأن ارتفاع 

ن�شبة البكتني الذائب يف التمر يكون عامال من عوامل خف�ض كفاءة ال�شتخال�ض يف نف�ض الوقت نتيجة لعرقلة عملية الرت�شيح ) كما 

�شيتم ذكرة ل حقا ً ( .

بالتايل  و  للتمور  ادكنان  البكتينية و ح�شول  املواد  و  ال�شكري  املحتوى  الت�شنيع فيالحظ النخفا�ض يف  التمور حني  اأما عند خزن 

�شتوؤثر على املردود القت�شادي يف كمية و موا�شفات الدب�ض املنتج من التمور الطازجة ) غري املخزنة ( من حيث القوام ، اللون ، الطعم ، و 

امل�شتوى ال�شكري و يف جدول )�( ميكن مالحظة الختالفات الرتكيبية ملكونات التمور الطازجة و املخزنة .

اإن امل�شاكل الرتكيبية لثمار التمور ل ميكن التحكم بها حاليا ً يف معامل اإنتاج الدب�ض رغم حت�شني اأ�شاليب اخلزن ، وتثبيت هذه املتغريات 

نتاجية . يتطلب مبالغ و بالتايل رفع الكلف الإ

جدول )�( اخلوا�ض الفيزياوية و الكيماوية للتمور الطازجة و املخزونة )�شنف زهدي ( .

التمور املخزنة التمور الطازجة املكونات )%( 

�.��.�الرطوبة 
000��.0.��املواد ال�شلبة الذائبة الكلية 

��.���.�الرقم الهيدروجيني 
����ال�شكريات الكلية 

����ال�شكريات املختزلة 
����الكلكوز

����الفركتوز
���.0.���0احلمو�شة الكلية 
���.��00.�البكتني الذائب 

���.�����.�ن- هيدروك�شي ميثيل فور الـــ ) ملغم / �00 ملم ( 
���.0.�0�0النثو�شيانيدين

املكونات حم�شوبة على اأ�شا�ض الوزن اجلاف عدا املواد ال�شلبة الذائبة الكلية امل�شتخل�شة تكون برتكيز %�� مواد �شلبة ذائبة و املدة 

الالزمة لهذه الطريقة بني ��-�0 دقيقة و على درجة حرارية تراوحت بني ��-�0م اأما امل�شاكل التي واجهت هذه الطريقة : 

. اأعلى  كحد  ذائبة  �شلبة  مواد   ��% اإىل  ي�شل  حيث  �شتخال�ض  لالأ املحدد  الوقت  لقلة  البكتني  من  التخل�ض  اإمكانية  عدم   �-

. اأعلى  كحد   �0% اإىل  ي�شل  حيث  الدب�ض  اإنتاج  ن�شبة  انخفا�ض   �-

 : با�شيكو(   ( ملانية  الأ ال�شركة  قبل  من  املتبعة  الطريقة   �-

�شتخال�ض ،  اإتبعت نف�ض طريقة التيار املعاك�ض مع اأجراء بع�ض التغريات و هي القيام بتك�شري التمر مع النوى قبل اإدخاله اإىل جهاز الإ

ومل تنجح هذه الطريقة اأي�شا ً لنف�ض امل�شاكل ال�شابقة الذكر .

: امل�شتمر  ال�شتخال�ض  طريقة   )�
طراف  يتاألف اجلهاز من ا�شطوانتني ) مرتبطني على التوايل ( مثبتة ب�شكل اأفقي و يتحرك داخلها حلزون ، ي�شاف التمر من اأحد الأ

على �شكل وجبات متعاقبة ) بعد غ�شلها عرب حزام ناقل ( وهر�شها ) بوا�شطة اأجهزة الهر�ض وذلك باأمرار التمر من خالل ا�شطوانتني 

متعاك�شتني يف الدوران ( و باملقابل يتم اإ�شافة املاء و التمر ، وترتفع حرارة اخلليط اإىل �00م بوا�شطة البخار ت�شتغرق هذه العملية من 

حلظة دخول التمر حلني خروجها عرب ال�شطوانتني بحدود �0-�0 دقيقة .
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اأما الع�شري امل�شتخل�ض يكون تركيزة يرتاوح بني �0-%�� مواد ذائبة .

طرق ا�شتخال�ض �شكريات التمور 

املق�شود بال�شتخال�ض هو اإذابة املواد ال�شكرية يف التمور باأ�شتخدام املاء باأق�شر وقت و باأكرب كمية ممكنة من ال�شكر و باأقل كمية 

زالت  ما  و  التمور فقد اختلفت وتنوعت  �شكريات  التقنيات ل�شتخال�ض  اأف�شل  انتخاب  و بخ�شو�ض  ال�شكرية  الذائبة غري  ال�شوائب  من 

الدرا�شات و التطوير و قد ا�شتخدمت عدة طرق منها : 

اأ- طريقة قدور ال�شتخال�ض :

مرار بخار املاء ال�شاخن ، تو�شع التمور يف القدور امل�شتوية  ا�شتعملت اأربعة قدور معدنية خمروطية ال�شكل تقريبا ً جمهزة باأنابيب لإ

على ماء ثم ي�شخن املزيج بحدود �0-�0 م مع التحريك ملدة �0-�0 دقيقة و من امل�شاكل التي واجهت هذه الطريقة : 

. لال�شتخال�ض  املحدد  الوقت  لقلة  البكتني  من  التخل�ض  اإمكانية  عدم   �-

. الرت�شيح  �شعوبة  و  ال�شتخال�ض  كفاءة  عدم  ب�شبب  نتاج  الإ كمية  قلة   �-

. اللون  غامق  و  رائق  غري  الناجت  الدب�ض   �-

ب- ال�شتخال�ض بطريقة التيار املعاك�ض :

الهنغارية  ال�شركة  قبل  من  املتبعة  الطريقة   �-

يتاألف جهاز ال�شتخال�ض من ا�شطوانة معدنية طولها حوايل �-��م و عر�شها بحدود �0�شم مثبتة ب�شكل مائل و يتحرك داخلها 

على . حلزون نحو الأ

اأعاله حيث ي�شريان باجتاهني متعاك�شني وبذلك يزداد تركيز ماء  املاء ال�شاخن و البخار يزود من  اأ�شفل اجلهاز و  ي�شاف التمر من 

�شفل يف الوقت الذي تقل الن�شبة ال�شكرية يف التمور املعاملة كلما تقدم باجتاه اأعلى اجلهاز ، واأن ال�شعاب  ال�شتخال�ض كلما تقدم نحو الأ

التي تواجه هذه الطريقة هي : 

. لال�شتخال�ض  املحدد  الوقت  لقلة  البكتني  من  التخل�ض  اإمكانية  عدم   �-

. الرت�شيح  عملية  ل�شعوبة  نتيجة   ��%-�0 عن  يزيد  ل  نتاج  الإ �شايف   �-

. الع�شري  يف  ال�شكرية  غري  ال�شوائب  ن�شبة  ارتفاع   �-

د- ال�شتخال�ض بطريقة القدور املزودة مبجن�ض :

اإ�شارت الدرا�شات و البحوث اإىل اأن كفاءة ا�شتخال�ض �شكريات التمور تتاأثر بدرجة احلرارة ، الوقت ، ن�شبة املاء امل�شاف اإىل التمر و 

امل�شاحة ال�شطحية للثمرة .

كما وجد اأن اأعلى ن�شبة ا�شتخال�ض للمواد ال�شكرية و اأقل حمتوى للمواد غري ال�شكرية ميكن حتقيقها عند خلط التمر مع املاء بن�شبة 

. ��-�0دقيقة  ملدة  و  ��م  حرارة  درجة  عند   )Homogenizer( جمن�ض  داخل   ) التوايل  على   (  � و   �.�
نزميات املحللة للبكتني و عليه فقد اقرتحت الطريقة التالية ل�شتخال�ض  كما اأن كفاءة ال�شتخال�ض ميكن رفعها وذلك باأ�شتخدام الأ

�شكريات التمور و على مرحلتني :

مرحلة الطبخ : 

ت�شتخدم فيها قدور حمورة و ذلك باإ�شافة وحدة جتني�ض يف القاع مزود ب�شكاكيني حادة لقطع التمر اإىل قطع �شغرية جدا ً لزيادة 

جزاء الثمرة و �شهولة نفاذية املاء داخل الن�شيج ل�شتخال�ض ال�شكر . امل�شاحة ال�شطحية لأ

و تتم العملية بب�شاطة للح�شول على مالط )slurry( مع اإ�شتعمال خليط متر و ماء و بن�شبة �:�:� على التوايل ، هر�ض التمر 

قماع و منه ينقل اإىل خزان املعاملة  بوا�شطة املجن�ض على درجة حرارة ��م وملدة �� دقيقة ، ثم ميرر املالط على اجهزة نزع النوى و الأ

نزميية . الأ

نزميية  مرحلة املعاملة الأ

نزميات املحللة للبكتني برتكيز ��غم / �00 كغم متر اإىل املالط بهدف حتليل املواد البكتينية الذائبة  تتم هذه العملية باإ�شافة الأ

يف املالط خلف�ض مقاومة الكيك لعملية الرت�شيح وبالتايل رفع كفاءة الرت�شيح و �شايف الع�شري املرت�شح .

ت�شتغرق هذه املعاملة �0 دقيقة و عند درجة حرارة �0-��م ، ولرفع كفاءة ال�شتخال�ض و ت�شهيل عملية الرت�شيح فقد ا�شتخدمت 

�شافة اإىل احل�شول على ع�شري رائق ن�شبيا ً . اأي�شا ً م�شاعدات الرت�شيح نوع الداي�شيل بالإ

من هذا يتبني باأن املواد البكتينية هي املواد الرئي�شية املعيقة لعملية تر�شيح ع�شري التمر و البكتينات عبارة عن بوليمرات معقدة 

اأوا�شر  بوا�شطة  البع�ض  بع�شها  مع  املت�شلة  الكالكتورنيك  حام�ض  من  البنائية  وحداتها  تكون  املاء  امت�شا�ض  على  عالية  قابلية  لها 
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كاليكو�شيدية ، يف الواقع الطبيعي للمواد البكتينية توجد ثلثي املجاميع الكاربوك�شيلية متاأ�شرة )esterified( مع امليثانول ، اأما يف 

�شرتة بحدود %� يف التمور املخزنة لهذا اأظهرت التطبيقات العملية اأن عملية تر�شيح ع�شري التمر  التمور الزهدي فقد وجد اأن درجة الأ

يف التمور املخزنة اأ�شهل من التمور الطازجة .

ويعود �شبب ذلك اإىل اللزوجة العالية لع�شري التمور الطازجة لحتوائها على ن�شبة اأعلى من املواد البكتينية التي متتاز بعدة �شفات 

. pH شرتة وتركيز اللكرتوليت و الــ� منها الوزن اجلزيئي العايل للبكتني و درجة الأ

�شرتة تزيد من لزوجة املالط  فكلما كان الوزن اجلزيئي لبكتني التمور عاليا كانت اللزوجة كبرية و كذلك فاإن الزيادات يف درجة الأ

مع ارتفاع يف كمية الروا�شب البكتينية يف البثل و احتفاظه بكمية اأكرب من الع�شري و بالتايل خف�ض ن�شبة ال�شتخال�ض .

و   ) البكتينية  للمواد  النزميات  اإ�شافة  مع  و  بدون   ( ال�شتخال�ض  نتاج خالل عمليتي  الإ �شايف  و  الكتلة  موازنة  درا�شة  ومن خالل 

الرت�شيح ) بدون و مع غ�شل البثل باملاء ال�شاخن ( لوحظ اأن كفاءة ال�شتخال�ض للمالط غري املعامل اأنزمييا ً كان %�.�� اأما عند معاملة 

نزميات املحللة للبكتني فقد ارتفعت كفاءة ال�شتخال�ض اإىل %�.�� ، كما اأمكن رفع كفاءة ال�شتخال�ض عند غ�شل  املالط مب�شتح�شر الأ

%�.�� وميكن تف�شري �شبب انخفا�ض كفاءة ا�شتخال�ض ال�شكريات من املالط غري  البثل عملية تر�شيح املالط غري املعامل اأنزمييا اإىل 

املعامل اأنزمييا اإىل زيادة لزوجة املالط لرتفاع حمتواه من املواد البكتينية و التي تقوم مبنع دقائق الرا�شب يف اللتحام ب�شبب زيادة 

ن�شبة ال�شائل )الع�شري( يف تلك الدقائق فتنحجز على قما�ض املر�شح لترتاكم على ال�شطح فتنخف�ض م�شاميته و تزداد مقاومته لعملية 

الرت�شيح و ينخف�ض معدل الرت�شيح وتبعا ً لذلك يزداد �شمك طبقة البثل والرتفاع يف حمتواه الرطوبي و ال�شكري كما اأن زيادة كفاءة 

نزميات تكمن يف قدرتها على حتليل املواد البكتينية اإىل وحدات اأ�شغر بفعل املالط وزيادة نفاذية طبقة  ال�شتخال�ض عند ا�شتخدام الأ

البثل على ال�شطح و اإرتفاع معدل الرت�شيح .

ومن ميزات الطريقة املقرتحة هي : 

نزميات املحللة للبكتني و احل�شول على  باإ�شتخدام الأ -� التخل�ض من معظم املواد البكتينية املبينة لعرقلة عملية الرت�شيح وذلك 

نزميات  نتاجية غري امل�شتخدمة لهذه الأ اأعلى كفاءة ا�شتخال�ض مقارنة بالطرق املتبعة يف املعامل الإ

. نزميات  الأ لهذه  ااإ�شتخدام   غري  من  نتاج  الإ �شايف  يقل   �-

. للمنتوج  اجليالتيني  القوام  تكون  عدم  و  ن�شبيا ً  الدب�ض  نقاوة  درجة  ارتفاع   �-

. القت�شادي  املردود  زيادة   �-

 نوعية املنتوج و �شفاته الذوقية 

�شتخال�ض و التبخري ، و بالتايل التاأثري على ال�شفات  تتاثر نوعية املنتوج بال�شفات الرتكيبية للتمر امل�شتعمل و بالعمليات الالحقة لالأ

و م�شبباتها على التقييم احل�شي و التقبل العام من قبل امل�شتهلك على املنتوج )الدب�ض(: 

املنتوج  لون   �-

�شا�شية يف دكانه املنتوج هو نوع التمر و ال�شوائب اخلارجة مع الع�شري اأثناء ال�شتخال�ض ، وقد ظهر اأن التمور املخزنة  من العوامل الأ

اأكرث تاأثريا ً يف اإعطاء اللون الغامق للدب�ض مقارنة باللتمور الطازجة نتيجة لحتواء التمور املخزنة على �شفات اأو مركبات لونية قد 

تكونت اأثناء فرتة اخلزن .

كما اأن اللون يف التمور الطازجة تعود اإىل املركبات )غري ال�شكرية اأو ال�شكرية ( امل�شوؤولة عن التفاعالت اللونية غري النزميية اأثناء 

عملية الت�شنيع و خا�شة يف مرحلة التبخري .

مكان ( املكونات امل�شببة لتطور اللون . لذا توجب البتعاد عن اإدخال التمور املخزنة يف هذه ال�شناعة مع اإزالة ) قدر الإ

�شارة اإىل وجود ال�شوائب �شت�شبب عكارة املنتوج التي تلعب دورا ً مهما ً يف اإعطاء لون للمنتوج غري مرغوب ي�شاحبه األدكانه  كما يلزم الإ

و عدم �شفافية املنتوج ، و هذا يعني اأن اللون املرغوب من قبل امل�شتهلك معتمد على خربة الفرد لربط اللون بلون التمر وبدرجة روقان 

عالية .

املنتوج  قوام   �-

تعترب اللزوجة اأو القوام من عوامل اجلودة العامة يف �شناعة الدب�ض .

ونظرا ً لكون ع�شري التمر عبارة عن �شائل غري نقي كيماويا وغري متجان�ض طبيعيا ً ، لوجود ال�شوائب غري ال�شكرية و خا�شة املواد 

البكتينية ، لذا فاأن قوام الدب�ض من ال�شعب حتديده اأو ال�شيطرة علية كما ي�شعب حتديد �شفات ثابتة لقوام املنتوج مع تغيري مكوناته 

�شلوب املتبع يف هذه ال�شناعة ) الطريقة امليكانيكية ال�شابقة الذكر ( مل تبنى على اأ�شا�ض اإزالة بع�ض املكونات للقوام  ، و خا�شة و اأن الأ

اجليالتيني .

وقد اأظهرت التقيمات احل�شية ، باأن القوام اجليالتيني غري مرغوب لدى املحللني و مييلون اإىل القوام اللزج ال�شهل الن�شياب و املتجان�ض 

، لذا و جب بذلك ا�شتخدام النزميات املحللة للبكتني للتخل�ض من ظاهرة اجليالتينية يف الدب�ض .

املنتوج  ورائحة  طعم   �-

يعرف الطعم و النكهة باأنه الح�شا�ض الذي يدركة الفرد عندما ي�شع غذاء ما اأو �شراب يف جتويف فمه ويعتمد هذا الح�شا�ض على 
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التفاعالت التي تتم بني حوا�ض املذاق و ال�شم و املن�شطات الكيماوية و الطعم و النكهة من �شفات اجلودة التي يعتمد امل�شتهلك على حوا�شة 

خرى لتقديرها بوا�شطة الجهزة ، و على ذلك تقا�ض بالطرق ال�شخ�شية  يف تقديرها حيث ي�شعب بخالف �شفات و خوا�ض اجلودة الأ

كاإجراء عملية التحكيم و كثريا ً ما يعزى طعم ورائحة الدب�ض املنتوج اإىل طعم ورائحة الثمرة الطبيعية )التمر( ، وكلما كانت قريبة 

منها كانت عالية اجلودة ونظرا ً اإىل اأن اإنتاج الدب�ض هو عملية ت�شنيع وتتاأثر مكوناتها باحلرارة و احتمالية تكون بع�ض التغريات التي 

تزيد اأو تخف�ض من جودة املنتوج لذلك و بهدف احلفاظ على طعم ورائحة املنتوج و بدرجة م�شابهة اإىل طعم ورائحة الثمرة الطبيعية 

نتاجية و البتعاد عن املعامالت امل�شببة لتكوين املواد غري املرغوبة اأو امل�شببة يف اإزالة املركبات امل�شوؤولة  ، لزم ال�شيطرة على العملية الإ

عن الطعم و الرائحة .

�شباع الرغبة و على  مما �شبق ذكره ندرك باأن م�شتهلكي الدب�ض يربطون لون و طعم ورائحة املنتوج بالثمرة النا�شجة كغذاء طبيعي لإ

خذ بنظر العتبار  �شا�ض عند التفكري يف اإجرات التحويرات هذه فاإنتاج دب�ض حم�شن و مبوا�شفات و نوعية عالية وثابتة ، يلزم الأ هذا الأ

�شافة اإىل الطعم و الرائحة و القوام املقبولة لدى امل�شتهلك و قد اأظهرت  ال�شفات ال�شابقة الذكر من حيث اللون الرائق و الباهت بالإ

الطريقة  باأ�شتخدام  وىل  الأ كانت   ، انتاجيتني  طريقتني  مقارنة  عند  �شناعي  �شبه  نطاق  على  و  الدب�ض  حت�شني  حول  الدرا�شات  اإحدى 

املحورة ) املعاملة النزميية ( وذلك مبعاملة الع�شري باأنزميات املحللة للبكتني و الثانية باملعاملة بالنورة للتخل�ض من معظم ال�شوائب 

غري ال�شكرية من ع�شري التمر بهدف احل�شول على دب�ض مبوا�شفات ثابتة و عالية اجلودة من حيث ال�شفات الفيزيوكيميائية و التقييم 

نزميية جاء  احل�شي املخطط ) خمطط اإنتاج الدب�ض املح�شن ( وقد اأظهرت النتائج كما مبني يف اجلدول )�( باأن الدب�ض املنتج باملعاملة الأ

نزميية ( وحدها ل تكفي للح�شول على دب�ض مبوا�شفات  يف املرتبة الثانية يف التقييم العام ، مما ي�شري اإىل اأن هذه املعاملة ) املعاملة الأ

نزمي – النورة من حيث ال�شفافية و الرائحة و اللون و التي اأمكن ربطها ب�شرورة اإزالة ال�شوائب  جيدة مقارنة بالدب�ض املنتج مبعاملة الأ

�شافة اإىل اأن هذه املعاملة �شاهمت يف اإنتاج و تطور طعم ورائحة جديدة ) قريبة من الكرملة ( حمببة لدى امل�شتهلك  من ع�شري التمر بالإ

العراقي .

 )pH )� اإن ميكانيكية اإزالة ال�شوائب غري ال�شكرية بطريقة النورة تعتمد على مبداأ تر�شيب البكتني ب�شكل بكتات الكال�شيوم عند

خرى اأدى اإىل رفع نقاوة املنتوج  �ض الهيدروجيني اإىل � ان تر�شيب البكتني و املواد الغروية الأ و تكون ال�شبكة الزغبية عند خف�ض الأ

و خف�ض لزوجة الع�شري لهذا لزمت ال�شرورة من رفع لزوجة الدب�ض املنتج اإىل درجة تركيز �0 برك�ض لرفع قوام املنتوج و حمايته من 

التلف امليكروبي 

جانب  غلى  الدب�ض  نوعية  حت�شني  و  ا�شتخال�ض  كفاءة  رفع  بخ�شو�ض  م�شتمرة  بحوث  و  درا�شات  هناك  اأن  اإىل  �شارة  الإ لزم  اأخريا 

اإمكانيات ادخالها يف بع�ض ال�شناعات التحويلية ، ل�شيما اإنتاج الدب�ض �شريتفع يف ال�شنوات القادمة . 

جدول )�( ال�شفات الفيزيوكيمياوية 

نزميية ال�شفة  املعاملة بالنورة املعاملة الأ

�0.���.��ال�شكريات املختزلة 
�0�0املواد الذائبة الكلية )برك�ض(

��0.���0.0البكتني الذائب 
بويزاللزوجة )عند برك�ض�0درجة (  �شنتي  بويز�00  �شنتي   ��0

)iCUMsa( ���0اللون بوحدة����
�.���.��النقاوة 

الوحدات امل�شتخدمة يف اإنتاج املركزات ال�شكرية 

تعترب �شناعة الدب�ض و ال�شكر ال�شائل من اأهم ال�شناعات التحويلية لتمور الزهدي ، و ت�شتخدم يف ذلك طرق و خطوات خمتلفة تعامل 

نتاج باختالف نوع  �شواق حيث تختلف و حدات الإ اأن يتم حتويلها اإىل منتوج متكامل يطرح اإىل الأ بها التمور من حلظة ا�شتالمها اإىل 

املنتوج و باختالف العمليات املت�شمنة يف العمليات الت�شنيعية و اإن اختالف هذه الوحدات يتطلب لها اي�شا ً و حدات تكميلية مبوا�شفات 

معينة تتالئم مع طبيعة املادة اخلام و معامالت املنتوج حتى حلظة الت�شويق و قبل البدء يف حتديد الوحدات الت�شنيعية اخلا�شة بهذه 

قت�شادي لها . �شارة اإىل العوامل التي توؤدي اإىل جناح هذه ال�شناعة ومبا يحقق املردود الإ ال�شناعة يلزم الإ

. امل�شنع  تكامل  و  نوع   �-

. ولية  الأ املادة  توفر   �-

. العاملة  يدي  الأ توفر   �-

. ال�شوق  حاجة   �-

. املتاحة  اخلربات   �-

. املناخ  و  اجلو  ظروف   �-
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ونظرا ً لتوفر جميع العوامل ال�شابقة الذكر ، لذا فاإن جناح هذه ال�شناعات التحويلية اأمر متحقق يف اأي دولة منتجة للتمور  .

جهزة و يف �شناعة مركزات التمور و التي ميكن تق�شيمها اإىل :  دوات والأ �شارة اإىل اأن املعادن امل�شتعملة من الأ وتلزم الإ

�. الوحدات التي تكون �شطوحها بتما�ض مبا�شر مع الع�شري اأو املركزات الناجتة و يجب اأن تكون مبوا�شفات جيدة و ل توؤثر على 
. Food grade نوعية املنتوج و ل ت�شيف اإليه اأية مواد عن طريق التفاعل اأو التاكل

. اأعاله  املذكورة يف )�(  املوا�شفات  اأن تكون بذات  ال�شروري  لي�ض من  التي  و  املنتوج  بتما�ض مبا�شر مع  التي ل تكون  الوحدات   .�
علية فاإن املادة املراد ت�شنيعها يف جهاز ما عامل مهم يجب اأخذه بنظر العتبار ، ل �شيما و اأن بع�ض العمليات لها تاأثري على املعادن اأو 

جهزة و املعدات امل�شتخدمة يف هذه ال�شناعة مبا ياأتي :  بالعك�ض ، ومن هذا يجب اأن تت�شف الأ

. للتفاعل   قابلة  وغري  للذوبان  قابلة  غري  و  �شامة  غري  املركزات  و  الع�شائر  مع  بتما�ض  التي  جزاء  الأ تكون  اأن   �-

. للتاآكل  �شديدة  مقاومة  لها   �-

. التنظيف  �شهلة  تكون  اأن   �-

. قوية  تكون  اأن   �-

. احلراري  للنقل  جيدة  قابلية  لها   �-

. الثمن  ورخي�شة  جيد  مبظهر  تكون  اأن   �-

الوحدات الت�شنيعية يف معمل مركزات التمور 

. التجني�ض  و  اخللط  وحدات   .�
. ت�شمل  و  الف�شل  وحدات   .�

. القماع  و  النوى  نزع  اأجهزة   .�
. املخلخل  ال�شغط  حتت  الرت�شيح  اأجهزة   .�

. ال�شاغط  الرت�شيح  اأجهزة   .�
. اليوين  التبادل  وحدات   .�

 ) الرتكيز  وحدات   ( التكثيف  و  التبخري  وحدات   .�
وهنالك وحدات مكملة اإىل الوحدات ال�شابقة الذكر وهي : 

. الكهربائية  الطاقة  توليد  وحدة   �-

.  ) البخاري  املرجل   ( البخار  توليد  وحدة   �-

. البارد  املاء  جتهيز  وحدات   �-

. لل�شناعة  ال�شالح  املاء  جتهيز  حمطة   �-

. الف�شالت  معاملة  وحدات   �-

. امل�شنع  ومعدات  اأجهزة  �شيانة  وحدات   �-

ويالحظ من التدقيق يف هذه الوحدات وجود وحدات �شخ كهربائية داخل اأي وحدة منها ، لذا يلزم حتديد ال�شفات اجليدة للم�شخات 

الكهربائية مبايلي : 

. املطلوبة  الوحدة  اإدارة  على  القدرة  للم�شخة  يكون  اأن   �-

. منظم  ب�شل  احلركة  حتمل  على  بقدرتها  امل�شخة  احتفاظ   �-

. العمل  ظروف  جميع  امل�شخة  تقاوم  اأن  يجب   �-

. ال�شيانة  و�شهلة  الثمن  رخي�شة  تكون  اأن   �-

الت�شنيعية  للوحدات  عام  �شف  و  يلي  فيما  و  التلف  اإىل  تعر�شها  قد  التي  الظروف  جميع  من  حممية  امل�شخة  تكون  اأن   �-

امل�شتخدمة يف �شناعة التمور .

التجني�ض  اأو  املزج  وحدات   �-

ولية  الأ املادة  مظهرها  يف  ت�شابه  ل  جديدة  مادة  على  احل�شول  اأو  املادة  لنف�ض  متجان�ض  مزج  على  احل�شول  يف  املزج  عملية  تفيد 

امل�شتعملة ، بفعل مزج و تداخل اأجزاء مواد خمتلفة مع بع�شها .

وتتم عملية املزج بوا�شطة مازجات خا�شة مزودة مبحرك كهربائي و بقوة معينة تتوقف على �شفات املواد املراد مزجها ، ومن اأهم 

هذه الوحدات امل�شتخدمة يف �شناعة الدب�ض و ال�شكر ال�شائل .

املادة  ت�شغري  على  تعمل  التي  و  ال�شرعة  العالية  التقطيع  ب�شكاكني  مزودة  خالطات  لها  وت�شتخدم   : ال�شلبة  املواد  مزج  اأجهزة   .�
ولية ) التمر ( اإىل قطع �شغرية احلجم و بوجود املاء ، وقد ي�شتخدم اخلالط احللزوين ذو الت�شال يف هذه العملية . الأ
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 : ال�شوائل  مزج  اأجهزة   .�
. العالية  اللزوجة  ذات   .�

. املعتدلة  و  الواطئة  اللزوجة  ذات   .�
ت�شتعمل يف ال�شكريات التمور ) يف الغالب ( اأجهزة حتريك املواد ال�شائلة ، و تعتمد �شرعة عملية املزج على الغر�ض املطلوب ، ففي 

نزميية فيلزم له اخللط الواطئ ، اأما يف معامالت اأخرى كاملعاملة بالنورة  حالة نوع الع�شري ب�شورة مالط )slurry( اأو اأثناء املعاملة الأ

فيلزم له اخللط العايل مع جتنب تكون الرغوة .

جهزة :  وت�شتعمل ثالثة اأنواع من هذه الأ

. بطيئة  ب�شرعة  تدور  و  ن�شلني  من  نهايتها  تتاألف  التي  و  املراوح  ذات  خلط  اأجهزة   �-

 ، دورانية  حركتها  وتكون   ، احلركة  �شريعة  اأن�شال  اأربع  ذات  �شغرية  مراوح  من  تتاألف  حيث  الرتبينية  الدوارة  خلط  اأجهزة   �-

ن�شال وكذلك الت�شادم مع ال�شائل اأثناء احلركة . فتعر�ض الع�شري ‘ىل نوعني من التاأثري وهما احلركة على الأ

الف�شل  وحدات   )�
يق�شد بالف�شل ، اإزالة بع�ض مكونات التمور ) ذائبة اأو غري ذائبة ( غري املرغوب يف املنتوج النهائي ، اأن ف�شل بع�ض املواد العالقة من 

ع�شري التمر اأما اأن يكون كليا ً اأو جزئيا ً ، وهذا يتوقف على نوع املنتوج ، وت�شمل عمليات الف�شل يف ت�شنيع �شكريات التمور ما ياأتي : 

قماع  الأ و  النوى  نزع  وحدة   �-

قماع من املالط )slurry( بفعل القوة الطاردة عن املركز املتولدة عن احلركة الدائرية للن�شل )الذي يكون على  تف�شل النوى و الأ

املكونات  الع�شري مع بع�ض  العملية مبرور  ، وتتم  �شفل  املرتبط مبحرك كهربائي ) م�شدر الطاقة احلركية ( من الأ و   ) U �شكل حرف 

قماع ( ف�شوف تف�شل  �شطوانة اخلارجية خلروج الع�شري املرت�شح ، اأما املواد ال�شلبة ) النوى و الأ العالقة ، عرب م�شفى ا�شطواين اإىل الإ

جهزة لف�شل املواد  على و خروجه من فتحة طرح املواد ال�شلبة ، ت�شتعمل هذه الأ �شطدام هذه املواد مع اأن�شال اجلهاز اإىل الأ نتيجة لأ

طاقته  ح�شب  و  املرت�شح  الع�شري  مع  الداخل  املالط  كميات  تنظيم  حالة  يف  م�شتمر  �شكل  على  اأو  دفعات  �شكل  على  ال�شائل  من  ال�شلبة 

الت�شميمية .

الرت�شيح  اأجهزة   �-

جزاء العالقة يف الع�شري بفعل مرور املادة على �شطح مر�شح ذي  تعرف عملية الرت�شيح باأنها العملية التي التي بوا�شطتها ميكن اإزالة الأ

م�شامات معينة لل�شماح خلروج الع�شري املرت�شح وترتاكم املواد العالقة على �شطح املر�شح ، وهنالك نوعني من عمليات الرت�شيح هما : 

 : التفريغ  حتت  الرت�شيح   )�
جزاء العالقة يف الع�شري بفعل مرور املادة على �شطح املر�شح ذي  تعرف عملية الرت�شيح باأنها العملية التي بوا�شطتها ميكن اإزالة الأ

م�شامات معينة لل�شماح خلروج الع�شري املرت�شح و ترتاكم املواد على �شطح املر�شح ، وهنالك نوعني من عمليات الرت�شيح هما : 

فقية اأو املر�شحات الدوارة ، وتتم عملية الرت�شيح ب�شحب الع�شري من  اأ( الرت�شيح حتت التفريغ : وي�شتعمل لهذا الغر�ض املر�شحات الأ

خالل �شطح املر�شح ) القما�ض ( الذي ميتاز بوجود م�شامات معينة نتيجة حدوث التخلخل يف ال�شغط بني اأ�شفل طبقة الكيك ) املر�شو�شة 

على �شطح القما�ض و اأعلى �شطح طبقة الكيك ) عند ال�شغط اجلوي ( ، واأن معدل الرت�شيح خالل هذه العملية يتوقف على عدة اأمور 

اأهمها : 

. املر�شح  جهتي  بني  ال�شغط  فرق   �-

.  ) البثل   ( الكيك  بطبقة  ال�شطحية  امل�شاحة   �-

. الكيك  اأو  املالط  لزوجة   �-

. املالط  من  ال�شغرية  الدقائق  بع�ض  و  الع�شري  زالة  لإ نتيجة  املتكونة   ) البثل   ( الكيك  طبقة  مقاومة   �-
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املراجع العلمية 

الثانية(  الطبعة   ( جتارتها  و  و�شناعتها  زراعتها  يف  واجلديد  حا�شرها  و  – ما�شيها  التمر  نخلة   )  ����  ( اجلبار  عبد  البكر   .�
مطبعة الوطن – بريوت لبنان.

. بغداد  جامعة   / ال�شكري  التمر  نخلة  لزهرة  اجليني  التطور  و  التمور  درا�شة   )  ����  ( ر�شتم  اأديبة  الباجالين   .�
. املتحدة  العربية  مارات  الأ جامعة  – مطبوعات  العني  مطبعة  التمر  نخيل   )  ����  ( حممد  جا�شم  حمد  اجلبوري   .�

 . العربية  مارات  الإ  / ظبي  اأبو  بلدية   /  �00� النخيل  خدمة  عمليات   . علي  اإ�شماعيل  احلو�شني   .�
. التمور  و  النخيل  لتمور  قليمي  الإ امل�شروع  التمر   و  النخيل  اآفات   ���� اآخرون   و  �شالح  حيدر  احليدري   .�

العربي  حتاد  الإ  . العامة  مانة  الأ ال�شليلوزية  منتجات  و  التمور  ت�شنيع   ���� احمد  عارف  املنعم  عبد  و  خالد  ح�شن  العكيدي   .�
لل�شناعات الغذائية ، بغداد ، العراق .

. العراق   بغداد  التمر  نخلة   ���� خالد  ح�سن  العكيدي   .�
. والتوزيع  للن�شر  زهران  دار  الت�شنيع   و  الزراعة  تقنية  و  علم  التمر  نخلة   �000 خالد  ح�سن  العكيدي   .�

  Fao الدولية  الزراعة  و  الغذاء  – منظمة  التمور  حلويات   ���� خالد  ح�سن  العكيدي   .�
حتاد العربي لل�شناعات  – الغذاء و مكوناته و طرق حفظه ، الأ ول  – املجلد الأ ���� مو�شوعة الغذاء  �0. العكيدي ح�سن خالد 

الغذائية – جامعة الدول العربية  .

اأنتاج التمور يف العاملني العربي  ���� ( زراعة النخيل و  اإيل )  اأمني و  ��. احمد فتحي ح�شني ، حممد �شعيد القحطاين ويو�شف 
�شالمي . مطبعة عني �شم�ض القاهرة . والإ

  Fao اإفريقيا  �شمال  و  دنى  الأ ال�شرق  يف  التمور  و  النخيل  اإمرا�ض   ���� حممد  اجلربى   .��
 . اإفريقيا  و�شمال  دنى  الأ لل�شرق  التمور  و  النخيل  لبحوث  قليمي  الإ املركز   / النخيل  اأمرا�ض  عن  تقرير  حممد  اجلربى   .��

. تون�ض   / النخيل  وقاية  و  اإمرا�ض  يف  التدريبية  الدورة   ���� حممد  اجلربى   .��
كثار و الرعاية الفنية لنخيل التمر / جامعة امللك  �000 ( الإ ��. اجلربى على حممد كامل ، عبد الرحمن بن �شالح الوا�شل ) 

�شعود فرع الق�شيم .

الن�شبي / جملة  اأخل�شراوي و حتديد فرتة اخلمول  الفريياوية يف ثمار  التغيريات  ( بع�ض   ����  ( النون  ذا  اآمنه  ��. اجلراح / 
نخلة التمر العدد ) � ( املجلد ) � ( �ض �� – �� .

. الب�شرة  جامعة  مطبعة  التمر  نخلة  مورفولوجي  وت�شريح  مثلجة   ���0 جعفر  عبا�ض  مري  الأ و  ح�شن  جبار  األنعيمي   .��
. الزراعية  ح�شاءات  لالإ ال�شنوية  الكتب   Fao ( ����  ( الزراعة  و  غذية  لالأ العاملية  املنظمة   .��

التون�شية  – اجلمهورية  النخيل  تطوير  و  بحوث  �شبكة  يف  امل�شاركة  الدول  لدى  اجلارية  النخيل  بحوث  حول  العلمية  الندوة   .��
.) اأك�شاد   (  ����

دم�شق  النبات  ن�شجة  الأ زراعة  تقيات  بوا�شطة  النخيل  اإكثار   ���� جيه  و  خليل  املعري   .�0
.) اأك�شاد   ( القاحلة  را�شي  الأ و  اجلاقة  املناطق  للدرا�شات  العربي  املركز   )  �000  ( اأفاق  و  تقنيات  النخيل   .��

ردنية. الأ الزراعيني  املهند�شني  نقابة   )  �00�  ( ن�شجة  الأ لزراعة  التدريبية  الدورة   .��
ردنية. الأ الزراعيني  املهند�شني  نقابه   )  �00�  ( الزراعي  ر�شاد  لالإ التدريبية  الدورة   .��

التمر. نخيل  اأ�شناف  يف  اللقاح  حبوب  حيوية  اختبار   ���� �شليمان  عاطف  عبا�ض،  ال�شالح   .��
يف  التمر  نخيل   ���� ال�شعيدي  وليد   ، األعامودي  على   ، اهلل  عو�ض  حممد   ، �شبانه  ح�شن   ، خلفان  حممد  را�شد   ، يقي  ال�شر   .��

مارات العربية املتحدة . مارات العربية املتحدة / مطبعة املنظمة العربية للتنمية الزراعية / دولة الأ دولة الأ

وزارة   / املتحدة  العربية  مارات  الأ دولة  يف  التمر  انتاج  و  النخيل   )  �000  ( �شبانه  ح�شن   ، خلفان  حممد  را�شد  يقي  ال�شر   .��
مارات . الزراعة و الرثوة ال�شمكية دولة الأ

للنخيل  العلمية  ندوة   / الن�شيجية  بالطرق  النخيل  كثار  لإ كاأع�شاء  الزهرية  ن�شجة  الأ – ا�شتخدام   ���� اأبجمان  العربي   .��
/ مراك�ض .

. الح�شاء   / في�شل  امللك  جامعة  الثالثة  و  الثانية  و  وىل  الأ النخيل  ندوات  اإ�شدارات   .��
. املتحدة  العربية  مارات  الأ دولة   / ال�شمكية  الرثوة  و  الزراعة  وزارة   / النخيل  حل�شرة  ر�شادية  الإ الن�شرة   .��

. الها�شمية  ردنية  الأ اململكة  الزراعة  وزارة   / النخيل  حل�شرة  ر�شادية  الإ الن�شرة   .�0
. روما  املتحدة  مم  لالأ الزراعة  و  غذية  الأ منظمة   ���� وقايتها  و  التمور  اإنتاج   .��

الدورة  الفتية  وراق  الأ قواعد  يف  الكائنة  املر�شتيمية  املناطق  با�شتخدام  التمر  لنخيل  ال�شريع  التكاثر   ���� بو�شانني   .��
دنى و �شمال اأفريقيا . قليمي لبحوث النخيل و التمور لل�شرق الأ التدريبية مراك�ض / مركز الإ

��. جا�شم عبا�ض مهدي ���� تاأثر حبوب اللقاح على موعد الن�شج و �شفات الثمار ل�شنفي اأخل�شراوي و املكتوم / جامعة بغداد 
ر�شالة ماج�شتري .
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. بغداد   / الثاين  العلمي  املوؤمتر   / النخيل  فحل  زهار  لأ املورفولوجية  الدرا�شات   ���� رحيم  اللطيف  عبد  ح�شن   .��
البحوث  جملة   / النخيل  وقاية  و  النخيل  نبتة  يف  التدريبية  الدورة  النخيل  ب�شاتني  اإن�شاء   ���0 حممد  حامد  ح�شني   .��

الزراعية و املوارد املائية بغداد – العراق .

النخيل  ثمار  كمية  و  نوعية  على  للتلقيح  خمتلفة  طرق  تاأثر   ���� العطار  �شلمان  و�شهى  بدر  �شالح   ، احمد  فرعون   ، ح�شن   .��
/ جملة البحوث الزراعية و املوارد املائية بغداد – العراق .

جامعة   / ماج�شتري  ر�شالة   / التمر  نخلة  ثمار  وخوا�ض  حا�شل  و  عقد  على  التلقيح  طرق  تاأثري   ���� ح�شن  حمزة  حمود   .��
بغداد .

التطلعات   ، املعوقات  الراهن،  الو�شع  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دولة  يف  التمر  نخيل   /  �00� اإبراهيم  حممد  علي  حلمي   .��
امل�شتقبلية .

. اأفريقيا  �شمال  و  دنى  الأ لل�شرق  التمور  و  النخيل  لبحوث  قليمي  الإ املركز   ���� –  ���� البحوث  خال�شات   .��
وزارة   / ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  التمور  و  النخيل   ���� ال�شامل  اإبراهيم  حممد  و  جوانه  زيني  حممد   ، طاهر  خليفة   .�0

الزراعة و املياه .

 / النخيل  لقاح  حلبوب  حاملني  ال�شكروز  حملول  و  القمح  دقيق  ا�شتعمال   ���� ال�شعوان  املح�شن  وعبد  الرحمن  عبد   ، خليل   .��
وىل ( اململكة العربية ال�شعودية  بدورة النخيل الأ

قليمي لبحوث النخيل و التمور يف ال�شرق الدنى  ��. خريي حممد على ���� اإكثار النخيل ن�شرة اإر�شادية رقم ) � ( امل�شروع الأ
و �شمال اإفريقيا .

العربية  للجمهورية   / الزراعة  وزارة  ن�شريات   / الزراعية  الرتبة  يف  الدوبال  و  الع�شوية  املــادة  دور   / خليفة  خلف   .��
ال�شعودية.

���� التمر غذاء و �شحة )) درا�شة على املكونات الكيميائية للتمر / طبيعتها و طرق التغذية  ��. �شامل بن �شوميان ال�شوميان 
و الفوائد / جامعة امللك �شعود .

. القاهرة  ن�شر  – مديرية  التوزيع  و  للن�شر  الطالئع  – دار  التمور  و  النخيل  – مو�شوعة   �000 الفتاح  عبد  اأحمد  �شحاتة   .��
 / البلح  لنخيل  الدويل  املوؤمتر  النخيل  ل�شجار  املدمرة  احلمراء  النخيل  �شو�شة  ح�شرة   ���� اأحمد  رم�شان  حممد  �شالح   .��

جامعة اأ�شيوط – م�شر 

اإعداد و  ، الندوة القومية حول  فات الثمار  ���� املكافحة املتكاملة لأ اإبراهيم و احلمادي عبد العظيم  ��. عبد املجيد ، حممد 
ا�شتخدام احلزم النقية لتح�شني النخل / البحرين .

��. علي قمحي ح�شن اأحمد �000 تقنيات ما بعد اجلني ندوة ا�شتخدام التقنيات احلديثة يف تطوير اإنتاجية النخيل يف الوطن 
مارات العربية املتحدة . العربي الأ

بعد  ما  تقانات  حول  التدريبية  الدورة   / النخيل  تطور  و  البحوث  �شبكة  عام  تن�شيق   )  �000  ( عثمان  احمد  حممد  عو�ض   .��
مارات العربية املتحدة . جني التمور – را�ض اخليمة – الأ

اخليمة  راأ�ــض   – التمور  جني  بعد  ما  تقانات  حول  التدريبية  الــدورة   /  �000 احلمادي  م�شطفى  حممد  العظيم  عبد   .�0
. النخلة  راأ�ض  خدمة  عمليات   / املتحدة  العربية  مارات  – الأ

و  املناطق احلاجة  لدرا�شة  العربي  املركز   / التمر  نخيل  لعذوق  الغاية  و  الثمار  و خف  – التلقيح  اأحمد عثمان  ��. عو�ض حممد 
را�شي القاحلة / ن�شره اإر�شادية ) � ( . الأ

را�شي القاحلة – ن�شره اإر�شادية  ��. عو�ض حممد احمد عثمان – اإكثار نخيل التمر / املركز العربي لدرا�شة املناطق اجلافة و الأ
. ) � (

ال�شنة. و  القران  يف  العلمي  عجاز  الأ مو�شوعة  �شعيد  حممد  البا�شط  عبد   .��
. ال�شعودية  العربية  اململكة   / جدة  الطبية  وفوائده  التمر  املعجزات،  �شجرة   ���� حممد  عزت  حممد  الفدا  اأبو  عارف   .��

 / الب�شاتني  ن�شخة   / ال�شجرة  باأ�شبوع  خا�شة  ن�شره   / البلح  نخيل   ���� �شنبل  م�شطفى  وهاين  حممود  زيد  اأبو  اهلل  عطا   .��
جامعة امللك �شعود .

��. ع�شكر احمد عبد املنعم، نبيل على عبد ال�شالم ���� العالج بالتمر و الرطب �شحة نف�شية، حيوية جن�شية ، قوة ج�شمانية 
، دار الطالئع للن�شر و التوزيع ، القاهرة .

الكويت.  / ال�شيا�شة  دار  مطابع  العملي  النخيل   ���0 على  ح�شام  غالب   .��
اأبو  بلدية  دائرة   / التمر  لنخلة  الت�شريحي  الرتكيب  و  املورفولوجي  الو�شف  و  النباتي  الت�شنيف   �00� علي  ح�شام  غالب   .��

ظبي .

الندوة   / الن�شيجية  بالطرق  اإكثارها  عند  النخيل  اأن�شجة  يف  الزجاجية  الظاهرة  تاأثري  درا�شة   ���� البوجرفاوي  حممد   .��
العلمية لبحوث النخيل مراك�ض .

اإر�شادية  ن�شرة  البلح  نخيل  �شجرة  �شوريا   / الزراعية  ال�شوؤون  مديرية   / البابا  منذر  حممد   .�0



���

نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

���� علم ب�شاتني الفاكهة اجلزء  ��. مكي، حممود بن عبد النبي ، حمودة اأحمد حممد حممود ، ال�شربى ، على بن �شامل ر�شاد 
ول �شلطنه عمان ��� . الثاين نخلة التمر املجلد الأ

ال�شيخ. الهادي  عبد  حممد   /  �00� ال�شنة  و  القران  يف  العلمي  عجاز  الأ مو�شوعة   .��
�شعود امللك  – جامعة  العلوم  – كلية  التمر  نخلة  احيائية   ���� الوهيبي  حمد  بن  حممد   .��
. ال�شمكية  الرثوة  و  الزراعة  وزارة   / النخيل  اأفات   / الزراعية  للمعلومات  مارات  الأ مركز   .��

. ال�شمكية  الرثوة  و  الزراعة  وزارة   / الفطرية  النخيل  اأمرا�ض   / الزراعية  للمعلومات  مارات  الأ مركز   .��
جامعة   / احلمراء  النخيل  �شو�شة   �00� م�شطفى  حممود  النور  اأبو  و  ال�شالم  عبد  اأحمد   ، خمي�ض   ، الغني  عبد  وليد  كعكة   .��

مارات العربية املتحدة . الأ

. املتحدة  العربية  مارات  الأ جامعة   / للمبيدات  الفعال  و  من  الآ ال�شتخدام   �00� الغني  عبد  وليد  كعكة   .��
. القاهرة  الرطب  و  بالتمر  العالج   ���� على  نبيل   .��

. ال�شورية  العربية  اجلمهورية  الزراعة  وزارة   / الزراعة  و  للرتبه  اهميتها  و  الع�شوية  �شمدة  الأ كيوان  حممد  كنج،  يو�شف   .��

. بوكرحوباين  اإبراهيم  علي  الدكتور  ترجمة  �شعود  امللك  جامعة   )�000  ( غذية  الأ ت�شنيع  لهند�شة  العلمي  الدليل   .�0
الدكتور   ، اإبراهيم بوكر حوباين  الدكتور علي بن  �شعود ترجمة  امللك  التمور )��00( جامعة  ��. تطبيقات هند�شية يف ت�شنيع 

عبد الرحمن بن عبد العزيز احلتوي .

�شعود  امللك  جامعة   / ع�شريى  معلوي  حممد  بن  احل�شني   / التمور  ت�شنيع  يف  البثق  عمليات  تطبيقات   .��
و�شط  الأ ال�شرق  جريدة   / علوم   / العمر  طويل  م�شحوق  اإىل  يتحول  التمر   .��

جنبية  املراجع الأ
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قالوا يف النخيل و التمور

بدان  الأ يف  وال�شحة  وطان                      الأ يف  من  الأ  )�
خطار  الأ تزيل  الفطار                            متور   )�

ال�شحراء  خبز  التمور   )�
امل�شافر  وزاد  الفقري  و  الغني  غذاء  التمور   )�

اله�شم  �شهلة  التمور   )�
الهظمي  للجهاز  مهم  ملني  التمور   )�

ال�شموم  �شد  التمور   )�
نخلة  مليون   ��0 من  اأكرث  يرتاوح  العامل  نخيل  عدد   )�

العربي  بالوطن  ان  العامل  من  التمور  اأنتاج  % من   ��  )�
ب�شيطة  % �شكريات   �0 –  �0 على  التمور  حتتوي   )�0

معاء  الأ حلركة  مفيده  وهي  الياف  غم   �.� على  حتتوي  التمور   )��
معادن   ، فيتامينات   ، �شكريات  من  يحتوي  ملا  غذائي  منجم  التمور  تعترب   )��

للطاقة  مهم  م�شدر  التمور  تعترب   )��
حرارية  �سعرة   ���0 مينحنا  التمور  من  الواحد  كغم   �  )��

الدم  �شغط  اإرتفاع  من  الوقاية  يف  املفيدة  و  البوتا�شيوم  بعن�شر  غنية  التمور   )��
 C فيتامني   ، رايبوفالمن   ، ثيامني   ،  a  ، B فيتامني  بـ  بعن�شر  غنية  التمور   )��

الطعم  لذيذة   )��
ثمنه  رخ�ض   )��

اأميني  حام�ض   �� التمر  يف  يوجد   )��
النحافه  غذاء  فهي  بالدهون  الفقرية  الغذائيه  املواد  من  التمر   )�0

امل�شتقبل  و  واحلا�شر  القدمي  الزمن  يف  قت�شادية  الأ ال�شعبية  غذيه  الأ من  التمر   )��
الرتبة  ملوحة  ارتفاع   ، احلرارة  �شدة   ، املاء  – ندرة  القا�شية  الظروف  تتحمل  النخلة  و   )��

ال�شنة  مدار  على  ثمارها  حفظ  �شهواة   )��
وتداوله  تناوله  �شهولة   )��

 ) احلديد  على  حتوئه  لأ  ( الدم  لفقر  عالج   )��
 ) املغني�شيوم  على  حتوائه  لأ ال�شرطان  مر�ض  �شد  مناعه  يعطي   )��

  )  Ca + p  ( وال�شنان  للعظام  مقوي   )��
  a – فيتامني  الب�شر  يقوي   )��

ال�شمعية  الع�شاب  يقوي   )��
 B ، V.ta على  حتوائه  لأ ع�شاب  الأ يهدى   )�0

ظافر  الأ تك�شر  و  اجللد  وجفاف  ال�شفاه  ت�شقق  و  الريقان  و  الكبد  ملر�ض  عالج  يعد   )��
 K ، Ca القلوية  مالح  الأ على  حتوائة  لأ  ( املعدة  يف  احلمو�شه  يعادل  التمر   )��

الكربوهيدرات  على  حتوائه  لآ النمو  و  الطاقة  طفال  الأ مينح   )��
�شمك  كغم   � يعطيه  ما  اأ�شعاف  ثالث  يعطي  التمر  من  كغم   �  )��

حلم  كغم   � لــ  احلرارية  القيمه  نف�ض  يعطي  التمر  من  كغم   �  )��
الزبده  اأو  ال�شمك  زيت  يف  ن�شبته  تعادل  عالية  وبكمية     a فيتامني  على  يحتوى  التمر   )��

a ) عامل النمو (  فيتامني  لتواجد  طفال  الأ وزن  زيادة  يف  ي�شاعد  التمر   )��
. العينية  الكرة  جحوظ  ومينع  بريقها  يف  ويزيد   a فيتامني  على  حتوائة  لأ العني  رطوبة  حفظ  يف  ي�شاعد  التمر   )��

النفو�ض  على  الدعم  و  ال�شكينة  ت�شفي  التمور   )��
. ال�شعف  و  لتهاب  الأ من  حفظها  و  معاء  الأ ترطيب  على  ت�شاعد  التمور   )�0

اجلن�شية   اخلاليا  لتجديد  الالزم    a فيتامني  من  عاليـــــــــــة  كمية  على  حتتوي  التمور   )��
       ) احليوانات املنوية و البوي�شات ( .

و  املنوي  ال�شائل  يف  يدخل  الذي  و  املهم  ارجنني  ميني  الأ احلام�ض  على  التمر  يحتوي   )��
      �شائل غدة الربو�شتات .

�شائل  و  املنوي  ال�شائل  مكونات  اأحد  هو  و  الفو�شفور  عن�شر  على  حتتوي  التمور   )��
      الربو�شتات و الذي يزيد من القوة اجلن�شية .

 ��� بلح  العذق  يف  ال�شماريخ  عدد   )��
مم   � �شمكة  و  مم   �.� عر�شه  و  �شم   �� الواحد  ال�شمروخ  طول   )��

�شم   �� الواحد  بال�شمروخ  زهار  بالأ امل�شغولة  امل�شافة   )��
زهرة   �� فيه  زهار  الأ عدد   )��



���

نخلة التمر  - �شيدة ال�شجر ودّرة الثمر

مفردات بع�ض امل�شطلحات العامية و امل�شتعملة يف الدول املنتجة للتمور

متر ال�شهريز  وهو التمر ال�شغري الرديء الوتكي 

القدرة من التمر اأي القطعة اليلة 

دقيق بلنب ومتر الحبية 

كرث �شعفها فهي اثيثة اثت النخلة 

غري�ض  ما ين�شق عنه الطلع الأ

هان  العرجون الأ

بار  الفحل الأ

لقاح اأو ما يلقح به ابور 

نثى البر  التلقيح ، ان ت�شرب �شمراخ الفحل يف اأغري�ض الأ

التمر احل�شف املئوف 

التمر يف ) املغرب ( ابلوح 

متر ال�شنف احلالوي اجلاف من جهة القمع اأبو خ�شيم 

وىل من ثمرة التمر يف م�شقط ) ُعمان (انكريز  ) حبابوك ( املرحلة الأ

الطول البا�شقان 

بل األب�شي�شة  كل ما خلطته بغريه و منه نوى التمر و ال�شعري يعلف به الإ

اأكل التمر و الزبد الربيكة 

ف�شيلة النخلة التي ا�شتغنت عن اأمها البتيلة 

ورق اأو ق�شر النخلالبزمي 

�شجرة التمر النخلة 

ت�شغري النخلة النخيلة 

متر رديء ) غري ملقح ( ال�شي�ض 

املنجل امل�شرم 

املنجل الذي يقطف فيه املقطف 

اخل�شب ال�شغيغ 

اأ�شولها املفرد ) العجز ( اأعجاز النخل 

النخلة بحملها العذق 

من النخل : كالعنقود من العنب العذق 

ر�ض ال�شبخة الهواكه  الأ

املكان الذي ل �شجر فيه و ل بناء الرباح 

ال�شهل املرتفع الوا�شع البقاع 

النوى ، التمر الياب�ض اجلرام 

ما يتناثر من التمر الفا�شد اأو ق�شوره اأو اأقماعه احل�شافة 

الب�شتان احل�ض 

اأقتلع احتفن 

الذرة النواة 

جزء التمرة الذي يحتل اخدود النواة طول ) اح�شل النخيل ( �شار بلحه ) ح�شال ( الفتيل 

اإ�شابة ال�شنف حالوي مبر�ض اأبو خ�شيم اخلفيف اأبو نقطة 

للتمر املح�شو باللوز امللوز 

�شفر اأ�شقر  حمر و الأ لون ياأخذ من الأ
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اأغرب يف بيا�ض اأ�شهل 

فيه حمرة اأو �شقرة اأ�شهب و اأ�شهب 

ول كل �شيء من الباكورة البدري  البكرية لأ

طعام من متر و�شمن و دقيق اخلي�ض 

النواة العجمة

النوفة ، الق�شرة التي على النواة التطمري 

اإذا كرث اخلو�ض و عر�ض ال�شفيف 

الف�شيل ، اجلثيث النبل 

و الثبيتة الف�شيلة 

اأول اأ�شماء الف�شيلة الفري�ض 

�شاق النخلة اجلذع 

الف�شيلة يف اجلذع و اجلمع الرواكب الراكب 

الغليظة ال�شاق ال�شوقاء 

اإذا حملت و هي �شغرية و اجلمع الهواجن الهاجن 

املرقاة التبلية 

النخلة الطويلة ، البا�شقة ال�شماء 

اإذا اجنردت النخلة و�شل�شت اأي وقع كربها القرواح 

الذي ي�شرب املاء �شقيا ال�شيح 

النخل الق�شار اجلعل 

الق�شار من النخيل و الواحدة جعرور اجلعارير 

اخلوايف : ال�شطب و الواحدة �شعفة ، جريدة العراهن 

اأ�شول ال�شعف العرا�ض و الواحد كرنافة الكرانيف 

اجلريد : ال�شطب و الواحدة �شعفة ، جريدة ال�شعف 

الكرنافة العري�شة التي تيب�ض و ت�شري مثل الكتف الكرنة 

ال�شحمة ، اجلبذة اجلمارة 

وعاء الطلعة اأي ق�شرها الكافور 

الكافور اإذا ان�شدع عن ال�شماريخ و هي بي�ض ال�شاحك 

بار الفحال  الآ

طحني �شمراخ الغبار ال�شواح 

اأن تنف�ض يتطري الغبار النبغ 

جمار  اإذا فرغ النا�ض من اللقاح ، يقال اأجمر النا�ض اأي فرغو من التلقيح الإ

النخل امل�شطر امل�شطف 

داء ي�شيب البلح فينتف�ض ) اخلمرية ( الق�شام 

التمر الذي يكون مثل احل�شف ال�سراد 

البلح ال�شيابة 

اأول �شقية بعد التلقيح العفر 

ال�شعفة اخل�شراء ال�شطبة 

اإذا و�شع الب�شر على العذق العمق 

اإذا �شقق الب�شر و �شم�ض ال�شيف 

الذي قد ن�شد يف جرة و ن�شح عليه املاء التمر الربيد

التمر الذي يلتزق بع�شه ببع�ض ال�شفيل 

طلع النخيل يف لهجة اأهل جنران و اليمامة ال�شباب 
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الفحل ال�شم 

الدقيق الراأ�ض من النعام اأو النحل ال�شعل 

من الرطب اأو الزيت ما ي�شلح للدب�ض ال�شقر 

اإذا خرج نخلتان اأو اأكرث من اأ�شل واحد فكل واحد هي �شفو ال�شفوا 

طلع النخل حيث يجف ) طحني اللقاح ( ال�شواح 

النخيل ال�شغري ال�شور 

الطلعة قبل اأن تفلق ال�شبة 

التمر املح�شي العجوة 

الدب�ض العرق 

جريدة من النخل ك�شط خو�شها العي�سب 

النخلة اإذا قل �شعفها الع�سة 

ال�شمراخ من طلع فعال النخل العطيل اأو العيطل 

الب�شتان الكثري النخل العلجوم 

جرائد النخل اإذا يب�شت العواهن 

النخلة املنقولة من مو�شعها الف�شلة 

�شراب يتخذ من التمر الف�شيخ 

وعاء الرطب اأو التمر القارورة 

ال�شعف التي �شل خو�شها القرد 

وعاء يجعل فيه ال�شمن و التمر املقرع 

الف�شيلة تقتلع من اأ�شل النخلة القلعة 

القب�شة من التمر القمزة 

ما الت�شق باأ�شفل التمرةالقمع 

العذوق القنى 

النخلة التي هي اأعلى من اليد الكتيلة 

قاعدة ال�شعفة الكربة 

زنبيل من خو�ض يجعل فيه التمر املكتل 

النخلة الطويلة العوانة 

البلح الغ�شاة 

ذكر النخلة الفحل و الفحال 

ال�شفرة من الفرت 

الزنبيل من خو�ض النخيل القفة 

قلف ، قفة كبرية يجعل منها التمرالقليف 

�شيء يوؤخذ من جريد النخلة ثم ير�شل على الطري في�شاد القفاعة 

متر ياب�ض يفتت يف الفم الق�شب 

رديء التمر الق�ض 

ال�شطر اأو ال�شف يف النخيل الع�شيد 

الرطبة الواحدة حم�شة احلم�ض 

ف�شائل من ذوى اخلي�شان 

اجلالل من اخلو�ض الفولف 

املكنت الذي يجفف به التمر املربد 

املتفرق من النخل الرعاذع 

اأ�شل اجلمارة اإىل اجلذع ال�شاجور 
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بي�ض الناعم النقي اخللب  الليف الأ

ما حت�شف اأي نقي�ض اخل�شف 

التمر املنتفخ الذي لي�ض له حلاء اإمنا هو ق�شر و نوى الو�شواخ 

املعاومة حتمل �شنة و تخلف �شنة ال�شنهاء 

النخلة التي �شال دب�شها ا�شتقرت 

�شوك النخل ال�شالء  

ب�شاط من خو�ض يب�شط حتت النخل ال�سمة 

النخلة التي تبقى حملها اإىل اآخر ال�شتاء املنخار 

ف�شيلة النخلة التي ا�شتغنت عن اأمها البتيلة ) البتول ( 

املرتوك من النخل الرتيك 

ر�ض �شدخا املثلع  ما �شقط من التمر على الأ

غالف الثمرة اجلث 

مو�شع جتفيف التمر اجلرين 

خ�شر ال�شداء  البلح الأ

جماعة النخيل ال�شرب 

ح�شرية من اخلو�ض امل�شطاح 

ورق النخل ال�شعف 

ما ين�شج من اخلو�ض ال�سفة 

ما ين�شج من اخلو�ض ال�شفيف 

متر ياب�ض متفرق ال�شح 

�شعف النخيل ال�شاف 

ليف النخيل اي�شاف 

النخلة الطويلة الرقلة 

ما ن�شج من اخلالل الرطب 

ال�شف من النخيل الر�شتاق 

ال�شلة تعمل من اخلو�ض للتمر اخل�شفة 

بائع اخلو�ض اخلوا�ض 

�شيء كالليف يكت�شي به �شجر النخيل الدرعة

�شكة بني �شفني من النخيل املجرفة 

جريد النخيل احلر�ض 

من النخيل الكثري احلمل امليقار 

ليف النخل ال�سكب 

املكن�شة ت�شنع من �شعف النخيل ال�شطابة 

النخلة غليظة ال�شاق ال�شوقاء 

النخلة التي تنق�ض ب�شرها الناثر 

النخلة التي ينترث ب�شرها املنثار 

دقيق حلو يخرج من لب جذع النخلة البتق 

اخلمر املعت�شر من العنب اأو التمر النبيذ 

مل�ض  الرطب اللني الأ

الف�شيل الهراء 

عذق النخلة الهناء 

التمر اأو نوع منه الهنم 
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الليف – احلبل من الليف اأو القنب الوثيل 

�شرب من رطب الب�شرة الهلبات 

اجللة ال�شغرية فيها التمر النوط 

اإذا �شقق الب�شر و �شم�ض ال�ش�شيف 

طبخته الفتية اب�شلت الب�شر 

النخلة الفتية الفر�شاخ 

النخلة الكثري احلمل اخل�شبة 

ما نف�ض من النخلة النفا�ض 

البلح ال�شاقط الفا�شي / الف�شا 

ما �شقط من البلح اإذا اخ�شر ال�شقيط 

طلع فحل النخل ال�شرعاف 

حبوب اللقاح الذكرىالك�ض 

اجلريدة ال�شغرية الو�شاة 

ق�شي العقوق اأي قطعها الق�شا�ض 

العبوة التي تعباأ فيها التمور من �شعف النخيل اخل�شافة 

ذكور النخل ما دام يف الكافور الطلع 

اأخرجت منها ان�شفت الف�شيلة 

الن�شيج اله�شيم 

هو القبو ما مل يكن فيه رطب فاإذا كان فيه رطب فهو عذق العتكول 

هو الذي عليه الب�شر و اأ�شله يف الغدق ال�شمروخ 

الطلع الع�شي�ض 

عود العذق العرجون 

النخيل الذي اخ�شر طلعه و ا�شم تلك اخل�شرة اخل�شب اخل�شاب 

اإذا تغريت الب�شرة اإىل احلمرة ال�شقح 

ال�شكر يف الرطب و الياب�ض اخل�شد 

اأو اأن �شرام النخل و هو قطع مترها اجلراد 

عفن النخل الدمن 

النخلة الكثرية احلمل الدلوف 

التمر اأخ�شر بلح 

احل�شري الذي يعجن عليه التمر ) ح�شر ( بر�ض 

التمر امل�شاب بالعنكبوت ) ال�شحراء ( بوفروة 

اإذا بلع الرتطيب �شخورها ب�شرة 

حبابوك يف تون�ض بزر 

حبل من �شق �شعفة بند 

زنبيل خلزن التمر اليبيا بر�شيل 

ارتفع و طال ب�شق النخل 
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معر�ض ال�شور لنخيل املدجول
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ا�شطة عمران بربن برحي ديكل

زهدي �شلطان �شرياين قيطاز
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-Utilization of liquid, sugar-saccharin to produce low calorie juice date palm 
3. 5(1) 112-121 1987. 
-Production of soft drinks form yogurt whey, proceeding 
of fifth Conference of Iraqi Scientific Council Oct. 1989.
- Production of soft drinks using date liquid sugar, date palm j. 4(2) 45-49 
1986.
- The possibility for producing date wafer biscuit, proceeding of fifth 
Conference of Iraqi Scientific Council Oct. 1989. 
- Effect of FAT quantity end quality on date wafer biscuit, (late palm 3. 5(2) 
120-229 Dec. 1987.

-Utilization of dates and its derivatives in manufacture of ketchup, 
proceeding of fifth Conference of Iraqi Scientific Council Oct. 1989. 
-Utilization of dates and its derivatives in manufacture of 
sauce, proceeding of fifth Conference of Iraqi Scientific Council Oct. 1989. 

-Prettified Dibbis wafer biscuit product. 3rd Symposium of Date palm in Al-
Hassa Saudi Arabia 1990. 
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- Production of Custard using date powder 3rd Symposium of 
of palm in Al—Hassa Saudi Arabia 1990. 
-Date caramel product, palm 3. 5(1) 102-111 1987. 
-Effect of Type of Drying on Zahdi Khelal J. Agric-water- Peso. Res. Vol 4 
(No.)4 pp. 285-292 Dec. 1985. 
-Effect of Dehydration on New product JAWRR Vol 4(1) Apri. 
1985.
-Studies on Khalal Matbuukh. Suitable varieties end condition for 
production of Khalal. Dates palm 3. 2(1) pp 5-27 March 1983. 
-Effect of Khalal picking on the physical, chemical and organoleptic 
properties of the produced Rhalal matbuukh JAWRR 1q83. 
-The possibility of pickling date in Kamri stage. Proceeding of 1st 
symposium on date palm. Saudi Arabia and Al-Hassa 1982.

- The possibility of pickling date in Khalel stage JRAWR Vol. 1 No. 1 1982. 
18- The Effect of Freezing on dote palm fruits at the Khalal stage. 
Proceeding of fifth symposium of Iraqi Scientific Council Oct. 1989 
- The phenalic compds of four date cultivar during maturity stages date palm 
J 4(2), 191-203 1986. 
- Preservation of high-moisture dates (Rutab) by antimicrobial agents -Iraqi 
J. Biol Scie 19809 Vol. 8 No. 1. 
- Production of Pectin sweet from date liquid sugar. Letter of acceptance 
from Date palm J. Date palm 3. No. 7(1) until now under publication. 
- Effect of sweetening by liquid sugar on pickling Date palm fruit in Kimri 
stage. Date palm J. 5(1) pp.87-101 July 1987. 
- Study of some artificial auxin effects upon the quality date palm fruit -
paper presented at third International Conference 

Baghdad 0 Nov -4 Dec 1975. 
- Production of protein by Asp. oryzoe using date stone powder. JRAWR 
Vol. 4 No. 3 pp. 197-206 1985. 
-Possible single cell production from agricultural cellulosic wastes using 
cellulomonas flavigena fifth symposium of Iraqi Scientific Council 1989. 
- The Effect of Hydrogen Ion concentration and temp on biomass production 
of Candid sp using date extract. The 1st symposium in Date - Saudi Arabia 
1982 -Al-Hass. 
- Screening of Fungel strains for protase production. JRAWR. Vol 7 No. 1 
pp. 11-24 Apri 1988. 

- Production of Scp. from various part of date palm tree using single and 
mix culture. •J. Agr. Water. Res. Vol. 4 No. 3 pp. 197-206 Oct 1985. 
- Utilization of date stone to produce Scp. by using Candida utilis Date palm 
J. 6(1) pp. 313-320 March 1988. 
- The possibilities to produce Date vingar by acetobacter acei OSI 
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TRAVAUX SCIENTFTQES TOME XXVI, 1 1977: 
- Cellulytic Microorganism and their role in production of Candida 
Guilklieromondii from wastes feed industries. JAWRR Vol 4(1) Apr. 1985. 
-Effect of type of drying on Zahdi Khalal. 3. Agric. Water. Rso. Nes. Vol 4 
No. 4 pp. 285-295 Dec. 1985. 
-Production of single cell protein from date waste and some other part using 
single and mix culture from sp. Candida utlis dnd sacchromyces sp. JAWER 
Vol. 4(1) Apr. 1985. 
-Production of Fuhgel Protein using date juice by Asp. niger JAWRR 4(1) 
Apr. 1985. 
-The Role of Microorganism to produce lactic acid from whey JAWRR Vol 
5 No. 1 pp. 129-146 Ap. 1986. 
-Chemical changes in Zahdi and Sayer Cultiver during different stage of 
ripping and determination Technical bulletin 1976 No. 1:10 Baghdad.

C- Selected Msc. Thesis that had been supervise :
- Production of Single Cell Protein from Date Palm Callulose, 
Collage of Science –Baghdad University Iraq. 
- Genetic Study For Cellumonas SSP to produce glucocuse 
Syrup , Collage of Science –Baghdad University Iraq.
- Production of Alcohol from Dates Syrup. Collage of Science 
Baghdad University Iraq.
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