
1

™«
æ°ü

àd
Gh

 á
«æ

Ød
G á

jÉ
Yô

dG 
,á

eó
ÿ

G ,
áY

GQõ
dG 

   ô
ªà

dG 
á∏

î
f

ôªàdG á∏îf
™«æ°üàdGh ,á«æØdG ájÉYôdG ,áeóÿG ,áYGQõdG 
ôªàdG á∏îf áæà°ùH ÒÑNh PÉà°SCG | º«gGôHEG IOƒY §°SÉÑdG óÑY QƒàcódG PÉà°SC’G

Ω  2014 »`aÉ≤ãdG ≈°ù«Y õcôe QGó°UEG

www.icc.gov.bh



2

تصميم الغالف
الدكتور خلدون أباحسين
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نـخـلــــة الـتـمـــر 
الــزراعة٬ الخدمة

 الرعــاية الفـنـيـة 
والـتـصـنـيـع

األستاذ الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم
أستاذ وخبير بستنة نخلة التمر
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املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�ساحب �لعظمة �ل�سيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة

طيب اهلل ثراه
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ح�صرة �صاحب اجلاللة

�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى

القائد الأعلى لقوة الدفاع

�صاحب ال�صمو امللكي

�لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر

�صاحب ال�صمو امللكي

�لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
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شكر وتقدير

ووفقًا  الع�صور  عرب  ُعرفت  والتي  العريقة...  الإ�صالمية  العربية  اململكة  هذه  البحرين 

للم�صادر التاريخية بت�صميات متعددة، فهي )دملون( في الكتابات ال�صومرية و)تلمون( في 

الكتابات الأكدية، ولكن يبقى )بلد املليون نخلة( من اأجمل الت�صميات القدمية التي اأطلقت 

على البحرين واأقربها اإىل نفو�س اأهلها، وذلك لكونها من اأقدم مناطق زراعة النخيل في 

اأهل البحرين، والتي يرجع  اأقدم الأ�صجار التي عرفها  ُتعّد نخلة التمر من  العامل، حيث 

وجودها اإىل 4000 عام قبل امليالد، ماجعلها ترتبط اإرتباطًا وثيقًا بتاريخ البحرين منذ 

فعاًل  اإقت�صاديًا  دورًا  الوقت  عني  في  النخلة  ولعبت  كما  احلا�صر،  الوقت  وحتى  القدم 

اأ�صعارهم  اأنهم امتدحوها في  الرافدين حتى  وهامًا، حيث كان مترها م�صهورًا في بالد 

ُقم الطينية، واإىل جانب ذلك فقد كان اأهايل دملون يقد�صون النخلة  التي كتبوها على الرُّ

ويهتمون بها ويولونها رعاية مميزة، لدرجة اأن كل نخلة كانت لها معاملة خا�صة، ف�صاًل 

عن اإن قانون �صعب البحرين القدمي كان يعاقب اأما باحلب�س اأو الغرامة لكل من يقوم بقطع 

�صعف النخيل، حتى واإن كانت �صعفة واحدة...  

ورقتني   بتقدمي  قمُت  حيث  البحرين،  مملكة  زيارة  �صرف  يل  كان  2009م،  عام  وفي 

الدولية )النخلة حياة وح�صارة(، والتي  العلمية  الندوة  علميتني وذلك م�صاركة مّني في 

نوفمرب عام   23-24 بتاريخ  الثقافي، ونظمها بنجاح متميز، وذلك  اأقامها مركز عي�صى 

2009م، حيث مل�صت حينها الهتمام ال�صخ�صي ل�صمو ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

رئي�س جمل�س اأمناء مركز عي�صى الثقافي املحرتم، وذلك اإىل جانب عناية واإهتمام املركز 

بهذه ال�صجرة تراثًا وتاريخًا وحا�صرًا وم�صتقباًل، كونها �صجرة التنمية امل�صتدامة التي طاملا 

اأعتمد عليها الإن�صان البحريني وا�صتفاد منها، وا�صتغلها في ُمتلف نواحي حياته، ُي�صاف 

اإىل ذلك حبي و�صغفي بهذه ال�صجرة املباركة )نخلة التمر(، الأمر الذي دفعني و�صجعني 

للتوجه اإىل مركز عي�صى الثقافي، كي اأ�صع بني يدي رئي�س واأع�صاء جمل�س اأمناء املركز 

جهدي املتوا�صع واملتمثل في كتابني عن النخلة قمت باإعدادهما وتاأليفهما، وهما:

شكر وتقدير
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• )نخلة التمر / تاريخ وتراث، غذاء ودواء(...	

• ) نخلة التمر / الزراعة، اخلدمة، الرعاية الفنية والت�صنيع(...	

املتابعة  جانب  اإىل  التنفيذية  بالإجراءات  والقيام  الأ�صولية  املوافقات  ا�صتح�صال  وبعد   

امل�صتمرة من قبل العاملني في مركز عي�صى الثقافي، فها نحن اليوم نقطف ثمرة اجلهود 

للمكتبات  ون�صيف  التمر،  بنخلة  واملهتمني  القراء  اأيدي  بني  ون�صع  املباركة،  امل�صرتكة 

العربية اإ�صدارين علميني مهمني من اإ�صدارات مركز عي�صى الثقافي...

وهنا ل ي�صعني اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�صكر والتقدير والعرفان والإمتنان اإىل �صمو ال�صيخ 

عبد اهلل بن خالد اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء مركز عي�صى الثقافي على دعمه ورعايته 

وت�صجيعه، وال�صكر مو�صول اإىل جميع اأع�صاء جمل�س الأمناء املوقرين...

كما واأتقدم كذلك بجزيل ال�صكر والتقدير اإىل �صعادة الأخ الدكتور خلدون اأباح�صني املدير 

التنفيذي ملركز عي�صى الثقافي، ولكل العاملني في املركز على ما بذلوه من جهد ومتابعة 

في اإجناز هذين الكتابني، ف�صاًل عن �صكري لكل من �صاهم و�صارك في اإمتام هذا العمل... 

وختامًا لبد يل من القول احلمد هلل، وبارك اهلل بكل اجلهود املخل�صة التي ت�صعى خدمًة 

للح�صارة والثقافة، ون�صرًا للعلم واملعرفة، ووفق اهلل اجلميع ملا يحب وير�صى واإىل مافيه 

اخلري، وجعل هذا الإجناز �صدقًة جاريًة، وعلمًا ُينتفع به، وفي ميزان ح�صنات اجلميع...

 واهلل ويل التوفيق... 

 

الأ�صتاذ الدكتور   

عبد �لبا�سط عودة �بر�هيم

شكر وتقدير
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تقديم

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

 

�لبحرين مملكتنا �لغالية مهد �حل�سارة ورمز �خلري وجنة �خللود..

البحرين بلد املليون نخلة.. النخلة التي هي رمز احلياة، واأّول القاطنني على الأر�س، ا�صت�صافت 

الإن�صـان واأعطته مفردات اللغة.. حياتها �صكينة وهدوء، �صحرها اأّخاذ، تنمو ب�صمت، ول متوت 

ال�صـفاء  متنح  خ�صرتها  مكابدة،  عنها  والبعد  اطمئنان،  اإليها  النظر  مديد..  عمر  بعد  اإل 

والنقاء.. واأ�صرارها كالبحر زاخرة بوابل احلكمـة واملعرفة، األوانها روعة ل ُتدرك اإل بالنظر 

�صفاء.. هي  للغيث، وثمرها  اإل طالئعها.. هي �صديقة  بعد  ُيك�َصف  بعيدة مل  اإليها.. ومعانيها 

عنان  في  ميتد  �صاقها  وال�صموخ،  العظمة  رمز  هي  والعطاء...  الكرم  ونبع  املباركة  ال�صجرة 

ال�صماء وجذورها �صاربة في عمق الأر�س، تاريخها عريق، �صداقتها وفاء وقربها هناء، ما جعل 

الإن�صان وعلى مر الع�صور يهتم بها ويقدرها اأميا تقدير...

 

ورغم قدم معرفة الإن�صان بالنخلة اإل اأن الأ�صل الذي انحدرت منه ل يزال غري معروف، واأقوال 

املوؤرخني في ذلك كثرية، ولكن اجلميع متفق على اأن النخلة �صجرة مباركة معطاء، ثمرها غذاء 

ودواء، واأ�صولها �صاربة في جذور التاريخ... 

 

وللنخلة في حياة البحرينيني مكانة خا�صة، فهي �صجرة لي�صت كال�صجر وثمرها لي�س كالثمر، 

لها اهلل تبارك وتعاىل على غريها من ال�صجر وذكرها في كتابه  هي م�صدر خري وبركة، ف�صّ

الكرمي في موا�صع كثرية ليزيدها ت�صريفًا، كما واخت�صها جل وعال بف�صائل عديدة، واأ�صارت 

العديد من الآيات القراآنية اإىل ما للنخيل من منزلة عالية بني بقية الأ�صجار... كما واأو�صانا 

نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم بالنخلة وحثنا على اإكرامها وزراعتها والعناية بها واأكل ثمرها 

والتداوي به في موا�صع كثرية من اأحاديثه ال�صريفة، وقد ورد في احلديث ال�صريف )اأكرموا 

عّمتكم النخلة(... 

 

تقديم
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هذا وت�صكل اأ�صجار النخيل رمزًا للبيئة ال�صحراوية حيث اأنها من اأكرث النباتات تكيفًا مع البيئة 

ال�صحراوية نظرًا لتحملها درجات مرتفعة من احلرارة واجلفاف وامللوحة، ما تعجز عن حتمله 

الكثري من النباتات الأخرى...

اأهمية خا�صة لي�س فقط  واإىل جانب ذلك فاإن النخلة في مملكة البحرين تتميز بكونها ذات 

كم�صدر للغذاء ولكن لإرتباطها برتاث وعادات وتقاليد وقيم اجتماعية توارثتها الأجيال عرب 

الأجيال، ما جعل للنخلة نظرة تقدير خا�صة في اململكة، وجت�صيدًا ملكانتها وتاآلفها مع البيئة 

املحلية، فاإنه تكاد ل تخلو حديقة اأو �صارع اأو طريق من اأ�صجار النخيل باأنواعها املختلفة... 

وقد و�صفت امل�صادر امل�صمارية اأ�صنافا عديدة من التمور، وقد جاء ذكر بع�صًا من هذه الأ�صناف 

في  النخلة  وجــود  قدم  على  يدل  مما  البحرين(،  )اأي  تلمون«  »متر  مثل:  موا�صعها  باأ�صماء 

البحرين، وكونها جزءًا ل يتجزاأ من بيئتها وتراثها وتاريخها وح�صارتها... وقد ُعرفت البحرين 

القرن  الثمانينيات من  اأ�صجارالنخيل فيها، وفي  اإنت�صار  املليون نخلة« وذلك لكرثة  »اأم  باأ�صم 

لفت في ذلك اأغنية »اأم املليون نخلة« وحلنت واأذيعت من املذياع وال�صا�صة الف�صية، 
ُ
اأ املا�صي 

واأحبها البحرينيون كثريًا وحفظوها ورددوها... واإىل جانب ذلك ل نن�صى وجود م�صانع لقاح 

النخيل في البحرين، والذي يعترب اإنتاجها من اأف�صل واأجود ماء لقاح في دول اخلليج العربي...

واإنه من دواعي �صروري واعتزازي اأن اأحيي الأ�صتاذ الدكتور عبد البا�صط عودة اإبراهيم الذي 

والتي  وح�صارة(  )النخلة/حياة  الدولية  الندوة  في  علميتني  ورقتني  بتقدمي  �صارك  واأن  �صبق 

والذي  24/نوفمرب/2009م،   -  23 الفرتة  متميز خالل  بنجاح  الثقافي  عي�صى  مركز  نظمها 

دفعه حبه و�صغفه ب�صجرة النخلة املباركة، واإهتمامه بها تراثًا وتاريخًا وحا�صرًا وم�صتقباًل اإىل 

اإعداد وتاأليف كتاب: )نخلة التمر / الزراعة، اخلدمة، الرعاية الفنية والت�صنيع(... 

 

الفنية  الرعاية  اخلدمة،  الزراعة،   / التمر  )نخلة  لكتاب:  الثقافي  عي�صى  مركز  اختيار  اإن 

اأخذنا  ما  اإذا  ال�صدفة،  قبيل  من  يــاأت  مل  العلمية  املركز  اإ�ــصــدارات  من  ليكون  والت�صنيع( 

تقديم
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بالعتبار ما هو معروف عن مكانة النخلة في مملكة البحرين، وما لها من تاريخ عريق وموقع 

التميز  الكتاب مزيدًا من  الأمر ي�صفي على  فاإن هذا  الإن�صانية،  متميز في م�صرية ح�صارتها 

من  النوع  هذا  لحت�صان  مالءمة  الأكرث  املكان  الثقافي  عي�صى  مركز  من  ويجعل  احل�صاري، 

الكتب العلمية، حتقيقًا لأهدافه التي ر�صمتها الكلمات ال�صامية ل�صاحب اجلاللة امللك املفدى 

حمد بن عي�صى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه، والتي اأنارت الطريق الذي ينتهجه املركز، وحددت 

ملا يحمله  الثقافي،  اأمناء مركز عي�صى  اأكدتها موافقة جمل�س  والتي  فيه،  العمل  ومنهاج  اأطر 

هذا الكتاب من معلومات قيمة �صملت التعريف بالنخلة واأ�صولها ومواطنها وتراثها ف�صاًل عن 

مو�صحًا  الت�صحر،  ومكافحة  البيئة  على  احلفاظ  في  واأثرها  والإجتماعي  الإقت�صادي  دورها 

التلقيح  اإىل جانب معلومات مف�صلة عن و�صائل  النخيل،  ب�صاتني  اإن�صاء وزراعة وخدمة  طرق 

ومعداتها  النخيل  خدمة  عمليات  مكننة  مبينًا  الكبرية،  الأ�صجار  وقلع  الف�صائل  ف�صل  وطرق 

واآلتها واأدوات الإرتقاء والتقليم وجني الثمار، ف�صاًل عن املعدات والآلت امل�صتخدمة للوقاية 

ال�صناعات احليوية  قيمة م�صافة من خالل  موؤكدًا على حتقيق  املثمرة،  لالأ�صجار  واملكافحة 

وجامعًا  التمر،  نخلة  لها  تتعر�س  التي  البيئية  الإجهادات  اإىل  وم�صريًا  التمور،  على  املعتمدة 

اخلاطئة  واملمار�صات  والظواهر  والثمار،  النخيل  اأ�صجار  في  احلا�صلة  الف�صيوجلية  للظواهر 

التي ت�صاحب زراعة وخدمة اأ�صجار النخيل، ومت�صمنًا دلياًل �صنويًا للخدمات الواجب تنفيذها 

لنخلة التمر �صهريًا... 

 

واأود بهذه املنا�صـــــبة اأن اأعرب عن خال�س ال�صكـــــر والإمتنان ل�صمو ال�صـــــــيخ عبد اهلل بن خالد 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س جمل�س الأمناء على توجيهاته ال�صديدة، ورعايته الكرمية، 

ودعمه امل�صتمر جلميع اأن�صطة مركز عي�صى الثقافي احل�صارية، واإ�صداراته الثقافية والعلمية....

 

�لدكتور خلدون �أباح�سني
املدير التنفيذي ملركز عي�صى الثقافي

التقديم14
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وورد  القدم،  منذ  العرب  عرفها  مباركة  �صجرة    )Phoenix dactylifera L.( التمر  نخلة 

ذكرها في تراثهم، وكتبهم، واأ�صعارهم، واأمثالهم، فهي �صجرة العرب، �صيدة ال�صجر)عرو�س 

الواحات( قدمها دائما في املاء وراأ�صها في ال�صماء اخلارقة، كما �صميت في بع�س الن�صو�س 

الأثرية  �صجرة احلياة ) Tree of life (. ويقدر العرب ثروة املزارع اأو الفالح بعدد اأ�صجار نخيل 

التمر في اأر�صه. لذا اهتموا بها لكونها تتميز بالقدرة على النمو والإنتاج في البيئات ال�صحراوية 

والقاحلة، وحتى في البيئات الغدقة،و لعبت دورًا كبريًا في املحافظة على البيئة ومكافحة زحف 

ال�صحراء ملا تتمتع به من قدرة على التاأقلم مع تلك البيئات. فجذورها متتد وتنت�صر في الرتبة 

عموديًا حتى ت�صل  اإىل املناطق الرطبة التي حت�صل منها على احتياجاتها املائية، وقد ي�صل 

واأوراقها )ال�صعف(  10 م عن جذع النخلة.  اأكرث من  اإىل م�صافة  اأفقيًا  7 م، ومتتد  اإىل  ذلك 

تكون مركبة ري�صية، ووريقاتها ) اخلو�س ( مغطاة بطبقة �صمعية تكون منطوية ب�صكل طويل 

 )Induplicate( من منت�صفها مكونة ما ي�صبه الزورق، ويكون قعرها مواجهًا لل�صماء وت�صمى

لتقليل فقد املاء بالتبخر -  النتح. اأما ثغورها )Stomata( ف�صغرية احلجم غائرة وموزعة على 

الوريقات ب�صكل يقلل فقد الرطوبة حيث يكون عددها في ال�صطح ال�صفلي للوريقة اأكرث منه في 

ال�صطح العلوي.

واختلفت الآراء والدرا�صات في حتديد املوطن الأ�صلي لأ�صجار نخيل التمر، لكن ال�صيء املوؤكد 

اأنها عرفت في احل�صارات التي قامت على الأر�س العربية منذ اأقدم الع�صور، وكانت ول تزال 

اأهم �صجرة عربية ومن هذه الآراء والدرا�صات:

اأ�صار العامل الإيطايل Odardo Beccari املتخ�ص�س في العائلة النخيلية اإىل اأن املوطن الأ�صلي 

الذي ن�صاأت فيه نخلة التمر هو منطقة اخلليج العربي، فقد ذكر اأن هناك جن�س من النخيل ل 

ينتع�س منوه اإل في املناطق �صبه ال�صتوائية، حيث تندر الأمطار وتتطلب جذوره وفرة الرطوبة، 

وجنوبي  الهند،  غربي  مناطق  في  تتوافر  املوا�صفات  وهذه  بعيد،  حد  اإىل  امللوحة  يقاوم  وهو 

اإيران، و�صواحل اخلليج العربي.

بينما ذكر العامل الفرن�صي Decandolle اأن نخلة التمر منذ ع�صور ما قبل التاريخ قد ن�صاأت 

في املنطقة �صبه اجلافة التي متتد من ال�صنغال حتى حو�س نهر الأنديز، وتنح�صر بني خطي 
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عر�س  10و35 ْ �صمال خط ال�صتواء.وذكر العديد من املوؤرخني اأن اأقدم ما عرف عن النخيل 

كان في مدينة بابل التي ميتد تاريخها اإىل4000 �صنة قبل امليالد، ول ي�صتبعد اأن يكون قد عرف 

قبل هذا التاريخ، كما واأن مدينة اأريدو، وهي من مدن ما قبل الطوفان، كانت منطقة رئي�صة 

لزراعة نخيل التمر. 

واأ�صارت الدرا�صات التاريخية اإىل اأن موطن نخلة التمر الأول هو اجلزء اجلنوبي من جزيرة 

بع�س   A.H.Sayce وترجم  العراق[  وجنوبي  املنورة/البحرين(  ])اليمن/املدينة  العرب 

�صعفها  يناطح  التي  املقد�صة  ال�صجرة  ]اأن  فيها   ورد  حيث  التمر  نخلة  عن  الأثرية  الن�صو�س 

ال�صماء وتتعمق جذورها في الأغوار البعيدة هي ال�صجرة التي يعتمد عليها العامل في رزقهم 

فقد كانت بحق �صجرة احلياة )Tree of life(، وعلى هذا متثلت في اأوقات متلفة في هياكل 

بابل واآ�صور[.

  
�لت�سنيف �لنباتي للنخلة

ال�صومرية  الكلمة  التمر هو ج�صمارو )Jishimmaru(، وهو ماأخوذ من  لنخلة  البابلي  ال�صم   
في  اأما   ،)Zulumma( زولوما  ال�صومرية  باللغة  التمر  على  ويطلق   .)Jishimmar( ج�صمار 

مترة  وباحلب�صية   ،)Tamar( تامار  وبالعربية   ،)Diqla( دقلة  النخلة  فت�صمى  الآرامية  اللغة 

)Tamart(. ويقال متر دملون عن متر البحرين، ومترجمان عن متر عمان، وفي الهريوغليفية 

اللغة  في  التمر  وي�صمى  ويعني احلالوة،   )BNRT( اأو برنت  )BNR( التمر برن نخيل  ي�صمى 

ماأخوذ   )Phoenix( فينك�س  اليوناين  وال�صم  الفار�صية.  من  مقتب�س  وهو  )خرما(،  الهندية 

من فينيقيا )Phoenicia(، حيث كان الفينيقيون ميلكون النخل وهم الذين ن�صروا زراعته في 

املتو�صط، وداكتلي�س )Dactylis( وديت )Date( م�صتقة من كلمة دقل  الأبي�س  البحر  حو�س 

)Dachel( العربية الأ�صل وتعني الأ�صابع. 

اأبو حنيفة الدينوري في موؤلفه )كتاب النبات( اأن كل ما ل يعرف ا�صمه من التمر فهو  وذكر 

اأ�صل  يزال  العراق. ول  البذري في  النخيل  ي�صمى  الأدقــال، وهكذا  وواحدته دقلة، وهي  دقل، 

نخلة التمر غري معروف حتى وقتنا احلا�صر، وال�صــــــــبب في ذلك هو عــــــــــدم وجود نخـــــيل 

متر بري )Wild date palm( تطور منه النخيل احلايل، ولكن بع�س الباحثني، اأ�صاروا اإىل اأن 

نخيل التمر  -  املعروف حاليًا  -  ن�صــــــــــاأ مــــن حـــــــدوث طفـــــرة وراثيــــــــــة لنخـــــــــيل الزينة 

)نخيل الكناري  Phoenix canariensis(، وب�صبب تعاقب الأجيال بفعل التهجني الطبيعي بني 

ن نخيُل التمر، فيما ي�صري اآخـــــرون اإىل اأن اأ�صل نخيل التمر هو نخيل ال�صكر  الأنواع املختلفة َتكوَّ
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)Phoenix sylvestris( الذي ي�صمى النخيل الربي اأو الوح�صي، واإن ما يوؤكد هذه العتقادات 

هذه  ولكن  التمر،  نخيل  ومنها   )Phoenix( فينك�س  للجن�س  العائدة  الأنــواع  بني  الت�صابه  هو 

الأنواع واإن جمعت بينها العديد من ال�صفات املت�صابهة اإل اأنها ل زالت بعيدة عن بع�صها في 

الكثري من اخل�صائ�س وال�صفات الأخرى، بحيث ل ميكن اعتبار اأّيًا منها اأ�صاًل للثاين، وتبقى 

الآراء بحاجة اإىل الإ�صناد العلمي والتاريخي لتحديد اأ�صل نخلة التمر.

النباتات املوجودة في الطبيعة اعتمادًا على الختالفات املوجودة بينها في عدد من   ق�صمت 

اخل�صائ�س وال�صفات املميزة لها، واأهمها :

	 1. �صبغات الرتكيب ال�صوئي   )Photosynthesis pigments(

	 2. منط منو الأوراق )Leaf growth pattern(

•	3. نظام النقل الوعائي  )Vascular system(

•	4. طريقة التكاثر )Method of propagation(

على ذلك اعتمد علماء ت�صنيف النبات في تق�صيم اململكة النباتية اإىل عوائلها املختلفة، كما 

في  العلمي  النباتي  الت�صنيف  نظام  وهو    ،)Binomial system(الثنائي الت�صمية  نظام  اتبع 

اجلن�س  ا�صم  هما:  نبــــــات  لكل  اأ�صـــــا�صيني  ا�صمني  على  يعتمد  والذي  النباتات  جميع  ت�صمية 

)Genus(، وا�صم النوع  )Species(، حيث يكونان ال�صم العلمي لأي نبات.

وا�صم النوع يطلق على اأفراد اأي جمموعة نباتية قريبة وراثيًا من بع�صها والتي ت�صتطيع التزاوج 

املجاميع  من  غريها  عن  متيزها  عامة  مظهرية  �صفات  ومتتلك  و�صهولة  بحرية  بينها  فيما 

النباتية الأخرى .

املت�صابهة والقريبة وراثيًا من بع�صها  النباتية  الأنواع  اأما ا�صم اجلن�س، فيطلق على جمموعة 

الوثيقة  ال�صلة  ذات  الأنــواع  جمموعة  ميثل  اجلن�س  اإن  بينها.  فيما  تتزاوج  اأن  ميكن  والتي 

والقريبة من بع�صها وميكن اإعطاء مثال وا�صح على ذلك على جن�س النخيل  Phoenix  الذي 

ي�صم اأنواعًا عديدة، ومتتاز النباتات التابعة لهذا اجلن�س بعدة �صفات متيزها عن غريها، هي :

يعزلها عن حلم .1 اأبي�س رقيق  بغ�صاء  ثمار هذا اجلن�س تكون حماطة  البذرة )النواة(، في   

الثمرة.

 الوريقات )اخلو�س - Pinnae(، تكون منطوية دائمًا ب�صكل طويل من منت�صفها مكونة ما .2

.)Induplicate( ي�صبه الزورق، ويكون قعرها مواجهًا لل�صماء وت�صمى
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 الوريقات التي في اجلزء ال�صفلي من ال�صعفة ) الورقة املركبة ( والقريبة من قاعدة الورقة .3

تكون متحورة اإىل اأ�صواك طويلة خ�صراء اللون وبو�صع مائل . 

  اإن الأجنا�س النباتية املت�صابهة مع بع�صها والتي يجمع بينها التقارب الوراثي ولكن بدرجة اأقل 

من اأنواع اجلن�س الواحد ولكن لها �صفات م�صرتكة تبني اأنها تطورت من �صلف واحد تقع �صمن 

اإىل   موؤخرًا  ا�صمها  اأبدل  والتي   )Palmae(  النباتية والعائلة   )Family( واحدة نباتية  عائلة 

  aceae  وكذلك خللو ا�صمها الأول من مقطع  Areca  ن�صبة اإىل اأكرب جن�س فيها  Arecaceae

الذي يدخل على اأ�صماء جميع العوائل النباتية الأخرى ، ت�صم هذه العائلة  200  جن�س، واأهم 

اأجنا�صها من الناحية القت�صادية وعالقتها بحياة الإن�صان اأربعة اأجنا�س، هي ح�صب الأهمية :

التـــــــمر -1 نخـــــــــيل  يتبعــــــــه  الــــــــــــذي  اجلـــــــــنــــــ�س  وهــــــــــو   :Phoenix اجلــــــــنــــ�س  

.})Phoenix dactylifera L.( )Date palm({

الهند( -2 })جوز  النــــــــــارجـــــــــــيـــــــل  نخـــــــــيل  جــــــــــنـــــــــ�س  وهــــــو   :Cocos اجلـــــــــنـــــ�س 

.})Cocos nucifera L.( Coconut palm

3-.})Elaies  gunneinsis L.( )Oil palm({ وهو جن�س نخــيل الزيت :Elaies  اجلن�س

وت�صمى --  ،)Washingtonia palm( وا�صنطونيا  نخيل  جن�س  وهو   :Washington اجلن�س 

.})Fan or Theardpalm()Washingtonia filifera({ النخلة املروحية اأو اخليطية

ويتبع هذه الأجنا�س ما يقارب ) 4000 ( نوع من اأنواع النخيل .

النخيل هي  ورتبة   ،)Order( واحدة رتبة  في  بع�صها  مع  املت�صابهة جتمع  النباتية  والعوائل    

Palmalea، وهي من اأهم الرتب النباتية التي عرفها الإن�صان، والرتب املت�صابهة واملتقاربة مع 

بع�صها ن�صبيًا جتمع في �صعبة واحدة )Subclass(، ورتب النخيل جميعًا تتبع �صعبة ذوات الفلقة 

الواحدة)Monocotyledonae(،  وهذه ال�صعب املتقاربة جتمع في �صف واحد )Class(، وهي 

مغطاة البذور)angiospermae(،  وال�صفوف املت�صابهة تن�صب اإىل قبيلة  )Phylum(، ويتبع 

النباتية هي  والقبائل   ،)Anthophyta(املزهرة الوعائية  النباتات  قبيلة  البذور  مغطاة  �صف 

قمة التق�صيم النباتي .وبذا يكون الت�صنيف النباتي لنخلة التمر كما يلي:
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PlantالنباتيةKingdomاململكة

Anthophytaالنباتات الوعائية املزهرةPhylumالقبيلة

Angiospermaeمغطاة البذورClassال�صف

Monocotayledonaeذوات الفلقة الواحدةSubclassال�صعبة

PalmaleaالنخيلياتOrderالرتبة

) Palmae ) ArecaceaeالنخيليةFamilyالعائلة

GenusPhoenixاجلن�س

Speciesdactyliferaالنوع

 ويكون ال�صم العلمي لنخلة التمر ح�صب نظام الت�صمية الثنائية )Phoenix dactylifera( . اإن 

ا�صم اجلن�س » فينك�س« ي�صري اإىل ال�صم القدمي ملدينة فينيقية، اأما ا�صم النوع »داكتي ليفرا« 

فيعني ال�صم الإغريقي لل�صجرة حاملة الأ�صابع  )Fingers bearing(،  حيث تكون الثمار في 

العذوق كالأ�صابع في اليد.

النا�س وفي عاداتهم  وفنونهم وتراثهم  يطلق ا�صم فينك�س على الطائر الذي بقي في ميلة 

وتقاليدهم حيث يعترب الغريق هذا الطائر من اجمل الطيور والذي عا�س معهم ملئات ال�صنني 

الف�صـــــــيولوجية  اخل�صائ�س  في  تغريات  حدثت  الزمن  ومبـــــرور  والت�صلية.  للدعاية  رمزا 

تطلب  مما   ،)genetical( والوراثية   ،)Morphological(واملظهرية  ،)Physiological(

اأ�صناف  اأعداد كبرية من  متييزها وت�صنيفها حتت مفهوم ال�صنف )Variety(، حيث توجد 

V 650  �صــــــنف. اإن ال�صــــــنف )-  خخيل التمر املختلفة. ففي العــــــــراق وحده حــــــدد اأكرث من

riety( تعبري نباتي عام ي�صمل الأ�صناف الربية والأ�صناف الزراعية القت�صادية كافة، ولغر�س 

متييز الأ�صناف الزراعية القت�صادية اأطلق عليها تعبري Cultivar، وهو م�صتق من كلمتان هما 

Cultivated Variety، وهو ي�صري اإىل ا�صم ال�صنف وا�صم ال�صخ�س اأو املنطقة التي وجد فيها 

وي�صار له مت�صرًا )c.v(، وبهذا يكون ال�صــــم العلمي ل�صــــــنف نخــــــــيل التمر احلــــــــالوي  

 )phoenix dactylifera L.cv.Hillawi(
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  اأ�صبحت ب�صاتني النخيل القدمية ذات الزراعات غري املنتظمة م�صكلة قائمة،  لرتفاع كلف  

العناية بها واجراء عميات اخلدمة املختلفة ، وعدم اإمكانية اإدخال املكائن والآلت الزراعية 

اإليها، لذا اقت�صرت العناية بها على بع�س عمليات اخلدمة اليدوية، لذلك يجب اتباع الطرائق 

الزراعية ال�صحيحة عند اإن�صاء ب�صاتني النخيل اجلديدة، وذلك بزراعة الف�صائل على خطوط 

واملعدات  املكائن  ا�صتخدام  خا�صة  اخلدمة،  عمليات  لإجــراء  منا�صبة  وم�صافات  م�صتقيمة 

املزروعة  للم�صاحات  القت�صادي  املــردود  لزيادة  بينية  بزراعات  الب�صتان  اأر�ــس  وا�صتغالل 

بالنخيل .  وهنا يجب الإملام ومعرفة بع�س املعلومات عن املنطقة املراد ان�صاء مزارع او ب�صاتني   

النخيل فيها ومنها:

1- الظروف البيئية للمنطقة وب�صكٍل خا�س درجات احلرارة حيث اأن اأزهار النخيل وعقد الثمار 

ومنو وتطور ون�صج الثمار يتطلب توفر درجات حرارة مالئمة، وكذلك كمية املطار ال�صاقطة 

ومواعيد �صقوطها اإ�صافة اإىل �صدة الرياح ونوعية الرتبة.

2 - مياه الري واأهميتها في حياة النخلة من حيث نوعية املياه املتاحة، عذبة، ماحلة وم�صادر 

املياه، اأنهار، عيون، اأفالج، اآبار وطريقة الري التي �صيتم ا�صتخدامها.

3 - الأ�صناف املالئمة للمنطقة و�صكل خا�س ال�صناف املرغوبة واملف�صلة  ومدى توفر ف�صائلها.

4 - اليدي العاملة الفنية.

5 - و�صائل واليات ت�صويق التمور.

ال�سروط وال�سوابط ال�سا�سية اأ�سا�سية لإن�ساء املزارع و الب�ساتني 
متيل ا�صاليب الزراعة احلديثة اىل ادخال امليكنة واخلدمة اللية املنا�صبة في املزارع والب�صاتني 

احلديثة وخا�صة مزارع وب�صاتني النخيل ب�صبب قلة اليدي العاملة الفنية واملدربة على القيام 

بعمليات خدمة النخلة ورعايتها ، لذا يف�صل اختيار م�صاحات كبرية من الرا�صي مع مراعاة 

العديد من ال�صروط وال�صوابط التي يجب اعتمادها وو�صعها �صمن �صلم اوليات العمل  والتنفيذ.

�إعد�د وتخطيط �لأر�ض  و�لزر�عة
تخطيط اأر�س الب�صتان وحتديد مواقع الغر�صات ح�صب امل�صافة املنا�صبة، ويف�صل اتباع النظام 

الرطوبة، وهناك  والظروف اجلوية وخا�صة  الرتبة  ونوعية  ال�صنف  للزراعة  ح�صب  الرباعي 

عوامل عدة يعتمد عليها حتديد م�صافات زراعتها:

 امل�صافة املنا�صبة لإجراء عمليات اخلدمة ب�صكل �صهل وخا�صة املكننة.

الفصل األول | انشاء وادارة مزارع و بساتين النخيل 
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 توفير امل�صافة املنا�صبة لنت�صار ومنو اجلذور .

 ال�صماح لتعر�س الأ�صجار لقدر منا�صب من الإ�صاءة وعدم ح�صول التظليل.

1. موقع �لب�ستان

يف�صل اأن يكون في  موقع الب�صتان  او املزرعة  في الأرا�صي القريبة من م�صادر املياه وم�صاريع 

ال�صرف، وان  يكون قريب من الطرق العامة اأو الطرق الزراعية.

2. تربة �ملزرعة

يتم اخذ عينات من مواقع ع�صوائية من تربة املزرعة وعلى اعماق متلفة وار�صالها اىل املخترب 

والPhوكذلك  امللوحة  ن�صبة  ومعرفة  الغذائية  والعنا�صر  الع�صوية  املادة  من  حمتواها  لتحليل 

ف�صائل  لزراعة  املالئمة  الرتب  اأح�صن  واإن  ال�صارة.  الدقيقة  والكائنات  النيماتودا  خلوها من 

ملوحة  النخيل  ف�صائل  تتحمل  اأن  ميكن  حيث  ال�صرف،  اجليدة  املزيجية  الرتبة  هي  النخيل 

الرتبة وارتفاع م�صتوى املاء الأر�صي اأكرث من اأ�صجار الفاكهة الأخرى. كما يجب توافر م�صدر 

ملياه الري املنا�صبة للف�صائل، مع مراعاة اأن تكون ن�صبة امللوحة ل تزيد عن 6000 جزء باملليون.

  

3. �إعد�د �لأر�ض
 1( تتم حراثة الأر�س حراثة عميقة ومتعامدة ملرتني للتخل�س من احل�صائ�س والأدغال ال�صارة. 

وتهيئة الرتبة واإزالة كافة العوائق احلجرية املوجودة فيها.

الطبقة  اأو حجارة كبرية حتت  والتاأكد من عدم وجود طبقة �صماء  للرتبة  اإجراء فح�س   )1  

ال�صطحية والقيام بتك�صريها وازالتها.

 2( ت�صوية الرتبة ب�صكل جيد، ومبا ي�صمح بتوزيع املياه ب�صورة مت�صاوية عند الري ال�صطحي.

 3( التاأكد من توافر املياه الالزمة للري مع مراعاة حتليلها من حيث حمتواها من امللوحة.

 4( �صق القنوات الرئي�صة والفرعية تبعًا لطبيعة الرتبة وطريقة الري املتبعة.

 5(  جتهيز �صبكة الري املنا�صبة وح�صب م�صافة الزراعة  وميكن ا�صتعمال طرائق الري احلديثة 

بالفقاعات)Bubbler(، اأو بالتنقيط او الري حتت ال�صطحي.



الفصل األول | انشاء وادارة مزارع و بساتين النخيل22

  4.تخطيط �لأر�ض 
 1( حتديد حدود اأر�س الب�صتان با�صتعمال نظرية املثلث قائم الزاوية، حيث يتم  تثبيت وتد على 

اإحدى زوايا الأر�س، ومن هذا الوتد ميد حبل باجتاه طول الأر�س مثل اخلط )اأ ب( كما في 

ال�صكل 1.

 2( يقا�س بو�صاطة �صريط امل�صاحة م�صافة 20م على احلبل ويثبت وتد كما في نقطة )ج(، ومنها 

ميد حبل باجتاه عر�س الأر�س بطول 25 م.

 3( يربط حبل اآخر بطول 15 م من الوتد املثبت في نقطة) اأ ( وباجتاه عر�س الأر�س، وعند 

التقاء نهاية احلبل الذي يبلغ طوله 25 م يثبت وتد في )د(، ويو�صل بني )اأ د(، فتكون زاوية 

قائمة        )د اأ ج (.

 4( ميد احلبلني القائمني اإىل نهاية طول الأر�س وعر�صها.

 5( تكرر العملية لتعيني الزوايا الثالث الأخرى لقطعة الأر�س. وبهذه الطريقة تتم عملية حتديد 

الأر�س.

 6( تق�صم اأر�س املزرعة اإىل قطع مربعة اأو م�صتطيلة منتظمة الأبعاد وح�صب امل�صاحة.

 7( تزرع م�صدات الرياح حول املزرعة من اأ�صجار الكازورينا والأثل واليوكالبتو�س، اأو نباتات 

اأ�صجار ال�صــــدر، ويف�صل زراعة م�صدات الرياح قبل  اأو زراعة  الأ�صيجة مثل �صوك ال�صام، 

1 – 2 �صنة من غر�س الف�صائل.

ال�صكل 1. حتديد حدود اأر�س الب�صتان با�صتعمال نظرية املثلث قائم الزاوية.
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5. م�سافات �لزر�عة

للرتبة وتركيبها الكيميائي دور كبري يف حتديد م�صافات الزراعة ، وتعتمد م�صافات الزراعة على 

خ�صوبة الرتبة ونوع الزراعة البينية:

•   الأرا�صي اخل�صبة والقوية والعميقة اجليدة ال�صرف وال�صاحلة لزراعة احلم�صيات وبع�س 

اأ�صجار الفاكهة املت�صاقطة الأوراق بني اأ�صجار النخيل تكون م�صافات الزراعة 10 * 10 م. 

الأمر  النخيل في الرتبة اجليدة مع عمليات اخلدمة اجليدة يكون منوها قوي  اأ�صجار  لن 

الذي يتطلب الزراعة على م�صافات متباعدة تنا�صب النمو القوي للنخلة.

الأرا�صي قليلة اخل�صوبة واملحتوية على ن�صبة معتدلة من الأمالح تكون م�صافات الزراعة           •

8 * 8 م، وميكن زراعة اأ�صجار الرمان والعنب وبع�س اخل�صراوات بني ا�صجار النخيل.

•   الأرا�صي  ال�صعيفة والفقرية املادة الع�صوية عالية الأمالح وذات م�صتوى ماء اأر�صي مرتفع 

تكون امل�صافة 7 * 7 م، وت�صتغل اأر�س الب�صتان في زراعة حما�صيل العلف.

لذا يجب حتديد اأبعاد الزراعة املنا�صبة والتي ل جتعل ال�صعف مت�صابكا عندما تكرب الأ�صجار 

وكذلك مبا ل يوؤثر �صلبيا على حركة الهواء بني الأ�صجار خا�صة في ا ملناطق احلارة في�صبح 

مثل  الف�صيولوجية  بالأ�صرار  الثمار  اإ�صابة  من  يزيد  Dampوهذا  ي�صمى  رطبا  حــارا  املناخ 

الت�صطيب والذنب الأ�صود ،كما ان قوة النمو  اخل�صري لل�صنف يجب ان تاأخذ بنظر العتبار 

عند حتديد ابعاد الزراعة.

وجاء في احلديث ال�صريف قال الر�صول الأكرم )�س(:

بينه(  قورب  ما  و�صره  اخرى  نخلة  نخلة  جريدة  مت�س  ل  حتى  بينه  بوعد  ما  الغر�س  )اأف�صل 

وذكر في الأمثال العمانية والعربية)�صع اأختي بعيدا عني وخذ حملها مني(. لذا فان م�صافات 

الزراعة التي تعتمد في زراعة النخيل يجب ان تاأخذ بنظر العتبار عوامل عدة منها:

 

• �ل�سناف
تختلف اأ�صناف النخيل في قوة منوها واأطوال �صعفها وعليه عند الزراعة يجب اختيار امل�صافة 

املنا�صبة دون ان يحدث تداخل لل�صعف وت�صابكه لن تالم�س ال�صعف وتداخله يقلل من تعر�صه 

املبا�صر لأ�صعة ال�صم�س بفعل التظليل وهذا يوؤثر على كفاءة عملية الرتكيب ال�صوئي الأمر الذي 

ينعك�س �صلبا على قوة منو النخلة وكمية احلا�صل وجودة الثمار. وتعتمد الكفاءة الإنتاجية للنخلة 

على قدرتها في حتويل اكرب قدر ممكن من طاقة ال�صوء اىل طاقة كامنة او مزونة ب�صورة 

كربوهيدرات بعملية الرتكيب ال�صوئي التي تتم في الوراق )ال�صعف( و�صمن حدين من �صدة 
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ال�صاءة هما حد التعوي�س وي�صل اىل 200 �صمعة وحد الت�صبع وي�صل اىل 5000 �صمعة �صوئية 

وال�صعة النتاجية تتاأثر بعدة عوامل منها:

 1. حدي التعوي�س والت�صبع.

 2. طول الفرتة ال�صوئية والتي تتاأثر باملوقع اجلغرافي )خط العر�س( والوقت من ال�صنة حيث 

حتتاج النخلة اىل نهار طويل 16�صاعة �صوئية يوميا للح�صول على اعلى �صعة انتاجية.

 3. جمموع امل�صاحة اخل�صراء لالأوراق)ال�صعف( املعر�صة لأ�صعة ال�صم�س.

 4. نظام ترتيب الوراق في راأ�س النخلة  phyllotaxy يقلل من تظليل الوراق املبا�صر لبع�صها 

البع�س ويعطي فر�صة اكرب لالأوراق لال�صتفادة من ا�صعة ال�صم�س.

النتاجية اىل  ال�صعة  لرفع  �صنوات وهو عامل م�صاعد  �صتة  ن�صبيا  النخيل طويل  5. عمر ورقة   

اق�صى حد ممكن.

ا�صد  لبع�صها ل يجعل منوها طبيعيا حتى في  الظل وتظليل الوراق  النخيل في  ان زراعة      

ال�صم�س املبا�صرة لذا يجب ان تكون امل�صافات  ال�صعف ميت�س ا�صعة  ال�صحارى حرارة لن 

منا�صبة مبا ل ي�صبب تداخل ال�صعف وتظليل بع�صه البع�س.

• �لظروف �جلوية
التي  املناطق  الزراعة، ففي  تاأثري كبري على م�صافات  الرطوبة  وب�صكل خا�س  للعوامل اجلوية 

تتميز بارتفاع ن�صبة الرطوبة اجلوية و�صقوط الأمطار املبكرة في اخلريف يف�صل زراعة النخيل 

الرياح  تعيق حركة  الأوراق  وت�صابك  النخيل  كثافة  متباعدة )10×10مرت(لن  م�صافات  على 

املر�صية  الإ�صابات  من  للعديد  ويعر�صها  الثمار  حول  الرطوبة  ن�صبة  من  يرفع  الذي  الأمر 

والأ�صرار الف�صيولوجية بينما في املناطق اجلافة يف�صل ان يزرع النخيل على م�صافات متقاربة.

• �لزر�عات �لبينية
متلفة،  بينية  بزراعات  الأ�صجار،  بني  امل�صافة  اأي  النخيل،  ب�صتان  اأر�س  ا�صتغالل  ميكن 

الب�صتان،  تربة  يعتمد على طبيعة  املثمرة، وهذا  والأ�صجار  كاملحا�صيل احلقلية واخل�صراوات 

وارتفاع م�صتوى املاء الأر�صي، ون�صبة امللوحة في الرتبة ومياه الري، وطريقة زراعة الأ�صجار 

ال�صنوات  في  اجلت(   ( والف�صة  ال�صعري  زراعة  ميكن  ماحلة  الرتبة  كانت  فاإذا  الف�صائل.  اأو 

الأوىل كي ت�صهم في ا�صت�صالح الرتبة، وبعد ذلك ميكن زراعة اخل�صراوات اأو اأ�صجار الفاكهة 

عمرها  وق�صر  اإثمارها  ل�صرعة  واخلوخ،  والأجا�س،  والرمان،  العنب،  مثل  الأوراق  مت�صاقطة 
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مقارنة مع اأ�صجار الفاكهة الأخرى، وميكن زراعة التفاح والكمرثى، ول ين�صح بزراعة اأ�صجار 

زراعة  مع  تزرع  ذكرت  التي  الأ�صجار  وجميع  تظليلها،  وكرثة  الأ�صجار  حجم  لكرب  امل�صم�س 

الف�صائل مبا�صرة لال�صتفادة من مردودها القت�صادي.

بعد اأن ت�صل اأ�صجار النخيل اإىل عمر 10 �صنوات، ميكن اإزالة اأ�صجار الفاكهة مت�صاقطة الأوراق، 

اأ�صجار  النخيل، كما ميكن زراعة  اأ�صجار  املختلفة حتت  باأنواعها  اأ�صجار احلم�صيات  وزراعة 

العنبة )املاجنو( واملوز، كما هو جاٍر في مناطق زراعة النخيل في العراق، حيث توفر اأ�صجار 

وانتظامها،  الزراعة  الأ�صجار مع مراعاة م�صافات  واإثمار هذه  لنمو  الالزمة  النخيل احلماية 

الب�صرة  حمافظة  في  النخيل  واقع  درا�صة  خالل  من  البينية  الزراعات  اإىل  الإ�صارة  وميكن 

التي قام بها اإبراهيم واآخرون )2001(، حيث اأ�صاروا اإىل زراعة عدد من اأ�صجار الفاكهة بني 

اأ�صجار النخيل تختلف اأنواعها واأعدادها من منطقة اإىل اأخرى. 

اأبي  منطقة  ب�صاتني  في  واملاجنو  والتني  والرمان  العنب  اأ�صجار  زراعة  انت�صار  لوحظ  فلقد 

والعنب،  ال�صدر  اأ�صجار  بزراعة  والدير  العرب  �صط  منطقتي  مزارعو  يهتم  بينما  اخل�صيب، 

العنب  تليها  املحافظة،  في  الفاكهة  اأ�صجار  جمموع  من   %  43 ن�صبة  ال�صدر  اأ�صجار  و�صكلت 

والرمان والتني والفاكهة الأخرى بن�صب )21.8، 20.6، 8.1، 6.4(% على التوايل، اأما زراعة 

اخل�صراوات فقد �صكلت املحا�صيل الورقية ن�صبة 54.1 %   من جمموع حما�صيل اخل�صراوات 

واملحا�صيل احلقلية املزروعة، تليها البامياء بن�صبة 19.2 %، واخليار 17.8 %  ، والطماطم 8.9 

%. وميكن حتديد فوائد الزراعات البينية مبا يلي:

الب�صاتني  اإن�صاء  الأوىل من  املراحل  في  النخيل، خ�صو�صًا  اأ�صجار  بني  امل�صافات  ا�صتغالل   .1  

بزراعة حما�صيل اأو اأ�صجار �صريعة النمو وذات مردود اقت�صادي جيد.

النخيل  اأ�صجار  والأ�صجار في ري  املحا�صيل  بها هذه  تروى  التي  الري  2. ال�صتفادة من مياه   

خا�صة عند ا�صتعمال الري ال�صطحي.

 3. اإن ملفات اأو بقايا اخل�صراوات واملحا�صيل احلقلية ميكن ال�صتفادة منها كم�صدر للمادة 

الع�صوية لتح�صني خوا�س تربة الب�صتان.

 4. اإن رعاية وخدمة حما�صيل اخل�صراوات وخا�صة العزق، واإزالة احل�صائ�س، توفر بيئة جيدة 

لنمو جذور النخيل.

5. اإن زراعة اأ�صجار م�صتدامة مع النخيل، وكذلك حما�صيل اأخرى، يوفر الكثري من عمليات   

اخلدمة التي ت�صتفيد منها اأ�صجار النخيل كالت�صميد والري وحراثة الرتبة وغريها.

يراعى عند زراعة امل�صافات بني اأ�صجار النخيل باملحا�صيل العلفية وحما�صيل اخل�صراوات، اأن 
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لتكون قريبة من اأ�صجار النخيل، لأن وجودها ب�صكٍل متزاحم مع الأ�صجار، يوفر بيئة منا�صبة 

لالإ�صابات املر�صية، وي�صهل الإ�صابة باحل�صرات، ويعيق عمليات الفح�س الدوري لها.

• �لإ�سابات �حل�سرية و�ملر�سية
اإن زراعة النخيل على م�صافات متقاربة توؤدي اإىل ت�صابك ال�صعف وهذا يكون عامال م�صاعدا 

مثل)احل�صرات  الأوراق  ت�صيب  التي  تلك  خا�صة  واملر�صية  احل�صرية  الإ�صابات  انتقال  على 

من  خالية  تكون  اأن  يجب  املزروعة،  والف�صائل  الأوراق(.  تبقع  ،ومر�س  ،الدوبا�س  الق�صرية 

الإ�صابات املر�صية واحل�صرية، واأن يتم تعقيمها قبل الزراعة.

ح�صب  والهكتار  والفدان  الواحد  الدومن  في  تزرع  التي  الف�صائل  عدد  يو�صح  رقم1  واجلــدول 

م�صافات الزراعة.

اجلدول رقم 1. عدد الف�صائل وامل�صافة بينهما في الدومن الواحد والفدان والهكتار.

امل�صافة بني 

الف�صائل/ 

مرت

امل�صاحة 

للنخلة 

الواحدة/م2

عدد الف�صائل / 

دومن عراقي

عدد الف�صائل 

/دومن في 

الدول الخرى

عددالف�صائل 

بالفدان

عدد الف�صائل / 

هكتار

52510040168400

6366927110278

749512083204

864391665157

981301251124

10100251042100

الدومن العراقي=2500مرت وفي الدول العربية الخرى=1000مرت والفدان 4200مرت 

فاأ�صناف  الــزراعــة،  م�صافات  حتديد  عند  النخلة  وحجم  ال�صنف  طبيعة  مــراعــاة  ويجب 

اخل�صراوي وال�صاير ميكن اأن تزرع على م�صافات ) 8 * 8 اأو 9 * 9( م ب�صرط عدم تعار�س ذلك 

مع عمليات اخلدمة امليكانيكية، والأ�صناف القوية ال�صخمة كالربحي ونبوت �صيف فيف�صل اأن 

تزرع على م�صافات )10 * 10( م، وميكن اتباع م�صافة )10 * 8( م لالأ�صناف متو�صطة القوة 

حيث تكون امل�صافة بني خط واآخر 10 م، وبني نخلة واأخرى على نف�س اخلط 8 م.
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6. �ختيار �لأ�سناف 
في املنطقة ومبا يتنا�صب مع الوحدات  البيئية  الظروف  تالئم  اأ�صناف  ف�صائل  اختيار  • يجب 
احلرارية املتوفرة في املنطقة ومنا�صبتها لالأ�صناف املرغوبة والتي يكون الطلب على ثمارها 

كبريًا.

في  متماثلة  او  متقاربة  املزرعة  او  الب�صتان  في  للزراعة  املختارة  ال�صناف  تكون  ان    •
احتياجاتها احلرارية مبا يوؤمن متاثل عمليات اخلدمة وخا�صة التلقيح واخلف واجلني.

• زراعة كل �صنف من ال�صناف في قطاع او م�صاحة حمددة وعدم اللجوء اىل خلط ال�صناف 
وتداخلها.

امليتازيني  التاأثري  وذات  اجليدة  اللقاح  مبوا�صفات  املعروفة  املذكرة  ال�صناف  اختيار   •
ال�صنف  افحل معروفة  تكون  ان  يف�صل  و  بذرية غري معروفة  افحل  زراعة  وعدم  املرغوب 

.True To Type وال�صل

في قطاع خا�س او  زراعتها  يف�صل  بل  املوؤنثة  ال�صناف  بني  املذكرة  ال�صناف  زراعة  • عدم 
تزرع على حميط املزرعة.

7. �لزر�عة
هناك طرائق عدة لزراعة الف�صائل اأهمها الطريقة الرباعية)Square System(، اأو الطريقة 

ا�صتعمال  وح�صب  البينية  الزراعة  ح�صب   ،2 ال�صكل  في  كما   )Quintral system(اخلما�صية

املكننة الزراعية في عمليات اخلدمة. والطريقة الرباعية هي اأ�صهل الطرائق واأكرثها ا�صتعماًل 

في اإن�صاء الب�صاتني. ولتعيني مواقع زراعة الف�صائل بهذه الطريقة يتم مد احلبال بني ال�صلعني 

املتقابلني )الطول والعر�س( وعند كل تقاطع تثبت اأوتاد لتكون هي مواقع الزراعة .

ال�صكل2. الطريقتان الرباعية واخلما�صية لزراعة ف�صائل النخيل.
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قطعة  وهي  العادية،  الغر�س  لوحة  ا�صتعمال  ويف�صل  والعناية  الدقة  الغر�س  عملية  وتتطلب 

تو�صع  و�صطها فر�صة،  وفي  ثقبان  نهايتها  وفي  �صم   20 �صم وعر�صها   20 من اخل�صب طولها 

لوحة الغر�س على الأر�س بحيث تكون الفر�صة و�صط احلفرة، ويثبت وتدان في ثقبي اللوحة، 

املثلث  ثقب  زاوية  في  �صاقها  تدخل  حتى  متلفة  اجتاهات  في  الف�صيلة  حترك  الغر�س  وعند 

)الفر�صة(، وتثبت في احلفرة، ويوجد نوع اآخر من األواح الغر�س ي�صبه اللوحة العادية ومياثلها 

�صم، وعند   50 –  40 دائرية قطرها  اللوحة حلقة حديدية  و�صط  توجد في  ولكن  الطول  في 

الغر�س تو�صع الف�صيلة و�صط احللقة احلديدية داخل احلفرة ويثبت وتدان في ثقبي اللوحة على 

طرفيها ثم يوارى الرتاب من الأطراف حتى تاأخذ الف�صيلة موقعها ال�صحيح.وال�صكل 3 يو�صح 

لوحة الغر�س.

 ال�صكل 3. لوحة الغر�س.

زر�عة �لف�سائل �خل�سرية
 1( قبل زراعة الف�صائل يجب حراثة الر�س حراثة عميقة ومتعامدة  وتعري�صها لل�صم�س لفرتة 

من الزمن ثم  يتم  اعداد وجتهيز حفر الزراعة وتكون باأبعاد 1.5×1.5×1.5مرت الف�صيلة 

وهي املنا�صبة لزراعة الف�صائل اخل�صرية وقد تكون ابعاد احلفر متلفة اقل او ا واكرث  وذلك 

ح�صب حجم الف�صيلة. مع مراعاة تك�صري  وتفتيت الطبقة ال�صفلى من الرتبة اذا مانت كل�صية 

او �صماء.

الحياء  من  والتخل�س  الرتبة  لتعقيم  وذلــك  ايــام  لعدة  لل�صم�س  معر�صة  احلفرة  ترتك    )2  
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الدقيقة ال�صارة وكذلك النيماتودا.

 3( جتهيز خلطة الزراعة   وتكون بالن�صبة التايل )تربة1: رمل 1: �صماد ع�صوي متحلل 1( وفي 

حالة احلاجة اىل الرتبة يجب عدم نقل الرتبة امللوثة وامل�صابة بالنيماتودا او الرتبة عالية 

امللوحة والقلوية.

 4( تعقيم منطقة القطع على الف�صيلة وعلى النخلة الأم ومعاجلة اجلروح وتعقيمها في الف�صيلة 

والنخلة باأحد املبيدات   املنا�صبة وردم الرتبة حول النخلة الأم وعدم تركها مك�صوفة

 5(  يجب زراعة الف�صائل بعد ف�صلها مبا�صرة وفي حالة نقلها اىل موقع بعيد عن موقع الف�صل 

وترطيبه  باخلي�س  الزراعة  مواقع  اىل  نقلها  واملــراد  املف�صولة  الف�صائل  جــذور  لف  يجب 

باملاء ب�صكل م�صتمر واذا تاأخرت زراعتها لفرتة اكرث من 48�صاعة.  تو�صع   قاعدة الف�صيلة 

على  املحافظة  لغر�س  زراعتها  حلني  باملاء  مملوء  حو�س  او  مائي  جمرى  في  وجذورها 

جذورها من اجلفاف.

 6( يتوقف عمق زراعة الف�صيلة على حجمه و�صكلها فقد تكون ق�صرية و�صميكة ونحيفه وطويلة 

ولكن عند زراعتها في احلفرة املخ�ص�صة لها يجب  ان  تكون اعر�س نقطة في جذع الف�صيلة 

مب�صتوى �صطح الرتبة ول تدفن في احلفرة لن تغطية القمة النامية ودفنها يجعلها عر�صة 

للتعفن ب�صبب انغمارها مبياه الري. والف�صائل التي وزنها  8 – 15 كغ وقطرها 15 - 20�صم  

يكون عمق زراعتها 20 - 30�صم.

 7(  زراعة الف�صائل  مبيالن خفيف اجتاه حركة الرياح    وذلك لكي ت�صبح م�صتقيمة م�صتقبال 

بفعل حركة الرياح ول جتعلها الرياح بعد ذلك مائلة وبذلك نكون قد جتنبنا تاأثري الرياح.

بهذه  القيام  لن عدم  الرتبة حولها جيدا  ودك  �صغط  يتم  ان  الف�صائل  زراعة  عند  8( يجب   

العملية يوؤدي اإىل وجود فراغات هوائية بني حبيبات الرتبة حول قاعدة الف�صيلة مما يوؤدي 

اإىل امتالء هذه الفراغات باملاء عند الري وبالتايل تتعفن قاعدة الف�صيلة.

 9( في حالة وجود جمموع خ�صري كبري و�صعف طويل يتم  تقليم ال�صعف ) ال�صعاف( واإزالة 

و  اجلــذب(  اأو  )احلجب  القلب  حول  ثالثة  اأو  �صفين  ترك  مع  واخلارجية  اجلاف  ال�صعف 

يق�س الثلث العلوي من ال�صعاف اخلارجي اأما ال�صعاف الداخلي فتقلم بحيث تكون اأق�صر 

10�صنتيمرت وذلك للتقليل من عملية النتح، وربط ال�صعف ربطًا  بـ  من ال�صعاف اخلارجي  

هينًا قرب الطرف حتى ل يعيق عملية القلع. وترتك اأعقاب )قواعد( اأوراق كافية حلماية 

القمة النامية )قلب الف�صيلة(.
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 10( لف الف�صائل املزروعة باخلي�س او ال�صعف او �صيقان النباتات   بعد الزراعة و يجب عدم 

تركها مدة طويلة خا�صة بعد انتهاء فرتة ارتفاع احلرارة وخالل ف�صل ال�صتاء لن ذلك  

يوؤدي اإىل جتمع الأمطار حول قلب الف�صيلة وعدم تبخر املياه منها حيث يوؤدي لتعفنها  لذا 

يف�صل ازالتها بعد عام من الزراعة.

 11( ري الف�صائل بعد الزراعة ريا غزيرا  ومبا يوؤمن  توفير الرطوبة ب�صكل م�صتمر في و�صط 

الزراعة  ) الرتبة ( بحيث تكون قاعدة    و  جذور الف�صيلة  املزروعة حديثا دائما قريبة 

من و�صط رطب  وخالل اول 30 - 40 يوم من الزراعة مع مراعاة ان  ليكون الري غزيرا 

لن الري الغزير  ي�صبب نق�س الوك�صجني واختناق اجلذور وكذلك تعفن القمة النامية 

وموت الف�صيلة  وبعدها ينظم جدول للري ح�صب طبيعة الرتبة والظروف اجلوية ال�صائدة 

ويف�صل ان يكون الري في ال�صاعات الوىل من ال�صباح وفي امل�صاء.

 12( اإجراء عملية العزيق والتع�صيب حلو�س الف�صيلة ب�صكل دوري وازالة الدغال واحل�صائ�س 

والع�صاب النامية.

 13( اجراء ر�صة وقائية باأحد املبيدات الفطرية واحل�صرية.

 14( و�صع برنامج متكامل للت�صميد الع�صوي والكيميائي وفق طبيعة الرتبة وتركيبها الكيمياوي.

زر�عة �لغر�سات )�ل�ستالت( �لن�سيجية
ميكن زراعة الغر�صات في اأي وقت من ال�صنة  لنها في اكيا�س ولها جمموع جذري جيد مع   جتنب  

الزراعة في ال�صهور الباردة اأو احلارة، ويف�صل اأن تتم الزراعة في ف�صلي الربيع واخلريف، و 

اأن تتم الزراعة في ال�صباح الباكر. وتتم عملية الزراعة وفق اخلطوات الآتية:

 1. جتهيز احلفرة الالزمة للزراعة باأبعاد) 75 * 75 * 75 (�صم اأو ) 1 * 1 * 1 ( مرت ح�صب 

طبيعة الرتبة وحجم الغر�صة ويف�صل تركها معر�صة لل�صم�س والهواء لعدة اأيام للتخل�س من 

الكائنات احلية ال�صارة، وتخلط تربة احلفرة مع ال�صماد الع�صوي املتحلل، ويو�صع في داخل 

احلفرة خلطة من تراب احلفرة والبتمو�س والطمي بن�صبة 1: 1: 1، وميكن و�صع الرمل بدًل 

من البتمو�س .

 2. تروى احلفرة قبل الزراعة ليتجان�س اخلليط، كما اأن مياه الري ت�صاعد في غ�صل الأمالح 

وت�صهم في عملية تخمر ال�صماد الع�صوي.

 3.   تكون الغر�صات بطول 35 – 40 �صم، وحتتوي على 4 – 5 �صعفات ثالث منها اأوراق حقيقية 
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)كاملة(، واأن تكون قاعدة الغر�صة ت�صبه الب�صلة وذات جمموع جذري جيد.

وان لتكون  ب�صكل منتظم  ال�صاحنة  تكون مرتبة في  ان  الغر�صات يجب مراعاة  نقل  عند   .4  

مكد�صة فوق بع�س لن ذلك يوؤدي اىل ك�صر الوراق وال�صاق ال�صغرية وي�صر بها.

 5. قطع الكي�س البال�صتيكي من القاعدة مع مراعاة �صالمة املجموع اجلذري.

الرياح، ثم يردم  الغر�صة في احلفرة بعناية ويكون و�صعها عموديًا ومائاًل باجتاه  تو�صع   .6  

الرتاب حولها وي�صحب الكي�س البال�صتيكي لالأعلى قلياًل. ويدك الرتاب جيدًا حول الغر�صة 

لتفادي تكون جيوب هوائية حول املجموع اجلذري مما ي�صبب تعفن اجلذور، ويجب اأن يكون 

النامية(  )القمة  الغر�صة  قلب  ويكون  الرتبة  م�صتوى  عند  الغر�صة  لقاعدة  الأكــرب  القطر 

قلب  اإىل  الري  مياه  ت�صرب  عدم  �صمان  مع  30�صم،   - ب25  الرتبة   �صطح  عن  منخف�س 

)القمة النامية( الغر�صة.

 7. يعد حو�صني لكل غر�صة، الأول بجانب قلبها ملنع الري من الو�صول اإليه، واحلو�س الثاين 

بقطر 1 مرت ل�صتقبال مياه الري ويف�صل اأن يكون عمق احلو�س ما بني 20 – 30 �صم.

 8. حتاط الغر�صة ب�صياج وتغطى ب�صبك بال�صتيكي اأو من اخلي�س حلمايتها من ال�صم�س والرياح 

والربد ومن احليوانات مثل القوار�س، والأرانب وغريها.

 9. بعد ال�صنة الثالثة من الزراعة يتم تو�صيع حو�س النخلة ومبحيط مياثل حميط ال�صعف.

10. تزال الف�صائل املتكونة وترتك 3 – 4 ف�صائل فقط لإعطائها الفر�صة الكافية للنمو اجليد 

من  لوقايتها  املبيدات  باأحد  الف�صائل  ف�صل  اأماكن  تعفير  ويجب  الإزهـــار،  نحو  ودفعها 

الإ�صابات املر�صية واحل�صرية وخا�صة �صو�صة النخيل احلمراء.

 11. في حال ظهور الطلع في ال�صنوات الأوىل من الزراعة يجب اإزالته لل�صماح لها بتكوين جذع 

جيد النمو وقوي.

برنامج �لت�سميد
 1. يتبع برنامج ت�صميد ح�صب �صنوات الزراعة با�صتعمال ال�صماد الع�صوي املعامل حراريًا وكما 

يلي:

 • 5 كغ  / غر�صة في ال�صنة الثانية.

• 10 كغ / غر�صة في ال�صنة الثالثة.

• 15 كغ / غر�صة في ال�صنة الرابعة.

• 20 كغ / غر�صة في ال�صنة اخلام�صة.
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• 25 كغ / غر�صة في ال�صنة ال�صاد�صة.

الكيميائي  بال�صماد  ال�صنوي  الت�صميد  اإىل  اإ�صافة  العا�صرة  ال�صنة  الربنامج حتى  وي�صتمر هذا 

املركب مبعدل 100 غ / N و75 غ / فو�صفور و100 غ بوتا�صيوم.

10.بدءًا من ال�صنة الرابعة يف�صل ترك 2 – 3 طلعات على الف�صيلة.

 11. جترى عمليات العزق والتع�صيب باإزالة احل�صائ�س والأدغال ب�صكل م�صتمر.

برنامج �لري
40 يومًا ح�صب نوع الرتبة والظروف اجلوية مع  1. تروى ال�صتالت يوميًا ب�صكل منتظم وملدة   

مراعاة جتنب غمر قلب الغر�صة باملاء،

 2. يتم تقليل الري لرتوى مرتني اأو ثالث مرات اأ�صبوعيًا ملدة �صهرين.

 3. يكون الري بعدها مرتني في ال�صبوع �صيفا ومرة واحدة �صتاءا.

م�ساتل �لنخيل
يعرف امل�صتل بانه املكان)م�صاحة من الر�س( الذي تزرع وتنمى وتربى فيه الف�صائل التي ف�صلت 

عن امهاتها وهي �صغرية احلجم لأ�صباب عديدة او التي نقلت من دول او مناطق تنت�صر فيها 

ال�صابات املر�صية واحل�صرية التي تنتقل عن طريق الف�صائل فتزرع في امل�صتل كاإجراء وقائي 

احرتازي.وامل�صاتل هي حا�صنات يتم فيها جتميع اكرب عدد من النباتات في م�صاحة �صغرية 

بحيث ميكن خدمتها ورعايتها والعناية بها باقل جهد وكلفة ممكنة، كما انها توفر الظروف 

املنا�صبة خلدم الف�صائل ال�صغرية وال�صعيفة وامل�صابة ومبا يزيد ن�صبة جناحها ،وميكن ان يكون 

امل�صتل جزء من الب�صتان اوقد يكون مظلة ب�صيط من جريد و�صعف النخيل.

وتقام امل�صاتل لأهداف عديدة منها:

1. في بع�س ال�صناف تنمو اعداد كبرية من الف�صائل حول النخلة الم خا�صة في ال�صناف   

عالية النتاج للف�صائل اخل�صرية وان ترك هذه العداد حول الم ي�صعفها وي�صعف الف�صائل 

عدد  تقليل  يجب  احلالة  هذه  وفي  وال�صاءة  الغذائية  املواد  على  التناف�س  ب�صبب  الخرى 

وهذه  واحلمل  القوي  بالنمو  الفر�صة  لإعطائها  الم  عن  وف�صلها  بع�صها  باإزالة  الف�صائل 

الف�صائل املزالة قد يكون بع�صها �صغريا او �صعيفا لذا يف�صل زراعتها بامل�صتل.

 2. الف�صائل امل�صتوردة من خارج البلد او املهداة من دول �صديقة او �صقيقة او املنقولة من منطقة 
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ا�صابات  او حتمل  او�صغرية احلجم  النمو  تكون �صعيفة  قد  الواحد  البلد  داخل  اىل اخرى 

مر�صية اوح�صرية غري ظاهرة ،يف�صل زراعتها في امل�صتل.

 3. ان �صغر م�صاحة امل�صتل وقرب م�صافات الزراعة بني الف�صائل يجعل عمليات اخلدمة والرعاية 

�صهلة ول حتتاج اىل جمهود كبري وايدي عاملة كثرية.

الفر�صة  وتعطي  للف�صيلة  واجلــذري  اخل�صري  النمو  تقوية  على  تعمل  امل�صتل  في  الزراعة   .4  

لنتخاب الف�صائل اجليدة والقوية وال�صليمة وا�صتبعاد ال�صعيفة وامل�صابة.

الف�صائل  ب�صبب اخللط بني  النا�س  لها  يتعر�س  التي  الغ�س  امل�صتل تالفي حالت  5. ميكن في   

اخل�صرية وال�صتالت البذرية.

�سوابط و�سروط ان�ساء امل�ستل
 1( ان يكون موقعه قريبا من مناطق زراعة النخيل وطرق املوا�صالت وبعيدا عن مناطق هبوب 

الرياح.

 2( ان يكون حماطا مب�صدات الرياح او ب�صور مانع للرياح وللحيوانات.

 3( ان تكون الرتبة  متو�صطة القوام  خالية من المالح جيدة ال�صرف ومنخف�صة املاء الر�صي.

 4( ان يكون موقع امل�صتل خايل من احل�صائ�س والدغال والنباتات الغريبة وهذا يقلل من تكاليف 

وجهود اجراء التع�صيب والعزيق.

 5( توفر م�صدر جيد للري لن املاء عامل مهم وحمدد لنجاح الزراعة في امل�صتل، خا�صة وان 

يوميا  تروى  ان  يجب  زراعتها حيث  من  الوىل  الفرتات  في  امل�صتمر  للري  الف�صائل حتتاج 

خالل ال�صهر الوىل من الزراعة وهذا يعتمد على الظروف اجلوية وطبيعة الرتبة  .

 6( توفر اليدي العاملة املدربة على التعامل مع النخيل.

الزراعة  حفر  وابعاد  مرت   1.5×1.5 اخلطوط  وبــني  الف�صائل  بني  الــزراعــة  ابعاد  تكون   )7  

60×60×60 �صم وللف�صائل الكبرية 2×2 مرت وحفر الزراعة 75×75×75 �صم.

8( تزرع الف�صائل داخل احلفر على ان يكون اق�صى قطر للف�صيلة عند م�صتوى �صطح الرتبة   

الرياح ول اعمق من ذلك  لل�صقوط بفعل  الف�صيلة اعلى من ذلك فتمون معر�صة  ولتغر�س 

فيدخل املاء اىل قلب الف�صيلة)القمة النامية( فتتعفن ومتوت.

 9( ان تزرع الف�صيلة مبيالن باجتاه هبوب الرياح. وتدك الرتبة حولها جيدا ملنع حدوث فراغات 

او جيوب هوائية.

 10( لف الف�صيلة باخلي�س او �صعف النخيل بعد الزراعة حلمايتها.
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 11( تروى الف�صيلة بعد الزراعة رية غريزة على ان تنظم عملية الري وفق جدول زمني يعتمد 

على طبيعة الرتبة والظروف اجلوية.

ب�ستان �لمهات
تعتمد نف�س الية ان�صاء امل�صتل ولكن هنا الختالف يكون في ما يلي:

• اختيار ال�صناف، حيث يتم حتديد ا�صناف معينة لزراعتها في الب�صتان.

• ابعاد الزراعة تكون 4×4مرت.

�صنوات   10 عمر  اىل  الم  و�صول  وعند  خل�صرية  ا  الف�صائل  انتاج  الوىل  ال�صنوات  في  يتم   •

لتكون  الــزراعــة  م�صافات  تعديل  يتم  الثــمــار  اىل  وتتجه  الف�صائل   ج  انتا  عــن  وتتوقف 

8×8او10×10مرت.

نظامي مزروع  ب�صتان  لدينا  يكون  وبذلك  اخرى  اماكن  اىل  الو�صط  في  التي  ال�صجار  تنقل   •

مب�صافات منتظمة ومت ال�صتفادة منه لغر�س انتاج الف�صائل والثمار.

 

جتديد ب�ساتني �لنخيل
متر نخلة التمر في حياتها بعدة مراحل و اطوار مهمة �صانها �صان اي كائن حي  وهذه الطوار 

واملراحل هي:

) Vegetative stage 1. �لطور �لأول ) �ملرحلة �خل�سرية 

املرحلة  هذه  وتتميز  �صنوات   3 عمرها  ي�صبح  حتى  النخلة  حياة  بدء  من  الطور  هذا  يبداأ   

وال�صعف واجلذور  تكوين ومنو اجلذع  الكربوهيدراتية خالل عمليات  للمواد  با�صتهالك عايل 

وتكوين الرباعم في اآباط ال�صعف التي تكون جميعها براعم خ�صرية Vegetative Buds والتي 

تنمو مكونة الف�صائل ويتوقف ذلك على الظروف البيئية وقوة منو ون�صاط النخلة وال�صنف. حيث 

تختلف الأ�صناف في عدد الف�صائل التي تنتجها فهي ترتاوح بني 8 ف�صائل في �صنف الربحي و 

33 ف�صيلة في �صنف الزهدي.

)Intermediate stage 2. �لطور �لثاين  )� ملرحلة �لو�سطية 

  ميتد هذا الطور بني 3 – 8 �صنوات، وتتميز هذه املرحلة بالتوازن بني املواد الكربوهيدراتية 

امل�صتهلكة واملخزونة، والرباعم الأبطية في هذه املرحلة تتك�صف اإىل براعم خ�صرية )ف�صائل( 
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اأو براعم زهرية   Flowering Buds   تنمو اإىل نورات زهرية )طلع(. 

 

) Fruiting stage 3. �لطور �لثالث )�ملرحلة �لثمرية 

وتتميز  النخلة.  عمر  نهاية  حتى  �صنوات   8 عمر  من  وتبداأ   Adult stage البلوغ  مرحلة  هي   

براعم زهرية  اإىل  تتك�صف  الأبطية  والرباعم  النخلة  الكربوهيدراتية في جذع  املواد  بتخزين 

)طلع( بدرجة رئي�صية وقد تنمو بع�س الرباعم اخل�صرية ال�صابقة اإىل ف�صائل هوائية )رواكيب( 

على جذع النخلة.

وفي نهاية هذه املرحلة ت�صبح ال�صجار طويلة و�صعيفة)عوانة( وهرمة وتكون عملية �صعودها 

)ارتقائها( �صعبة وكذلك خدمتها تكون جمهدة ومكلفة ي�صاف اىل ذلك قلة انتاجها الذي قد 

ل يغطي تكاليف خدمتها. ان �صعف النتاجية او انخفا�صها ليعود اىل تقدم العمر بل هناك 

عوامل عديدة لها الدور في ذلك منها:

• عدم اجراء عملية الت�صميد.
• الزراعات الع�صوائية املتقاربة وغري املنتظمة مما يجعل ال�صجار تظلل بع�صها البع�س.

• ال�صابات احل�صرية واملر�صية.
• رداءة ثمار بع�س ال�صناف المر الذي ل ي�صجع على خدمتها ورعايتها.

وامام هذه املعطيات يجب التفكري في جتديد الب�صاتني خا�صة وان الكثري منها تكون ا�صجارها 

والزراعة  والطلب قد تفر�س الهتمام  ال�صوق  الثمار كما ان حالة  بذرية غري معروفة ورديئة 

لأ�صناف  حمددة قد لتكون موجودة في الب�صتان وهذا المر يجب ان يتم وفق برنامج حمدد.

 1( احالل ال�صناف القت�صادية اجليدة حمل ال�صناف الرديئة و�صعيف الت�صويق.

 2( جتديد نف�س ال�صنف بزراعة ف�صائله قرب ال�صجار الكبرية وال�صعيفة.

 3( اعادة تنظيم الب�صتان  قدر المكان  باإدخال الزراعة احلديثة بتحديد امل�صافات املنتظمة 

والبتعاد عن الع�صوائية والزراعات املتقاربة.

 4( ادخال طرق الري احلديثة التي توؤمن تر�صيد ا�صتخدام املياه.

 5( يكون برنامج التجديد على مدى اربعة �صنوات بحيث ي�صمل 25 %  �صنويا ومبا ل يوؤثر على 

انتاجية الب�صتان.
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 عمليات خدمة �لب�ساتني
• حتتاج ف�صائل النخيل خالل ال�صنة الأوىل من زراعتها اإىل عناية وخدمة م�صتمرة، كاإجراء 
احللفا  وخا�صة  ــال  الأدغ من  للتخل�س  ال�صنة  خالل  مرتني  والعزق  منتظم،  ب�صكل  الــري 

وال�صفرندة، 

يجب رفع التغطية عن الف�صائل بعد مرور �صنة على زراعتها وظهور النموات اجلديدة مما   •
يدلل على جناح الزراعة.

– 300 غ(  الأمونيوم )250  ب�صلفات  قليلة اخل�صوبة  الأرا�صي  الف�صائل في  ت�صميد  يف�صل   •
نرثًا حول الف�صيلة في ف�صل الربيع، وت�صاف ن�صف الكمية في الأرا�صي عالية اخل�صوبة اأو 

املزروعة باأ�صجار الفاكهة واخل�صروات. وت�صاف الأ�صمدة الع�صوية مرة كل �صنتني ومبقدار 

30 – 50 كغ للنخلة الواحدة في ف�صل ال�صتاء.

• اإن النخلة كاأي نبات اآخر لها قدرة و�صعة اإنتاجية حمدودة، واملح�صول الثمري فيها له ارتباط 
الأخ�صر  ال�صعف  من  عدد  وهناك  ال�صم�س،  ل�صوء  املعر�صة  اخل�صراء  امل�صاحة  مبجموع 

ال�صروري لتغذية العذوق الثمرية )Fruit cluster( حتى ن�صج الثمار، ويرتاوح عدد الوراق 

عند  مراعاته  يجب  ما  وهذا  الواحد،  للعذق  �صعفة   10 –  8 بني  ما  عذق  (لكل  )ال�صعف 

عملية التقليم واإزالة ال�صعف لتحقيق املوازنة بني املجموع اخل�صري واملجموع الثمري �صنويًا 

للح�صول على ثمار جيدة النوعية.
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�ول -  برنامج �لري 
يجب ال�صتفادة من الدرا�صات ال�صابقة ملعرفة الحتياجات املائية ح�صب العمر وطريقة الري 

املتبعة، وفي حالة الزراعة الع�صوية للنخيل يف�صل ا�صتعمال الري بالتنقيط لتحديد كمية املياه 

وتقليل الرطوبة، على اأن تكون املنقطات بعيدة عن الف�صيلة اأو جذع النخلة، لأن و�صول مياه الري 

اإىل الف�صيلة اأو جذع النخلة يوؤدي اإىل الإ�صابة بالأمرا�س الفطرية وي�صهل الإ�صابة باحلفارات 

و�صو�صة النخيل احلمراء، لذا يجب الهتمام بطريقة الري وكمية املياه ومن املهم جدًا الإ�صارة 

ليفية تت�صل باحلزم  واأنها جذور  النخيل وعملية الري، خا�صة  اإىل حالة الرتباط بني جذور 

الوعائية ب�صكل مبا�صر، واأنها تتعمق داخل الرتبة اإىل م�صافة ت�صل ما بني 3 – 7 اأمتار عموديًا، 

واأفقيًا متتد اإىل اأكرث من 10 اأمتار بحثًا عن الرطوبة. ومتتاز جذور نخلة التمر باأنها خالية من 

ال�صعريات اجلذرية، واأنها ت�صتطيع حتمل النغمار باملاء لفرتات طويلة ب�صبب وجود الفراغات 

التمر  نخلة  اإن  املاء.  داخل  تنمو  التي  الرز  نباتات  م�صابهة جلذور  يجعلها  ما  وهذا  الهوائية، 

فيها،  املورفولوجية  ال�صفات  بع�س  اإىل  يعود  وهذا  طويلة،  لفرتات  واجلفاف  العط�س  تتحمل 

ومنها:

 1. انت�صار جمموعها اجلذري اأفقيًا وعموديًا في الرتبة حتى و�صولها اإىل املناطق الرطبة.

 2. الأوراق )ال�صعف( مركبة ري�صية، والوريقات )اخلو�س( مغطاة بطبقة �صمعية لتقليل فقد 

املاء.

 3. تكون الثغور موزعة على الوريقات ب�صكل يقلل فقد الرطوبة

�لحتياجات �ملائية لنخلة �لتمر  
ورد في القول العربي املاأثور  »نخلة التمر �صيدة ال�صجر قدمها دائمًا في املاء وراأ�صها في ال�صماء 

احلارقة«. ميتاز املجموع اجلذري لنخلة التمر بقوته، وتعمقه داخل الرتبة، وبخلوه من ال�صعريات 

اجلذرية، حيث يتم امت�صا�س املاء والعنا�صر الغذائية من الرتبة عن طريق اجلذيرات املا�صة، 

ومتتد جذور النخيل اأفقيًا حتى م�صافة 10.5م، وتتعمق داخل الرتبة حتى م�صافة 4.5 م، واإن 

ن�صبة ما متت�صه جذور النخيل من املياه ح�صب اأعماق الرتبة املختلفة مبينة في اجلدول رقم2.
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اجلدول  رقم 2. ن�صب امت�صا�س جذور النخيل من املاء وفق تعمقها داخل الرتبة.

ن�صبة ما متت�صه اجلذور من املاءالعمق

50 % 0 – 60 �صم

30 % 60 – 120 �صم

15 % 120 – 180 �صم

5 % 180 – 240 �صم

اإن 80 %  من جذور النخيل متتد حتى عمق 120 �صم داخل الرتبة، واإن تعمق اجلذور يعتمد 

على م�صتوى املاء الأر�صي والطبقة الكل�صية. وتختلف كميات املياه التي حتتاجها نخلة التمر من 

منطقة اإىل اأخرى اعتمادًا على العوامل الآتية:

• الظروف املناخية ال�صائدة )حرارة، اأمطار، رطوبة(.

• نوعية مياه الري وطريقة الري امل�صتعملة.) الغمر، التنقيط، الفقاعات(.

• عمر النخلة وقوة منوها وطريقة زراعتها.

• قوام وتركيب الرتبة )رملية، طينية( وامل�صامية وعمق الرتبة.

• م�صافات الزراعة.

• الزراعات البينية اأو التحتية ونوعية املحا�صيل املزروعة.

• وجود طبقة كل�صية اأو �صماء وارتفاع م�صتوى املاء الأر�صي.

تقدير �لحتياجات �ملائية لنخلة �لتمر 
يعتمد تقدير الحتياجات املائية على عدة عوامل اأهمها

1(ال�صعة احلقلية .

2(رطوبة الرتبة .

3(عمق الري وهذا يتوقف على نوع النبات وعلى عمر النبات وعادة يكون لالأ�صجار بني 0 - 80 

�صم.

وتطبق معادلة خا�صة للح�صاب هي :   

 Q = )qv ¦.c  -   qv ( x D

حيث اأن

Q : تعني كمية املياه الالزمة للري مرت مكعب/هكتار. وتق�صم على عدد الأ�صجار في الهكتار 

وعمر  الرتبة  طبيعة  ح�صب  وتختلف  الواحدة  النخلة  لري  الالزمة  املياه  كمية  هي  وتكون 

ال�صجرة والف�صل من ال�صنة.  
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qv ¦.c : تعني رطوبة الرتبة عند ال�صعة احلقلية %  وتقدر اول مرة قبل الزراعة وح�صب طبيعة 

الرتبة.

qv : تعني املحتوى الرطوبي للرتبة وتقا�س قبل الري بعدة طرق .

D: العمق ويحدد ح�صب نوع املح�صول  وعمره )�صم(.

ولأ�صجار النخيل يكون العمق 40 �صم

املنطقة  في  ال�صائدة  املناخية  الظروف  على  الواحدة  للنخلة  املائي  الحتياج  تقدير  يعتمد 

املزروعة بالنخيل اأوعلى م�صتوى الدولة وفق الأ�ص�س التالية:

– النتح )Evapotranspiration(، وهذه تختلف من منطقة لأخرى  1. ح�صاب كمية التبخر   

ح�صب طبيعة املنطقة وطريقة الزراعة، ويوؤخذ معدل اأ�صهر الذروة وارتفاع درجة احلرارة 

وهي حزيران/يونيو، متوز/يوليو، اآب/ اأغط�س. وميكن اأن يكون على �صبيل املثال 8 مم/يوم 

كمتو�صط لالأ�صهر احلارة.

اأو  م،   8×8 تكون  كــاأن  واأخــرى  نخلة  بني  الزراعة  م�صافة  بها  ويق�صد  الــزراعــة:  2. طريقة   

10×10م، واإذا اعتمدنا 10×10م فتكون امل�صاحة التي ت�صغلها النخلة 100 مرت مربع.

 3. معامل املح�صول: يقدر معامل املح�صول لأغلب اأ�صجار الفاكهة الكاملة النمو ما بني 0.7 – 

0.9 وللنخيل يرتاوح ما بني 0.7 – 1.

الواحدة ما بني  النخلة  التغطية اخل�صرية مل�صاحة  ن�صبة  التغطية اخل�صرية: ترتاوح  4. ن�صبة   

0.25 – 1، وح�صب عمر النخلة.

ومن املعلومات اأعاله يكون: 

 × النخلة  ت�صغلها  التي  × امل�صاحة  – النتح  التبخر  الواحدة = كمية  للنخلة  املائي  الحتياج 

معامل املح�صول.

النخلة  وعمر  الرتبة  نوع  تتغري ح�صب  الكمية  وهذه  لرت/يوم.   560  =  0.7 ×  100 ×  8  =  

وم�صافات الزراعة. حيث اأن الفدان )4200 م2( يحتوي على 42 نخلة، فيكون احتياجه اليومي 

23.5 م3/فدان/يوميًا.

التي  الــري  مياه  وكمية  التمر،  لنخلة  املائي  املقنن  لتحديد  الدرا�صات  من  العديد  واأجريت   

حتتاجها، وال�صهور احلرجة للري في مناطق زراعة واإنتاج التمور املختلفة، حيث اختلفت هــــذه 

واأ�صـار  النخـــــــــيل  اأ�صجـــــــــار  لـــري  الـــــالزمة  امليـــــــــاه  كميــــة  حتــــــديد  في  الـــــدرا�صـــــات 

Hussien and Hussienو) 1982( ، اإىل اأن النخيل املقاوم للجفاف في منطقة اأ�صوان يحتاج 
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اإىل 12 رية �صــــــنويًا، على اأن تبلــغ الفــرتة الفا�صــــــلة بني رية واأخـــــــرى 4 اأ�صـــــابيــــع وبـــــواقــــع 

في  جــذوره  تعمق  اإىل  يعود  وامللوحة  للجفاف  النخيل  حتمل  واأن  رية،  كل  في  فدان  م3/   300

الرتبة وكفاءتها في عملية امت�صــــــــــا�س املاء والغــــذاء من اأعماق الرتبة املختلفة. بينما ذكر  

العراق حتتاج  الو�صطى من  املنطقة  التمر في  اأن نخلة  اإىل  Abou - khaled etalو)1982(، 

اإىل 10 ريات �صنويًا، موزعة على �صهور ال�صنة، فهي حتتاج اإىل ])رية واحدة( في �صهور: اأيار/ 

مايو، واأيلول/ �صبتمرب ، وت�صرين الأول/ اأكتوبر. و)ريتان( في �صهور: حزيران/ يونيو، ومتوز/ 

يوليو، واآب/ اأغ�صط�س.  و)رية واحدة( توزع على �صهور: ت�صرين الثاين/ نوفمرب، وكانون الأول/ 

دي�صمرب، وكانون الثاين/ يناير، و�صباط/ فرباير، واآذار/ مار�س، وني�صان/ اأبريل [.

وفي درا�صة على النخيل البالغ �صنف دقلة نور، ا�صتعملت طرائق ري متلفة بالتنقيط وبالر�س، 

وكانت النتائج ت�صري اإىل اأن ا�صتعمال الري بالتنقيط اأف�صل من الري بالر�س، واأن الحتياجات 

ال�صنوية للنخلة الواحدة يرتاوح ما بني 150 – 200 م3 با�صتعمال 12 منقطًا، وتراوح حا�صل 

النخلة الواحدة من 135 – 145 كغ مقارنة بالري بالر�س حيث بلغ احلا�صل 109كغ، واأمكن 

بهذه الطريقة ا�صتعمال مياه ري حتتوي على ppm 2000 – 1000 من الأمالح.

واأكدت الدرا�صات التي قامت بها وزارة الزراعة في اململكة العربية ال�صعودية با�صتعمال طرائق 

الري بالغمر والر�س والتنقيط في عدة مناطق، اأن الري بالتنقيط كان اأف�صل الطرائق من حيث 

تقليل كمية املياه امل�صتعملة وكما في اجلدول رقم3.

اجلدول رقم3. احتياجات النخيل من املاء في عدد من مناطق اململكة العربية ال�صعودية.

املنطقة

كمية املياه الالزمة م3 / هكتار / �صنة

الري بالتنقيطالري بالر�سالري بالغمر

437822612020865الإح�صاء والدمام
433053154525978املدينة املنورة

321572342419290تبوك
344512509520667الطائف
288682102817317جنران
352042564721121اجلوف
343432504620602الريا�س

وقامت وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، باإجراء جتربة ملدة 
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7 �صنوات في حمطة البحوث الزراعية في احلمرانية، وذلك لتحديد املقننات املائية )الكميات 

اأن�صب  اإىل  الو�صول  املختلفة، وقد مت  النخيل في مراحل منوها  اأ�صجار  املياه( لري  املثلى من 

من  ابتداء  النخيل  �صجرة  منو  ملراحل  ال�صنة  �صهور  خالل  املكعب(  )باملرت  الري  مياه  كميات 

زراعتها وحتى بداية الإنتاج القت�صادي. وتقدر الكميات الإجمالية ال�صنوية ملياه الري الالزمة 

لأ�صجار النخيل خالل مراحل منوها من 1 – 7  �صنوات  حتت ظروف دولة الإمارات العــــــربية 

– 102.0 م3/   81.6 –  65.1 –  51.8 –  41.3 –  33.0 –  26.4 يلـــــي:  مبـــــــا  املتحــــــدة 

لل�صجرة لل�صنوات الأوىل حتى ال�صابعة على التوايل كما في اجلدول رقم 4 .

اجلدول رقم 4. كميات ميـــــاه الري باملرت املكعب الالزمة لأ�صجار النخيل خالل مراحل منوها 

)1 – 7( �صنوات حتت ظروف دولة الإمارات العربية املتحدة )عن �صبانة وال�صريقي 2000(.

ال�صهر

ال�صنة

ال�صابعةال�صاد�صةاخلام�صةالرابعةالثالثةالثانيةالأوىل

0.530.660.821.021.281.62.00كانون الثاين/ يناير
0.780.981.231.541.922.403.00�صباط / فرباير
1.311.642.052.563.204.005.00اآذار / مار�س

1.832.292.863.584.485.607.00ني�صان / اأبريل
2.543.183.974.966.208.0010.00اأيار / مايو

2.743.434.295.364.048.8011.00حزيران / يونيو
3.934.916.147.689.6012.0015.00متوز / يوليو

4.465.576.968.7010.8813.6017.00اآب / اأغ�صط�س
3.414.265.236.668.3210.4013.00اأيلول / �صبتمرب

2.543.183.975.126.408.0010.00ت�صرين الأول / اأكتوبر
1.832.292.863.584.485.607.00ت�صرين الثاين / نوفمرب
0.530.660.821.021.281.602.00كانون الأول / دي�صمرب

26.4333.0541.3051.7865.0881.60102.00الإجمايل

ولقد اأو�صحت نتائج البحوث في كاليفورنيا اأن نخلة التمر حتتاج اإىل 115 – 135 م3 من املاء 

في الرتبة الطينية الثقيلة، و 306 – 459 م3 من املاء في الرتبة اخلفيفة �صنويًا.

للنخلة يختلف ح�صب مناطق  ال�صنوي  الفعلي  اأن الحتياج املائي  اإىل  العذبة. )2009(  واأ�صار 
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زراعته والظروف املناخية ال�صائدة في املنطقة وطريقة الري وعدد اأ�صجار النخيل في الهكتار 

الواحد. وكما في اجلدول رقم 5

جدول رقم 5. يبني ال�صتهالك الفعلي ال�صنوي للنخيل )م3 / نخلة( في بع�س مناطق اململكة 

العربية ال�صعودية.

عدد اأ�صجار طريقة الري

النخيل)هـ(

املنطقة

القطيفالق�صيمبي�صةجنراناملدينةالريا�س اخلرج

100196194192180167151137 نخلةبالغمر ن�صبة الغمر 100 %  

15013112912812011210192 نخلة

20014014013913012110999 نخلة

78787772676055الري بالتنقيط ن�صبة الغمر 40 %  

وميكن الإ�صارة اإىل اأن ال�صتهالك الفعلي للنخيل من املاء هو 50 – 80 م3 / نخلة �صنويًا عند 

ا�صتخدام الري بالتنقيط اأما في حالة الري بالغمر فاإن متو�صط ال�صتهالك هو 100 – 150 

م3/نخلة �صنويًا.

ولكن العديد من املزارعني ي�صيفون كميات من مياه الري خم�صة اأ�صعاف ال�صتهالك الفعلي. 

ت�صاوي  والتي  للرتبة  التخزينية  ال�صعة  على  تعتمد  الواحدة  الرية  في  امل�صافة  املياه  كمية  اإن 

150 مم/ مرت عمق، ومبا اأن النخيل يح�صل على ن�صبة كبرية من املاء من خالل تعمق جذوره 

وباخل�صو�س على عمق 1.5 مرت. فاإن عمق املاء الكلي الذي ميكن اإ�صافته في الرية الواحدة 

يكون )150 مم * 1.5 م( = 225 مم.

المارات  بدولة  العني  مدينة  ظروف  حتت  التمر  لنخلة  املائي  جعفر،)2010(الحتياج  وقدر 

7�صنوات ب69.8مرت مكعب  بعمر  للنخلة  بالفقاعات  الري  نظام  وبا�صتخدام  املتحدة  العربية 

وفي  ال�صتاء  ا�صهر  في  مكعب  و11.9مرت  ال�صيف  ا�صهر  في  مكعب  34.3مرت  موزعة  �صنويا 

العتدالني 34.8 مرت مكعب ومن هذا ن�صتدل ان الكمية التي حتتاجها النخلة في ف�صل ال�صيف 

تعادل 2.9مرة ما حتتاجه في ف�صل ال�صتاء وبلغت ن�صبة التبخر - النتح 85 %  من الحتياجات 

املائية اي ما يعادل 59.3مرت مكعب �صنويا وهذا يدل على ان الظروف اجلوية تلعب دورا ا�صا�صيا 

في حتديد الحتياجات املائية.
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واجلدول رقم 6 يبني اهم الدرا�صات التي اجريت في جمال ري النخيل

اجلدول  رقم6. الدرا�صات التي اأجريت لتحديد املقنن املائي للنخيل في بع�س الدول العربية.

الباحث

و�صنة البحث
الدولة ) املنطقة (

امل�صدر اأهم النتائج في حتديد كمية مياه الري

العلمي املعتمد م3 / نخلة / �صنةهكتار/م3 / �صنة

)1894 (Rolland)34190263اجلزائر )ال�صحراء

) ح�صني، 1986(
) 1935( Reme) 17940138اجلزائر ) وادي ريغ
Wertheimer

) 1957 (
15000125اجلزائر ) ذيبان(

البكر )1972(

171ــالعراق

) البكر ، 1972( 274ــوادي الأردن
24690189فل�صطني

 Abou - khald
)1982(

املنطقة   ( العراق 

الو�صطى (
18000

 Abou (

 .khaled،etal
1982 (

15174تون�س )واحة توزر(خليفة )1983(
)خليفة واآخرون، 

)1983

املنظمة العربية 

)1984(

الإح�صاء /  ال�صعودية ) 

 / القطيف   / الق�صيم 

املدينة املنورة ( 

  - 13750
21500

)تقرير املنظمة 

العربية للتنمية 

الزراعية،1984(

�صبانة )2000(

العربية  الإمارات 

املتحدة

41.3  بعمر )3( 
�صنوات

65.08 بعمر )5( 
�صنوات

102   بعمر )7( 
�صنوات

)�صبانة وال�صريقي 

)2000،

62 للنخيل   البالغمزارع الراجحيابوعيانة )2008(
)ابوعيانة 

والثنيان،2008(

العذبة )2009(

)اخلرج،  ال�صعودية 

املدينة،  الريا�س، 

بي�صة،  جنران، 

الق�صيم، القطيف(

 -  -  -  -  - 

– 80 م3 / نخلة   50   

     الري بالتنقيط  
ً
�صنويا

هو  بالغمر    والري 

100 – 150 م3/نخلة 
.
ً
�صنويا

)العذبة، 2009(

جعفر )2010(

المارات   دولة     

العربية )العني(

69.8م3�صنويا للنخلة 
بعمر 7�صنوات والري 

بالفقاعة )ببلر(

جعفر )2010(
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طر�ئق ري �لنخيل
  �لري �ل�سطحي

حتتاج طرائق الري ال�صطحي ب�صكل عام اإىل كميات كبرية من مياه الري، حيث تغمر الرتبة 

باملاء، وهناك عدة طرائق للري ال�صطحي.

 1. طريقة �لري بالبو�كي )�لأحو��ض(

وهذه تتبع في ري اأ�صجار النخيل احلديثة الزراعة، حيث يتم و�صع كل �صنف من اأ�صناف النخيل 

اأو الباكيه متامًا،  1.5 مرت وتكون الف�صائل في و�صط  احلو�س  في الب�صتان في حو�س عر�صه 

اأق�صر في الرتبة  املاء بني خطني، وطول احلو�س يعتمد على نوع الرتبة، حيث يكون  ويجري 

الأ�صجار،   بني  الزراعة  م�صافات  على  يعتمد  وكذلك  الثقيلة،  الطينية  الرتبة  في  عنه  الرملية 

ويجب مراعاة زيادة عر�س احلو�س اأو الباكيه بحوايل مرت كل �صنة، وبعد اأربع �صنوات ت�صتبدل 

طريقة الري هذه بالطرائق الأخرى )الأحوا�س الفرديالة اأو اخلطوط(. 

 2. طريقة �لري بالأحو��ض �لفردية 

احلو�س  ويحيط  ال�صكل،  مربعة  اأو  م�صتطيلة  اأو  م�صتديرة  اأحوا�س  اإىل  الب�صتان  اأر�س  تق�صم 

بنخلة واحدة، ويتم ت�صميم هذه الطريقة باإن�صاء قناة ري رئي�صة على طول الب�صتان تتفرع منها 

القناة الفرعية  قنوات ري فرعية �صغرية متعامدة عليها، بحيث متر بني حو�صني، ومن هذه 

اأو فتحات لإي�صال املاء اإىل كل حو�س. وحتتاج هذه الطريقة اإىل ت�صوية الرتبة  تتفرع قنوات 

في كل حو�س ل�صمان انتظام توزيع مياه الري في الرتبة، ويف�صل اإجراوؤها في الرتب اخلفيفة.
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 3. طريقة الري بامل�ساطب اأو اخلطوط

حيث تقام خطوط اأو م�صاطب بني �صفوف النخيل، وتطلق مياه الري في امل�صاحة املرتوكة بني 

امل�صاطب اأو اخلطوط، ويف�صل اتباع هذه الطريقة في الرتب الثقيلة، حيث ميكن اإ�صباع الرتبة 

باملياه اإىل عمق كاف، ويف�صل اأن ل يزيد طول امل�صطبة اأو اخلط عن  100 مرت.

)Tide Irrigation(4. �لري باملد و�جلزر 

وهذه الطريقة هي املميزة لب�صاتني نخيل التمر في مدينة الب�صرة وفي الب�صاتني على امتداد 

�صط العرب الذي تتميز حركة املياه فيه باملد واجلزر، حيث تروى الب�صاتني عند حدوث املد 

وح�صب  رئي�صة  ري  قناة  من  اأكرث  باإقامة  الري  طريقة  وتكون  اجلــزر.  بعملية  املاء  وين�صحب 

اإىل فروع ثالثية  الب�صتان، وتتفرع منها عاموديًا فروع ثانوية )جداول(، وهذه تتفرع  م�صاحة 

 ،)Fingers Irrigation(لذا يطلق على هذه العملية بالري بالأ�صابع ،)ت�صمى الأ�صابع )الداير

ويرتاوح عمق الداير الواحد ما بني  100 – 200 �صم، وعر�صه من 100 – 300 �صم، وعلى 

هذا الأ�صا�س يق�صم الب�صتان اإىل قطع ت�صمى الواحدة منها حمليًا )الب�صتكة(، وكل قطعة ت�صم 

4، اأو 6، اأو 8 نخالت، ويرتاوح طول القطعة )الب�صتكة( 10 – 20 مرتًا، وعر�صها من 10 – 12 

مرتًا، والنخيل يروى مرتني بهذه الطريقة مع املد واجلزر.

طر�ئق �لري �حلديثة
)Drip Irrigation(  1. �لري بالتنقيط 

وتتم با�صتعمال �صبكة متكاملة، حيث توزع املنقطات على خطني متوازيني اأو على �صورة حلقة 

دائرية حول النخلة، اأو ي�صتعمل ر�صا�س �صغري )Minisprinkler( ترتاوح كمية ت�صريفه ما بني 

40 – 120 لرت/ �صاعة، وتتميز طريقة ا�صتعمال الر�صا�س ال�صغري بتوزيع املياه بانتظام حول 

جذع النخلة. واأ�صارت الدرا�صات اإىل اأن الري بالتنقيط يحقق وفرة في كمية املياه الالزمة لري 

اأ�صجار النخيل مقارنة بطرائق الري ال�صطحي املختلفة. اإن اأهم مميزات الري بالتنقيط هي :

• تقنني ا�صتعمال املياه ب�صكل كبري، وهي طريقة منا�صبة ل�صتعمال املياه املاحلة.

• متنع منو وانت�صار الأدغال في الب�صتان، وتقلل من انت�صار الآفات والأمرا�س الفطرية.

• تكون مالئمة لالأ�صجار احل�صا�صة لطرائق الري ال�صطحي.

• ل تعيق اإجراء العمليات احلقلية املختلفة، حيث ميكن اإجراوؤها في اأي وقت.

• ميكن ا�صتعمال الأ�صمدة مع مياه الري بكفاءة ومرونة عاليتني .
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• ل تتاأثر طريقة الري هذه بهبوب الرياح اأو ا�صتواء اأر�س الب�صتان.

• تقلل من ا�صتعمال الأيدي العاملة ومن حجم املن�صاآت في احلقل.

• يتطلب الري بالتنقيط �صغط منخف�س يقدر بـ )1 – 2( �صغط جوي.

ت�سميم �سبكة ري بالتنقيط
اإذا افرت�صنا اأن لدينا مزرعة نخيل م�صاحتها 5 فدان، فاإن الحتياج املائي لها يكون 23.5 ×5 

= 117.5م3 يوميًا. واإذا كان لدينا م�صدر ري من بئر ارتوازي ت�صريفه 30 م3/ �صاعة، فهذا 

يعني اأن النخلة يخ�ص�س لها 140 لرت/�صاعة، ولإعطـــــــاء النخــــلة احـــــتياجها اليــــــومي 560 

÷ 140 = 4 �صاعة /يوميًا.

63 مم،  الواحد منهما  90 مم وخطني فرعيني قطر  وهذه املزرعة حتتاج خلط رئي�س قطره 

م/  1.5 عن  املياه  �صريان  �صرعة  تزيد  ل  اأن  على  خا�صة،  مبعادلت  حت�صب  الأنابيب  واأقطار 

املنقطات،  20 مم. وتركب على اخلراطيم   ،18  ،16 واأقطارها  الري  ثانية، وتركب خراطيم 

وتوزع املنقطات حول النخلة اإما على خطني متوازيني، اأو على �صكل حلقة حول النخلة، اأو يركب 

ر�صا�س �صغري )Minisprinkler( ويكون الت�صريف ما بني 40 – 120 لرت/ �صاعة.
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 ]]Bubblar Irrigation[  )2. �لري بالفقاعات )�لنافور�ت 

وهي طريقة حم�صنة لنظام الري بالأحوا�س، حيث ينزل املاء على �صكل فقاعة ويتوزع في حو�س 

النخلة، وهي طريقة حديثة من اأف�صل الطرائق امل�صتعملة لري اأ�صجار النخيل وت�صل كفاءتها 

الإروائية اإىل ما بني 80 – 85 %   من حيث توفير مياه الري، واأهم مميزاتها:

• ميكن ري جمموعة كبرية من الأ�صجار ملرة واحدة ولفرتة زمنية ق�صرية.

• ميكن ا�صتعمال مياه ذات ملوحة متو�صطة لري الأ�صجار.

• تعمل هذه الطريقة على غ�صل الأمالح بعيدًا عن منطقة اجلذور.

• ت�صاعد على انت�صار اجلذور في كل م�صاحة احلو�س واإىل اأعماق جيدة في الرتبة.

 3. �لري حتت �سطح �لرتبة )�خلازفات( �أو �لقو�رير

بالن�صبة  التجربة  يزل في طور  ملا  الطرائق احلديثة، وهو  الرتبة من  الري حتت �صطح  يعترب 

اأنابيب  بو�صاطة  البالغة  الأ�صجار  اأو  الف�صائل  اإىل  املياه  ت�صل  حيث  التمر،  نخيل  لأ�صجار 

اخلزف  من  امل�صنوعة  الرا�صحة  بالقوارير  الأنابيب  هذه  من  فروع  تو�صيل  ويتم  بال�صتيكية، 

املدفونة حتت �صطح الرتبة على اأعماق منا�صبة ح�صب امتداد اجلذور وي�صخ املاء ب�صكل مبا�صر 

اإىل الرتبة، وهو ما يقلل من ن�صبة التبخر الذي يحدث بالري ال�صطحي.
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�صبكة  على  تعتمد  ال�صطحي  للري حتت  بالقوارير هي طريقة  الري  اأن  بدران )2006(  وبني 

الأنابيب التي ت�صتعمل للري بالتنقيط ولكن بدًل من تركيب املنقطات تركب )القارورة(، وهذا 

النظام موؤلف من:

• مدخل للمياه مع منظم للتدفق يعلوه غطاء �صفاف.

• رقبات تركب فوق بع�صها ح�صب احلاجة.

• احلوجلة ال�صفلية التي ت�صتقبل املياه وتنقلها للرتبة.

ي�صتقبل منظم التدفق املياه من املدخل املو�صول مع ال�صبكة بخرطوم مرن قطره 8 ملم ويكون 

ظاهرًا فوق �صطح الرتبة، بينما تدفن باقي اأجزاء القارورة حتت �صطح الرتبة لتو�صل املياه 

بالر�صح مع املواد املنحلة بداخلها اإىل منطقة اجلذور الن�صطة.

وميزات هذا النظام:

• التوفير باملياه ب�صبب خف�س التبخر وما ت�صتهلكه الأع�صاب من املياه.

• تقليل وجود الأع�صاب بن�صبة 95 % .

• تقليل عدد العمال الالزمني للري والتع�صيب.

• ال�صتفادة الكاملة من الأ�صمدة التي تو�صع مع مياه الري.

اله�صاب  باأرا�صي  الأ�صجار  غر�س  ميكن  حيث  الرتبة،  وتعديل  ت�صوية  اإىل  احلاجة  عــدم   •

والأرا�صي املرتفعة والوعرة.

طريقة تركيب �لقو�رير:
 1( اإن�صاء حفر حول الأ�صجار بقطر يكون �صعف قطر القارورة، وتو�صع القارورة باحلفرة مع 

ترك مدخل اخلرطوم اأعلى من م�صتوى �صطح الرتبة.

 2( طمر احلفرة حول القارورة.

 3( تعيري منظم التدفق على الكمية املطلوبة لري ال�صجرة، مع مالحظة اأن كمية املياه املتدفقة 

تكون اأقل بثلث من كمية املياه الالزمة لري ال�صجرة ح�صب املقنن املائي.
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مالحظات مهمة لري اأ�صجار نخيل التمر

 1. عند زراعة الف�صائل يجب اأن تروى خالل ال�صهر الأول من الزراعة وح�صب نوع الرتبة،

 وكما يلي:

خالل ال�صهر الأولالرتبة

مرة كل )3( اأيامرملية

مرة كل )4( اأيامخفيفة

مرة كل )7( اأيامثقيلة

الثمار  منو  مراحل  اأثناء  خا�صة  ال�صيف،  ف�صل  في  متقاربة  الري  فرتات  تكون  اأن  2. يجب   

وتطورها في الن�صج، وتقليل الري عند دخول الثمار مرحلة الن�صج.

 3. الهتمام بالري خالل مو�صم الإزهار والتلقيح وعقد الثمار، ويف�صل اإيقاف الري بعد اإمتام 

عملية التلقيح.

 4. اإجراء الري مع عملية التقوي�س )التذليل(.

 5. اإيقاف الري مع ارتفاع درجة احلرارة.

ثانيا  -  برنامج �لت�سميد
عند و�صع برنامج لت�صميد اأ�صجار النخيل ل بد من معرفة الآتي )حمتوى الرتبة من  النيرتوجني  

املعدين و يكون معظمه ب�صورة نرتات ،وكذلك الفو�صفور القابل لالإفادة ، والبوتا�صيوم املتاح، 
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الكال�صيوم( وهذه املعطيات  الكل�س وكربونات  ، وامللوحة، وحمتواها من  ودرجة تفاعل الرتبة 

  0( الأعــــــماق  على  تــــــرابية  عينات  لعدة  تـــــحليل  باإجراء  مــــــــربيًا  عليها  احل�صول  يتم 

نتائج  للرتبة ح�صب  التقييم اخل�صوبي  و�صع  ثم  ومن  �صم   )  90  -  60 و   60 –  30 و   30   -

التحاليل املخربية  ويت�صمن التقييم اخل�صوبي للرتبة حتديد نوعها اأو و�صفها ح�صب حمتواها 

من العنا�صر الغذائية الأ�صا�صية ودرجة التفاعل وامللوحة والكل�س الفعال والكربونات وكما يلي:

1 -  النيرتوجني الكلي  

املحتوى من النيرتوجنيو�صف الرتبة

اقل من 0.1 % فقرية

0.1 - 0.15 % متو�صطة
0.15 - 0.20 % جيدة
اأكرث من 0.20 % غنية

2 -  الف�صفور       

املحتوى من ا لف�صفورو�صف الرتبة

اقل من  6جزءباملليونفقرية

6 -  12جزءباملليونجيدة
اأكرث من  12جزءباملليونغنية

3 -  البوتا�صيوم   

املحتوى من  البوتا�صيومو�صف الرتبة

اقل من  80جزءباملليونفقرية جدا

80 - 160جزءباملليونفقرية
160 - 240جزءباملليونمتو�صطة

240 - 320جزءباملليونجيدة
320 - 400جزءباملليونغنية

اأكرث من 400جزءباملليونغنية جدا



51 الفصل الثاني | برامج خدمة بساتين ومزارع النخيل

PH4 -  درجة تفاعل الرتبة

درجة PHنوع الرتبة

7متعادلة
7.1 - 7.5قاعدية خفيفة
7.5 - 8قاعدية قليلة

اأكرث من 8قاعدية

5 -  امللوحة   

امللوحة ملي موزنوع الرتبة

اقل من 2غري ماحلة

2 - 4قليلة امللوحة
4 - 8متو�صطة امللوحة

8 - 16تربة  ماحلة
اأكرث من 16�صديدة امللوحة

6 -  كربونات الكال�صيوم الكلية

ن�صبة كربونات الكال�صيوم الكليةنوع الرتبة

0 – 5        %  تربة كل�صيه خفيفة
5 – 10      %  تربة كل�صيه قليلة

10 -   25 % تربة كل�صيه متو�صطة
25  -  50     %  تربة  كل�صيه عالية

اأكرث من 50    %  تربة كل�صيه عالية جدًا
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7 -  الكل�س الفعال
ن�صبة الكل�س الفعالنوع الرتبة

اأقل من 2 %  ذات حمتوى خفيف

3 – 5    %  ذات حمتوى متو�صط
6 – 12     %  ذات حمتوى مرتفع

اأكرث من  12  %  ذات حمتوى مرتفع جدًا

و من  ما تقدم  ومن خالل املعطيات ال�صابقة ميكن حتديد التقييم اخل�صوبي للرتبة و ح�صب  

نتائج  التحاليل املخربية كما مبني في اجلدول رقم   7   

جدول  رقم  7.درجات التقييم اخل�صوبي للرتبة ح�صب التحاليل املخربية

وحدة التقديرنوع التحليل

امل�صتوي  اخل�صوبي

غنيةمتو�صطةفقرية
ً
زائدةغنية جدا

كربونات 

الكال�صيوم
 % 2.4 – 09.9 – 2.517.9 – 1025 – 1825 >

< 15 - 2.1 – 026 – 2 % كل�س فعال
 - <  23 – 13 -   01.99 – 0.99 % مادة ع�صوية

 % نيرتوجني كلي
 – 0
0.0590.119 -  0.060.16 – 0.120.16 > - 

 - < 1015 – 615  -  09  -  5جزء باملليونف�صفور

 - < 121200 – 61200  -  0120 – 60جزء باملليونبوتا�صيوم متبادل

 - <  181220 - 121220  -  0180 – 120جزء باملليونمغني�صيوم متبادل

 - < 12013000 – 8013000  -  01200 – 800جزء باملليونكال�صيوم متبادل

< 5.110 – 1.510  -  15 – 01.4 – 0.9جزء باملليون�صوديوم متبادل

�صعة تبادلية
ميلي مكافئ/ 100 

تربة
8  -  012  -  8.120  -  12.120 > - 

ومن معرفة الربنامج الت�صميدي املو�صي به لأ�صجار نخيل التمر في املنطقة  ان وجد وحتديد 

العنا�صر  كميات  واإنقا�س  طرح  يتم  حيث  �صمادي   نوع  كل  من  اإ�صافتها  الواجب  الكميات 

املغذية املتوفرة بالرتبة من الكميات الكلية الواجب اإ�صافتها للت�صميد.  
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كيفية ح�ساب �ل�سمدة
من معرفة الربنامج الت�صميدي املو�صي به لأ�صجار نخيل التمر في املنطقة  ان وجد وحتديد 

العنا�صر  كميات  واإنقا�س  طرح  يتم  حيث  �صمادي   نوع  كل  من  اإ�صافتها  الواجب  الكميات 

املغذية املتوفرة بالرتبة من الكميات الكلية الواجب اإ�صافتها للت�صميد.    ويتم ذلك كما يلي:

 1 -  في حالة توفر التو�صية ال�صمادية:

•  حتليل الرتبة ومعرفة حمتواها من العنا�صر الرئي�صية    N.P.Kويتم تقديرها 
.) ppm مغ/كغ ويعادل(

• من التحليل اإذا كان تركيز النرتوجني  في  عينة الرتبة بني ) 5 - 10( مغ/كغ تتم ا�صافة 
80كغ من النرتوجني ال�صافي/هكتار. اأما اإذا كان تركيز النرتوجني في عينة الرتبة املحللة 

وي�صاف  �صافي/هكتار  نرتوجني  60كغ  اإ�صافة  فيتم  15(مغ/كغ   -  10  ( بني  متربيا 

النرتوجني ح�صب ال�صماد املتوفر في املنطقة.

 اذا كان �صماد اليوريا هو املتوفر ون�صبة النرتوجني فيه 46 %  اي 46كغ من النرتوجني ال�صافي 

في كل 100  كغ يوريا. وفي حال الن�صبة الأوىل 5 - 10 تكون الكمية كما يلي:

80 ×100/46= 174كغ يوريا/هكتار.

 وفي حالة الن�صبة الثانية 10 - 15تكون الكمية كما يلي :

60 ×100/46= 267كغ يوريا/هكتار.

 ويطبق املبداأ نف�صه على الف�صفور والبوتا�صيوم.

2 – في حالة عدم توفر التو�صية ال�صمادية:

1. حتلل عينة الرتبة  متربيا   فنح�صل على xمن العن�صر )مغ/كغ(/هكتار.

2. يحدد الحتياج ال�صمادي للنبات )كغ/هكتار(.

3. كمية ال�صماد املطلوبة= احتياج النبات –الكمية املتوفرة في الرتبة ح�صب التحليل.

4.  للتحويل ما بني مغ/كغ اىل كغ/هكتار ي�صتخدم معامل التحويل وهو )4.8(

5. معامل التحويل يح�صب من املعادلة التالية:

للعمق  للتـــــــربة  الظـــــــاهرية  الرتبة(×الكثــــافة  )عمق  )هكتار(×0.4م  10000م2     

وللتحويل اىل طن تتم  وهي)1.2(غ/�صم2 وتعادل طن/كغ. =10000×0.4×1.2=4800 

الق�صمة على 1000=4.8

كغ/هكتار. العن�صر  التحليل=كمية  من  العن�صر   6 .ن�صرب 4.8×قيمة 
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مثال:
اإذا كان الحتياج ال�صمادي ملح�صول معني 150كغ نرتوجني �صافي وكمية العن�صر ح�صب حتليل 

الرتبة 8كغ/هكتار فما هي الكمية الواجب اإ�صافتها.

8×4.8= 38.4 كغ نرتوجني/هكتار.

الكمية الواجب اإ�صافتها= 150 -  38.4= 111.6كغ نرتوجني/هكتار، وحت�صب الكمية ح�صب 

ال�صمدة املتوفرة ون�صبة النرتوجني فيها 

اإذا كان �صماد اليوريا متوفر حت�صب الكمية= 111.6×100/46=242.6 كغ يوريا/هكتار.

372 كغ   =  100  /30×111.6= N (و  % ن�صبة   اإذا كان �صماد نرتات المونيوم متوفر )30 

نرتات المونيوم/هكتار.

وح�صب عدد النخيل في الهكتار يق�صم على العدد= الكمية للنخلة الواحدة.

  وتطبق هذه احل�صابات على الف�صفور والبوتا�صيوم.

وبعدها حت�صب الكميات املتوفرة على �صكل عنا�صر نقية )�صافية ( وتعدل على اأ�صا�س الأ�صمدة 

املتاحة واملتوفرة باملنطقة ون�صبة كل عن�صر نقي فيها  حيث ان العنا�صر الغذائية ت�صاف بعدة 

�صور وتراكيب كيميائية  وكما يلي:

النرتوجني     

الرتكيب نوع ال�صماد % للوحدة ال�صافية

)NH2(CO 46 يوريا

NH4NO3 33.5 - 30 نرتات المونيوم

NH4SO4 21 �صلفات  المونيوم

الف�صفور  

الرتكيب نوع ال�صماد % للوحدة ال�صافية

P2O5 50 �صوبرفو�صفات

 

البوتا�صيوم  

الرتكيب نوع ال�صماد % للوحدة ال�صافية

K2 O5 50 �صلفات البوتا�صيوم
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الأ�صمدة  ت�صاف  املثال  �صبيل  فعلى  املنا�صب.  الزمني  الربنامج  ح�صب  الأ�صمدة  تلك  وت�صاف 

اأ�صهر اخلريف وال�صتاء . بينما ت�صاف الأ�صمدة النيرتوجينية في  البوتا�صية والفو�صفاتية في 

الربيع وال�صيف اأثناء النمو اخل�صري للنبات.

الأ�صمدة  اإىل  حتتاج  فهي  التمر،  لنخلة  ال�صرورية  اخلدمة  عمليات  اأهم  من  الت�صميد  يعترب 

كغريها من اأ�صجار الفاكهة.. ونخلة التمر كغريها من النباتات، حتتاج اإىل الت�صميد بالعنا�صر 

الغذائية ب�صكل منتظم ودون اإهمال لهذه العملية املوؤثرة على اإنتاجية الأ�صجار ب�صكل كبري .و 

الغذائي  العن�صر  ويعرف  عن�صرًا،   16 هي  النبات  واإنتاج  منو  ل�صتمرار  ال�صرورية  العنا�صر 

ب�صكل  نق�صه  اإىل  النبات  تعر�س  اإذا  الذي  العن�صر  ذلك  باأنه  النبات  واإنتاج  لنمو  ال�صروري 

كامل في الو�صط الذي ينمو فيه ل يكمل دورة حياته ويت�صرر بقدر نق�س هذا العن�صر وتظهر 

عليه اأعرا�س واآثار ذلك النق�س. و يدخل في تركيب النبات و�صروري للتفاعالت الف�صيولوجية 

املختلفة.

وق�صمت العنا�صر الغذائية اإىل املجاميع التالية:

• جمموعة )CHO(، وهذه يح�صل عليها النبات من املاء والهواء.
• جمموعة العنا�صر الرئي�صة وهي: )K، P، N(، وهذه يحتاجها النبات ب�صكل كبري.

جمموعة العنا�صر الثانوية وهي: )S، Mg، Ca(، وهذه يحتاجها النبات بكميات قليلة اإىل   •
متو�صطة .

وهذه   ،)Mo، B، Fe، Mn، Cu، Zn، Cl( وهــي:  ال�صغرى،  الغذائية  العنا�صر  جمموعة   •
والثانوية.  الرئي�صة  الغذائية  العنا�صر  مع  مقارنة  ن�صبيًا  قليلة  بكميات  النبات  يحتاجها 

خالل  من  با�صتمرار  للرتبة  اإ�صافتها  يجب  لذا  الرتبة،  من  العنا�صر  هذه  ميت�س  والنبات 

برامج �صمادية .

وهناك عالقة وا�صحة بني تراكيز العنا�صر الغذائية وكمية احلا�صل في النبات،  مو�صحة في 

ال�صكل  رقم4.

ال�صكل رقم4. العالقة بني تراكيز العنا�صر الغذائية وكمية احلا�صل في النبات.
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 �لحتياجات �ل�سمادية 

النمو  عمليات  في  وذلــك  الغذائية  العنا�صر  من  كبرية  كميات  �صنويا  التمر  نخلة  ت�صتنزف   

اخل�صري واإنتاج ال�صعف اجلديد واحلا�صل الثمري اأ�صافه اىل ان كميات اأخرى من العنا�صر 

تفقد بعملية التقليم التي ت�صمل اإزالة الأوراق اجلافة وبع�س الأوراق اخل�صراء وقواعد الأوراق 

وت�صري  املت�صاقطة.  الثمار  طريق  عن  اأخــرى  كميات  وتفقد  والعراجني.  القدمي  الطلع  وبقايا 

الدرا�صات ال�صابقة في كاليفورنيا اإىل اأن الهكتار الواحد املزروع باأ�صجار نخيل التمر وعددها 

ا�صتنزاف  طريق  عن  الرئي�صة  الغذائية  العنا�صر  من  كبرية  كميات  �صنويًا  يفقد  نخلة،    120

الأ�صجار لهذه العنا�صر في النمو وتكوين الأوراق اجلديدة والثمار، اإ�صافة اإىل اأن عملية تقليم 

اأ�صجار التمر التي جتري باإزالة ال�صعف الياب�س والأخ�صر وبقايا العذوق القدمية)العراجني( 

ت�صبب فقدان كميات كبرية من هذه العنا�صر. وقدر ما ت�صتهلكه النخلة الواحدة لإعطاء حا�صل 

مقداره 45 كغ من التمر بـ 600 غ من الف�صفور225 غ من البوتا�صيوم، وقدر ما يفقده الهكتار 

الواحد �صنويًا من العنا�صر 54 كغN، و7 كغ، P و144 كغ K. وكما مبني في اأدناه :

العن�صر
الكمية امل�صتنزفة من قبل 

الأ�صجار ) كغ (
املجموعالكمية املفقودة بعملية التقليم ) كغ (

N292554
P527
K7074144

امل�صدر
 Haas and ،)1935(

Bliss
Embleton and cook ،)1947(

ثانية  اإىل الرتبة  العنا�صر املفقودة يعود  اأن جزءًا كبريًا من هذه  اإليه، هو  الإ�صارة  وما جتدر 

عن طريق الثمار املت�صاقطة على الأر�س وال�صعف الذي يرتك على اأر�س الب�صتان لفرتة طويلة 

ويتحلل في الرتبة.

الثمرية )بقايا  وال�صيقان  املت�صاقطة  والثمار  املقلمة  النخيل  اأوراق  اأخرى، جمعت  وفي درا�صة 

العنا�صر  من  حمتواها  ملعرفة  كيميائي  حتليل  عملية  لها  واأجريت  وفرمت  وقطعت  العذوق(، 

الغذائية الرئي�صة،  فكانت النتائج:
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%N  %  اجلزء النباتــــي   P      %  K

0.33 – 0.0250.66 – 0.400.062 – 0.66الأوراق
3.46 – 0.0174.49 – 0.280.040 – 0.42ال�صيقان الثمرية

ووجد في ليبيا اأن النخلة  الواحدة تفقد   82كغ من املادة اجلافة �صنويا عن طريق جني الثمار 

وتقليم الأوراق.

النخيل  اأ�صجار  ت�صميد  باأن  عني  املــزار  من  كثري  يعتقد  املتحدة  العربية  المــارات  دولة  وفي   

غري �صروري واأنه ميكن للنخلة اأن تعطي حم�صوًل جيدًا بدون اإ�صافة الأ�صمدة وهذا العتقاد 

ينطوي على خطاأ كبري حيث اأن النخلة  حتتاج �صنويًا  كميات من العنا�صر الغذائية وكما في 

اجلدول رقم  )8(.

جدول رقم  )8(  كميات العنا�صر التي  تحتاجه النخلة �صنويا

الكمية ) غ(العن�صر

472النيرتوجني
47الفو�صفور

422البوتا�صيوم
218الكال�صيوم

5.8احلديد
1.2املنجنيز
1.3الزنك

وتعترب هذه الكميات كبرية ويجب توفيرها حول املجموع اجلذري للنخلة بالرتبة حتى يكون منوها 

جيدًا واإنتاجها وفيرًا هذا على الرغم من اأن للنخلة نظامًا جذريًا كبريًا وا�صع النت�صار يتغلغل 

في حيز كبري من الرتبة ي�صل حجمه اإىل 200 م3. فقد ت�صل اجلذور اإىل عمق حوايل 7 - 9 

اأمتار وتنت�صر اأفقيًا 10 - 11 مرتًا باحثة عن املاء والغذاء. ومبقارنة العديد من الدرا�صات على 

ت�صميد النخيل فقد اأو�صت منظمة الأغذية والزراعة على اإ�صافة الكميات التالية من العنا�صر 

ال�صمادية للح�صول على حم�صول 50 كغ من التمر يجب اإ�صافة 650 غ من النيرتوجني – 650 

غ من الفو�صفور – 870 غ من البوتا�صيوم للنخلة في العام.
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قام  ال�صابقه فقد  الدرا�صـــات  اأو�صحتها  التي  النخيل  لأوراق  العالية  الغـــــذائية  للقيمة  ونظرا 

من  وحمتواها  النخيل  لأوراق  الغذائية  الأهمية  ملعرفة  بدرا�صة   )1987( واآخــرون   Khalil

العنا�صر الغذائية وذلك   با�صتعمالها كو�صط زراعي لنمو نباتات ب�صتانية،  حيث مت طحن اأوراق 

النخيل وا�صتخدامها في عدة معا مالت  هي  :

.1 : 1 بن�صبة  والرمل  النخيل  اأوراق  • مطحون 
.1 : 1 بن�صبة  والربليت  النخيل  اأوراق  • مطحون 

.1 : 1 بن�صبة  والفرميكوليت  النخيل  اأوراق  • مطحون 
والفيرميكوليت بن�صبة 1: 1: 1. والربليت  والرمل  النخيل  اأوراق  • مطحون 

نتائج  ومــن   واخلـــروع.  والكلوروفيتم  والطماطم  اخليار  لزراعة  الأو�ــصــاط  هــذه  وا�صتعملت 

احلا�صالت  لنمو  ورخي�صة  بيئة مالئمة  املطحونة  النخيل  اأوراق  اعتبار  الدرا�صة، ميكن  هذه 

الب�صتانية، وب�صكٍل خا�س الطماطم.

 ان الثمار متت�س كميات اكرب من عنا�صر N، وPو،Kو   ،Ca و،Naو Mn و،Z    بينما الأوراق 

متت�س كميات اكرب من عنا�صر Na،Ca،Fe،Mnوالكميات املفقودة من العنا�صر يجب تعوي�صها 

عن طريق اإ�صافة الأ�صمدة كما ان كميات اخرى من العنا�صر تفقد من الرتبة عن طريق الغ�صيل 

والتطاير.

لذا يجب العناية باحلالة الغذائية لالأ�صجار والري حتى بعد جني الثمار خا�صة في الأ�صناف 

املتو�صطة الن�صج  وان زيادة مياه الري وفي الرتبة الرملية يوؤدي اإىل قلة ال�صتفادة من عن�صر 

النرتوجني وان ارتفاع pHالرتبة الكل�صية يحد من ال�صتفادة من عن�صر الزنك وان زيادة درجة 

تفاعل الرتبة الرملية اأو الكل�صية ومعدلت الري ت�صبب عدم ال�صتفادة من عن�صر الف�صفور في 

الرتبة. 

ثانية  الرتبة  اإىل  يعود  املفقودة  العنا�صر  اأن جزء كبري من هذه  هو  اإليه،  الإ�صارة  وما جتدر   

عن طريق الثمار املت�صاقطة على الأر�س وال�صعف الذي يرتك على اأر�س الب�صتان لفرتة طويلة 

ويتحلل في الرتبة.

وحددت العديد من الدرا�صات الحتياجات ال�صمادية لنخلة التمر، وذلك اعتمادًا على طبيعة 

الرتبة املزروعة فيها الأ�صجار، وطريقة الزراعة. فكما هو معروف، اإن العديد من املحا�صيل 

ال�صمادية  التمر، وفي هذه احلالة تكون الحتياجات  اأ�صجار نخيل  الفاكهة تزرع بني  واأ�صجار 

متلفة.
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�لرب�مج �ل�سمادية
 اقرتحت العديد من الربامج ال�صمادية لنخلة التمر اعتمادًا على البحوث والدرا�صات ال�صابقة  

وكمية  امل�صتخدم  ال�صماد  ونوع  الرتبة  لأخرى ح�صب طبيعة  تختلف من منطقة  الربامج  وهذه 

الأ�صمدة امل�صافة ومن  هذه الربامج ميكن ال�صارة اىل:

1 - الربنامج   الذي و�صعه )البكر ، 1972( . حيث حدد كميات  الأ�صمدة الواجب  اإ�صافتها 

ح�صب عمر الأ�صجار وكما يلي .

عمر النخلة

) �صنة (

) غ ( من العن�صر ال�صمادي / نخلة / �صنة

NPK

1145115250

53102501370

104253001370

الع�صوي  للت�صميد  برنامج  الزراعية  في عام )1998 (.  للتنمية  العربية  املنظمة  اأعدت   -  2

والكيميائي  لأ�صجار نخيل التمر املثمرة  ومواعيد ا�صافتها للنخلة الواحدة   وكما مبني في 

اجلدول رقم  9.

جدول رقم )9( .برنامج الت�صميد املعد من املنظمة العربية للتنمية الزراعية

طريقة الإ�صافةالكمية / نخلةنوع ال�صمادموعد الإ�صافة

نهاية ت�صرين الثاين/ نوفمرب 

وخالل �صهر كانون الأول/ دي�صمرب
50 – 100 كغع�صوي

نرث في حو�س حول النخلة 

ً
وتخلط مع الرتبة جيدا

نهاية ت�صرين الثاين/ نوفمرب 

وخالل �صهر كانون الأول/ دي�صمرب
2 كغ�صوبر فو�صفات ثالثي

عمل خندق حول اجلذع على 

بعد )1.5( م وبعمق 25 �صم 

ويدفن ال�صماد

1.330 كغيورياكانون الثاين/ يناير
عمل خندق حول اجلذع على 

بعد )1.5( م وبعمق 25 �صم 

ويدفن ال�صماد

نهاية اآذار/ مار�س
يوريا + �صلفات 

البوتا�صيوم

1.330كغ يوريا +
750 غ �صلفات البوتا�صيوم

عمل خندق حول اجلذع على 

بعد )1.5( م وبعمق 25 �صم 

ويدفن ال�صماد

1.330 كغيوريانهاية اأيار/ مايو
عمل خندق حول اجلذع على 

بعد )1.5( م وبعمق 25 �صم 

ويدفن ال�صماد
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Cu( على �صكل مركبات  غ   Zn ، 100 غ   Mn، 100 غ    Fe ، 200 غ  مالحظة ي�صاف: )200 

ملبية في �صهر كانون الثاين/ يناير مع اإ�صافة اليوريا.

3 - التجارب والدرا�صات

و ت�صري اإحدى التجارب اإىل اأن النخلة الواحدة كي تنتج ثمارها فاإنها حتتاج اإىل 240غ نرتوجني، 

و41 غ من الفو�صفور، و85 غ من البوتا�صيوم، وهذا يعادل 29 كغ  نرتوجني، و5 كغ فو�صفور، و10 

كغ بوتا�صيوم للهكتار الواحد املزروع في 120 نخلة �صنويًا .

ومن هنا لبد من التاأكيد على اأن نخلة التمر كغريها من الأ�صجار حتتاج اإىل الت�صميد، خا�صة 

واأن النخلة بحاجة اىل املغذيات ب�صكل م�صتمر دون اأية فرتة حمددة، لأن منوها م�صتمر على 

اجلذع  في  الغذائية  العنا�صر  من  كبريًا  جــزءًا  تختزن  النخيل  اأ�صجار  اأن  رغم  ال�صنة،  مدار 

ل�صتهالكه في ال�صنوات الالحقة.

 واأ�صارت درا�صة اأخرى اىل اأن النخلة الواحدة حتتاج اإىل ما بني 1.5 – 3  كغ من النرتوجني، 

و0.5  كغ من الفو�صفور، و2 - 3  كغ من البوتا�صيوم �صنويًا، وحددت اأف�صل املعامالت ال�صمادية 

فو�صفات،  �صوبر  �صماد  من  كغ  و2.25  الع�صوي،  ال�صماد  من  كغ   45 باإ�صافة  الواحدة  للنخلة 

و3.75 كغ من كربيتات البوتا�صيوم .

في  كما  التمر  نخيل  ت�صميد  على  اأجريت  التي  الدرا�صات احلديثة  اأهم  نتائج  نبني  اأن  وميكن 

اجلدول رقم )10(.

معامالت الت�صميد امل�صتعملة
اأف�صل املعامالت

في زيادة احلا�صل

مواعيد

اإ�صافة الأ�صمدة
امل�صدرطريقة الإ�صافة

�صماد نرتوجيني مب�صتويات

1600 ، 1200 ، 800 ، 0
غ / N / نخلة / �صنة .

) N 46 %  (على �صورة يوريا

) 1200غ (

ثالث دفعات في

�صباط/ فرباير، 

ني�صان/ اأبريل، 

حزيران/ يونيو

�صوقي واآخرون،

)1998(

�صماد نرتوجيني مب�صتويات

750 ، 500 ،200
غ / N / نخلة / �صنة .

على �صورة نرتات المونيوم    

) N  33 % (NH4NO3

) 750 غ (

ثالث دفعات في

�صباط/ فرباير، 

ني�صان/ اأبريل، 

حزيران/ يونيو

نرث على بعد ) 1 ( مرت 

حول جذع النخلة وتخلط 

مع الطبقة ال�صطحية 

حتى عمق 25 – 30 �صم

احلمادي 

ود�صوقي،

)1998(
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�صماد بوتا�صي مب�صتويات

1 ، 2 ، 3 كغ / نخلة / �صنة
على �صورة �صلفات البوتا�صيوم

)K2SO4(

) 2 كغ (

دفعتني في

�صباط/ فرباير، 

اأيلول / �صبتمرب

نرث في امل�صاحة املحيطة 

باجلذع على امتداد 

ال�صعف ويخلط مع 

الطبقة ال�صطحية .

د�صوقي 

واحلمادي،

)1998(

 -  �صماد نرتوجيني مب�صتويات

0 ، 2 ، 3 كغ / نخلة / �صنة
) N  46 %  (على �صورة يوريا

و�صماد فو�صفاتي مب�صتويات

0 ، 0.5 ، 1 كغ / نخلة / �صنة
على �صورة �صوبر فو�صفات

) P  47 % P2O5 (

P 1 كغ + N 3 كغ

دفعتني في

اآذار/ مار�س 

، كانون اأول/ 

دي�صمرب

حفر قو�صني حول جذع 

النخلة

بعمق ) 35 ( �صم 

ومب�صافة ) 70 ( �صم من 

اجلذع .

اإبراهيم 

واآخرون،

)2001(

200غ نرتوجنب و75غ 
فو�صفورو100غ بوتا�صيوم/�صنة 

من عمر النخلة

نوفمرب او دي�صمرب

حفر خندق عر�صه 

20�صم وعمقه 20�صم 
في حميط حو�س النخلة

ال�صريقي 

و�صبانة)2000(

4 -  اقرتح ابراهيم وخليف ،)1998(.  برنامج للت�صميد يعتمد على عمر ال�صجار من الف�صائل 

احلديثة حتى ال�صجار البالغة حيث حدد للف�صائل احلديثة الغر�س وحتى عمر ع�صرة �صنوات 

ما يلي:

ا�صافة 20 - 30 مرت مكعب �صماد بلدي للفدان في ال�صنة الوىل وعند اعداد احلفر للزراعة.

ا�صافة 3 - 4 مقاطف �صماد بلدي للنخلة الواحدة في ال�صنوات الالحقة.

و�صلفات  150غ  فو�صفات  و�صوبر  300غ   -  250 المونيوم  �صلفات  البلدي  ال�صماد  مع  ي�صاف 

البوتا�صيوم 100غ وفي الرا�صي الرملية ب�صكل خا�س.

  اأما لالأ�صجار املثمرة  ففي الرتبة الفقرية ي�صاف ال�صماد الع�صوي كما �صبق وي�صاف معه 500 

- 2750    غ/نخلة و2كغ �صوبر فو�صفات و�صلفات المونيوم مبعدل )0.3،و1،و2(كغ/نخلة وفي 

ا�صهر   فرباير/مايو/اأكتوبر.

وو�صع برنامج للت�صميد الع�صوي ح�صب عمر ال�صجرة وكما يلي:

كمية ال�صماد الع�صوي مقطف/نخلة/�صنةعمر ال�صجرة)�صنة(

3 - 14

5 - 46

7 - 68

9 - 810

1012 فاكرث
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5 - الربنامج  الت�صميدي لبلدية ابوظبي      

ابو  بلدية  في  النخيل  اأ�صجار  وخدمة  لــزراعــة  ال�صنوي  التقومي  ح�صب  الت�صميد  برنامج    

ظبي)2008(.

نخيل حديث حتى عمر10 �صنةنوع ال�صماد

نخيل بالغ بعمر 

10�صنة فاكرث
موعد 

ال�صافة

يناير1.5كغ150غ/�صنة من عمر النخلةيوريا

�صماد مركب عايل 

النرتوجني
مار�س1.5 كغ150غ/�صنة من عمر النخلة

نوفمرب50/كغ5كغ/�صنة من عمر النخلة�صماد ع�صوي

نوفمرب1.5كغ150غ/�صنة من عمر النخلة�صماد مركب متوازن

6 -  التو�صيات ال�صمادية املعتمدة في �صلطنة عمان   للنخلة الواحدة كما في اجلدول رقم 11

موعد الإ�صافةالدفعةعمر الأ�صجار
ع�صوي 

)كغ(

فو�صفات 

)غ(
يوريا )غ(

بوتا�س 

)غ(
ورقي

ال�صنة الأوىل 

بعد الزراعة

 -  - 15100بعد �صهرين من الزراعةالأوىل

50 غ لكل 20 لرت ماء 
�صقيا لالأ�صجار �صهريا 

ملدة اأربعة �صهور

10050 -  - بعد �صهر من الوىلالثانية
10050 -  - بعد �صهرين من الثانيةالثالثة

ال�صنة الثانية 

اىل خم�س 

�صنوات

موعد الإ�صافةالدفعة
ع�صوي 

)كغ(

فو�صفات 

)غ(
يوريا )غ(

بوتا�س 

)غ (
ورقي

 -  - 30250دي�صمربالأوىل

75 غ لكل 20 لرت 
ماء خالل �صهر ابريل 

�صقيا لالأ�صجار

250250 -  - فربايرالثانية
250250 -  - ابريلالثالثة

250250 -  - مايوالرابعة
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ال�صنة 

اخلام�صة 

فاأكرث

موعد الإ�صافةالدفعة
ع�صوي 

)كغ(

فو�صفات 

)غ(
يوريا )غ(

بوتا�س 

)غ(
ورقي

 -  - 50500دي�صمربالأوىل

75 غ لكل 20 لرت 
ماء خالل �صهر ابريل 

�صقيا لالأ�صجار

500250 -  - فربايرالثانية
500500 -  - ابريلالثالثة

500500 -  - مايوالرابعة

7 -  الربنامج املقرتح  ح�صب الدليل العملي لزراعة النخيل/وزارة الزراعة في اململكة العربية 

ال�صعودية. لت�صميد النخلة البالغة)كغ/�صنة( 

موعد الإ�صافةال�صماد املقرتحالكمية/كغالعن�صر

3كغ/يوريا1.5نيرتوجني
على دفعات فرباير/مار�س/

يونيو

P2O5دفعة واحدة قبل الأزهار1.5/كغ داب0.750ف�صفور

K2O0.5 - 1بوتا�صيوم
1 - 2/كغ �صلفات 

البوتا�صيوم

دفعتني مع الأزهار وبعد التلقيح 

ب�صهر

اجلدول  في  الراجحي،)2008(.كما  لأوقــاف  النخيل  م�صاريع  لإدارة  الت�صميد  برنامج   -  8

رقم12

عمر 

النخلة 

)�صنة(

الدفعة
موعد 

الإ�صافة

ع�صوي 

)كغ(
NPK)منغنيززنكنحا�سحديديوريا )غ

3 - 1

 -  -  -  - 10250مار�سالأوىل

 -  -  -  - 250 -  - ابريلالثانية

 -  -  -  -  -  - مايوالثالثة

9 - 4

الدفعة
موعد 

الإ�صافة

ع�صوي 

)كغ(
يوريا )غ(

 -  -  -  - 25750750مار�سالأوىل

50050050505050 - ابريلالثانية
 -  -  -  -  -  -  - مايوالثالثة
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اكرث 

من 10

الدفعة
موعد 

الإ�صافة

ع�صوي 

)كغ(
يوريا )غ(

 -  -  -  - 505001000مار�سالأوىل

500100050505050 - ابريلالثانية
500500100100100100 - مايوالثالثة

ت�صاف الأ�صمدة الع�صوية لكافة الأعمار في �صهر نوفمرب مع مراعاة تغطية ال�صماد امل�صاف ملنع 

تطاير المونيا واإ�صافة ال�صماد املركب NPKبن�صبة 11:29:19على التوايل.

اإن نخلة التمر ت�صتمد احتياجاتها من العنا�صر الغذائية الذائبة في املاء اأو املحمولة بو�صاطته 

ولبد من معرفة اأعماق الرتبة التي حت�صل فيها النخـــــلة على احتياجاتها املائية خا�صة واأن 

80 % من جذور النخيل متتد حتى عمق 120 �صم داخل الرتبة، وتعّمق اجلذور في الرتبة يعتمد 

على م�صتوى املاء الأر�صي فيها، 

لالحتفاظ  الري  على  �صيطرة  يعقبها  اأن  يجب  النرتوجينية  وخا�صة  الأ�صمدة  اإ�صافة  اأن  كما 

بالأ�صمدة في جمال اجلذور والتقليل من فقدها بعملية الغ�صيل والتطاير، واأن كمية العن�صر 

التي متت�صها الأ�صجار من الرتبة تعتمد على: مو�صم النمو، وتوزيع اجلذور في الرتبة، وكمية 

الكربوهيدرات املتوافرة كونها م�صدر الطاقة ال�صروري لمت�صا�س املغذيات. 

اإن اإ�صافة عنا�صر �صمادية اإىل الرتبة خالل فرتة الحتياجات املائية العالية يوؤدي اإىل فقدان 

كميات من الأ�صمدة وخا�صة النرتوجينية، لأنها �صرعان ما تتحول اإىل نرتات �صهلة احلركة في 

قطاع الرتبة و�صريعة الفقد منه، لذا يف�صل ت�صميد النخيل في �صهور اخلريف واأوائل الربيع، اأي 

خالل فرتة الحتياجات املائية القليلة، ويتبعه اإ�صافة رية خفيفة لتثبيته في الرتبة.

�أنو�ع �لأ�سمدة 
�لأ�سمدة �لع�سوية 

تعرف باأنها الأ�صمدة املحتوية ب�صكٍل كلي اأو جزئي على املواد املغذية للرتبة على �صورة ارتباطات 

ع�صوية من م�صدر نباتي اأو حيواين. والأ�صمدة الع�صوية توجد ب�صور متلفة منها:

• �صماد حيواين اعتيادي اأو �صماد حي متميع �صماد دواجن)طيور( وكمبو�صت )�صماد نا�صج 

متحلل ميكروبيا بعد تخمره ومعاجلته حراريًا(.

• اأ�صمدة خ�صراء.
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• املخلفات ال�صلبة.

• ملفات عمليات خدمة امل�صاتل واحلدائق.

• نواجت ملفات املدن.

الطبيعية  الرتبة  اإىل حت�صني خ�صائ�س  توؤدي  اإ�صافتها  وان  كثرية  فوائد  الع�صوية  ولالأ�صمدة 

والكيماوية واحليوية فهي توؤدي اإىل:

1 - تفكك الرتبة الثقيلة و  متا�صك الرتبة الرملية ومنع اجنرافها.

2 - زيادة قوة م�صك الرتبة للماء وزيادة مقاومة النبات للعط�س.

4 - زيادة قوة م�صك الرتبة للعنا�صر املغذية.

5 - تعديل حمو�صة وقلوية الرتبة.

6 - يعترب ال�صماد الع�صوي مزن دائم للمغذيات ومينع فقدها ويعمل على  رفع خ�صوبة الرتبة 

وذلك بزيادة الن�صاط امليكروبي بها.

اإن اإ�صافة الأ�صمدة الع�صوية مبعدل 5 - 10 كغ/ �صنة من عمر النخلة تعترب جيدة وت�صاعدها 

على ال�صتفادة  من  الأ�صمدة الكيماوية التي ت�صاف على طول مو�صم النمو.

الأ�صمدة الكيميائية: 

وهي مركبات كيميائية �صناعية معظمها �صهلة الذوبان في املاء، وتوجد اأ�صمدة كيميائية بطيئة 

الذوبان ت�صلح لت�صميد الأ�صجار ب�صكل عام ومنها اأ�صجار نخيل التمر.

طر�ئق �إ�سافة �لأ�سمدة  
ن�صف  بحفر خندق  وذلك  الأ�صمدة،  باإ�صافة  التقليدية  الطريقة  اإىل  الدرا�صات  ت�صري معظم 

دائري حول جذع النخلة بعمق ي�صل اإىل مرت وميلئ بال�صماد الع�صوي ثم يدفن، وتكرر العملية 

بعد عامني بتغيري موقع اخلندق .

اإن هذه الطريقة ت�صبب قطع اجلذور النامية لذا يف�صل اإ�صافة ال�صماد عن طريق النرث حول 

150 – 200 �صم، ثم يعزق داخل الرتبة  �صاق النخلة وعلى �صكل دائرة بقطر يرتاوح ما بني 

وبعمق 30 �صم. وفي حالة الري بالتنقيط ت�صاف الكميات املنا�صبة من ال�صماد مع مياه الري 

وفي املوعد املنا�صب.



الفصل الثاني | برامج خدمة بساتين ومزارع النخيل66

 �لت�سميد �لع�سوي  

 تعمل الأ�صمدة الع�صوية على حت�صني خ�صائ�س الرتبة وجتهيزها بالعنا�صر الع�صوية املهمة 

في تغذية النبات وكذلك تهيئة املادة الع�صوية الفعالة حيويًا وكيمياويًا �صمن الطبقة املحروثة 

من الرتبة وخا�صة في الرتب الرملية )امل�صهداين، 2008(.وهي اأي�صًا م�صدر الطاقة لالأحياء 

الدقيقة التي تعمل على حتويل املواد الغذائية غري القابلة المت�صا�س اإىل مواد ب�صيطة �صهلة 

المت�صا�س اأي حتويل خ�صوبة الرتبة من كامنة اإىل فعالة.

�لكمبو�ست 
هو �صماد يح�صر من حتلل املواد الع�صوية بفعل تاأثري ن�صاط الأحياء الدقيقة في حميط رطب 

وبفعل هذه العملية يزداد حمتوى النرتوجني والفو�صفور وغريها من العنا�صر املغذية وب�صكٍل 

�صليلوزية  والهمي  ال�صليلوزية  املــواد  كمية  تقل  حيث  النبات  قبل  من  لالمت�صا�س  قابل  �صهل 

والبكتينية التي حتول �صورة النرتوجني والفو�صفور في الرتبة من �صورة �صهلة المت�صا�س من 

والكمبو�صت يح�صن من خ�صائ�س الرتبة  اأقل قابلية في المت�صا�س.  اإىل �صورة  النبات  قبل 

ويوفر الظروف املالئمة لتكوين فطر امليكروهيزا على جذور النباتات. وهناك عدة اأنواع من 

الكمبو�صت:

الكمية من  – 30 كغ فو�صفور مطحون ونف�س   20 نباتي )1( + �صماد حيواين )14( +  فحم 

الكل�س لإنتاج طن واحد.

فحم نباتي + معادن )1 طن فحم نباتي + 15 كغ �صوبر فو�صفات + 5 كغ نرتات الأمونيوم اأو       

15 – 20 لرت اأمونيا + 6 كغ كلوريد البوتا�صيوم(.

فحم نباتي )1طن + 100 كغ تربة مملوءة بجذور النباتات + 166 كغ رمل و�صماد معدين كما 

في اأعاله(.

1 طن �صماد حيواين + 20 كغ �صوبر فو�صفات.

 

طريقة حت�سري �لكمبو�ست 
يح�صر الفحم النباتي وفر�صة غابية )ال�صنوبر( اأو ن�صارة اخل�صب مع اإ�صافة �صوبر فو�صفات 

و�صماد حيواين متميع وبراز الطيور والأ�صمدة املعدنية. وتو�صع املكونات في غرفة خا�صة م�صيطر 

على درجة حرارتها في حالتني: )الهوائية احلارة( حيث تو�صع ب�صكل طبقات رخوة وعلى درجة 

ْم، والالهوائية )الباردة( حيث تو�صع طبقات مرتا�صة وحتت درجة حرارة  حرارة 60 – 70 
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ْم. اإن الكمبو�صت من اأ�صل حيواين يح�صر بالطريقة املرتا�صة الالهوائية الباردة،   30 – 20

لإ�صافة  املنا�صب  والوقت  احلــارة.  الهوائية  الرخوة  بالطريقة  يح�صر  النباتي  والكمبو�صت 

الكمبو�صت هو نهاية ف�صل ال�صيف.

وي�صتغرق وقت حت�صري الكمبو�صت مع الأ�صمدة احليوانية 5 - 6 اأ�صهر وكمبو�صت الفحم النباتي 

مع املعادن   8 - 9 اأ�صهر. واأن�صب وقت لإ�صافة الكمبو�صت هو ف�صل اخلريف خالل عمليات 

حت�صري الرتبة وتتكرر اإ�صافته مرة كل 3 – 4 �صنوات ح�صب نوعه ون�صجه الرتبة ونوع النبات.

اإن ا�صتعمال الأ�صمدة الع�صوية يوؤدي اإىل:

حت�صني �صفات الرتبة وزيادة قدرتها على الحتفاظ باملاء.ومنع تكون الق�صرة على �صطح الرتب 

للعنا�صر  دائم  الأ�صمدة كم�صدر ومزن  تعمل  الرتبة.كما  وتقليل اجنراف  وامللحية  اجلريية 

من  العديد  الع�صوية  حياته.ولالأ�صمدة  فرتة  طــوال  يحتاجه  مبا  النبات  متد  التي  الغذائية 

امليزات، هي:

• خلوها من م�صببات الأمرا�س لالإن�صان واحليوان.

• خلوها من بذور احل�صائ�س والأدغال.

• تعمل على حت�صني خوا�س الرتبة ومتنع اجنراف الرتبة الرملية بالرياح.

• توفير الرطوبة واملياه.

• ت�صهم في حتويل املخلفات الع�صوية اإىل مواد �صديقة للبيئة.

لال�صتهالك  املنتج  من    %  50 –  30 الزراعي   الإنتاج  من  الناجتة  الع�صوية  املخلفات  متثل 

الب�صري واحليواين، ي�صاف لها 25 – 30 %  ملفات ع�صوية اأخرى مما يتناوله الإن�صان كغذاء 

اأو ما يقدم كعلف للحيوانات.

اخل�صائر  اإىل  اإ�صافة  البيئة  تلوث  ي�صبب  بدائي  ب�صكٍل  معاجلتها  اأو  املخلفات  هذه  تراكم  اإن 

�صماديه  وعنا�صر  كامنة  طاقة  من  املخلفات  هذه  حتتويه  ما  فقدان  عن  الناجتة  القت�صادية 

ميكن ال�صتفادة منها. وجترى عملية طمر لل�صماد ومعاجلة حرارية له ل�صمان التخل�س من 

ب�صكٍل  الع�صوية  الأ�صمدة  اإ�صافة  يجب  كما  املر�صية.  وامل�صببات  والنيماتودا  احل�صائ�س  بذور 

منتظم �صنويًا، مع مراعاة اأن تكون الكمية امل�صافة متنا�صبة مع عمر وحجم ال�صجرة. وت�صاف 

هذه الأ�صمدة في �صهر ت�صرين الثاين/ نوفمرب حول الأ�صجار، وتخلط مع الرمل لتح�صني قوام 

خا�س  وب�صكٍل  للح�صرات  مقاومتها  في  ت�صاعد  الأ�صجار  منو  قوة  اإن  الأ�صجار.  وتغذية  الرتبة 

احلفارات.
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ت�سنيع �ل�سماد �لع�سوي من خملفات �لنخيل
الأوراق  وقواعد  كال�صعف  النخيل  خدمة  عمليات  بقايا  من  الع�صوية  الأ�صمدة  ت�صنيع  يتم 

)الكرب( والف�صائل والرواكيب الزائدة عن الزراعة اأو امليته. وجترى عليها اخلطوات التالية:

تو�صع املخلفات في مطحنة خا�صة تقوم بتقطيعها اإىل قطع �صغرية.

ماكنة فرم �سعف �لنخيل
مت ت�صميم عدة انواع من املكائن تقوم بتقطيع �صعف النخيل ويكون الناجت  الياف ناعمه وهذه 

ميكن ا�صتخدامها في انتاج ال�صماد الع�صوي وفي انتاج العالف.

موا�صفات املاكنة:

الطول 2مرت والعر�س 1.8مرت والرتفاع 3.6مرت وطاقتها 500كغ/�صاعة.

تدار مبحرك كهربائي 75ح�صان ،380فولت،50هرتز.

حو�س املاكنة)القطر615ملم،العر�س450ملم( .

من  امل�صنوعة  القطع  و�صكاكني  املاكنة.  خارج  املفروم  ال�صعف  ل�صحب  هواء  مب�صخة   مزودة 

احلديد عايل ال�صالدة وغرابيل للتحكم بنعومة ال�صعف املجرو�س.

املاكنة مثبتة على قاعدة حديدية، ويثبت �صايكلون لف�صل ال�صعف املفروم عن الهواء مع وجود 

5مرت والكرب،   - 4 فالتر ملنع اثارة الغبار.ت�صتخدم املاكنة لفرم �صعف النخيل الكبري بطول 

وبطاقة  باحلجم  ا�صغر  اخــرى  ماكنة  الخرى.وهناك  الزراعية  واملخلفات  النخيل  والياف 

،واللياف،  والكرب  2مرت  بطول  ال�صغري  النخيل  �صعف  لفرم  ت�صتخدم  150كغ/�صاعة،  اقل 

ح�صان،380   15 بطاقة  كهربائي  مبحرك  وتعمل   ، احلجم  �صغرية  الزراعية  واملخلفات 

عربة  على  ومثبتة  250ملم(.  املاكنة)القطر500ملم،العر�س  حو�س  فولت،50هرتز،وقيا�س 

حديدية ذات اربع عجالت بحيث ميكن �صحبها داخل املزرعة.



69 الفصل الثاني | برامج خدمة بساتين ومزارع النخيل



الفصل الثاني | برامج خدمة بساتين ومزارع النخيل70

م   10  –  4 باأبعاد  الإ�صــــــمنت  من  م�صـــــــــنوعة  خا�صة  حفر  في  املطحونة  املخلفات  تو�صع 

وعمق 2 م وت�صاف لها ملفات ق�س امل�صطحات اخل�صراء لالإ�صراع بعملية التخمر وزيادة 

القيمة الغذائية للمنتج، تكب�س هذه املخلفات وتغمر باملاء وتغطى احلفر بالبال�صتيك الأ�صود 

ْم وهذه احلرارة ت�صبب قتل  لتعري�س اخلليط للحرارة العالية التي ميكن اأن ت�صل اإىل 50 

بذور احل�صائ�س وبيو�س احل�صرات وكذلك حتلل املخلفات وتي�صري اإطالق العنا�صر الغذائية.

بعد انتهاء عملية التحلل تك�صف احلفر ويخرج املنتج النهائي وهو �صماد ع�صوي من ملفات 

النخيل معامل حراريًا وجاهز لال�صتخدام.

 �صماد النوايع:

احليوانية  الع�صوية  املــواد  من  خليط  وهو  النخيل.  �صجرة  حاجة  ل�صد   اأنتج  بيولوجي  �صماد   

والنباتية  امل�صاف لها م�صحوق ال�صمك والطحالب البحرية وحم�س الهيوميك وذلك بن�صب 

كمًا  املنتج  جودة  حت�صني  على  يعمل  الغذائية  العنا�صر  من  منا�صب  م�صتوى  تاأمني  ت�صمن 

ونوعًا. والتحليل الكيمياوي لل�صماد مبني في  اجلدول رقم  )13(.

جدول  )13( الكيماوي ل�صماد النوايع   

الن�صبة ) % (املحتوى

55املادة الع�صوية
3النيرتوجني الكلي

2الفو�صفات
4البوتا�صيوم

14حم�س الهيوميك
4حم�س الفلفيك

2.5الكربيت
4الكال�صيوم
1املغن�صيوم

pH 7 وحدةدرجة احلمو�صة والقلوية -  الـ
EC    - 10 ملي  موز /�صمالأمالح

0.5 - 1العنا�صر ال�صغرى
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وال�صماد ملقح ببكرتيا تثبيت النيرتوجني اجلوي وبكرتيا مذيبة للفو�صفات.

 خوا�س �صماد النوايع:

وغني  النخيل.     �صجرة  احتياجات  بجميع  تفي  التي  الغذائية  للعنا�صر  رئي�صي  م�صدر   -  1

بالعنا�صر الكربى وال�صغرى و   مبحتواه من الدوبال.

النمو  فرتة  طوال  منا�صب  وبرتكيز  الغذائية  العنا�صر  ان�صياب  ي�صمن  مما  التحلل  بطئ   -  2

والإنتاج.

3 - يعمل على زيادة وتن�صيط الكائنات الدقيقة املفيدة خل�صوبة الرتبة.

4 - ين�صط املجموع اجلذري ويزيد من اإنتاجية النخلة و  يوفر املياه امل�صتخدمة في الري.

5 - معالج حراريًا وخال من بذور احل�صائ�س والنيماتودا واحل�صرات ال�صارة.

6 - خايل من الروائح الكريهة التي جتذب احل�صرات ال�صارة خ�صو�صًا العاقور وم�صاف له 

اأوراق النيم املبيدة للح�صرات.

7 - اأحد برامج الزراعة الع�صوية لإنتاج التمور ويحمي البيئة من التلوث وذلك بتقليل العتماد 

على الكيماويات الزراعية.

وحت�صني  الإنتاج  زيــادة  اإىل  يــوؤدي  الع�صوي  الت�صميد  اأن  اإىل  الدرا�صات  من  العديد  واأ�صارت 

النوعية. وقام بدوي )2009( باإجراء درا�صة، ا�صتعمل فيها ثالث معامالت )�صماد بلدي منتج 

داخل املزرعة، و�صماد م�صنع في معمل الأ�صمدة البيولوجية “ النوايع”، ومعاملة بدون ت�صميد( 

 50 مبعدل  واحدة  دفعة  الأ�صمدة  اأ�صيفت  �صيف.  ونبة  والربحي،  اخلال�س،  اأ�صناف  لت�صميد 

كغ / نخلة، حيث مت توزيع ال�صماد حول جذع النخلة، وخلط مع الرتبة، ومتت تغطيته ب�صكٍل 

جيد، وعند اإجراء التحليل الكيمياوي لل�صماد الع�صوي البلدي وال�صماد امل�صنع، لوحظ اأن املادة 

الع�صوية فيهما متقاربة، واأن ن�صبة كلوريد ال�صوديوم كانت ثالثة اأ�صعافها في ال�صماد امل�صنع، 

ون�صبة الرطوبة خم�صة اأ�صعاف ن�صبتها في ال�صماد البلدي.اما تاثري ال�صماد على كمية ونوعية 

املح�صول فكما يلي:

 

املجموعالثمار التالفةوزن الرطبوزن التمراملعاملة

2.641.070.844.55مقارنة)بدون ت�صميد(
4.551.690.61685معاملة تقليدية

5.160.850.546.55معاملة الت�صميد العادي
5.512.250.658.41معاملة الت�صميد بالنوايع
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كان هناك ا�صتجابة وا�صحة بزيادة حم�صول التمر والرطب عند ت�صميد اأ�صجار النخيل ب�صماد 

النوايع وجاءت جميع املعامالت اأف�صل من  املقارنة.

وا�صتنتج من الدرا�صة:

اأدت املعاملة بال�صماد امل�صنع اإىل زيادة في وزن الثمار في العذق الواحد والإنتاج الكلي، حيث 

بلغ معدل اإنتاج النخلة الواحدة )76.63 كغ( مقارنة بال�صماد الع�صوي )58.216 كغ(، وغري 

امل�صمدة )44.19 كغ/ نخلة(.

اإن ال�صماد امل�صنع زاد من عدد الثمار في العذق الواحد، ولكن ن�صجها تاأخر مقارنة بال�صماد 

 50 اأخذت مناذج على عمق  الت�صميد،  بعد  الرتبة  امل�صمدة.وعند حتليل  واملعاملة غري  البلدي 

�صم، وعلى م�صافة 70 �صم من جذع النخلة، لوحظ زيادة في املكونات الكيمياوية للرتبة امل�صمدة 

باأ�صمدة املعمل، وب�صكٍل اأقل عند ا�صتعمال ال�صماد البلدي، خا�صة لعنا�صر الزنك والفو�صفور 

واملغني�صيوم والبورون، في حني كانت الن�صبة متدنية في الرتبة غري امل�صمدة، وكما يلي:

ZnPMG)ppm( Bاملعاملة

2814059601480بدون ت�صميد
40264140006980�صماد بلدي
116465131009010�صماد معمل

�لت�سميد �حليوي )��ستخد�م فطر �مليكروهيز�(
لقد اأ�صهم ا�صتعمال اللقاحات امليكروبية في تقليل العتماد على الأ�صمدة الكيمياوية واملبيدات، 

وهذا بدوره يقلل من تكاليف الإنتاج الزراعي ومن اأ�صرار ا�صتعمال الكيمياويات على البيئة. 

ويعترب ا�صتعمال املخ�صبات احليوية من الجتاهات احلديثة في الزراعة، وفطر امليكروهيزا 

كائن حي دقيق يتعاي�س مع جذور معظم النباتات، ولذلك ي�صمى فطر اجلذور. تقوم النباتات 

بتجهيز الفطر بالكربوهيدرات، ويقوم الفطر بامت�صا�س الفو�صفور والنحا�س والزنك، وهذه 

العنا�صر بطيئة احلركة في الرتبة، لذا تعمل هايفات الفطر على نقلها من الرتبة اإىل داخل 

النبات، وهذا الفطر يوفر 50 %  من حاجة النبات من الأ�صمدة الفو�صفاتية و 20 % من الأ�صمدة 

النيرتوجينية و 20 % من ال�صتهالك املائي. وتختلف درجة اعتماد النبات على الفطر ح�صب 

الغذائية، وفي  بالعنا�صر  الفقرية  النبات وظروف الرتبة واملناخ، ويزداد ذلك في الرتب  نوع 

الظروف املناخية ال�صعبة والقا�صية )جفاف، ملوحة، حرارة(. واأكدت العديد من الدرا�صات 

والأبحاث اأن النبات العائل للفطر ميكن اأن يح�صل على فوائد عديدة، منها:
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• زيادة م�صطح امت�صا�س اجلذور وتوفير 20 % من احتياجات النبات املائية.
• اإمداد النبات بالفو�صفور والزنك واحلديد.

• زيادة قدرة النبات على مقاومة الآفات.
• حت�صني قدرة النبات على حتمل ظروف الإجهاد البيئي )احلرارة، واجلفاف، وامللوحة(.

• حت�صني بناء الرتبة وقوة م�صكها للماء والعنا�صر الغذائية من خالل مادة اجللو مالني التي 
يفرزها الفطر والتي ت�صاعد على ربط حبيبات الرتبة.

اإىل حفرة الزراعة  اإ�صافتها  اأو  اأن ت�صاف جراثيم الفطر مع البذور لإنتاج ال�صتالت،  وميكن 

وللح�صول  املعمرة.  لالأ�صجار  احلقن  بعمليات  ت�صاف  اأو  اجلذور،  من  وبالقرب  النبات  حتت 

على فائدة اأكرب، يجب اأن يكون اللقاح قريبًا من اجلذور، وتختلف كمية اللقاح الالزم اإ�صافتها 

ح�صب نوع النبات وحجم وعاء النمو، وكما يلي:

كمية اللقاح )مل(حجم الوعاء )لرت(

18

540

20100

200900
50 – 300الأ�صجار

اإن فطر امليكروهيزا يلعب دورًا مهمًا في املناطق التي تكون فيها الرتبة فقرية ومتملحة وجوها 

جاف، بل اإن بع�س النباتات ال�صحراوية قد ل ت�صتطيع العي�س دون وجود هذا الفطر كما هو 

احلال بالن�صبة ل�صجرة احلياة في مملكة البحرين التي ا�صتطاعت البقاء حوايل مئات ال�صنني 

من دون ري وت�صميد في اأر�ٍس جرداء قا�صية و�صحيحة الأمطار، حيث تقوم خيوط الفطر بنقل 

العنا�صر املغذية من م�صافات بعيدة اإىل جذور النبات، عدا اأنها تقوم باإذابة العنا�صر املثبتة 

ل  اأخــرى،  ومركبات  ملواد حام�صية  فرز خيوطها  للنبات من خالل  متاحة  وجعلها  الرتبة  في 

بل اإنها ت�صاعد في تفتيت ال�صخور واإطالق العنا�صر املغذية منها مثل املغني�صيوم والكال�صيوم 

البيئي  الإجهاد  عوامل  حتمل  في  النباتات  قدرة  زيادة  على  الفطر  هذا  ويعمل  والبوتا�صيوم، 

مثل امللوحة واجلفاف ومقاومة الآفات. وامكن عزل الفطر من تربة دولة الإمارات واإكثاره في 

اإفريقيا )بدوي،  اأملانيا والهند وجنوب  اإىل ا�صترياده من  اإ�صافة  م�صنع الأ�صمدة البيولوجية، 

.)2008
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حم�صول  على  للح�صول  اإهمالها  عــدم  ويجب  �صرورية  تعترب  النخيل  ت�صميد  عملية  اإن     

للت�صميد  بحاجة  لي�صت  النخيل  �صجرة  باأن  ال�صائد  العتقاد  ت�صحيح  يجب  اقت�صادي.   لذا  

وذلك بتكثيف الإر�صاد الزراعي للمزارعني وال�صتفادة من نتائج البحث العلمي.

الأر�صي  القطاع  – عمق  الرتبة  نوع  على  تعتمد  للنخلة  الالزمة  ال�صماد  كمية  وان  حتديد     

وفي هذا الجتاه يجب الهتمام بربامج الزراعة الع�صوية و  النخلة.  – �صنف  النخلة  – عمر 
برامج املكافحة احليوية.

العوامل املوؤثرة على الت�صميد :

 1. ارتفاع م�صتوى املاء الأر�صي اأو الطبقة الكل�صية، حيث يجب اإتباع نظام �صرف جيد وتك�صري 

الطبقة ال�صماء عند تهيئة وحراثة الأر�س.

برنامج  اتباع  يجب  لذا  الأ�صمدة،  من  ال�صتفادة  على  توؤثر  واحل�صرية  املر�صية  الإ�صابات   .2  

مكافحة يتالءم مع هذه الإ�صابات متوافق مع برنامج الت�صميد.

 3. يجب الري بعد اإ�صافة الأ�صمدة مبا�صرة وعدم تعطي�س النخيل، لأن املاء هو الو�صط املذيب 

لالأ�صمدة والناقل لعنا�صرها من الرتبة اإىل النخلة.

 4. هنالك جمموعة من العوامل املوؤثرة على و�صع برنامج لت�صميد نخيل التمر، وهي:

 5. عمر الب�صتان اأو اأ�صجار النخيل .

 6. م�صافات الزراعة .

 7. نوع الأ�صجار اأو املحا�صيل البينية .

 8. نوعية الرتبة وب�صكل خا�س ن�صبة الطني اإىل الرمل، ون�صبة امللوحة في الرتبة.

 9. م�صتوى املاء الأر�صي والطبقة الكل�صية.

 10. طريقة الري ونظام ال�صرف )البزل(.

 11. و�صع الأ�صمدة في مواقع بعيدة عن انت�صار اجلذور املا�صة.

 12. نق�س ن�صبة الرطوبة الأر�صية اإىل درجة اجلفاف اأو زيادتها اإىل درجة التغدق، وهذا مينع   

امت�صا�س العنا�صر الغذائية.
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ال�صوئية  بالفرتة  يتعلق  فيما   Neutral املحايدة  الفاكهة  وا�صجار  النباتات  من  التمر  نخلة   

الالزمة للتزهري اي انها لي�صت من نباتات النهار الق�صري او الطويل وهذا يعني حدوث تك�صف 

الرباعم املوجودة في  اباط الوراق اىل ازهار Bud Induction دون تاأثرها بالفرتة ال�صوئية 

ولكن لكثافة ال�صوء وطول موجاته تاأثري كبري على عملية البناء ال�صوئي التي تعتمد كفاءتها 

ب�صكل كبري على امل�صاحة الورقية املعر�صة لل�صوء املبا�صر وهنا يجب ان تكون ال�صعفة بكاملها 

معر�صة ل�صوء ال�صم�س املبا�صر دون اي تظليل وقد بينت الدرا�صات   ان ال�صعف املعر�س لل�صوء 

ب�صكل مبا�صر   اكرث كفاءة في عملية الرتكيب   ال�صوئي من ال�صعف املظلل وبن�صبة كبرية ،ومتتاز   

نخلة التمر  بتحملها للتغريات  في درجات احلرارة  ، فدرجات احلرارة العظمى التي تتحملها 

ت�صل اإىل  اكرث  من50  ْم ، ودرجات احلرارة املنخف�صة اإىل  - 2ْم. واأن اأف�صل مناطق اإنتاج 

النخيل هي التي يرتاوح فيها معدل درجات احلرارة العظمى ما بني 35 – 38 ْم، وال�صغرى ما 

بني 4 – 13ْم . واأظهرت الدرا�صات اأن الدرجة التي يتوقف عندها النمو وانق�صام اخلاليا هي 

الدرجة التي يطلق عليها درجة ال�صفر، وترتاوح ما بني 8.8 – 9 ْم ، وي�صتمر منو النخلة طوال 

اأيام ال�صنة ب�صورة طبيعية وب�صكل يتنا�صب مع معدلت درجة احلرارة حتى في ال�صتاء اإذا كانت 

درجة احلرارة 9 ْم، ويزداد النمو مع زيادة درجة احلرارة حتى 38 ْم. اإن درجة احلرارة التي 

يبداأ عندها الإزهار يجب اأن ل تقل عن 18 ْم، واإن عقد الإزهار يكون عند درجة 25 ْم.

ثابتة تقريبَا ولكن هناك اختالف  النمو( تكاد تكون  النامية )منطقة  القمة  اإن درجة حرارة 

بينها وبني حرارة الهواء املحيط بالنخلة فدرجات احلرارة اليومية مبنطقة القمة النامية ل 

تتعدى 9.4 ْم وهي ت�صري معكو�صة مع حرارة اجلو املحيط بها كاأن تكون في اأعلى م�صتوى لها 

اأن  الرابعة بعد الظهر، وقد وجد  اإىل  الثانية  ال�صاعة  واأدنى م�صتوى عند  ال�صم�س  عند �صروق 

14.4ْم في ال�صباح  الختالف بني احلرارة الداخلية للنخلة وحرارة اجلو املحيط بها حوايل 

البارد، وتنخف�س بحوايل 18ْم عن حرارة اجلو في اآخر النهار . قد يرجع �صبب الثبات الن�صبي 

في درجة حرارة القمة النامية لالآتي:

• اإن القمة النامية حماطة بغالف �صميك عازل مكون من عدد كبري من قواعد الأوراق )الكرب( 

ومن الليف املحيط بها، وهذه الطبقات الكثيفة املرتا�صة ت�صاعد على منع ت�صرب احلرارة 

الداخلية اإىل اخلارج وبالعك�س وت�صكل عازًل جيدًا.

• تيار الن�صغ ال�صاعد من اجلذور اإىل القمة يوؤثر على حرارة القمة النامية ويجعلها قريبة من 

حرارة املاء املحيط باجلذور . هذه العوامل التي حتافظ على اإبقاء حرارة القمة النامية في 

�صجرة النخيل ثابتة دون تغيري كبري وت�صاعدها على مقاومة التقلبات في درجة احلرارة.
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ان لنتظام ال�صعف في راأ�س النخلة ومل�صافات الزراعة املنا�صبة اهمية كبرية في تقليل فقدان 

عن  او   Heat Dissipation احلــراري  الت�صتت  طريق  عن  ليال  الرتبة  من  املكت�صبة  احلــرارة 

Reradiation  ان كثافة ال�صعف توؤثر على اعادة ال�صعاع احلراري اىل  طريق اعادة ال�صعاع 

الرتبة مرة ثانية حيث يعمل ال�صعف ك�صطح عاك�س لالإ�صعاع احلراري ليال مما يقلل من فر�س 

حدوث ا�صرار ال�صقيع وانخفا�س درجات احلرارة في املناطق ال�صحراوية  لذا يجب الهتمام 

بالعمليات الزراعية اخلا�صة بخدمة راأ�س النخلة خا�صة وان للعوامل اجلوية املحيطة بالعذوق 

تاأثري كبري عل جودة الثمار وعلى موعد ن�صجها ولعملية التذليل )الت�صجري/التقوي�س(واجرائها 

قبل ت�صلب العراجني )�صيقان العذوق(  وجعلها ا�صفل الوراق يبعدها عن التعر�س للحرارة 

مثل  الف�صيولوجية  ال�صرار  من  يقلل  وهذا  العذوق  حول  الن�صبية  الرطوبة  ويخف�س  املرتفعة 

الت�صطيب وانف�صال الق�صرة عن اللحم والذنب ال�صود ،وفي �صوء ما تقدم فان لعمليات خدمة 

على  ايجابي  ب�صكا  ينعك�س  الذي  المر  املحيطة  البيئة  حت�صني  من  الكبري  الدور  النخل  راأ�س 

انتاجية الثمار وحت�صني �صفاتها كما ونوعا. و�صن�صتعر�س هذه العمليات وكما يلي :

)Pruning( لتقليم� )1 

هي عملية مهمة ت�صمل اإزالة ال�صعف الياب�س  )اجلاف ( وق�صم  من ال�صعف الأخ�صر و اإزالة 

الأ�صواك وقطع الكرب )التكريب( واإزالة الرواكيب )الف�صائل الهوائية( والليف.

1. �إز�لة �ل�سعف
وت�صمى هذه العملية )التعريب(، وال�صخ�س الذي يقوم بها )املعرب والعارب(، وجتري عملية 

من  الفالح  ليتمكن  الرطب  مرحلة  في  اأو  الثمار  ن�صج  بدء  عند  �صنويًا  الياب�س  ال�صعف  اإزالــة 

تنظيف العذوق من الثمار غري ال�صاحلة والأتربة. وت�صتعمل في اإزالة ال�صعف اآلة ذات �صالح من 

احلديد قليل النحناء م�صنن ولها قب�صة خ�صبية ت�صمى )املنجل(، وفي مناطق اأخرى ت�صتعمل 

�صكني ذات ن�صل معقوف)املح�س، البلطة ، املن�صار(. ويختلف موعد اإزالة ال�صعف من منطقة 

التلقيح.  عملية  مع  اأو  الثمار  جني  مع  ال�صعف  يزال  العربية  املناطق  بع�س  ففي  اأخــرى،  اإىل 

 30 – 10 وجتــــــري كـــذلك اإزالة عدد من ال�صــــــعف الأخ�صــــــر بهذه العملية يرتاوح ما بني 

�صعفة خ�صراء لال�صتفادة منها في ال�صناعات اليدوية، ولكن يجب مراعاة التوازن بني عدد 

ال�صعف الأخ�صر والعذوق الثمرية حيث ل يجب اإزالة اأعداد كبرية من ال�صعف الأخ�صر ومراعاة 

ن�صبة ال�صعف اىل العذوق Leaf/Punch Ratio،  ،والتي يجب ان لتقل عن 7.5 �صعفة:  1 عذق 

10 �صعفات خ�صراء  وتختلف هذه الن�صبة ح�صب ال�صنف ومنطقة الزراعة  ويف�صل اأن ترتك 
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لكل عذق ثمري.  

القطع مائل وبانحدار نحو اخلارج  ال�صعف من ال�صفل اىل العلى على ان يكون  ويكون قطع 

وذلك ملنع جتمع  مياه المطار بني قاعدة الورقة)الكربة( واجلذع.

2. اإزالة الأ�سواك 
اإجراء  لت�صهيل  التلقيح  اإجراء عملية  النخيل قبل  العملية في بع�س مناطق زراعة  جتري هذه 

يد خ�صبية  ولها  وت�صتعمل �صكني ذات ن�صل معقوف حادة  الأخرى.  التلقيح وعمليات اخلدمة 

ال�صعف عند  اإحــداث جروح على جريد  ال�صروري مالحظة عدم  – 1.5 قدم، ومن   1 طولها 

اإجراء العملية.

3. �لتكريب
والغر�س من  بها وبداخلها.  الذي يحيط  الليف  ال�صعف )الكرب( مع  اإزالة قواعد  هي عملية 

من  الناجت  والكرب  النخلة،  لرتقاء  ت�صهياًل  ومتدرجًا  منتظمًا  اجلــذع  جعل  التكريب  عملية 

العملية ي�صتعمل كوقود وكذلك الليف. اإن بقاء الكرب والليف على جذع النخلة يحوله اإىل ماأوى 

للح�صرات، وخا�صة الثاقبة للجذع. وعند اإجراء عملية التكريب يجب مراعاة:

• قطع الكرب اأفقيًا ب�صورة موازية ل�صطح الأر�س.

• عدم جرح اجلذع عند قطع الكرب مما يعطي فر�صة للتعفن ودخول احل�صرات.

• تعقيم مكان ازالة الرواكيب على اجلذع باأحد املبيدات الفطرية .

• اإجراء العملية للكرب اجلاف فقط وترك 6 – 7  قواعد اأوراق والتي تكون   قريبة من ال�صعف 

الأخ�صر.

• ل يتم قطع الكرب او الليف القريب من القمة النامية.

ت�صتعمل اآلة خا�صة لهذه العملية، وهي عبارة عن �صكني ثقيلة ذات �صالح حديدي �صلب معقوف 

)منحني( النهاية ولها قب�صة ق�صرية ت�صمى )عقفة، البلطة ، املن�صار(. جترى العملية مرة 

كل 2 – 4 �صنوات، وح�صب قوة منو ون�صاط النخلة. وتكرب قواعد ال�صعف الذي مت تقليمه 

قبل عام.

4.�إز�لة �لرو�كيب

جتري هذه العملية عند قطع ال�صعف، واإذا مل يتم ذلك فتجرى مع التكريب.
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5.�إز�لة �لليف

يقوم بع�س املزارعني بنزع الليف من بني الكرب وذلك لال�صتفادة منه في �صنع احلبال، وجترى 

في النخل الفتي الذي مل يكرب ول يزال ليفه قويًا.

  فو�ئد عملية �لتقليم  

 1. التخل�س من ال�صعف اجلاف  )الياب�س ( الذي و�صل اىل نهايته الف�صيولوجية و قلت كفاءته 

الرطوبة حول  ن�صبة  الهواء وزيادة  اإعاقة حركة  اإىل  يوؤدي  ال�صعف  بقاء هذا  التمثيلية، لأن 

الثمار، ويعيق اإجراء عمليات التذليل )التحدير( والتكميم وجني املح�صول، واإن بقاء هذا 

ال�صعف لفرتة طويلة دون ازالة يجعله ماأوى للح�صرات وخا�صة احلفارات.

 2. اإزالة الأ�صواك ت�صاعد على ت�صهيل اإجراء  عمليات  اخلدمة   الأخرى ) التلقيح، واخلف، 

والتدلية، والتكميم ، وجني املح�صول( .

 3. ازالة الرواكيب لن تركها على جذع النخلة وتنمو وتكرب معها يوؤدي اىل �صعف منوها ويقلل 

من انتاجيتها.

 4. ال�صتفادة من ملفات التقليم في بع�س ال�صناعات الريفية، وكوقود، وفي �صناعة اخل�صب 

امل�صغوط والورق والأ�صمدة الع�صوية.

 5. التكريب يجعل اجلذع متدرجًا  ومنتظما  ويعطيها ال�صكل الهند�صي واملنظر اجلميل وي�صاعد 

على ارتقاء النخلة ب�صكل �صهل.

 6. تهوية الثمار وتعري�صها لأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة مما ي�صاعد على حت�صني �صفاتها والتبكري 

في ن�صجها.

موعد �لتقليم
جترى العملية مرة واحدة �صنويًا، ولكن املوعد يختلف من منطقة اإىل اأخرى، وقد يكون هناك 

اأكرث من موعد لإجراء هذه العملية. فهي اإما جترى في اخلريف بعد جني الثمار، اأو في الربيع 

مع عملية التلقيح، اأو �صيفًا مع عملية التدلية.

)Fruit Thinning(خف �لثمار )2 

  خف الثمار عملية مهمة يق�صد بها اإزالة جزء من الأزهار اأو الثمار او عذوق كاملة   ولهذه 

العملية مردود اقت�صادي مهم لن عدم اجراء عملية اخلف يوؤدي اىل زيادة املح�صول وتخفي�س 
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جودته مما يجعل مردوده القت�صادي اقل  واملبالغة في اجراء اخلف يقلل من النتاج المر 

الذي ينعك�س على املردود القت�صادي.

فو�ئد عملية �خلف
 1. حتقيق التوازن بني املجموع اخل�صري والثمري وانتظام احلمل لغر�س التقليل من ظاهرة 

املعاومة )تبادل احلمل( .

 2. تقليل وزن العذوق الكبرية المر الذي يقلل من فر�صة تق�صفها )انك�صارها(.

 3. زيادة وزن وحجم الثمار على العذوق وحت�صني �صفاتها.

 4. جتان�س ومتاثل حجم و�صكل الثمار وتقاربها في الن�صج.

 5. زيادة التهوية بني الثمار وال�صماريخ والعذوق مما يقلل من ا�صابتها بالأ�صرار الف�صيولوجية 

والتعفن.

طر�ئق �خلف
 )Bunch Removal(  1. �إز�لة �لعذوق 

تتم اإزالة عذوق كاملة من راأ�س النخلة، وهي عملية �صهلة و�صائعة ال�صتعمال، بحيث يرتك عدد 

من العذوق يتنا�صب مع قوة منو النخلة. وتتم اإزالة العذوق التي تظهر في اأول املو�صم،  وتلك 

امل�صابة  والعذوق  وامل�صابة،   ال�صعيفة  العذوق  تزال  كما  الإثمار،  مو�صم  اآخر  في  تظهر  التي 

ح�صب  عذق   12  -  8 ترك  ويف�صل  احلمرية،  وح�صرة  العذوق  حفارات   وخا�صة   باحل�صرات 

عقد  ن�صبة  للتاأكد من ح�صول  العملية  هذه  اإجــراء  تاأخري  ويراعى  النخلة،  وقوة منو  ال�صنف 

جيدة، وكذلك معرفة حجم ت�صاقط الثمار والإ�صابة بح�صرة احلمرية. 

)Bunch Thinning( 2. خف �لعذوق 

ويق�صد بها اإزالة عدد من الأزهار او الثمار اأو ال�صماريخ، اأو تق�صري عدد من �صماريخ العذوق .

• تق�سري �ل�سماريخ
تتبع هذه العملية في اأ�صناف النخيل ذات ال�صماريخ  الزهريةالطويلة مثل )ال�صكري والربحي(

تكون الزهار والثمار فيما بعد ا�صغر حجما واقل جودة ب�صبب عدم قدرتها على املناف�صة على 
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املواد الغــــذائية، لذا يف�صــــل تق�صـــــري ال�صماريخ بقطع اجلزء الطرفي منها بن�صبة    25 – 30 

% من الطول، اأو اإزالة �صماريخ كاملة من و�صط العذق وبن�صبة 25 – 30 %  من عدد �صماريخ 

العذق . 

•  ازالة �سماريخ
تتبع هذه العملية في الأ�صناف ذات ال�صماريخ الق�صرية مثل )اخلال�س، املجهول ،نبتة �صيف، 

�صقعي( يالحظ جتمع الثمار على بع�صها وتزاحمها مما يقلل من التهوية ويزيد من الرطوبة 

من    %  15  -  10 باإزالة  اخلف،  فيجرى  الثمار  وتعفن  الفطرية  لالإ�صابات  عر�صة  ويجعلها 

�صماريخ و�صط العذق.

• خف �لزهار �و �لثمار
اإزالة عدد من  تتبع هذه العملية في الأ�صناف ذات الثمار املتزاحمة على ال�صماريخ، فيف�صل 

الأزهار اأو الثمار على ال�صمراخ دون تق�صري وتتم باإزالة الثمار واحدة ،واحدة  لغر�س احل�صول 

مع  تتبع  وهي  عالية  وكلفة  ووقت  اإىل جهد  العملية حتتاج  وهذه  متجان�صة احلجم،  ثمار  على 

ال�صناف عالية العائد القت�صادي )املجهول،ال�صكري( وح�صبت كلفة اجراء هذه الطريقة في 

الثمار  ولكن جودة  30ريال  فكانت  عليه ع�صرة عذوق  واحدة  لنخلة  ال�صعودية  العربية  اململكة 

والطلب عليها  وارتفاع �صعرها يعو�س ذلك. 

ويف�صل اإجراء عملية اخلف   في وقت مبكر اأثناء عملية التلقيح فيما يخ�س تق�صري ال�صماريخ، 

اأو اإزالة ال�صماريخ، اأو اإجراوؤها بعد اكتمال عملية العقد للتاأكد من ح�صول ن�صبة عقد عالية.

• ��ستخد�م �ملاء
ي�صتخدم املاء كاأحد و�صائل عملية اخلف حيث يتم ر�س الزهار باملاء قبل التلقيح وبعد اجراء 

الطريقة  بهذه  اخلف  لإجــراء  معاملة  اف�صل  وكانت  حمدد  زمنية  فرتات  على  التلقيح  عملية 

وخف�صت وزن العذق هي ر�س املاء بعد اربع �صاعات من التلقيح.

 ال�سروط الواجب اتباعها عند تنفيذ عملية اخلف    
 1. في املناطق منخف�صة الرطوبة، يف�صل اإزالة عذوق كاملة ، وفي املناطق عالية الرطوبة يف�صل 

اإزالة ال�صماريخ من و�صط العذق لت�صهيل حركة الهواء ومنع تراكم الرطوبة حول الثمار.
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 2. اإن ال�صماريخ اخلارجية للعذوق حتمل ثمارًا اأكرب من الداخلية، لذا عند اإجراء عملية اخلف 

يف�صل اإزالة ال�صماريخ الداخلية.

 3. كلما كان اخلف مبكرًا كان التاأثري في زيادة احلجم وحت�صني �صفات الثمار اأف�صل.

 4. اإن خف العذوق يوؤدي اإىل التقليل من وزن العذوق ويجعلها اأخف وزنًا وغري معر�صة للك�صر 

مقارنًة بتلك التي مل جترى لها عملية اخلف.

 5. يف�صل اإزالة جميع العذوق في النخيل الفتي في �صنوات اإنتاجه الأوىل لت�صجيع تكوين منو 

خ�صري جيد وعدم تركها حتمل ثمارًا اأكرث من قابليتها.

 3( �لتذليل )�لت�سجري/�لتقوي�ض(

عملية التذليل هي �صحب العذوق الثمرية من بني ال�صعف وتدليتها والعمل على توزيعها ب�صكل 

منتظم في راأ�س النخلة. وجترى هذه العملية قبل ت�صلب العراجني. وما يجب مالحظته هو اأنه 

عندما تكون العذوق الثمرية ثقيلة فيجب اأن تربط اإىل ال�صعفة املجاورة، وقد يو�صع العذق على 

ال�صعفة املجاورة، ول جترى هذه العملية لالأ�صناف ذات العراجني الق�صرية واحلمل اخلفيف. 

طروح  ت�صمى  الطويلة  فالعراجني  الأ�صناف،  ح�صب  اأطوالها  في  تختلف  النخيل  عراجني  اإن 

والعراجني  واحلياين،  واحلــالوي،  نور،  ودقلة  والزغلول،  الربحي،  اأ�صناف  في  كما  بائنة،  اأو 

الق�صرية ت�صمى حا�صنة، كما في اأ�صناف املجهول، والعمري، وبنت عي�صة، واخل�صري، وتختلف 

طرائق اإجراء هذه العملية ح�صب مناطق زراعة النخيل:

* �لب�سرة
يقوم املزارع باإجراء هذه العملية على مرحلتني هما :

 1. �لتفريد )Fruit Bunching( وت�سمى �لتذليل �أو �لتدلية

وعندما  يونيو،  حزيران/   - مايو  اأيــار/  منت�صف  خالل  اأكــرث  اأو  ب�صهر  التلقيح  بعد  وجتــرى 

ي�صبح حجم الثمرة العاقدة مبا ي�صاوي حجم حبة الف�صتق، حيث يتم ف�صل العذوق الثمرية 

املت�صابكة عن بع�صها، ويو�صع كل عذق على ال�صعفة املجاورة، ويتم توزيع العذوق في راأ�س 

النخلة ب�صكل دائري منتظم. والهدف من عملية التفريد:

ي�صبب ميالن  قد  واحــدة مما  في جهة  ترتكز  ل  بحيث  النخلة  راأ�ــس  في  العذوق  ثقل  توزيع   •

وانحناء راأ�صها كما في �صنف الربحي.
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• ت�صهل هذه العملية املرحلة الالحقة لها وهي تدلية العذوق .

• تعري�س الثمار لل�صوء مما يزيد من تلونها وحت�صني �صفاتها.

• �صهولة مراقبة احل�صرات التي ت�صيب الثمار وخا�صة احلمرية.

• تنظيف العذوق والثمار من الغبار والأتربة والثمار اجلافة وامل�صابة واإزالة اأغلفة الطلع اجلافة.

واأكرث من  النخلة غزيرًا  اإذا كان حمل  التفريد  اأثناء عملية  الثمار  اإجراء عملية خف  ميكن   •

طاقتها.

Bunch Bending )2. �لتدلية ) �لرتكي�ض، �لتحدير 

العملية في نهاية مرحلة اخلالل وعند بدء الإرطاب خالل منت�صف �صهر متوز/  جترى هذه 

يوليو – اآب/ اأغ�صط�س، حيث يتم رفع العذوق من على ال�صعف الذي كانت ت�صتند عليه وتركها 

مدلة اإىل الأ�صفل حيث تكون العراجني قد اأ�صبحت قادرة على حمل العذق الثمري دون اخلوف 

من تك�صرها. اأما اإذا كانت العذوق ثقيلة وكبرية فترتك على ال�صعفة، وتقطع ال�صعفة قرب حمل 

ا�صتناد العذق عليها وذلك منعًا لهتزاز العذوق و�صقوط الثمار النا�صجة عند هبوب الرياح، 

والهدف من هذه العملية:

• تقليل ت�صاقط الثمار النا�صجة وت�صهيل عملية قطفها.

• تنظيف العذوق من الثمار اجلافة واملتح�صفة والغبار والأتربة.

•  جمع ال�صماريخ مع بع�صها مما يحافظ على الرطوبة  ويقلل من تخلل الرياح اجلافة داخل 

العذق م�صببة جفاف الثمار والإ�صابة بال�صرر الف�صلجي  الذنب الأبي�س  )اأبو خ�صيم( الذي 

ي�صبب تدين نوعية الثمار وانخفا�س قيمتها الت�صويقية. 

• �صهول اجراء عملية التكميم.

• و�سط �لعر�ق
ال�صعفة  على  العذق  بو�صع  اأكرث  اأو  ب�صهر  التلقيح  بعد  وجترى  الرتكي�س،  هنا  العملية  ت�صمى 

املجاورة.

•�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�سلطنة عمان
منتظم  ب�صكل  النخة  قمة  على  وتوزيعها  وتدليتها  ال�صعف  بني  الطويلة من  العذوق  �صحب  يتم 

وجترى العملية بعد التلقيح باأكرث من �صهر او بعد عقد الثمار ب5ا�صابيع ، وذلك بتدلية العذوق 
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و�صد العذق ب�صاق �صعفة قريبة بحبل من ليف النخيل وذلك لكي ت�صاعد ال�صعفة على حمل ثقل 

الثمار. وتختلف طرق التحدير من منطقة اىل اخرى تبعا للظروف البيئية ففي املناطق عالية 

الرطوبة الن�صبية وال�صاحلية يقوم الفالح)البيدار( ب�صحب العذوق من بني ال�صعاف )ال�صعف( 

Uمقلوبة  �صكل حرف  العذق( على  العرجون )حامل  يقو�س  بل  ال�صعفة  �صاق  يربطها على  ول 

ثم يعمل �صق على قاعدة احد جانبي ال�صعفة القرب للعذق ويثبت العذق بعد و�صع عدد من 

ال�صماريخ داخل ال�صق مع حتميل العذق على ال�صعفة وهذا يكون على ادوار ال�صعف ال�صفلية.

اما في املناطق الداخلية واجلافة  فتجرى العملية ب�صحب العذوق من بني ال�صعف اىل اخلارج 

ويربط كل عذق اىل اقرب �صعفة جماورة اما في ال�صناف ق�صري العذوق فيربط العذق مبا�صرة 

على ال�صعفة املجاورة.

ت�سنيد �لعذوق
جترى هذه العملية للنخيل الفتي املثمر في �صنواته الوىل وخا�صة مع ال�صناف ذات العراجني 

الطويلة التي ب�صبب ثقل حمله قد ت�صل الثمار اىل �صطح الرتبة مما يوؤدي اىل تلفها وتعفنها 

وملعاجلة ذلك يتم و�صع �صنادات من اخل�صب حتت العراجني ترفع العذوق من الر�س مما مينع 

تك�صرها و�صقوطها.

   ]Fruit Bagging[ )5( �لتكميم )تغطية �لعذوق 

هي عملية تغطية العذوق باأغطية متلفة تبعًا للظروف البيئية ال�صائدة حلماية الأزهار والثمار 

�صيدة  )ابــن  وو�صفها     . اجلني   عملية  ولت�صهيل  والطيور  واحل�صرات  املناخية  العوامل  من 

التي  املمار�صات  العديد من  ،وهناك  اأكمة ت�صونها  الكبائ�س )العذوق ( في  الأندل�صي(،و�صع 

الطريقة  وكذلك  العملية  الغر�س من  تختلف ح�صب  وهي  املجال  في هذا  املزارعني  بها  يقوم 

املعتمد ةفي البلد ومنها وهذه العملية لها مفهومني هما:

�أ:�لتكيي�ض
يتم اإجراء عملية التكيي�س للنورات  الزهرية النثوية بعد تلقيحها ملا للتكيي�س من فوائد عديدة 

منها زيادة ن�صبة العقد، علمًا باأن هذه العملية ل ميكن اإجراوؤها اإل في حالة التلقيح اليدوي 

والتي ي�صعد فيها العامل لإجراء التلقيح، ول ت�صلح في حالة ا�صتعمال التلقيح الآيل با�صتعمال 

امللقحات من الأر�س. وت�صتخدم في العملية  اكيا�س ورقية او ي�صتخدم ليف النخيل لهذا الغر�س  



الفصل الثالث | برنامج  خدمة  ورعاية رأس النخلة84

حيث:

 1 - يقوم بع�س املزارعني في اململكة العربية ال�صعودية بلف الطلعة امللقحة بكاملها بليف النخل 

ملدة 30 يومًا ل�صمان جناح عملية التلقيح و�صمان ن�صبة عقد عالية. 

 2 - يقوم بع�س املزارعني في العراق والأردن ودولة الإمارات بتكيي�س الطلعة امللقحة باأكيا�س 

ورقية مثقبة بثقوب �صغرية وملدة اأ�صبوعني اىل �صهر ل�صمان جناح التلقيح واحل�صول على 

ن�صبة عقد عالية.

وهنا لبد من ال�صارة اىل بع�س العوامل املناخية التي توؤثر على عملية التلقيح وهي:

درجة �حلر�رة 
اإىل  وو�صولها  اللقاح  حبة  اإنبات  و�صرعة  التلقيح  عملية  بنجاح  وثيقة  عالقة  احلــرارة  لدرجة 

التلقيح  عملية  ــام  لإمت املثلى  احلـــرارة  درجــة  وتـــرتاوح  الإخــ�ــصــاب.  عملية  وجنــاح  البوي�صة 

والإخ�صاب ما بني 25 -  30 ْم وتعترب درجة احلرارة 8 ْم هي الدرجة الدنيا حلدوث عملية 

التلقيح ، ودرجة احلرارة الق�صوى هي 40 ْم ، وخارج هذه احلدود تف�صل عملية التلقيح.

�لرياح 
هبوب الرياح اجلافة ي�صبب �صرعة جفاف امليا�صم وفقدان رطوبتها، وبالتايل قلة الفرتة التي 

تكون فيها امليا�صم م�صتعدة ل�صتقبال حبوب اللقاح. 

�لأمطار 
اإن �صقوط الأمطار بعد اإجراء عملية التلقيح مبا�صرة يوؤدي اإىل غ�صل حبوب اللقاح من امليا�صم. 

واأجريت جتربة ملعرفة تاأثري �صقوط الأمطار على عملية التلقيح، حيث ر�صت الأزهار بعد التلقيح 

باملاء على فرتات )2، و4، و6، و8، و12، و16( �صاعة، حيث وجد اأن ر�س املاء بعد 6 �صاعات من 

التلقيح مل يوؤثر على اإنبات حبوب اللقاح ومل تف�صل عملية التلقيح.

اإن تكيي�س الطلع املوؤنث بعد اإجراء عملية التلقيح تعد من العمليات املهمة، حيث اأثبتت الدرا�صات 

زيادة ن�صبة العقد في الطلعات املكي�صة مقارنة بغري املكي�صة خا�صة في املوا�صم التي تنخف�س 

فيها درجات احلرارة وت�صقط الأمطار وتهب الرياح اأثناء عملية التلقيح، وميكن اإزالة الأكيا�س 

بعد 20– 30 يومًا من اإجراء العملية ، وتعود زيادة ن�صبة العقد نتيجة لعملية التكيي�س اإىل :

 اأ -  زيادة درجة احلرارة داخل الأكيا�س بـ 3– 6 درجات مئوية عن غريها، مما ي�صاعد على 
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زيادة معدل اإنبات حبوب اللقاح وحدوث عملية الإخ�صاب.

 ب -  توؤدي عملية التكيي�س اإىل زيادة معدل الرطوبة الن�صبية حول الأزهار املكي�صة،  وهذا يجعل 

ميا�صم الأزهار رطبة وتبقى املادة ال�صكرية اللزجة عليها لفرتة اطول مما  يجعلها �صاحلة 

لفرتة اأطول ل�صتقبال حبوب اللقاح عن الأزهار املعر�صة للهواء وكذلك يعطي فر�صة اكرب 

لإنبات  حبوب اللقاح وزيادة ن�صبة العقد.

 ج -  مينع التكيي�س فقدان حبوب اللقاح في حالة هبوب رياح �صديدة اأو هطول الأمطار، وبالتايل 

جناح عملية التلقيح.

ب :�لتكميم
املناخية  العوامل  بع�س  من  ووقايتها  حلمايتها  باأغطية  الــعــذوق  تغطية  بالتكميم  يق�صد 

وجتري  الآفــات  بع�س  من  الثمار  حلماية  اأو  القطف  عملية  وت�صهيل  حل�صن  اأو  مالئمة  الغري 

 ) الب�صر  اأو  اخلــالل   ( امللونة  املرحلة  اإيل  الثمار  ت�صل  عندما  الــعــذوق  علي  العملية  هــذه 

: يلي  كما  اإجرائها  الهدف من  باختالف  العذوق  تغطية  في  امل�صتخدمة  املواد  نوعية   وتختلف 

 1. اإذا كان الهدف من اإجراء هذه العملية هو منع ت�صاقط الثمار النا�صجة من العذوق مما 
يوؤدي اإيل تلوثها بالأتربة والرمال فاإنه ين�صح با�صتخدام مواد �صبكية ولكن بفتحات ل ت�صمح 

مبرور الثمار وتوؤدي هذه العملية بالإ�صافة اإيل منع ت�صاقط الثمار علي الأر�س و اإيل �صهولة 

اجلني حيث يقطع العذق ويتم اإنزاله وهو ما زال داخل ال�صباك دون ت�صاقط اأي ثمار وبالتايل 

اإنزال العذق وكذلك ي�صهل  اأثناء  الثمار املت�صاقطة  العاملة الالزمة جلمع  تقلل من الأيدي 

الإم�صاك بالعذق ونقلة اإيل مكان نظيف مما ي�صاعد علي عدم تلوث الثمار بالرتبة وكذلك 



الفصل الثالث | برنامج  خدمة  ورعاية رأس النخلة86

. الرتبة  �صطح  تكرث علي  التي  والفطريات  باحل�صرات  لالإ�صابة  تعر�صها  الثمار من   حفظ 

2. واإذا كانت منطقة الإنتاج تت�صف بجفاف اجلو وارتفاع درجة احلرارة اأثناء ن�صج الثمار فاإنه 

ميكن تغليف العذوق باأكيا�س بويل اإيثلني كبرية احلجم مفتوحة من اأ�صفل للتهوية حيث توؤدي 

عملية التكميم بهذه الأكيا�س اإيل منع تخلل الهواء احلار اجلاف بني الثمار والذي يوؤدي اإيل 

زيادة جفاف الثمار وانخفا�س نوعيتها وبا�صتخدام هذه الأكيا�س فاإنها ت�صاعد علي اإيجاد 

ارتفاع  يوؤدي  ل  وبذلك  مرتفعة  رطوبة  ن�صبة  علي  باحتوائها  تتميز  داخلية  مناخية  ظروف 

اإيل الأ�صرار بالثمار وبذلك ميكن احل�صول علي ثمار ذات نوعية  درجات اجلو اخلارجي 

 جيدة والتغلب علي بع�س الظروف املناخية الغري مالئمة خا�صة ال�صائدة وقت ن�صج الثمار .

3. اإما اإذا كانت منطقة اإنتاج التمور تت�صف بهطول اأمطار خريفية مبكرة قرب اأو اأثناء فرتة 

ن�صج الثمار مما يوؤدي اإيل �صهولة تخمر وتعفن الثمار لذلك فاإنه من الأهمية حماية ثمار 

التمر من الأمطار وذلك بتغطية العذوق باأغطية حتميها من الأمطار وميكن في هذه احلالة 

تتاأثر مبياه الأمطار، وت�صكل  ال�صمع لكي ل  اإليها ن�صبة من  اأغطية ورقية م�صافًا  ا�صتخدام 

نهايتها  وتربط  بها  العذق  اإدخال  ويتم  كبرية  اأ�صطوانات  �صكل  علي  الورقية  الأغطية  هذه 

اأنه  اإل  مفتوحة  ال�صفلي  نهايتها  وترتك  ال�صماريخ  ت�صعب  نقطة  وفوق  العرجون  حول  العليا 

يالحظ اأن هذه العملية قد توؤدي اإيل زيادة ن�صبة الرطوبة بني الثمار لأنها متنع تخلل الرياح 

اأثناء عملية اخلف تعترب هامة  داخلها لذلك فاإن عملية خف عدد من ال�صماريخ الو�صطية 

�صلب  �صلك  من  حلقات  با�صتعمال  وذلك  بع�صها  عن  ال�صماريخ  تفريق  ميكن  وكذلك  جدًا 

ت�صاعد  وبالتايل  احللقة  هذه  حميط  علي  ال�صماريخ  توزيع  وبالتايل  العذق  داخــل  تو�صع 

ال�صلب  ال�صلك  حلقات  تكون  اأن  اأي�صًا  الأغطية  داخل  الن�صبية  الرطوبة  ارتفاع  عدم  علي 

امل�صتخدمة غري مل�صاء بل تكون متعرجة وذلك ل�صمان ثباتها وبقائها وبقاء ال�صماريخ بني 

. الأرطــاب  مرحلة  بداية  عند  التكيي�س  في  البدء  يف�صل  احلالة  هذه  وفي  التعرجات   هذه 

بع�س  عن  الناجمة  الأ�صرار  مكافحة  هو  التكميم  عملية  اإجــراء  من  الهدف  كان  اإذا  اإما   .4

احل�صرات مثل دبور البلح اأو الأ�صرار التي ت�صببها بع�س الطيور فاإنه في هذه احلالة ين�صح 

بتغطية العذوق باأقفا�س من ال�صلك املعدين ال�صبكي الدقيق الفتحات والتي ل ت�صمح مبرور 

احل�صرات اأو الطيور علمًا باأن هذه الأقفا�س ال�صلكية ميكن ا�صتخدامها لعدة �صنوات.
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وفيما يلي بع�س المثل عن عملية التكميم في بع�س دول زراعة النخيل.

1 -  في الباك�صتان ت�صنع اأكيا�س كبرية من خو�س النخل على �صكل جرار ت�صمى �صوند تغلف 

بها عذوق التمر بكاملها وتربط من فوهاتها عند العراجني قبل جني الثمار بـ 3 – 4 اأ�صابيع، 

والهدف منها منع  الأر�س.  اإىل  وينزل  الكي�س  العرجون من فوق فوهة  وعند اجلني يقطع 

ت�صاقط الثمار من العذوق وتلوثها بالأتربة. 

اأكيا�س من ن�صيج �صباك ال�صيد وبفتحات �صيقة  با�صتعمال  الب�صرة  2 - يقوم املزارعون في 

تكمم بها العذوق اأثناء عملية التدلية اأو عند بدء الإرطاب، وذلك حلفظ الثمار من الت�صاقط 

والتلوث بالأتربة. والأكيا�س امل�صبكة م�صنوعة من البال�صتك وابعاد فتحاتها 0.5×0.5�صم 

بداخله  العذق  و�صع  بعد  وال�صفل  العلى  من  الكي�س  ويربط  الطرفين  من  مفتوحة  وتكون 

النوعية اجليدة عند اجلني حيث يقطه  واملحافظة على  الثمار  ت�صاقط  تقليل  والهدف هو 

العذق مع الكي�س وبذلك ل تالم�س الثمار الر�س.

3 - وفي الأماكن اجلافة احلارة تغلف العذوق باأكيا�س بال�صتيكية قبل الإرطاب للمحافظة على 

الثمار من اجلفاف وحت�صني نوعيتها. 

واقية  ورقية   اأغطية  ت�صتعمل  واأريزونا   كاليفورنيا  في جنوبي  النخيل  زراعة  مناطق  في   -  4

للحفاظ عليها من الأمطار املبكرة خا�صة الأمطار ال�صيفية   date bunch cover     للعذوق

التي تهطل اأواخر ال�صيف واأوائل اخلريف عند ن�صج التمور مما ي�صبب تعفن ن�صبة كبرية 

 Brown منها ووجد ان   اأف�صلها الأغطية الورقية ال�صمراء امل�صنوعة من الكرافيت الأ�صمر
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تغطية  اإن  ووجد  الثمار  تهوية  لغر�س  مفتوحة  اأنابيب  او  ا�صطوانات  �صكل  على  وتعمل   A2

الثمار ت�صاعد في املحافظة على درجة احلرارة والتي توؤدي اإىل �صرعة ن�صج الثمار . 

 

جترى عملية التكميم بعد دور اخلالل )الب�صر(، واإذا كممت العذوق قبل ذلك زادت الإ�صابة 

ب�صرر الذنب الأ�صود والو�صم لأن الأغطية ت�صبب زيادة الرطوبة. وميكن حتديد فوائد العملية 

مبا يلي :

 1. حماية الثمار من الإ�صابات احل�صرية واملر�صية.

 2. حفظ الثمار من الأ�صرار الف�صلجية التي ي�صببها ت�صاقط الأمطار.

 3. حماية الثمار من الطيور والكارو�صات والدبابري واجلرذان.

 4. تقليل ن�صبة ت�صاقط الثمار في مرحلة الرطب وحمايتها من الت�صاقط على الأر�س.

 5. ت�صهيل جمع الثمار النا�صجة عن طريق هز العذوق داخل الأكيا�س فت�صقط الثمار النا�صجة.

 6. حماية الثمار من الغبار والأتربة.

 7. ت�صهيل عملية جني العذوق. 

 8. ت�صاعد في توفير  الأيدي العاملة وخا�صة في جمع الثمار املت�صاقطة على الر�س.

وت�صري الدرا�صات اىل ان احلرارة العالية في تون�س ت�صبب زيادة جفاف الثمار ل�صنف دقلة نور 

وامكن التخل�س من ذلك وحت�صني نوعية الثمار بعد تغطيتها باأكيا�س بال�صتيكية قبل الرطاب، 

وفي املناطق اجلافة لوحظ ان تغطية العذوق باأكيا�س بويل اثيلني مفتوحة من ال�صفل للتهوية 

ح�صن نوعية الثمار وزادت طراوتها لن هذه العملية توؤدي اىل منع تخلل الهواء احلار واجلاف 

بني الثمار والذي ي�صبب جفاف الثمار وتدين نوعيتها في حني ان التغطية بالأكيا�س ادت اىل 

زيادة الرطوبة وحت�صني قوامها.

   اأ�صار اإبراهيم واجلابري )2001(، اإىل اأن تكيي�س ثمار �صنفي احلالوي، والزهدي با�صتعمال 
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اأكيا�س ورقية ، واأكيا�س من البويل اثيلني ح�صب املعامالت التالية:

• عذق يكي�ض بالورق �لبي�ض.
• عذق يكي�ض بالورق �ل�سمر

• عذق يكي�ض بالبويل �ثيلني �ل�سفاف
• عذق يكي�ض بالبويل �ثيلني �ل�سود

• عذق بدون تكيي�ض )مقارنة(

عملية  وا�صتمرت  مبا�صرة  التلقيح  عملية  بعد  1ني�صان  في  العذوق  بتكيي�س  العملية   واجريت   

كامل  ي�صكل  بالأكيا�س  العذوق  الثمار.اأدخلت  جني  موعد  وحتى  النمو  مو�صم  طول  التكيي�س 

وربطت من الأعلى على العرجون وكانت نهايتها ال�صفلى م�صدودة، وجميع الأكيا�س امل�صتخدمة 

باأبعاد60*45 �صم ومثقبة ب40 ثقبا ،قطر الثقب الواحد 0.5 �صم ومع مرور الوقت ومنو الثمار 

تبدل الأكيا�س باأخرى اكرب حجما باأبعاد 120*60�صم ومثقبة ب 80  ثقب وبنف�س القطر وذلك 

بعد اإجراء عملية التدلية في منت�صف حزيران.

ال�صلبة  املــواد  ون�صبة  العذق،  ،ووزن  العقد  ن�صبة  على   املختلفة  الكيا�س  تاأثري  درا�صة  ومت 

بال�صرر   ال�صابة  ن�صبة  وكذلك  النفرتيز  انزمي  وفعالية  والرطوبة  وال�صكروز  الكلية   الذائبة 

الف�صيولوجي)ابو خ�صيم(.

وكانت النتائج ت�صري اىل:

 1( بلغت ن�صبة العقد 89.1 %  حتت الكيا�س  الورقية ال�صمراء وتعزى الزيادة في ن�صبة العقد 

اىل ان الكيا�س توؤدي اىل رفع درجة احلرارة وزيادة ن�صبة الرطوبة بحيث تكون منا�صبة اىل 

امتام عملية التلقيح والخ�صاب وتزيد من فرتة ا�صتقبال امليا�صم  حلبوب اللقاح ومتنع ازالة 

حبوب اللقاح من على امليا�صم بوا�صطة الرياح والمطار وكذلك تعمل الكيا�س على حماية 

امليا�صم من الغبار املت�صاقط  عليها والذي قد تناف�س حبيباته حبوب اللقاح على امل�صافات 

البينية على �صطح املي�صم ، ان تفوق الكيا�س الورقية ال�صمراء على بقية الكيا�س يعود اإىل 

قدرتها في توفير احلرارة والرطوبة املثلى لنجاح عمليتي التلقيح والخ�صاب.

 2( كان  وزن العذق 9.13كغ حتت الكيا�س الورقية ال�صمراء وبفارق معنوي عن بقية املعامالت 

بينما كان وزن العذق في معاملة املقارنة غري املكي�صة5.05كغ ويعزى ذلك اىل زيادة وزن 

الثمار وا�صتطالة ال�صماريخ وزيادة ن�صبة العقد بفعل التكيي�س.
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 3( ن�صبة املواد ال�صلبة الذائبة الكلية كانت عالية في معامالت التكيي�س بينما كانت  اقل في 

معاملة املقارنة حيث بلغت 47.04 %  في مرحلة الرطب و 70.8 % في مرحلة التمر بينما 

كانت اعلى ن�صبة في الثمار املكي�صة بالورق ال�صمر حيث بلغت 54.89 %  في مرحلة الرطب، 

و76.79 % في مرحلة التمر وتفوقت اكيا�س البويل اثيلني ال�صفاف عل ال�صود مبعنوية عالية 

وعلى الورقية البي�صاء.

وبفروق  للثمار  الرطوبي  املحتوى  اعلى من حيث  ال�صمراء  الورقية  الكيا�س  معاملة  4( كانت   

معنوية عن بقية املعامالت حيث بلغت الن�صبة33.68 %  في مرحلة الرطب و16.10 % في 

في  وال�صود  ال�صفاف  ايثلني  البويل  اكيا�س  بني  معنوي  فرق  اي  يالحظ  ومل  التمر  مرحلة 

مرحلتي الرطب والتمر ويعزى �صبب تفوق الثمار املك�صية في حمتواها الرطوبي على الثمار 

املاء منها  الثمار وتقلل من فقدان  الرطوبة حول  ن�صبة  املكي�صة اىل ان الكيا�س ترفع  غري 

بالتبخر - النتح.

التي  الثمار مقارنة بغري املكي�صة  ال�صكروز في  التكيي�س اىل   خف�س ن�صبة  5( ادت معامالت   

مرحلة  في  و9.71  الرطب  مرحلة  في   18.19 بلغت  عالية حيث  ال�صكروز  ن�صبة  فيها  كانت 

13.34 في   بلغت  ال�صمر حيث  بالورق  املكي�صة  الثمار  لل�صكروز في  ن�صبة  اقل  وكانت  التمر 

مرحلة الرطب و3.59في مرحلة التمر ويعزى ذلك اىل زيادة فعالية انزمي النفرتيز حيث 

التي  النــزمي  فعالية  حيث  من  املكي�صة  غري  الثمار  على  التكيي�س  معامالت  كافة  تفوقت 

مرحلة  في   520.84 و  الرطب  مرحلة  في  وحدة/كغ/ثمار   555.76 وبلغت  فيها  انخف�صت 

في   637.7 بغت  حيث  ال�صمر  بالورق  املكي�صة  الثمار  في   فعالية   اعلى  كانت  بينما  التمر 

مرحلة الرطب و615.63 في مرحلة التمر وتعزى زيادة فعالية النزمي اىل ان الكيا�س تعمل 

على رفع احلرارة والرطوبة مما يزيد من فعالية النزمي.

عذق  كل  من  �صماريخ  خم�صة  باأخذ  خ�صيم  اأبو  الف�صلجي  بال�صرر  الإ�صابة  ن�صبة  6( وح�صبت   

وح�صب عدد الثمار امل�صابة وق�صمت على العدد الكلي لثمار العينة ح�صب املعادلة:

 %  الإ�صابة =

عدد الثمار امل�صابة

100 ×
عدد الثمار الكلي
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وكانت النتائج كما  يلي:

املقارنةال�صنف

اأكيا�س 

ورق اأبي�س

اأ�صمر

بويل

 اثيلني 

�صفاف

اأ�صود

معدل 

ال�صنف

19.5814.528.214.934.60a 16.36احلالوي
8.094.093.581.711.333.28الزهدي

a 14.13b 9.30c 5.89d 3.82d 2.96معدل املعاملة

التغطية  هي  ابوخ�صيم  الف�صلجي  بال�صرر  الإ�صابة  ن�صبة  تقليل  في  املعامالت  اح�صن  وكانت 

باأكيا�س من البويل اثيلني الأ�صود وال�صفاف.

وي�صتنتج من هذه الدرا�صة اىل ان الكيا�س ادت اىل زيادة وزن الثمرة والعذق وفعالية انزمي 

الورقية  الكيا�س  تفوقت  حيث  كبري  تاأثري  ولونه  الك�صي  للنوع  ،وان  الن�صج  ون�صبة  النفرتيز 

ال�صمراء في تاأثرياتها على باقي انواع الكيا�س.

 �جلدوى �لقت�سادية للتكميم
الإدارة املزرعية  لأوقاف الراجحي تقوم باإجراء عملية التكميم نهاية املرحلة امللونة)اخلالل/

الب�صر( وبدء مرحلة الرطاب ومت ح�صاب اجلدوى القت�صادية لعملية التكميم وخا�صة لبع�س 

التمور  اأ�صناف  من  وهو  الونان  �صنف  وخا�صة  طبيعيا  ثمارها  بت�صاقط  متتاز  ايل  الأ�صناف 

10عذوق ومت  الواحدة تركت  التكميم ل100نخلة وعلى النخلة  اأجريت عملية  ال�صعودية حيث 

ح�صاب كلفة اإجراء عملية التكميم من اأجور عمال والتي قدرت ب300ريال �صعودي واأجور �صراء 

األف كي�س وهي333ريال �صعودي وبذلك تكون كلفة التكميم هي 633ريال. وح�صبت كمية الثمار 

2كغ/كي�س  بواقع  املتو�صط  واخذ  3000غ   -  750 بني  تراوحت  حيث  الأكيا�س  في  املت�صاقطة 

وبالتايل يكون اإجمايل الكمية التي مت جمعها في الأكيا�س هي )2×100نخلة×10عذق( وتكون 

2000كغ وقدر �صعر الكيلوغرام الواحد بريال واحد ويكون العائد هو 2000ريال واإذا طرح من 

هذا الرقم كلفة العمل وهي 633ريال يكون الفرق هو1367 ريال وتق�صم على 100نخلة فيكون 

العائد هو 13.67ريال اإ�صافة اىل فوائد العملية الأخرى التي ذكرت �صابقا.
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 اول -   برنامج  مكافحة احل�صائ�س والأع�صاب

احل�صائ�س و الع�صاب هي نباتات تنمو   في غري مواقعها وعك�س ما يطلبه املزارع     و هي تناف�س 

النبات ال�صلي على البيئة  ب�صكل عام  والغذاء ب�صكل خا�س وتعمل على تقليل املح�صول     كما 

انها تعترب عائل لكثري من الآفات  التي ت�صيب ا�صجار النخيل وتنت�صر فى مزارع النخيل عددا 

من اأنواع   احل�صائ�س والأع�صاب والأدغال  منها ما هو حوىل مثل الرمرام ومنها ما هو معمر 

مثل النجيل وال�صعد.  وتغطي هذه النباتات امل�صاحة املحيطة بالأ�صجار ومنها )النجيل واحللفا 

وغريها( واأحيانًا قد ت�صل ارتفاعاتها اإىل اأكرث من مرت وهذه الأع�صاب تناف�س الأ�صجار على 

املاء والغذاء كما اأنها متنع تهوية الرتبة من حولها ومتنع اكت�صاف الإ�صابات احل�صرية وتوؤمن 

الظروف املثالية لنمو العديد من الآفات ومنها �صو�صة النخيل احلمراء. لذا يجب اإجراء عملية 

اإزالة لهذه الأع�صاب واحل�صائ�س والتخل�س منها   ب�صكٍل م�صتمر و اجلدول رقم 14 . 

جدول رقم ) 14( اأهم اأنواع احل�صائ�س املتوقع ظهورها فى زراعات النخيل. 

الإ�صم العلمىالإ�صم العربى

Cyperus sppال�صعد

Cynodon dactylonالنجيل
Chenopodium sppالرمرام

Convolvulus arvensisالعليق
Solanum nigrumعنب الذئب

Impoerata cylindricaاحللفا

واأف�صل الطرق ملكافحة احل�صائ�س باأقل التكاليف تتمثل با�صتخدام برنامج ي�صتمل على طريقتني 

اأو اأكرث من طرق املقاومة للح�صول على املكافحة املتكاملة طوال ال�صنة وفيما يلى  طرق مكافحة 

احل�صائ�س فى  مزارع وب�صاتني النخيل:

• �ملكافحة �لزر�عية
وتتم بتغطية �صطح الرتبة  Mulching وب�صكل خا�س حول جذع النخلة حيث ت�صتخدم العديد 

من املواد لتغطية �صطح الرتبة وجترى هذه العملية منذ بداية الزراعة وهى تعتمد على تغطية 

�صطح الرتبة مبادة متنع ال�صوء عن بادرات احل�صائ�س ال�صغرية النابتة وتوقف عملية الرتكيب 

ال�صوئي وحرمانها من الغذاء فتموت في هذا العمر. كما توؤدى تغطية الرتبة اىل احلفاظ على 
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�صطح  ق�صرة  ت�صلب  ومنع  درجة حرارتها  وثبات  بالتبخر  املاء  فقدان  يقلل من  الرتبة  رطوبة 

الرتبة اىل جانب احلفاظ على وتن�صيط التوازن احليوي بالرتبة  كما  ان حتلل تلك املواد ي�صيف 

مادة ع�صوية للرتبة حت�صن من خوا�صها. وميكن ا�صتخدام البقايا النباتية الغري حية مثل �صعف 

النخيل اجلاف الناجت من املزرعة اأو اأوراق املوز اجلافة   و  �صيقان الذرة والتنب و ق�س الرز 

وكذلك البال�صتك ال�صود على اأن تكون �صمك هذه الطبقة من 5 اىل 15 �صم .

• �ملكافحة �مليكانيكية
•    اقتالع احل�صائ�س يدويا 

في  البدايات الأوىل للزراعة حيث تكون كثافة   احل�صائ�س  قليلة  وميكن ال�صيطرة عليها يدويا.

• احلرث والعزيق

يتم التخل�س من احل�صائ�س والع�صاب بعملية اثارة الرتبة اليدوية او اللية و  وهى تعتمد على 

دفن الأجزاء النامية من احل�صائ�س  و  هذه فعالة في مكافحة احل�صائ�س احلولية      احل�صائ�س   

وذات احلولني.  اما املعمرة منها فتوجب تكرار العملية اكرث من مرة مع   مراعاة عدم ال�صرار 

بجذور ا�صجار النخيل خا�صة في الب�صاتني القدمية ذات الزراعات املتقاربة وغري املنتظمة.

• طريقة احل�س

 تتم بح�س اأو جز احل�صائ�س بعد اأن تنمو وقبل اأن تزهر وترها على �صطح الأر�س لتجف وفى هذه 

احلالة لن تناف�س الأ�صجار على الغذاء ومع تكرار هذه العملية  تتكون طبقة من هذه احل�صائ�س 

اجلافة مما يحافظ على عدم اثارة �صطح الرتبة حتت النخلة  ويعمل على احلفاظ على توازن 

الكائنات الدقيقة بها اىل كون نواجت احل�س وهى مادة ع�صوية تتحلل وتعود اىل الرتبة وت�صتفيد 

منها الأ�صجار.

• �ملكافحة �لكيماوية
ت�صتخدم انواع عديدة من املبيدات للق�صاء على الع�صاب واحل�صائ�س ومنها مبيد�ت �ملالم�سة 

وهذه توؤثر على الجزاء اخل�صرية وهي مهمة وناجحة في مكافحة احل�صائ�س والع�صاب احلولية 

تتميز  التي  �جلهازية  و�ملبيد�ت  الزهــار.  وقبل  الوىل  منوها  اطوار  في  عليها  تر�س  حيث 

مبيد�ت  وهناك  ببطء.  يظهر  مفعولها  ولكن  الع�صاب  ان�صجة  خالل  النتقال  على  بقدرتها 

تر�ش على �سطح الرتبة وقبل انبات بذور الع�صاب واحل�صائ�س ومتت�صها جذور احل�صائ�س 
فتنتقل اىل البادرات وتقتلها. وميكن الر�س بالكربيت امليكرونى برتكيز عاىل 750 اىل 100 غ 
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/100 لرت ماء وير�س على احل�صائ�س مبا�صرة فى الأيام امل�صم�صة احلارة.

• �لطرق �لبيولوجية )�حليوية(
وهذه  النخيل  ا�صجار  بني  اخل�صروات  حما�صيل  او  احلقلية  املحا�صيل  بزراعة  املكافحة  تتم   

املحا�صيل تتميز ب�صرعة منوها وتعمل على مناف�صة احل�صائ�س والع�صاب على املواد الغذائية 

مما ي�صعف منوها ويقلل من وجودها وي�صاعد في الق�صاء عليها.

 Integrated Pest Management  ثانيا  -  برنامج   �ملكافحة �ملتكاملة لالآفات 
املق�صود مبكافحة الآفات هو تقليل  ال�صرار التي ت�صببها  اىل احلد الدنى   عن طريق تقليل 

الو�صول  او منعها من  اكرب عدد منها  قتل  اقل م�صتوى ممكن من خالل عملية  اعدادها اىل 

اىل النبات العائل وذلك من خال ل تهيئة ظروف غري منا�صبة حلياتها وتكاثرها ، وقبل البدء 

في برنامج مكافحة اية افة لبد من درا�صة دورة حياتها و�صلوكها وعاداتها  والظروف البيئية 

املنا�صبة ملعي�صتها و تكاثرها اي اجراء درا�صة بيئية وحياتية متكاملة عن الفة وما جتب ال�صارة 

وزيادة  عالية،  اقت�صادية  تكاليف  اإىل  يــوؤدي  املكافحة  في  املبيدات  با�صتعمال  التو�صع  اإن  له 

الطبيعي،  والتوازن  الربية  احلياة  على  �صلبًا  ويوؤثر  البيئي،  التلوث  وي�صبب  الطاقة،  ا�صتهالك 

يتوقع  التي  الآفات احل�صرية  العديد من  وهناك  والرتبة.  والنباتات  الإن�صان  في �صحة  وي�صر 

بالبع�س  التعريف  وميكن  املختلفة    زراعته  مناطق  في  بها  النخيل  ا�صجار  وا�صابة  ظهورها 

منهاوكما في اجلدول رقم 15  .
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جدول رقم 15 بع�س الآفات التي ت�صيب ا�صجار النخيل  واطوارها ال�صارة ونوع ال�صرر

ال�صابة او ال�صررال�صم العلميالفة

حفار عذوق النخيل

Fruit Stalk borer
Oryctes spp. تتغذى الريقات على اجلذور م�صببة �صعف وموت الف�صيلة او

النخلة ، واحل�صرات الكاملة تتغذى على العذوق فتوؤدي اىل 

ك�صرها مما ي�صبب ذبول الثمار وتلفها ويرقة احلفار ت�صمى 

الكعل او اجلعل وكذلك القاعور او اجلاعور وفي �صلطنة 

عمان )اجلاز(.  وفي العراق تاأذوع ـ التاذوع هي يرقة 

احل�صرة التي تنخر في جذع النخلة و جتعله منخورا و عامال 

معيقا لمت�صا�س املاء و املواد الغذائية ، وت�صمى يرقة حفار 

العذوق )العنقرة(.

حفار ال�صاق ذوالقرون 

الطويلة

 The longihorn date
 palm stem borer

Pseudophilus  testaceus   تتغذى الريقات داخل اجلذع وقواعد الكرب م�صببة �صعف

النخلة واجلذع

احل�صرات الق�صرية 

Date Scale Insect
 Parlatoria sp. تتغذى احلوريات و احل�صرات الناث على ال�صعف والثمار

م�صببة �صعف عام للنخلة وتدهور انتاجها  وجفاف ال�صعف 

امل�صاب وموته.

  النمل البي�س

)دودة الر�س او الرمة او 

الر�صة(.

Termites

Microcero termes  sp. تتغذى احلوريات واحل�صرات الكاملة على �صليلوز اجلذع

م�صببه �صعف النمو وموت  الف�صائل وال�صجار.

  دوبا�س النخيل )املتق(

 )The Dubas Bug( 

Ommatissus binotatus 
Fieber

تتغذى احلوريات واحل�صرات الكاملة بامت�صا�س الع�صارة 

النباتية من اخلو�س واجلريد والعذوق والثمار في ف�صلي 

الربيع واخلريف. وتفرز احل�صرات اأثناء تغذيتها مادة دب�صية 

)ع�صلية( هذا بالإ�صافة اإىل ما تفرزه الأجزاء امل�صابة من 

النخلة من هذه املادة، ومن هنا جاءت الت�صمية )الدوبا�س(. 

 عند �صطوع ال�صم�س، ويرتاكم 
ً
يظهر النخيل امل�صاب لمعا

الرتاب على الأجزاء امل�صابة، وكذلك تنمو الفطريات مما 

يقلل من عملية التمثيل ال�صوئي، وقد متوت اأ�صجار النخيل 

اإذا ا�صتمرت الإ�صابة بهذه احل�صرة لعدة �صنوات متتالية   

دودة البلح 

ال�صغرى)احلمرية(

Lesser DateMoth 

Batrachedra amydraula تتغذى الريقات على الثمار ال�صغرية حيث تدخل من اعلى

الثمرة من فتحة دخول م�صتقلة وتتغذى على معظم حمتويات 

الثمرة وليبقى منها ال الغالف اخلارجي وتكون الثمار 

ياب�صة وتت�صاقط او تبقى معلقة على ال�صماريخ بخيوط 

حريرية

 Almondدودة املخازن

moth
Ephestia cautella تتغذى الريقات على الثمار وهي على النخيل وعلى الثمار

املت�صاقطة حتت النخلة وفي املخازن
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خنف�صاء الثمار ذات 

البقعتني

Carpophilus 
hemipterus  

تتغذى الريقات واحل�صرات الكاملة على الثمار في احلقل 

واملخازن حيث تتغذى على التمور املت�صاقطة والتمور املخزنة 

في مازن رطبة وهي تف�صل التمر النا�صج عايل الرطوبة 

والتمور امل�صابة تنمو عليها الفطريات والبكرتيا واخلمائر 

مما يوؤدي اىل تعفنها وحتم�صها.

حلم الغبار 

     )Dust Mite(

)عنكبوت الغبار.ي�صمى 

غفار في �صلطنة عمان 

وغبري في اململكة العربية 

ال�صعودية(

Paratetranychus
  (Oligonychus) 

afrasiaticus Mcg     

  متت�س الريقات واحلوريات والطور الكامل لهذا احللم 

الع�صارة النباتية من الثمار حيث تبداأ الإ�صابة من ناحية 

القمع ثم متتد اإىل الطرف الآخر. والثمار امل�صابة ل يكتمل 

ن�صجها ومنوها، وتتحول اإىل لون بني حممر عليها ت�صققات 

، وتغطى الثمار امل�صابة 
ً
 فلينيا

ً
عديدة، وي�صبح ملم�صها خ�صنا

بن�صيج عنكبوتي يفرزه احللم تلت�صق به ذرات الرتاب ويظهر 

، من هنا جاءت الت�صمية )عنكبوت الغبار(. 
ً
التمر مغربا

وتختلف اأ�صناف التمور في ح�صا�صيتها لالإ�صابة بهذا احللم، 

 في املناطق اجلافة ومع نق�س مياه 
ً
وتزداد الإ�صابة عموما

الري واإهمال اخلدمة. وقد ت�صل اخل�صارة في املح�صول في 

الأعوام اجلافة اإىل ما يزيد عن 80 %  .

مر�س اخلامج )الدمان - 

الدمان( )تعفن اأو خيا�س 

طلع النخيل(

Inflorescence Rot

Mauginiella scaettae   تظهر عند طرف الطلعة وعلى  ال�صطح اخلارجي  بقع بنية

اللون داكنة  تت�صع لت�صمل  جميع الطلعة  ول تتفتح الطلعة 

امل�صابة وجتف تدريجيا ومتوت. ويكون لون العفن بني وله 

رائحة غري مقبولة.

مر�س اللفحة ال�صوداء 

 Black )املجنونة([

 ]scorch

Thielaviopsis Paradoxa
Chalaropsis radicicola

ت�صبب الإ�صابة تعفن الربعم الطرفي والذي قد ي�صحبه 

ت�صوه والتواء ال�صعف ال�صغري املوجود حوله في القمة. 

ونتيجة الإ�صابة، يتجه راأ�س النخلة اإىل اأحد اجلوانب ب�صكٍل 

مائل. ويهاجم الفطر ال�صعف والطلع وقلب الف�صيلة و تظهر 

خطوط �صوداء على ل�صعف ومتوت الن�صجة

leaf spot تبقع  الوراقGraphiola phoenicis يهاجم الفطر ال�صعف القدمي وتكون ال�صابة على ال�صطحني

العلوي وال�صفلي للخو�س  على �صكل بقع دائرية �صوداء يتحول 

لونها اىل البني وت�صفر الوراق ومتوت وت�صعف انتاجية 

النخلة

تبقع الوراق البني 

او الحرتاق ال�صريع 

Brown leaf spot

Mycosphaerella 
tassiana

يهاجم الفطر ال�صعف القدمي  واجلديد  وتكون البقع ذات 

لون ا�صود داكن متلفة الحجام على اخلو�س واجلريج 

وال�صواك

اإبعادها ومنع  اأو  اأ�صرار الآفات، وذلك بالق�صاء عليها  اإن املكافحة املتكاملة تعمل على تقليل 

و�صولها اإىل العائل ،لذا يف�صل القيام باإجراءات وقائية �صمن برنامج الدارة املتكاملة ملكافحة 

الآفات وذلك باأجراء  عدد من الر�صات  الوقائية والعالجية في مواعيد متلفة ل�صمان عدم 

ال�صجار في حال  تاأثرياتها على  وللحد من  بالعناكب   او  او مر�صية  ا�صابات ح�صرية  حدوث 
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حدوث ال�صابة وكما يلي:

نوع املبيدالغر�سموعدالر�ست�صل�صل

الر�صة الوىل

وازالة  الثمار  جني  من  النتهاء  بعد 

  - مبا�صرة)اكتوبر  كامال  املح�صول  

نوفمرب(

احل�صرية  الآفات  من  الوقاية 

والفطرية والكارو�صية

خليط  من مبيد فطري و 

مبيد ح�صري

الر�صة الثانية
 فرتة  الزهار والتلقيح   

)منت�صف فرباير -  منت�صف مار�س(

عالجية �صد احل�صائ�س والع�صاب 

ان وجدت

للح�صائ�س  منا�صب  مبيد 

واحلولية  النجيلية 

واحللفا

الر�صة الثالثة
   عقد الثمار وتطورها

 ) اواخر مار�س -  منت�صف ابريل(

احل�صرات  �صد  وعالجية  وقائية 

والفطريات

 خليط  من مبيد فطري و 

مبيد ح�صري

الر�صة الرابعة
 تطور الثمار و اكتمال منوها    

) اواخر مايو -  منت�صف يونيو(
مبيد منا�صب للعناكبوقائية وعالجية �صد  الكارو�صات

قدر  وتكاثرها  انت�صارها  من  واحلد  الآفات  �صرر  تقليل  على  تعمل  املختلفة  املكافحة  وطرائق 

الإمكان. ومن طرائق املكافحة هي:

 Natural control ملكافحة  �لطبيعية�
ان الآفات الزراعية هي جزء من النظام البيئي الزراعي الـــــذي يكون في حالة توازن طبيعي 

Natural balance بني الآفات والبيئة التي تتواجد فيها وهناك جمموعة من العوامل الطبيعية 

التي تتحكم في تواجد هذه الآفات واعدادها دون تدخل الن�صان وتعمل هذه العوامل على عدم 

�صيادة نوع على اخر وهذه ما يعرف باملكافحة الطبيعية وهي تتكون من جمموعة عوامل ميكن 

تق�صيمها اىل ق�صمني هما:

Abiotic factors عوامل غري حيوية •

تتمثل مبجموعة العوامل الطبيعية التي حتد من انت�صار الآفات دون تدخل الإن�صان، وت�صمل

• العوامل اجلوية )احلرارة، الرطوبة، الأمطار(. 
)الــطــفــيــلــيــات،  احلــيــويــة  ــل  ــوام ــع وال بـــحـــار(،  ــحــارى،  �ــص )جـــبـــال،  الطبيعية  ــعــوائــق  ال   •

البكرتيا،الفيرو�صات(، والعوامل الغذائية التي متثل بيئات منا�صبة لهذه الآفات.

• عوامل الرتبة.
  Biotic factors عوامل حيوية •

العوامل احليوية فت�صمل

 1( العداء احليوية كاملفرت�صات والطفيليات وم�صببات المرا�س.

 2( النباتات املقاومة لالآفات.



الفصل الرابع | برامج المكافحة98

 3( تعداد العائل )مدى توفر العائل لالآفة (.

 Applied control ملكافحة �لتطبيقية�
  %  14  ت�صري الدرا�صات اىل ان متو�صط خ�صارة املح�صول الناجمة عن الآفات احل�صرية تبلغ 

بينما تبلغ اخل�صارة الناجمة عن المرا�س واحل�صائ�س 10 %  واإن املكافحة  الطبيعية ل تكفي 

ت�صمل عدة طرق  التي  التطبيقية   املكافحة  اعتماد  الآفــات، ل بل يجب  للق�صاء على  لوحدها 

للمكافحة)الزراعية، امليكانيكية، احليوية، الكيمياوية( او ما يعرف بالإدارة املتكاملة ملكافحة 

واحــدة من طرق  ا�صتخدام طريقة  ت�صاحب  التي  امل�صاكل  من  الكثري  يجنب  الــذي  الآفــات   

املكافحة وب�صكل خا�س ا�صتخدام املبيدات  الت ينجم عن ا�صتخدامها العديد من ال�صرار فيما 

لو ا�صتخدمت كو�صيلة وحيدة ملكافحة الآفات ومنها:  

 1. ظهور �صاللت  لكثري من الآفات تقاوم املبيدات  مما يوؤدي اىل زيادة الكثافة العددية لالآفة 

Pest resurgence اىل معدل اكرب من املعدل الطبيعي وهو ما ي�صمى

 2. زيادة اعداد الفة ب�صورة وبائية عقب ا�صتخدام املبيد وهذا يرجع اىل انخفا�س العداء 

يوؤدي اىل   للمبيدات  املكثف  احليوية مبعدلت اكرب من   معدل موت الفة لن ال�صتخدام 

الخالل بالتوازن الطبيعي   ويق�صي على الفة واعدائها احليوية وي�صبب حتول بع�س الآفات 

الثانوية اىل افات رئي�صية  .

 3. ال�صرار ال�صحية الناجتة عن الت�صمم العر�صي  وتاأثري املبيدات على �صحة املتعاملني معها.

 4. تراكم متبقيات املبيدات في املحا�صيل والعالف .

 5. التلو ث البيئي  باملبيدات ومتبقياتها وتواجدها مب�صتويات متلفة في الرتبة الزراعية ومياه 

الري والهواء.

وت�صمل املكافحة التطبيقية  على الطرق التالية:

Mechanical control 1. �ملكافحة �مليكانيكية 

وت�صمل اإجراء العديد من املعامالت التي ين�صح بها في اأحوال كثرية، منها: 

وتقطيعها  احلــمــراء  النخيل  و�صو�صة  ال�صاق  بحفارات  امل�صابة  النخيل  اأ�صجار  اإزالـــة   )1  

وحرقها ودفنها في حفر عميقة، وكذلك حرق ال�صعف القدمي وال�صعف امل�صاب والرواكيب 

واحل�صائ�س.

 2( و�صع �صبكة حول الأ�صجار حلمايتها من القوار�س.



99 الفصل الرابع | برامج المكافحة

 3(  نقل التمور بو�صائل نقل نظيفة و�صريعة من الب�صاتني اإىل امل�صانع اأو املخازن.

 Light Traps4(   ا�صتعمال امل�صائد ال�صوئية 

تلعب هذه امل�صائد دورًا مهمًا في مكافحة الأنواع املختلفة من احل�صرات، من رتب حر�صفية 

مما  والــعــذوق،  ال�صاق  حفارات  خا�س  وب�صكٍل  ال�صو�س(  الجنحة)انواع  وغمديه  الأجنحة 

ال�صوء، وتختلف درجة  اإىل  لياًل وتنجذب  ا�صتعمال املبيدات حيث تن�صط احل�صرات  يقلل من 

الجنذاب ح�صب نوع وقوة الأ�صعة ال�صادرة من امل�صابيح واإن الأ�صعة ال�صادرة عن م�صابيح 

الزئبق جتذب لها اأكرب عدد من احل�صرات.

تتكون امل�صيدة ال�صوئية من:

بداخلها  يثبت  اجنحه  ثالثة  ذات  مظلة   تعلوه  2مرت    -  1.5 بارتفاع  قوائم  ثالث  له  حامل   •

امل�صباح.

• م�صباح كهربائي

• قمع مروطي ت�صل نهايته اىل القاعدة التي يو�صع عليها اناء بال�صتيكي قطره 40�صم يحتوي 

على كمية من املاء والزيت

يف�صل في املناطق النائية  وعند عدم توفر الكهرباء  ان يتم تامني خاليا �صم�صية  لتوليد الطاقة 

اىل امل�صباح الكهربائي.

فوائد امل�صائد ال�صوئية

• احدى طرق مكافحة احل�صرات.
• و�صيلة  للك�صف املبكر عن احل�صرات ال�صارة.

• و�صيلة ملعرفة بداية ظهور ال�صابات احل�صرية  وميكن من خاللها معرفة عدد اجيال احل�صرة 
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وفرتة كل جيل.

• تقييم فعالية طرق املكافحة الكيميائية.
2(  املكافحة ال�صلوكية

تعترب املكافحة ال�صلوكية من اهم طرق املكافحة  لبع�س احل�صرات وفي مقدمتها �صو�صة النخيل 

احلمراء  حيث تعتمد هذة الطريقة ل�صطياد اعداد كبرية من احل�صرات الكاملة با�صتخدام 

الفرمونية  امل�صائد  وت�صمى   والكريمونات    التجميع  فيرمون   بها  ي�صتخدم  خا�صة  م�صائد 

التجميعية.

تهدف هذه امل�صائد اىل ا�صطياد ذكور احل�صرات وخا�صة �صو�صة النخيل احلمراء عن طريق، 

Aggregation Pheromone وهو مادة كيميائية  تفرزها احل�صرات تتحكم  فيرمون التجميع 

في ال�صتجابة ال�صلوكية واجلن�صية وكذلك حتديد اماكن الغذاء وو�صع البي�س ، م�صدر هذا 

الفيرمون هو احل�صرات الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء من   الذكور حيث ات�صح من الدرا�صات 

ان   احل�صرات الكاملة من ذكور �صو�صة النخيل احلمراء تقوم باإفراز مادة طيارة تعمل على 

جذب احل�صـــــــرات الكاملة من الذكــــــور  والنـــــــاث  واجلـــــــزء ال�صا�صي في تركيبه الكيميائي 

4methyl - 5 - nonanol

 ومت انتاج هذا الفيرمون جتاريا  )م�صتح�صر كيميائي له رائحة   تنجذب لها  احل�صرات الكاملة 

من  الناث والذكور(  واثبتت التجارب ان ا�صتخدام م�صائد  بها فيرمون التجميع بالإ�صافة اىل 

قطع  من اجزاء النخلة او  التمر او ق�صب ال�صكر املتخمر جتذب احل�صرات اىل امل�صيدة ثم يتم 

جمعها واعدامها. وعند ا�صطياد الذكور حترم الناث من عملية التزاوج وت�صع بي�س غري ملقح 

ل يفق�س ول ينتج يرقات و امل�صيدة الفرمونية التجميعية ل�صو�صة النخيل احلمراء  عبارة عن  :

 1( �صطل بال�صتيكي  )جردل(معامل بالأ�صعة فوق البنف�صجية، �صعته 6 - 8 لرتات من املاء، 

ويف�صل اأن يكون لونه داكنًا )اأحمر، اأ�صود، بني( .

 2(  اأبعاد ال�صطل )الرتفاع 26 �صم، وقطره 25 �صم من الأعلى و 20 �صم من الأ�صفل(، ويكون 

عملية  وت�صهيل  امل�صيدة  داخل  ال�صاقطة  احل�صرات  خروج  لعرقلة  اأمل�س  الداخلي  �صطحه 

تنظيفه، و�صطحه اخلارجي خ�صنًا لت�صهيل ت�صلق احل�صرات عليه ودخولها للم�صيدة، ويوجد 

على ال�صطح اخلارجي من اجلوانب اأربع فتحات، وعلى الغطاء ثالث فتحات طول الواحدة 

منها 6 �صم، وعر�صها 3 �صم، وامل�صافة بني الفتحة وال�صطح ال�صفلي 16�صم، وتكون امل�صافات 

بني الفتحات مت�صاوية، 
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كي�س �صغري  او  تعليق عبوة  يتم من خاللها  �صــــــغرية  توجد فتحة  الغطاء   3( في منت�صـــــف 

اأو بال�صتيكي   يحتوي  بو�صاطة �صلك معدين  للغطاء    ال�صفلي  ال�صطح  5�صم  على    - 2.5

على الفيرمون وان  يكون كي�س او عبوة الفيرمون مب�صتوى الفتحات  ويتم تبديل الفيرمون 

لزيادة  �صيفا  وق�صرية  ال�صتاء   ف�صل  في  طويلة   التبديل  فرتة  وتكون  العبوة   انتهاء  عند 

النبعاث ب�صبب ارتفاع درجة احلرارة و�صرعة الرياح ويف�صل ا�صتخدام الفيرمونات  ذات 

احل�صرات  لدى  ال�صم  حا�صة  لتنبيه  املنا�صب  املعدل  وهو  3مغ/يوم  الثابت  النبعاث  معدل 

الكاملة ل�صو�صة النخيل احلمراء والأن�صب اقت�صاديا.  .

 4( ميال ال�صطل مببيد لي�س له رائحة  و عند اجنذاب احل�صرات الكاملة اىل الفيرمون تقع  في 

حملول املبيد.

النخيل  ل�صو�صة  التجميع  املادة اجلاذبة فيرمون  ا�صافة اىل  الفيرمونية  امل�صيدة  5(  حتتوي   

احلمراء على الكريمون اجلاذب ويو�صع في قنينة زجاجية وهو مادة الأثيل ا�صيتات.

 Kairomones الكريمونات

النباتي  النبات في احل�صول على غذائها  اكالت  ت�صاعد  رائحة طيارة  تفرز  نباتية  مواد  هي 

�صحيتها  على  احل�صول  في  املفرت�صات  ت�صاعد  والتي  اللتهام  منبهات  اي�صا  ومنها  ب�صهولة 

وقد امكن ا�صتخدام املواد الكريمونية بنجاح في امل�صائد ال�صوئية كجاذبات ل�صو�صة النخيل 

احلمراء حيث ان ا�صرتات النخيل Palm esters والناجتة من تخمر ان�صجة النخيل حتتوي على 

العديد من الكحولت ومنها Ethyl acetateوهذه لها تاأثريات جاذبة للح�صرات

 6( املادة الغذائية

تنجذب �صو�صة النخيل احلمراء للتغذية وو�صع البي�س على النخيل بفعل افرازات الكريمونات 

الناجتة عن اجلروح عند ف�صل الف�صائل او اجراء عملية التقليم او ثقوب حفارات ال�صاق لذا 

يف�صل ا�صافة املادة الغذائية للم�صيدة )التمر واملاء( فهي تعزز عمل الفيرمون  وتزيد امل�صاحة  

اجلاذبة ،وعادة ي�صاف للم�صيدة 4 – 5 لرتات من املاء ون�صف كيلو غرام من التمر العلفي  

وللماء دورا كبريا في امل�صائد الفيرمونية التجميعية حيث ي�صاعد على حتليل املادة الغذائية   في 

امل�صيدة ويجعلها رطبة ومينع جفافها وي�صهل انطالق املادة اجلاذبة ومينع احل�صرات ال�صاقطة 

اىل  ادى  امل�صيدة  مكونات  اىل  التمر  ا�صافة  ان  الدرا�صات  واثبتت  الهروب.  من  امل�صيدة  في 

زيادة عدد احل�صرات التي �صقطت فيها اىل 101 عند و�صع 300غ من التمر مقارنة ب 30 ح�صرة 

في امل�صيدة التي مل  ي�صاف لها التمر ويف�صل تغيري املادة الغذائية كل 14 - 21 يوم حتى ل 
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تتعفن وت�صبح طاردة للح�صرات وان يكون م�صتوى داخل امل�صيدة قرب الفتحات 5 - 10�صم.

 

من  متلفة  مناطق  في  توزيعها  يجب  لذا  ال�صتعمال،  ب�صهولة  الفيرمونية  امل�صائد  متتاز    

الب�صتان وعلى مدار ال�صنة، وهذا يوؤدي اإىل:

• جتميع اأعداد كبرية من احل�صرات والق�صاء عليها بعد �صقوطها باملاء.
• ميكن معرفة �صدة الإ�صابة من خالل عدد احل�صرات  الكاملة ال�صاقطة في امل�صيدة.

• تقدير الكثافة العددية للح�صرة على مدار ال�صنة.
• حتديد الن�صبة اجلن�صية بني الذكور والناث.

• حتديد مناطق جتمع الفة.
• حتديد ان�صب املواد امل�صافة للم�صيدة.

�ماكن و�سع �مل�سيدة
• يف�صل و�صع امل�صيدة على الر�س ودفنها مل�صافة 15�صم على ان تكون الفتحات اعلى من �صطح 

الرتبة ب10 - 15�صم.

• ان تكون امل�صيدة على م�صافة 3 - 5مرت من النخلة.

• تو�صع في اجتاهات الرياح املختلفة وفي اماكن غري معزولة.

 Cultural control 3. �ملكافحة �لزر�عية
بالآفات، حيث يجب  الإ�صابة  تقليل  اإىل  يوؤدي  الزراعية  العديد من عمليات اخلدمة  اإتباع  اإن 

مراعاة تطبيقها في املواعيد املنا�صبة. والعمليات الزراعية �صهلة التنفيذ، قليلة التكاليف، 

ومنها:
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 1( اعتماد ون�صر الأ�صناف املقاومة لالآفات.

 2( الكثافة الزراعية 

انتظام  وعدم  املفرطة  بالكثافة  العربية  الدول  في  النخيل  وب�صاتني  مزارع  من  العديد  تت�صم 

م�صافات الزراعة وهذه ت�صكل عائقًا كبريًا ملكننة عمليات اخلدمة، يجب الخذ بنظر العتبار 

عند الزراعة حتديد اأبعاد الزراعة املنا�صبة ح�صب طبيعة الرتبة وقوة منو ال�صنف والظروف 

البيئية ال�صائدة بحيث ل يت�صابك ال�صعف عندما تكرب الأ�صجار وكذلك مبا ل يوؤثر �صلبيا على 

حركة الهواء بني الأ�صجار خا�صة في ا ملناطق احلارة في�صبح املناخ حارا رطبا    وهذا يزيد 

النمو   لقوة  اأن  ،كما  الأ�صود  والذنب  الت�صطيب  مثل  الف�صيولوجية  بالأ�صرار  الثمار  اإ�صابة  من 

اخل�صري لل�صنف دور كبري في حتديد امل�صافة وخا�صة اذا كان ال�صعف كبري، اإن زراعة النخيل 

على م�صافات متقاربة توؤدي اإىل ت�صابك ال�صعف وهذا يكون عامال م�صاعدا على انتقال الإ�صابات 

احل�صرية واملر�صية خا�صة تلك التي ت�صيب الأوراق مثل)احل�صرات الق�صرية ،الدوبا�س ،ومر�س 

تبقع الأوراق( في حني ت�صري الدرا�صات اإىل اأن عدد اأ�صجار النخيل في الهكتار الواحد يجب 

األ يتجاوز 150 نخلة اأي مب�صافة زراعة 8 * 8 م ي�صاف اإىل ما �صبق اأن الكثري من املزارعني 

يوؤدي  الذي  الأمر  الع�ص�س  ي�صمى  ما  لتنمو مكونة  بل ترتك  اأمهاتها،  الف�صائل عن  يف�صلون  ل 

اإىل ا�صتنزاف العنا�صر الغذائية ويعيق عمليات اخلدمات اإ�صافة اإىل تظليل الأ�صجار لبع�صها 

و�صعف منوها وقلة ثمارها وانخفا�س جودتها.

3(نظافة �لب�ساتني 

من  للعديد  جيدة  بيئة  املت�صاقطة  والثمار  القدمي  الطلع  وبقايا  التقليم  عملية  بقايا  ت�صكل 

احل�صرات، وب�صكٍل خا�س احلفارات واحل�صرات الق�صرية و�صو�صة النخيل احلمراء والعناكب، 

لذا يجب التخل�س من هذه البقايا وجعل بيئة الب�صتان نظيفة وخالية من اأية بقايا نباتية، 

اإزالة الأ�صجار امل�صابة والتخل�س منها، وكذلك الأ�صجار ال�صعيفة لكي ل تكون  كما يجب 

م�صدرًا للعدوى والإ�صابات، والتخل�س منها بتقطيعها وحرقها لأنهات�صكل     م�صدرًا لن�صر   

الآفات   وتكون بوؤرة لتكاثرها فالأ�صجار امل�صابة بحفارات ال�صاق و�صو�صة النخيل احلمراء 

وحفارات العذوق. حتتوي على اأعداد هائلة من اأطوار هذه احل�صرات وبقاءها في الب�صتان 

يعطي الفر�صة للح�صرات الكاملة للطريان اإىل اأ�صجار اأخرى مما ي�صاعد على انتقال الإ�صابة 

كما اأن الأ�صجار ال�صعيفة تكون م�صدر �صهل لالإ�صابة لذا يجب اإزالة هذه الأ�صجار وتقطيعها 
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وحرقها واإبعادها عن الب�صتان

4(تغطية �أماكن قطع �ل�سعف وف�سل �لف�سائل و�لرو�كيب 

التي  واجلروح  ال�صعف  واإزالة  الأم  النخلة  الرواكيب من جذع  واإزالة  الف�صائل  اأماكن قطع  اإن 

تتعر�س لها النخلة تنبعث منها روائح خا�صة )كريمونات( وهذه تعمل على جذب احل�صرات 

الكاملة وخا�صة �صو�صة النخيل احلمراء ومنها تربز اأهمية اإغالق الثقوب واجلروح بالطني 

اأو الرمل ملنع هذه الكريمونات من النبعاث والتطاير وجذب احل�صرات.

5( جمع �لثمار �ملت�ساقطة

الثمار املت�صاقطة حول الأ�صجار ت�صكل م�صدرًا لالإ�صابة بالعديد من احل�صرات مثل احلمرية 

الب�صتان  واإبعادها عن  الثمار  وعنكبوت الغبار وخنف�صاء نواة النخيل لذا يجب   جمع هذه 

التمور  في  احل�صرية  ال�صابات  ن�صبة  ان  لوحظ  حيث  املح�صودة  التمور  مع  خلطها  وعدم 

املت�صاقطة ت�صل اىل 4 % .

الخــرى  الفاكهة  ا�ــصــجــار  مــن  املت�صاقطة  الــثــمــار  جتمع  املختلطة  ــزراعــة  ال حــالــة  ــي  وف

)احلم�صيات،الرمان، املانكو، -  -  - ( املزروعة مع النخيل ويتم التخل�س منها

6(جني �لتمور

ال�صجار  على  النا�صجة  الثمار  ترك  وعدم  املنا�صبة  الن�صج  مرحلة  في  التمور  جني  يجب 

التمور  مع  اجليدة  التمور  خلط  وجتنب  احل�صرية  لالإ�صابات  يعر�صها  مما  طويلة  لفرتة 

املت�صاقطة.و تغطية التمور في املخازن املفتوحة واملغلقة اوفي املزرعة ويف�صل ر�س الغطاء 

مببيد املالثيون.

7(�مل�سائد �لنباتية 

التمر  نخيل  ب�صاتني  في  وال�صكري  ال�صاجو  كنخيل  النخيل،  من  ال�صائدة  الأ�صجار  زراعة   

احل�صرة  نحوها  تتجه  حيث  احلمراء،  النخيل  �صو�صة  وخا�صة  للح�صرات،  نباتية  كم�صائد 

بفعل عامل التف�صيل الغذائي. لذا ميكن اعتبارها م�صدات اأو م�صائد لهذه احل�صرة وميكن 

زراعتها حول مزارع النخيل كعامل اإنذار مبكر



105 الفصل الرابع | برامج المكافحة

 Legislative control 4. �ملكافحة �لت�سريعية
ل بد من الإ�صارة اإىل اأن اأول القوانني التي �صنها الإن�صان، هي �صريعة حمورابي، قد ت�صمنت 

عدة مواد حلماية نخلة التمر واملحافظة عليها والعناية بها، وهي املواد )59، 60، 64، 65(. 

واملق�صود باملكافحة الت�صريعية، جمموعة القوانني وال�صوابط والقرارات والت�صريعات التي 

ت�صدرها الدولة ملكافحة ومنع دخول احل�صرات والأمرا�س الغريبة اإىل الدولة، واحلد من 

احلجر  قوانني  مقدمتها  في  وياأتي  النباتية.  الــرثوة  حلماية  لأخــرى  منطقة  من  انت�صارها 

 من خالل فح�س املادة النباتية، ومنها ف�صائل 
ٍ
الزراعي، التي يجب تطبيقها ب�صكٍل �صارم

النخيل في املوانئ واملطارات واحلدود الربية، ومنع دخول الف�صائل امل�صابة. كذلك يجب 

تطبيق احلجر الزراعي داخليًا، وحجر املناطق امل�صابة، ومنع نقل الف�صائل من منطقة اإىل 

نقل  املزارعني وحثهم على عدم  واإر�صاد  توعية  العمل على  الدولة. كما يجب  اأخرى داخل 

الف�صائل اإىل منطقتهم اإل بعد التاأكد من وجود �صهادة من�صاأ و�صهادة �صحية موثقة. و�صرورة 

و�صع اأقرا�س مثبتة على الف�صائل متومة بختم احلجر الزراعي، وغمر جذع الف�صائل باأحد 

املبيدات املو�صي بها، وتعفير القمة النامية باأحد املبيدات الآمنة.

5. �ملكافحة �حليوية 

 هي ت�صجيع واإكثار الأعداء الطبيعية لالآفات والتي تعي�س معها في البيئة نف�صها، اأو العمل على 

الطبيعية  بالأعداء  وا�صع. واملق�صود  ون�صرها على نطاق  واأقلمتها حمليًا  واإكثارها  توفيرها 

والفيرو�صات(.  والبكرتيا،  كالفطريات،  املر�صية  وامل�صببات  واملفرت�صات،  )الطفيليات، 

اإنتاج كثري من م�صببات الأمرا�س ب�صكٍل جتاري ومب�صتويات حمددة من اجلرعات  وميكن 

التي تعمل على قتل الآفة ومن ثم تختفي في النظام البيئي. واجلدول رقم يو�صح اهم الآفات  

التي يتوقع ان ت�صاب بها ا�صجار النخيل و فرتة الطور ال�صار ومكافحتها حيويا. 

تهاجم   �لتي   ) و�ملتطفالت  �ملفرت�سات  �حليوية)  �لعد�ء  من  �لعديد  وهناك 
�حل�سر�ت وتتغذى على �لريقات و�حلوريات و�حل�سر�ت �لكاملة وكما يلي:
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العداء احليويةاحل�صرة

ح�صرات ا�صد املن Chrysoperla carneaالدوبا�س

 وح�صرات ابو العيد ابو �صبع نقط وابو 11نقطة 

 Bdella و�صجل في اململكة العربية ال�صعودية نوع من احللم .Coccinella sp

sp  يقوم بافرتا�س بي�س الدوبا�س ا�صافة اىل خناف�س ابي العيد التي تقوم بافرتا�س 
احلوريات واحل�صرات الكاملة. وفي �صـــــلطنة عمـــــان مت ت�صجــــــيل اربعة مفرت�صات   

.Aprostocetus sp وطفيل

احل�صرات 

الق�صرية

�صجلت العديد من املفرت�صات Predators والطفيليات Parasites على احل�صرات 

الق�صرية في متلف دول العامل ومنها Cybocephalus sp. في العراق و�صلطنة عمان 

و�صمال افريقيا ومن املفرت�صات Aphytis sp. في العراق وموريتانيا

احلمرية 

)دودة 

التمر 

ال�صغرى(

�صجلت العديد من العداء احليوية لهذه احل�صرة  ففي العراق �صجلت العديد من 

الطفيليات وكذلك في م�صر وهي تتبع رتبة Hymenoptera  وهناك نوع من النمل 

املفرت�س ي�صتخدم في اجلزيرة العربية Crematogastr sp وميكن ا�صتخدام طفيل 

Trichogramma البي�س من جن�س

�صو�صة 

النخيل 

احلمراء

ح�صرة اإبرة العجوز كمفرت�س ل�صو�صة النخيل احلمراء في اململكة العربية ال�صعودية، 

وفيرو�س Polyhedrosis virus على احل�صرة نف�صها التي ت�صيب اأ�صجار جوز 

 Beauveria bassiana الهند في الهند. ومت اكت�صاف الفطر املمر�س للح�صرات

 Heterhabditis و Heterohabditis bacteriphora والنيماتودا املمر�صة

،indica

�ملحاور �لرئي�سية لربنامج �ملكافحة �ملتكاملة

  Certification ملحور �لأول / �لوثائق و�ل�سهاد�ت�
  للوثائق اهمية في تاكيد مطابقة الف�صائل  للموا�صفات  وال�صروط املطلوبة �صحيا ومورفولوجيا 
مت  ن�صيجية  او  نخيل خ�صرية  ف�صائل  على  التوثيق احل�صول  هذا  الآفات،وي�صمن  من  وخالية 

فح�صها  من قبل املخت�صني لذا  يجب اأن يكون   لدينا نوعني من الوثائق:

• �صهادة مطابقة الف�صيلة لالأم اأي مطابقة ال�صنف )True - to - Type(  ت�صدر من املخترب 
الذى انتج  للف�صائل الن�صيجية ،
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• �صهادة خلو من الآفات )Pest - Free(بالن�صبة    للف�صائل اخل�صرية )ال�صرم( وهذه  تكون 
موثقةمن املخت�صني بوزارة الزراعة توؤكد فح�س  الف�صيلة  وخلوها من الآفات اخلطرية.

• القيام باأخذ عينات ع�صوائية من الف�صائل ال�صادر ب�صاأنها �صهادات مطابقة الأ�صل و�صهادات 
�صحية واإر�صالها اىل متربات حمايدة للتاأكد من حالة تلك الف�صائل.

  Ground Monitoring ملحور �لثاين  /�ملر�قبة �لأر�سية�
• �لت�سخي�ض �لدقيق لالآفات و�لأمر��ض

يجب  التي  العوامل   من  العديد  وفق  حدتها  تتفاوت  اأ�صرارا  والأمرا�س  الآفــات  عن  تت�صبب   
معرفتها وهي:

 1( ال�صلوك الغذائي واجلزء النباتي الذي تهاجمه الآفة.

 2( �صرعة التكاثر والتزايد العددي اأي الكثافة ال�صكانية لالآفة املعنية.

 3( الحتياجات البيئية خا�صة من حرارة ورطوبة وقدرة الآفة على التكيف مع التغريات البيئية 

هذه.

 4( القتدار احليوي من حيث عدد الأجيال، طول فرتة اجليل، تعدد العوائل الغذائية... الخ.

 5( عالقة الآفة مع عنا�صر البيئة احلية من مفرت�صات ومتطفالت واقتدارها على ح�صم ال�صراع 

معها ل�صاحلها بالختباء اأو التمويه اأو بالحتماء بعالقات تكافلية مع كائنات اأخرى.

 6( اقتدار الآفة التناف�صي مع الآفات الأخرى على العائل النباتي.

هذه املنظومة من العوامل تعمل على حتديد اأنواع الآفات التي تتواجد ببيئة ما دون اأخرى 

كما حتدد كثافة التواجد نف�صه اأي التعداد ال�صكاين لالآفة ووبائيتها ومن ثم الأ�صرار التي 

تنجم عنها للعائل النباتي وبالتايل الأهمية القت�صادية لها واحلاجة ملكافحتها والأ�صاليب 

والو�صائل ملكافحتها.

• �لك�سف �ملبكر 
النخيل  اإ�صابات  عن  الك�صف  برنامج  ح�صب  النخيل  لأ�صجار  ــدوري  ال بالفح�س  القيام 

وت�صخي�س امل�صببات  وتقدير معدل و�صدة الإ�صابة ، و مراقبة و�صيانة امل�صائد احل�صرية. 

كما  يتم فح�س اأ�صجار النخيل  في  املزارع  الخرى   واملحيطة مبوقع املزرعة او الب�صتان 

توؤثر على  قد  اإ�صابات  اأي  لر�صد  وذلك  كيلومرتات من جميع اجلهات  و في حدود خم�صة 

النخيل باملزرعة لتخاذ الإجراءات الوقائية والعالجية  املنا�صبة.  واجلدول رقم 16  يو�صح 
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بع�س   العمال  واملمار�صات التي ت�صاعد في الك�صف عن ال�صابات املبكرة واحلد منها

جدول رقم ) 16 ( ال عمال  واملمار�صات التي ت�صاعد في الك�صف عن ال�صابات املبكرة واحلد 

منها

الغر�سالعمال 

للحد من تعداد احل�صرات الكاملة   حفار عذوق النخيل  ا�صتخدام امل�صائد ال�صوئية

العاجور/العاقور(  وخنف�صاء الرنجيل ، حفار �صاق النخيل

ا�صتخدام امل�صائد الفرمونية والكر 

مونية التجميعية

للتعرف على مناطق انت�صار الإ�صابة و�صدة الإ�صابة وكذلك 

احلد من م�صتوى الإ�صابة  بح�صرة �صو�صة النخيل احلمراء

 اعتماد م�صافات  الزراعة املنتظمة 

والبتعاد  عن  الزراعة الكثيفة  

،وعدم ترك الف�صائل حول الأم     

 للعمل على خف�س الرطوبة مبحيط النخلة اأو الف�صيلة    وهذا  

يحد  من الأمرا�س الفطرية واحل�صرات الق�صرية والدوبا�س

الك�صف املبكر عن الإ�صابة ب�صو�صة النخيل  وازالة    ال�صعف التقليم ) التكريب وازالة الليف(

امل�صاب

ازالة ملفات املح�صول ال�صابق 

وتنظيف قلب النخلة

 خف�س   اعداد ح�صرة احلمرية ودودة البلح الكربى

جمع الثمار املت�صاقطة بحو�س النخلة 

والتخل�س منها

خف�س   اعداد  ح�صرة احلمرية ، وخنف�صاء الثمار اجلافة

حلماية الثمار من الدبابري والطيور ومن ثم خنف�صاء الثمار  اجراء عملية التكميم

اجلافة ، و�صهولة جني الثمار.     

املحافظة على ال�صحة العامة للنخلة مما ينعك�س علي رفع  الهتمام  بعمليتي   الت�صميد والري

قدرتها على حتمل الإ�صابات املختلفة ، و هي و�صيلة مبا�صرة 

في مكافحة حفار �صاق النخيل

 تغطية قاعدة جذع النخلة بالرتبة 

ومنع،  مالم�صة ماء الري لقاعدة 

اجلذع ، اأو ترك مياه الري تن�صاب 

 من ر�صا�صات الري على جذع النخلة

تقليل فر�صة ن�صاط تكون جذور هوائية بهذه املنطقة   لكي ل  

 تكون منطقة جذب ل�صو�صة النخيل  احلمراء لو�صع بي�صها

حرق النخيل والف�صائل امل�صابة ب�صدة 

ب�صو�صة النخيل ) املت�صرر ب�صدة ول 

جدوى من عالجه ( مع التاأكد من 

متام حرقة

احلد من انت�صار الإ�صابة ب�صو�صة النخيل

جمع ملفات التكريب واملح�صول 

ال�صابق والتخل�س منها باحلرق 

بالأماكن املعدة لذلك اأو ال�صتفادة 

منها في ت�صنيع الأ�صمدة الع�صوية

معظم هذه النواجت عوائل لالآفات والأمرا�س
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•   �ملكافحة
  القيام بعمليات املكافحة املتكاملة   واملت�صمنة:

• عملية التعقيم    عند ف�صل الف�صائل   
• متابعة  احلالة ال�صحية للف�صائل  بعد الزراعة  

• اإطالق الأعداء احليوية من مفرت�صات وطفيليات  في املزرعة،
• اجراء عمليات ر�س وحقن الأ�صجار عندما يتطلب الأمر. 

املحور الثالث/   حفظ  و تفعيل التوازن احليوي في بيئة النخيل

 Conservation of  Biological Balance

تتمتع البيئة الطبيعية بتوازن حيوي قائم على تبادل املنفعة بني مكوناتها  املختلفة ومن بني هذه 

التوازنات   العالقة بني احل�صرات التي نعتربها �صارة وبني كائنات اأخرى تقوم بالعمل على كبح 

وحتديد اأعداد هذه احل�صرات اأو الآفات عن طريق التطفل اأو الفرتا�س. لذا يجب  تعظيم  دور 

تلك  الكائنات وهي  الأعداء الطبيعيني وهذا املحور  من اأهم  حماور   برامج املكافحة املتكاملة 

لتقليل ا�صتخدام املبيدات التي توؤثر على التوازن احليوي للبيئة   ،و يتم احل�صول على الأعداء 

الطبيعيني لآفات النخيل من طريقني

في  اإطالقها  واإعادة  واملزرعة  الب�صتان  في منطقة  وامل�صجلة  النافعة  بع�س احل�صرات  اأ. جمع   

مواقع زراعة النخيل بامل�صروع.  

 ب. ال�صترياد من ال�صركات الدولية املوثوق لبع�س الأنواع النافعة و ا�صتخدامها. 

واجلدول  رقم 17 يبني اهم الآفات التي يتوقع ظهرها في مزارع النخيل وطرق مكافحتها حيويا

 

جدول رقم 17 اأهم الآفات املتوقع ظهورها فى مزارع النخيل  والو�صائل  احليوية ملكافحتها 

وقت املعاملةاملادة امل�صتخدمة للمكافحةطريقة ر�صد الإ�صابةفرتة   الطور ال�صارالآفة

الدوبا�س 

اجليل الر بيعي

  فرباير   -  يونيو  

اجليل اخلريفي

 �صبتمرب  - دي�صمرب 

الفح�س احلقلى  -  

وا�صتخدام معادلت التنبوؤ

اإطالق طفيل البي�س                                    

 Pseudoligosita
      babylonica

ابريل ومايو 

 دي�صمرب ويناير
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الفح�س احلقلى فربا ير  -  يونيواحلمرية
اإطالق طفيل الريقات         

Goniouzus spفرباير اىل يونيو  

حفار العذوق

ابريل  - اأكتوبر 

للح�صرات الكاملة 

طوال العام للريقات

  ابريل اىل اكتوبرامل�صائد ال�صوئيةامل�صائد

الفح�س احلقلى طوال العاماحل�صرات الق�صرية

اإطالق الطفيل

 Chylocorus اأو الر�س 

بال�صافونا

مار�س وابريل 

عنكبوت الغبار
خالل فرتة اإثمار 

النخيل 
الفح�س احلقلى 

اإطالق العناكب املفرت�صة 

 Phytoseiulus
   persimilus
 Amblysius

swariskii
اأو الر�س بالكربيت 

امليكرونى

من فرباير اىل 

يونيو

�صو�صة النخيل 

احلمراء
طوال العام

الفح�س احلقلى 

وا�صتخدام امل�صائد 

اإزالة الأ�صجار امل�صابة 

وحرقها  -  احلقن مببيد 

الرتي�صر

عند وجود اإ�صابة

ح�صرات التمور 

املخزونة من رتبة 

حر�صفية الأجنحة

فرتة تخزين التمور
فح�س عينات من التمر 

املخزون

اإطالق طفيل الت

رايكوجراما                               

 Trichogramma
evanescens

من بداية التخزين

ح�صرات التمور 

املخزونة من رتبة 

غمدية الأجنحة 

)اخلناف�س( 

فرتة تخزين التمور
فح�س عينات من التمر 

املخزون

التخزين فى مازن 

مربدة
من بداية التخزين

اأو التبخري بالفو�صتوك�صني 

قبل التخزين فى حالة 

الإ�صابة فى احلقل

بعد جمع التمور 

مبا�صرة

طوال العامتبقع الأوراق
الفح�س احلقلى  

واملخربى
الر�س مبركبات النحا�س

عند 

ظهورالأعرا�س

الفح�س املخربىفربا ير ومار�سخيا�س طلع النحيل

عدم ا�صتخدام طلع 

م�صاب  -  الر�س مبركبات 

النحا�س

فرباير اأو فى 

مو�صم تك�صف 

الطلع

الفح�س املخربى واحلقلىبعد الأمطار اللفحة ال�صوداء

منع تراكم املياه حتت 

الأ�صجار وتنظيم الري 

والر�س مبركبات النحا�س

بعد هطول الأمطار 

فى املناطق التى 

اأ�صيبت �صابقا
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 )Pollination( )لتلقيح )�لتاأبري�
الع�صور  التمر ميار�س منذ  التلقيح ال�صطناعي في نخيل  اأن  اإىل  التاريخية  الدرا�صات  ت�صري 

الأوىل كما ورد في اللوحات امل�صمارية التي تعود اإىل الق�صم الأخري من الألف الثالثة قبل امليالد 

نقو�س  وهناك    الو�صع،  هذا  اإىل  اأ�صارت  حمورابي  م�صلة  اأن  كما  النهرين،  بني  ما  بالد  في 

اآ�صورية تو�صح عملية التلقيح ال�صناعي وهي احد الطقو�س ال�صومرية واأقدم ذكر وا�صح لعملية 

التلقيح ال�صناعي ما ا�صار اإليه الكتاب اليونانيني هريودت�س وثيوفرا�صتو�س وبليني. ولكون نخلة 

التمر ثنـــائية امل�صكن  )Dioecious، اأحادية اجلن�س Unisexal( فاإن عملية التلقيح فيها تكون 

اأن يتم ب�صكل  الأنثوية، والتلقيح ل ميكن  اإىل ميا�صم الأزهار  اللقاح  خلطيه وتتم بنقل حبوب 

طبيعي عن طريق احل�صرات وذلك لأن اأزهار النخيل املوؤنثة لي�صت لها رائحة جتذب احل�صرات، 

وميكن اأن يتم التلقيح طبيعيًا عن طريق الرياح ولكن ن�صبة جناحه �صعيفة لأن هذا الأمر يتطلب 

توافر عدد كبري من الأ�صجار املذكرة )الأفحل( في ب�صاتني النخيل، لذا يجب اأن يجرى التلقيح 

ا�صطناعيًا، وهو اإما اأن يكون يدويًا، اأو اآليًا، اأي اأن هناك طريقتني للتلقيح هما :

Hand pollination 1. التلقيح اليدوي

2. التلقيح الآيل  Mechanical pollination.  و�صيتم التحدث عنهما ب�صكل مف�صل .

 

– الإح�صاء والقطيف ، وفي  ت�صمى هذه العملية في م�صر وتون�س )التذكري(، وفي ال�صعودية 

ح�صرموت  وفي  وقطر)التلقيح(.  العراق   وفي  )التنبيت(،  المــارت  دولــة  و  عمان   �صلطنة 

)تفخيط(.

ال�صم  اأما  للنخلة  املذكرة  لالأزهار  العامي  ال�صم  وهو  )نبات(  ا�صم  من  تنبيت  كلمة  ا�صتقت 

العربي الف�صيح للزهور املذكرة للنخلة فهو )ال�صف(، وت�صمي العامة حبوب اللقاح )الگُمح( 

اأو )الُقمح(. 

اللقاح اجلافة اخلفيفة من  التلقيح طبيعيا بوا�صطة الرياح التي حتمل حبوب  اأن يتم    ميكن 

الذكور اإىل الإناث القريبة منها، اإل اأنه   في هذه احلالة  يجب توفر عدد من الذكور منا�صب 

لعدد الإناث  وموزعة   بني النخيل الناث، لذلك يعترب التلقيح الطبيعي غري اقت�صادي، ومبا اأن 

النجاح التام في اإنتاج املح�صول يتوقف على عملية التلقيح واإمتام الإخ�صاب فقد قام الفالح 

منذ زمن قدمي بعملية التلقيح ال�صناعي، وتتم عملية التلقيح ال�صناعي بعد تفتح طلع النخيل 

وخروج ال�صماريخ من غالفها حيث ين�صق الكافور عنها ويكون ذلك في �صهري فرباير/ �صباط 

ومار�س/ اآذار بح�صب ال�صنف حيث اأن هناك اأ�صناف مبكرة واأخرى متو�صطة واأخرى متاأخرة  
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وميكننا تق�صيم عملية التنبيت لق�صمني: حت�صري دقيق حبوب اللقاح وعملية التلقيح نف�صها.

حت�سري �للقاح
تبداأ اخلطوات الأوىل لتح�صري اللقاح بقطع الأغاري�س املذكرة التي اكتمل منوها، وقبل ان�صقاق 

اأغلفتها اأو بعد الن�صقاق الطبيعي لها مبا�صرة، وذلك للمحافظة على حبوب اللقاح من النت�صار 

والفقدان بتاأثري الرياح، وميكن التاأكد من اكتمال منو الأزهار وما فيها من حبوب اللقاح عن 

طريق جفاف الغالف اجللدي ن�صبيًا وتغري لونه، وكذلك من خالل ال�صغط عليه يدويًا، فاإذا 

الإ�صارة  يجب  وما  الن�صج.   مرحلة  الإغري�س  بلوغ  دلئل  من  فهذه  قرقعة(   ( �صوت  �صمعنا 

اإليه هو اأن الأغاري�س في قمة النخلة ل تظهر دفعة واحدة بل يتتابع ظهورها على فرتات قد 

ت�صل اإىل �صهر، الأمر الذي يتطلب ارتقاء النخلة املذكرة اأكرث من مرة للح�صول على الطلع 

الذكري، وبعد جمع الطلع الذكري تتم اإزالة الأغلفة وتق�صم النورة الزهرية اإىل عدة اأجزاء كل 

جزء يحتوي على جمموعة من ال�صماريخ عادة ما تكون 3 – 5 �صماريخ اأو اأكرث وح�صب العدد 

امل�صتعمل في طريقة التلقيح اليدوي في مناطق زراعة النخيل املختلفة.

اأو تعلق على حبال في مكان جاف بعيدًا عن  اأوراق  اأو  تو�صع ال�صماريخ الزهرية على ح�صري 

ب�صبب  للتعفن  تعر�صها  وعدم  ال�صماريخ  جميع  جفاف  ل�صمان  تقليبها  مع  الهوائية،  التيارات 

الرطوبة، مع مراعاة عدم تعر�صها للحرارة املرتفعة واأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة . بعدها، تكون 

ال�صماريخ جاهزة لتلقيح النورات املوؤنثة، وميكن هزها وجمع حبوب اللقاح املت�صاقطة على �صكل 

م�صحوق ل�صتعمال غبار حبوب اللقاح )غبار الطلع( في عملية التلقيح.

�أفحل �لنخيل  
اإن من�صاأ اأفحل نخيل التمر هو عن طريق الإكثار بالبذور، وحتدث لهذه الأ�صجار الذكرية نف�س 

الختالفات املورفولوجية نف�صها التي حت�صل لالأ�صجار الأنثوية، واأحيانًا يطلق على هذه الأ�صجار 

ا�صم ال�صجرة الأم نف�صه التي اأخذت من ثمارها البذور لكونها قريبة ال�صبه لها، فمثاًل في م�صر 

يطلق على الأ�صجار املذكرة “ فحل حياين”،  وفي ال�صودان “فحل اجلونديال “، وفي العراق 

الأحمر،  والغنامي  الأخ�صر،  الغنامي  وهي  وم�صنفة  وحمددة  معروفة  ذكرية  اأ�صناف  توجد 

والغالمي، والر�صا�صي، واخلكري ب�صاللته ) العادي، والوردي، والكريطلي،  وال�صمي�صمي(. 

وفي الوليات املتحدة توجد الأ�صناف الذكرية ]كرين )Grane(، وجارف�س )Jarvis(، وفاراد 

)Fard(، وبوير)Boyer([. وفي املغرب توجد الأفحل )النب�س 1 و 2، وزيز، واأمزرو(، وكرثت 
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هذه الأفحل عن طريق الزراعة الن�صيجية، وفي �صلطنة عمان توجد الأ�صناف الذكرية )فر�س،  

عن  اأهمية  يقل  ل  اأن  يجب  بها  والهتمام  الأفحل  اختيار  اإن  وخــوري(.  ومب�صلي،  وبهالين، 

تكون فيها  التي  الفرتة  اللقاح خالل  اإنتاجها من حبوب  الأنثوية وخا�صة  بالأ�صناف  الهتمام 

الأزهار الأنثوية قابلة للتلقيح.

�أ�سناف �لنخيل �لذكرية في �لعر�ق 
يوجد في العراق العديد من اأ�صناف النخيل الذكرية هي:

والعزق  الأحمر  والغنامي  الأخ�صر  الغنامي  �صاللتان هما  منه  توجد  الذي  الغنامي  1. �صنف   

بينهما هو لون غالف الطلعة وحجمها الذي يكون م�صوب باحلمرة واأكرب حجمًا في الغنامي 

الأحمر بينما تكون الطلعة اأ�صغر حجمًا ولونها اأخ�صر في الغنامي الأخ�صر وكالهما يتميز 

بوفرة حبوب اللقاح وحيويتها العالية.

 2. �صنف اخلكري وتوجد منه اأربعة �صاللت هي خكري كريطلي، خكري وردي وخكري عادي 

وخكري �صمي�صمي.

 3. الغالمي.

 4. الر�صا�صي.

وجود  يعني عدم  ل  وهذا  التلقيح  عملية  في  ا�صتخدامًا  والأكــرث  املعروفة  الأ�صناف  وهذه هي 

يبداأ  الذكري  الطلع  اإنتاج  اأن مو�صم  التلقيح  ت�صتخدم في عملية  اأخرى  �صاللت ذكرية بذرية 

في الن�صف الثاين من �صهر �صباط/ فرباير وميتد لغاية �صهر ني�صان /اأبريل، واأن ال�صنفين 

الأ�صبوع  فيهما في  الذكري  الطلع  الأ�صناف حيث يظهر  اأبكر  العادي هما  الغالمي واخلكري 

واخلكري  والأحمر  الأخ�صر  الغنامي  فهي  املتو�صطة  الأ�صناف  اأما  �صباط،  �صهر  من  الثالث 

الأ�صناف  تزهر  بينما  مار�س   / اآذار  �صهر  الأول من  الأ�صبوع  في  اإزهارها  يبداأ  الوردي حيث 

املتاأخرة في اأواخر �صهر اآذار واأوائل ني�صان وهي خكري كريطلي وال�صمي�صمي )مولود، 2008(. 

واجلدول  رقم 18  يبني اأهم موا�صفات الأ�صناف املذكرة في العراق.
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جدول رقم 18. موا�صفات اأ�صناف النخيل الذكرية

ال�صنف / 

ال�صاللة

عدد 

ال�صماريخ/ 

طلعة

عدد الطلع

معدل وزن حبوب 

اللقاح )غ / نخلة(

حيوية

حبوب اللقاح 

) % (

3503075097غنامي اأخ�صر
3002850095غنامي اأحمر

2902345095الغالمي
2802350093الر�صا�صي

2852760096خكري وردي
3502359093خكري عادي

1902350094خكري كريطلي
3002575096خكري �صمي�صمي

ويت�سح من �جلدول �أعاله:
 1. اأن �صنفي الغنامي الأخ�صر والأحمر واخلكري و الوردي هي اأكرث الأ�صناف في معدل اإنتاج 

الطلع مع مراعاة وجود ظاهرة املعاومة في اأ�صجار النخيل حيث يجب اإجراء عمليات اخلدمة 

وخا�صة الري والت�صميد واإزالة الطلع املتكون اآخر املو�صم.

 2. اإن جميع الأ�صناف ذات حيوية عالية اإذ جتاوزت ن�صبة حيوية حبوب اللقاح 90 %  .
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 �أ�سناف �لنخيل �لذكرية )�لفحول( في �سلطنة عمان 
 ي�صمي العمانيون ذكر النخيل )فحل( ويجمع فحول وهذه م�صتقة من الفحولة وهي الرجولة 

اإزهارها  مواعيد  في  تتفاوت  فهي  ولذلك  الأ�صل  بذرية  ال�صلطنة  في  النخيل  فحول  ومعظم 

العقد  ن�صبة  من حيث  الثمار  على  امليتازينية  وتاأثرياتها  الإخ�صاب  وقوة  اللقاح  ووفرة حبوب 

249الف  ال�صلطنة  املذكرة )الفحول( في  الأ�صجار  ويبلغ عدد  الن�صج   الثمرة وموعد  وحجم 

نخلة اأي ما يعادل 4 فحول لكل 100 نخلة موؤنثة وهو الن�صبة الطبيعية في الب�صاتني النموذجية 

احلديثة.وتتميز  �صلطنة عمان  بوفرة اأ�صناف الفحول املنت�صرة في وليات ال�صلطنة واأ�صهرها 

بالر�صتاق وغريف بعربى وفحل خور)خوري( بنزوى وفحل مدجحجل  ال�صبعة  العرو�س  فحل 

وجناديد ب�صمائل، وبهالنى ببهال، و�صوقم  او �صوقمة بنخل، وهناك فحل العقيبة  وهو من اأبكر 

الأ�صناف في �صمائل حيث يزهر في دي�صمرب. والفحول تتفاوت في ن�صج اأزهارها فمنها املبكر 

، والظروف اجلوية تلعب دورا في  واملتو�صط واملتاأخر حتت نف�س الظروف وفى نف�س املنطقة 

اأزهار الفحول  العالية واجلفاف ي�صجعان على تبكري  تاأخري ن�صج الأزهار فاحلرارة  اأو  تبكري 

والإناث بينما درجة احلرارة املنخف�صة والرطوبة الن�صبية املرتفعة ت�صبب تاأخريها كذلك فاإن 

اأو  الطلع  حجم  في  الفحول  وتتباين  التزهري.  في  اأبكر  تكون  اأكرث  لل�صم�س  املواجهة  الأ�صجار 

يكون كبري احلجم )من حيث  النخلة  القريب من قلب  فالطلع  الواحد  الفحل  الإغري�س على 

الطول والعر�س( عن الطلع الذى ينمو اأ�صفله ، ويختلف وزن الإغري�س من 1 كغ اىل 3.5 كغ 

18�صم  بينما اأعداد ال�صماريخ    - 10 125�صم  والعر�س بني   - 60 ، وتختلف في الطول بني 

بالإغري�س  الواحد ترتاوح من 60 اىل اأكرث من 300 �صمراخ،  وتتباين في الطول ما بني 18 

اىل 89 �صم. وتتفاوت كميات اللقاح التي تنتجها الفحول من 240 غ اىل 1925 غ للفحل الواحد   

ويقدر عدد حبوب اللقاح بحوايل 2286 مليون حبة لقاح في الغرام الواحد. يف�صل زراعة نخلة 

مذكرة لكل 20 نخلة موؤنثة ونقرتح زراعة عدد2 نخلة مذكرة بالفدان. اجلدول رقم 19 يو�صح 

عدد الأغاري�س وكميات حبوب اللقاح التي تنتجها بع�س اأ�صناف الفحول املميزة.



الفصل الخامس | تلقيح نخلة التمر 116

جدول رقم 19 عدد الأغاري�س وكميات حبوب اللقاح التي تنتجها بع�س اأ�صناف الفحول

�صنف الفحل

متو�صط عدد 

الأغاري�س 

للفحل

متو�صط انتاج 

الإغري�س الواحد من 

حبوب اللقاح )غ(

متو�صط كمية 

اللقاح للفحل 

)غ(

45401800العرو�س ال�صبعة
45401800متجحدل

55351925جناديل)جناديد(
45361620اخلورى)خور(

30401200غريف
40371480�صوقم
3515525بهالين

بهالين: ا�صم الفحل ومرادفاته )بهالين، بهالوي، �صاير(. 
مكان تواجده )الر�صتاق، ازكي، نزوى، بهالء، احلمراء(. وزن الطلع )النبات( 2.9 كيلو غرام. 

طوله 76 �صم، عر�صه 18 �صم. عدد ال�صماريخ الزهرية بالطلع 242، متو�صط طول ال�صمراخ 

الزهري 21.5. بداية ن�صج الطلع اأواخر يناير، نهاية ن�صج الطلع منت�صف مار�س، مدة التزهر 

)من  ال�صنف  لهذا  املميزة  ال�صفات  طلعة.   38 الواحد  للفحل  الطلع  عدد  متو�صط  يوم،   44

الفحول املعروفة في مناطق عمان الداخل والر�صتاق، ويعرف في عربي با�صم ال�صاير(. ي�صلح 

لتلقيح جميع ا�صناف النخيل عدا  �صنفي )الزبد والهاليل(.

خور: ا�صم الفحل ومرادفاته )خوري(.
م�صهور في املنطقة الداخلية واماكن  تواجده )اأزكي نزوى، بهال، اآدم(.  وزن الطلع )النبات( 

2.94 كيلو  غرام، طوله 67 �صم، عر�صه 22 �صم، عدد ال�صماريخ الزهرية بالطلع 366، طول 

مار�س،  اأوائل  الطلع  ن�صج  نهاية  يناير،  اأواخر  الطلع  ن�صج  بداية  �صم،   21 الزهري  ال�صمراخ 

مدة التزهر 41 يوم، متو�صط عدد الطلع للفحل الواحد 39 طلعة، ميزات هذا ال�صنف )من 

الفحول الهامة في مناطق عمان الداخل، وزن الطلع متو�صط، ينتج عدد كبري من ال�صماريخ 

ن�صج  نهاية  يناير،  اأواخر  الطلوع  ن�صج  بداية  �صم،   28.9 الزهري  ال�صمراخ  طول  الزهرية(. 

طلع،   37 الواحد  للفحل  الطلوع  عدد  متو�صط  يوم،   45 التزهر  مدة  مار�س،  من�صف  الطلوع 

ميزات هذا ال�صنف ) من اأهم فحول نخل ووادي املعاول، الطلع كبري احلجم، مدة التزهري 
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طويلة لذلك ي�صلح لكثري من اأ�صناف النخيل(. ويعد من الفحل احلارة)قوية التاأثري( رغم 

�صغر �صماريخه وي�صلح  لتلقيح الأ�صناف النثوية)الفر�س، والهاليل، والزبد(.

  �أ�سناف �لنخيل �لذكرية )�لفحول( في دولة �لمارت �لعربية �ملتحدة
يوجد في دولة المارات العربية املتحدة 20 �صنف ذكري بع�صها حملي وم�صمى داخل امارات 

الدولة ومكاثر خ�صريا والبع�س الخر مدخل اليها ومكرث ن�صيجيا و�صن�صتعر�س ب�صكل مت�صر 

اهم موا�صفات  بع�س هذه الفحل وكما في اجلدول رقم20

جدول  رقم 20 بع�س موا�صفات افحل النخيل في دولة المارات العربية املتحدة

ال�صنف

طول 

الطلعة 

)�صم(

عر�س 

الطلعة 

)�صم(

عدد 

ال�صماريخ

عددالزهار 

بال�صمراخ

وزن حبوب 

اللقاح 

للطلعة )غ(

حيوية 

حبوب 

اللقاح % 

778.52878116.596فر�س4
6914294522896غنامي احمر

9010.5296913596فطيمي
95203061064296عريفي

80152909514.595خال�س بذري
110163031104395بوير

737.5277493594جارف�س
7018279681794لولو بذري
7017279681794فحل الذيد

8017289861997�صكة

  �ل�سفات �لو�جب تو�فرها في �لأفحل  
اأزهارها بقوة الت�صاقها  1. اأن تعطي عددًا كبريًا من النورات الزهرية الذكرية والتي تتميز   

�صنويًا،  – 25 طلعة مذكرة   10 بني  ما  الأفحل  تنتج  لأطول فرتة ممكنة حيث  بال�صماريخ 

اأخذنا معدل ما  واإذا  – 250 �صمراخًا،   90 ومعدل ما حتتويه من �صماريخ يرتاوح ما بني 

يعطيه ال�صنف الذكري وهو 10 طلعات، وكل طلعة حتتوي على 180 �صمراخًا كمعدل، فيكون 
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ما ينتجه الفحل 1800 �صمراخًا، وهذا كاٍف لتلقيح 36 نخلة اأنثوية مبعدل 10 طلعات اأنثوية 

تلقح كل طلعة اأنثوية بـ 5 �صماريخ ذكرية. لذا يجب اأن يخ�ص�س في كل ب�صتان نخلة مذكرة 

واحدة لكل 25 نخلة موؤنثة.

2. تكون حبوب اللقاح ذات حيوية عالية وتاأثري جيد على �صفات الثمار وب�صكل خا�س موعد   

الن�صج.

 3. الطلع الذكري املبكر واملتاأخر اأقل جودة وتاأثريًا من الطلع الذي يظهر في و�صط املو�صم.

املبا�صر على  اللقاح  تاأثري حبوب  امليتازينيا )Metaxinia(، وهي  التمر بظاهرة  وميتاز نخيل 

الثمرة، وتختلف اأفحل النخيل في حجم حبة اللقاح، حيث لوحظ في الأ�صناف الذكرية العراقية 

اأن اأكرب حبة لقاح لل�صنف الذكري )خكري كريطلي، يليه خكري عادي، ثم خكري �صمي�صمي، 

ثم الغنامي الأحمر، فاخلكري الوردي، والغنامي الأخ�صر( على التوايل، واأن �صنف الغنامي 

الأخ�صر تفوق في عدد الأغاري�س وكمية حبوب اللقاح في الطلعة الواحدة.

اإن اأول من لحظ تاأثري حبوب اللقاح على �صفات الثمرة وموعد الن�صج هو Swingleو)1928(، 

Xinia و  اإعطــــــــــاء تعـــــــــــريف لظــــــاهرتي  Metaxinia، وميكن  اأول من و�صع م�صطلح  وهو 

:Metaxinia

• Xinia: تاأثري حبوب اللقاح على حجم و�صكل البذرة وبالدقة على اجلنني والأندو�صربم، وهو 

تاأثري وراثي.

• Metaxinia: تاأثري حبوب اللقاح على حجم و�صكل ووزن الثمرة و�صفاتها الكيميائية )حمتواها 

من الرطوبة وال�صكريات والأحما�س( وعلى موعد الن�صج، وهو تاأثري غري وراثي .

ويعزى هذا التاأثري اإىل :

 1. املحتوى الهرموين حلبوب اللقاح.

 2. التفاعل بني حبوب اللقاح ومباي�س الأزهار املوؤنثة، الأمر الذي يوؤدي اإىل تن�صيط العمليات 

احليوية اأثناء عملية النق�صام اأو التفاعالت الكيميائية التي حتدث بالثمرة، وهذا ينعك�س 

على ال�صكل والوزن واحلجم والرتكيب الكيميائي، وبالتايل على موعد الن�صج. وتربز اأهمية 

التاأثري امليتازيني حلبوب اللقاح على موعد الن�صج من الناحية القت�صادية فالتبكري بالن�صج 

مهم اقت�صاديًا في املناطق التي ت�صقط بها الأمطار وت�صبب حدوث خ�صائر اقت�صادية وذلك 

لتلف الثمار.
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وتوالت بعد ذلك درا�صات Nixonو)1934، و 1936(، والذي متكن من خالل هذه الدرا�صات 

من تبكري موعد الن�صج في الأ�صناف املبكرة ما بني 10– 15 يومًا وفي الأ�صناف املتاأخرة ما 

بني 6 – 8 اأ�صابيع. ولكن الت�صاوؤل يبقى هل ت�صتجيب جميع الأ�صناف الأنثوية لتاأثريات حبوب 

اللقاح.

في اإحدى التجارب ا�صتعملت حبوب لقاح اأربعة اأ�صناف ذكرية )الغنامي الأخ�صر، والغنامي 

واحلالوي  واملكتوم،  اخل�صراوي  اأ�صناف  لتلقيح  والر�صا�صي(  الــوردي،  واخلكري  الأحمر، 

ل�صنف  والبذرة  واللحم  الثمرة  وزن  على  اللقاح  حلبوب  وا�صح  تاأثري  لوحظ  وقد  وال�صاير، 

اخل�صراوي، ومل يكن هناك اأي تاأثري على �صنف املكتوم.واأدى ال�صنف الذكري )الر�صا�صي( 

اإىل تبكري الن�صج في اخل�صراوي، ومل يظهر اأي تاأثري على املكتوم، بينما اأدى الغنامي الأخ�صر 

اإىل زيادة ن�صبة الن�صج في احلالوي، ومل يظهر اأي تاأثري على ال�صاير. ومن خالل الدرا�صات 

ميكن ا�صتنتاج ما يلي:

 1. اإن م�صدر حبوب اللقاح يلعب دورًا مهمًا في التاأثري على ن�صبة العقد و�صفات الثمار.

ن�صبة  اإيجابًا على  توؤثر  الأزهــار ل  اللقاح على ميا�صم  اإن �صقوط كميات كبرية من حبوب   .2  

العقد.

 Indole Acetic Acid[ الأوك�صني  للهرمونات وب�صكل خا�س  اللقاح م�صدر غني  اإن حبوب   .3  

.]IAA

طر�ئق �لتلقيح   
1. �لتلقيح �ليدوي 

بع�س  وجود  مع  النخيل  زراعــة  مناطق  معظم  في  مت�صابهة  اليدوي  التلقيح  عملية  اإجــراء  اإن 

مت  واأن  �صبق  التي  الذكرية  ال�صماريخ  با�صتعمال  تكون  العملية  ولكن  الب�صيطة.  الختالفات 

جتهيزها وفيما يلي امثلة على ذلك:

1. ي�صتعمل في معظم مناطق العراق 3 – 5 �صماريخ مذكرة لكل طلعة اأنثوية، حيث يقوم العامل 

النورة  و�صط  املذكرة  ال�صماريخ  ي�صع  ثم  املوؤنثة،  النورة  و�صط  املذكرة  ال�صماريخ  بهز هذه 

املوؤنثة ويربطها ربطًا خفيفًا بخو�صة من �صعف النخلة ل�صمان بقاء ال�صماريخ املذكرة وعدم 

�صقوطها ولكي يتوافر م�صدر من حبوب اللقاح  ب�صكٍل م�صتمر في النورة الأنثوية. 

اأو  امل�صرية،  النخيل  زراعة  مناطق  في  مذكرة  �صماريخ   10 با�صتعمال  الدرا�صات  اأ�صارت   .2

80 �صمراخًا تو�صع في قمة النخلة لكي  اإىل  ال�صماريخ املذكرة ت�صل  با�صتعمال حزمة من 
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تكون م�صدرًا حلبوب اللقاح لإمتام عملية التلقيح والإخ�صاب. وفي دولة الإمارات العربية 

املتحدة، يو�صع عدد من ال�صماريخ الذكرية ح�صب ال�صنف الأنثوي )9 �صماريخ ل�صنف لولو، 

عقد  ن�صبة  ل�صمان  خال�س(  ل�صنف  و7�صماريخ  واخل�صاب،  الهاليل  ل�صنفي   30 و25– 

عالية. 

من  قطعة  على  يو�صع  حيث  اللقاح،  حبوب  غبار  با�صتعمال  يدويًا  التلقيح  يجري  اأن  3. ميكن 

القطن، اأو يو�صع امل�صحوق داخل قطعة القما�س ويقوم العامل بهز قطعة القطن اأو القما�س 

برفق وبعناية على الأزهار املوؤنثة وب�صكل مت�صاٍو ويعيد العملية عدة مرات ل�صمان ت�صاقط 

الكمية املنا�صبة من حبوب اللقاح.

با�صتخدام قطع«الإ�صفنج«  بتقنية جديدة وذلك  التلقيح  ال�صعودية   مت  العربية  اململكة  4. في 

احلجم   متو�صطة  علب  في  وتو�صع   املذكرة  ال�صماريخ  من  اللقاح  حبوب  ت�صتخل�س  حيث 

ل�صهولة تخزينها بالثالجة وكلما اقت�صت احلاجة  جتهز خلطة بن�صبة 1 حبوب لقاح اإىل4 

دقيق)طحني(   في اإناء و بعدها تغم�س بداخله قطع الإ�صفنج التي ل يتجاوز طولها 25 �صم. 

و  بعد ذلك يتم و�صع قطعة الأ�صفنج امل�صبعة بخليط اللقاح والدقيق داخل ) الطلعة املوؤنثة (  

وتربط  باخلو�س.   بالتوازي مع ا�صتعمال الطريقة التقليدية ين�صح باإدخال هذه الطريقة 

ل  منخف�صة  حــرارة  درجــة  في  )�صنة  طويلة  ملــدة  بالثالجة  اللقاح  حفظ  من  متكن  لأنها 

تتجاوز5 درجات فوق ال�صفر( وتنهي معاناة املزارعني من ندرة اللقاح في الأ�صواق وتتطلب 

فقط كميات قليلة من حبوب اللقاح ومتكن من التحكم في ن�صبة العقد وبالتايل ت�صهل عملية 

اخلف واحل�صول على منتج مبوا�صفات عالية
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وفي العديد من الدول العربية تكي�س النورات الزهرية باأكيا�س ورقية مثقبة بعدة ثقوب ت�صمح 

الثقوب  هذه  خالل  من  الزهرية  النورات  بتعفير  العامل  ويقوم  داخلها،  اإىل  الهواء  مبــرور 

با�صتعمال معفرة يدوية مملوءة مب�صحوق حبوب اللقاح ل�صمان انت�صارها داخل الكي�س، وهذه 

العملية تتم بالإ�صافة اإىل الطرائق ال�صابقة. 

اإن عملية التلقيح اليدوي تتطلب �صعود العامل اإىل قمة النخلة اأكرث من 2– 3 مرات في املو�صم 

ل�صمان تلقيح جميع النورات املوؤنثة لأنها ل تظهر مرة واحدة بل ي�صتمر ظهورها ما بني 20 – 

30 يومًا. وهذه العملية تتطلب الكثري من اجلهد والوقت والعمالة املدربة، خا�صة واأن مناطق 

زراعة النخيل عانت في ال�صنوات الأخرية من نق�س العمالة املدربة في خدمة النخيل الأمر 

راأ�س  اإىل  العامل  �صعود  بت�صهيل  التفكري  بداأ  وهنا   . الإنتاج  عمليات  تكاليف  من  يزيد  الذي 

وعمليات  التلقيح  عملية  واإجراء  ال�صعود  عملية  ت�صهل  التي  ال�صالمل  با�صتعمال  وذلك  النخلة 

اخلدمة الأخرى، ثم جاء التفكري مبكننة عملية التلقيح.

2. �لتلقيح �لآيل   
يتم في هذه العملية اإي�صال حبوب اللقاح اإىل الأزهار الأنثوية من خالل اآلت )ملقحات( 

اإما بعد الو�صول اإىل قمة النخلة اأو من الأر�س مبا�صرة، وهذه العملية حققت فوائد عديدة، 

وهي:

 1. �صهولة اإجراء عملية التلقيح حيث ل حتتاج اإىل عمالة ماهرة ومدربة كما هو احلال بالتلقيح 

اليدوي.

 2. زيادة عدد النخيل الأنثوي داخل الب�صتان وتقليل عدد الذكور اإىل ما ن�صبته 5 %  .

اللقاح املنا�صبة للح�صول على ن�صبة  التلقيح عالية، حيث تو�صع كمية حبوب  3. كفاءة عملية   

عقد عالية.
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 4. احلرية في اختيار حبوب اللقاح الذكرية املنا�صبة من حيث التاأثريات امليتازينية .

 5. التغلب على ظاهرة اختالف مواعيد تفتح الطلع الذكري والأنثوي.

 6. �صرعة اإجراء العملية، حيث يتم تلقيح عدد كبري من الأ�صجار خالل فرتة زمنية ق�صرية.

 7. انخفا�س تكاليف العملية مقارنة بالتلقيح اليدوي.

 / ني�صان  حتى  وي�صتمر  فرباير   / �صباط  �صهر  نهاية  في  يظهر  الطلع  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

اأبريل، واأن عملية التلقيح الآيل حتتاج اإىل تهيئة وحت�صري حبوب اللقاح وفق اخلطوات التالية:

مر�حل �لتلقيح �لآيل
 1. جتفيف �لطلع �لذكري :

تقطع الطلعات الذكرية في ال�صباح الباكر وتو�صع في اأكيا�س ورقية �صمراء وتزال اأغلفتها، 

فيها  م�صيطر   )Drying room( املذكرة في غرف خا�صة الزهرية  النورات  ويتم جتفيف 

على درجات احلرارة التي يجب اأن ترتاوح ما بني 28– 32 ْم با�صتعمال مدفئات كهربائية 

اأو نفطية، كما يجب تهوية الغرفة جيدًا لتقليل الرطوبة ملنع تعفن حبوب اللقاح، ويتم ذلك 

بو�صع مفرغات هواء في اجلهة العليا من الغرفة، وتكون م�صـــــــــاحة الغرفة 60 م2 باأبعاد 

عن  عبارة  الغرفة  من  امل�صم�س  اجلانب  يكون  اأن  وعلى  م   4.5 وارتفاعها  10(م   ×  60(

�صبابيك زجاجية لال�صتفادة من اأ�صعة ال�صم�س في رفع درجة احلرارة داخل الغرفة، وتق�صم 

الغرفة بو�صاطة الدك�صيون اأو اخل�صب اإىل قواطع مربوطة باأ�صالك لغر�س تعليق اأكرب كمية 

من الطلع الذكري على الأ�صالك بعد اإحداث �صق )حز( مائل في �صاق الطلعة بو�صاطة �صكني 

لت�صهيل عملية التعليق. ويجفف الطلع لفرتة ترتاوح ما بني 48 – 72 �صاعة حتى يكون جاهزًا 

ل�صتخال�س حبوب اللقاح، وتو�صع حتت الطلع املعلق �صواين اأو اأكيا�س ورقية جلمع حبوب 

اللقاح التي قد تت�صاقط منها.

 : Dehydration room غرفة �لتجفيف 

هي )وحدة جتفيف جاهزة(.  ومن اأهم  موا�صفاتها الفنية :

1 -  ت�صميم اجلدران من مواد عازلة للحرارة لغر�س املحافظة على درجة احلرارة، وا�صتغالل 

الطاقة الكهربائية ب�صكل اقت�صادي.

2 -  و�صع م�صخنات كهربائيه وم�صيطر درجة احلرارة ل�صبط درجة احلرارة داخل الغرفة.
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وو�صع جهاز حتكم  الغرفة  انحاء  على جميع  الهواء  توزيع  يتم  بحيث  تهوية  نظام  -  عمل   3

ب�صرعة الهواء لغر�س ال�صيطرة على �صرعة الهواء.

%  مما مينع ح�صول تعفن   32 4 -  تثبيت جهاز �صحب الرطوبة لغر�س �صبط الرطوبة اىل 

للطلع الذكري.

5 -  يتم حتميل الطلع الذكري اىل داخل الغرفة بوا�صطة عربات حتتوي كل عربة على 20 طبق 

يتم و�صع الطلع فيها.

6 -  جميع اجزاء عربة حمل الطلع الذكري والأطباق يتم �صنعها من احلديد املقاوم لل�صداأ 

)�صتانل�س �صتيل( مما يجعلها �صهلة احلمل والنقل.

.PLC 7 -  تتم ال�صيطرة على عمل الغرفة عن طريق اأجهزة ال�صيطرة املربجمة

8 -  ميكن ا�صتخدام هذه الغرفة في عملية جتفيف وان�صاج التمور من خالل التحكم باحلرارة 

و�صرعة الهواء.

9 -  يتم جتفيف الطلع الذكري للنخيل بدرجة حرارة 32 درجة مئوية ورطوبة ل تزيد عن 35 

%  ومبدة زمنية ل تزيد عن 72 �صاعة.)التميمي،2011(.
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 2. ��ستخال�ض حبوب �للقاح �آليًا :

اإن عملية التلقيح امليكانيكي حتتاج اإىل ا�صتخال�س حبوب اللقاح وخلطها مع املادة املالئة ويتم 

ا�صتخال�س حبوب اللقاح بو�صاطة اآلة خا�صة �صممت لهذا الغر�س حيث ثبت جناحها مقارنة 

بطرائق ال�صتخال�س التقليدية من حيث الوقت امل�صتغرق الذي يكون بالطرائق التقليدية ت�صعة 

اأ�صعاف الوقت الالزم لال�صتخال�س با�صتعمال املكنة، واإن كمية حبوب اللقاح امل�صتخل�صة من 

الطلعة الواحدة بو�صاطة مكنة ال�صتخال�س هي �صعف الكمية امل�صتخل�صة بالطريقة التقليدية. 

وتتكون الآلة من جمموعة من املحركات الكهربائية، وكما يلي:

اأوجه، ي�صتعمل لتدوير  1500 دورة بالدقيقة، وذو ثالثة  4.5 ح�صان، و�صرعته  حمرك قوته   •

اللقاح من  الهواء احلامل حلبوب  ل�صحب  بالدقيقة  – 3000 دورة   2700 ب�صرعة  املروحة 

الأ�صطوانة الدوارة اإىل ال�صايكلون.

لت�صغيل  ي�صتعمل  اأوجــه  ثالثة  وذو  بالدقيقة،  دورة   1500 و�صرعته  ح�صان،   2 قوته  حمرك   •

الهزاز الذي تو�صع فيه الطلعة الذكرية ل�صتخال�س حبوب اللقاح منها.

• حمرك ذو ترو�س قوته 0.5 ح�صان و�صرعته 1500 دورة بالدقيقة، وذو ثالثة اأوجه ي�صتعمل 

ال�صتخال�س  عملية  اأثناء  املت�صاقطة  املذكرة  الأزهــار  لغربلة  الــدوارة  الأ�صطوانة  لتدوير 

و�صحب حبوب اللقاح منها، ويدور هذا املحرك ب�صرعة 1380 دورة بالدقيقة.

اإن الق�صيب اخلارج من علبة التـــــــرو�س يـــــدور 36.6 دورة بالدقيقة، واإن احلـــــــاجة تكون اإىل 

8 – 16 دورة بالدقيقة لتدوير الأ�صطوانة،  وتتم ال�صيطرة على ذلك من خالل قطر الأ�صطوانة 

الدوارة.

Ve - )��صـــتعمل الآلة بو�صع الطلع الذكري املجفف بني فكي املا�صـــــــك املت�صـــــــل بهزاز عمودي 

بالدقيقة،  1500دورة  ب�صرعة  ح�صان   3 قوة  كهربائي  حمرك  بو�صاطة  يعمل   )tical shaker

باأ�صطوانة  مارة  الأزهــار  عن  اللقاح  حبوب  وتنف�صل  الذكري  الطلع  بهز  يقوم  الت�صغيل  وعند 

دوارة تقوم بدفع الأزهار خارج اجلهاز، حيث يعمل حمرك كهربائي ذو ترو�س لتغيري ال�صـــرعة 

)40 – 1500 دورة بالدقيقة( قوته  15 ح�صان، ونتيجة لوجود مروحة تعمل مبحرك كهربائي 

اللقاح بو�صاطة  بالدقيقة تقوم املروحة ب�صحب حبوب  1500 دورة  5.5 ح�صان وب�صرعة  قوته 

اأنابيب الأ�صطوانة الدوارة اإىل اأ�صطوانة اأخرى ذات تيار حلزوين، حيث تنخف�س �صرعة الهواء 

احلامل للحبوب داخل التيار احللزوين وتنزل تدريجيًا اإىل اأ�صفله والذي توجد في نهايته قنينة 

اأيام، ثم يعاد   10 –  7 جلمع حبوب اللقاح، ويعاد الطلع الذكري اإىل غرفة التجفيف ويرتك 
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للهزاز العمودي مرة ثانية وميكن با�صتعمال هذا اجلهاز ا�صتخال�س اللقاح من 300 – 450 

طلعة ذكرية في ال�صاعة الواحدة. 

 3. تعبئة وخزن وخلط حبوب �للقاح 
يعباأ م�صحوق حبوب اللقاح بعبوات بال�صتيكية �صعة الواحد منها ترتاوح ما بني 100 – 250غ 

)ا�صم  الذكري  اللقاح  نــوع  عن  تف�صيلية  معلومات  العلبة  على  وتو�صع  حمكم،  �صداد  ذات 
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اللقاح  وبالإمكان خزن حبوب  املالئة،  املادة  مع  ون�صبة اخللط  ال�صتعمال  ال�صنف(، وطريقة 

بعد و�صعها في العبوة على درجة  -  18ْ م ملدة عامني دون اأن تفقد حيويتها . وميكن خزنها في 

الثالجة العتيادية ملدة عام وو�صع مادة كلوريد الكال�صيوم مع العبوة للمحافظة على الرطوبة، 

وقد ا�صتعملت ن�صـــــب خلط حلبوب اللقاح واملادة املالئة كما يلي: )5، 10، 15، 20، 30، 40، 

50(% ومل تالحظ اأية فروقات معنوية في تاأثريها على ن�صبة العقد، ولكن الدرا�صات اأكدت اأن 

الن�صبة املثالية هي من 10– 15 %   حبوب لقاح  و85 – 90 %   مادة مالئة. لذا يف�صل عند 

ا�صتعمال م�صحوق حبوب اللقاح اأن يخلط مع املادة املالئة بن�صبة1حبوب اللقاح اإىل 9 من املادة 

املالئة مع مراعاة اأن يتم خلط حبوب اللقاح مع املادة املالئة قبل ال�صتعمال، بفرتة ل تزيد على 

اأ�صبوع. اإل اأن الدرا�صات اأكدت اأن ترك حبوب اللقاح مع املادة املالئة لأكرث من اأ�صبوع اإىل 4 

اأ�صابيع اأثر على حيوية حبوب اللقاح ون�صبة العقد، وي�صرتط في املادة املالئة اأن تكون متوافرة 

ل  اللقاح حتى  النوعية حلبوب  للكثافة  النوعية مقاربة  وكثافتها  الثمن  الأ�صواق ورخي�صة  في 

ترت�صب في اأنابيب امللقحات ول توؤثر على الأزهار املوؤنثة عند �صقوطها عليها، ويف�صل اأن تكون 

املادة املالئة هي الدقيق)الطحني( اأو مادة النخالة التي يجب اأن تطحن جيدًا، وكذلك ميكن 

ا�صتعمال م�صحوق بقايا الأزهار املذكرة بعد ا�صتخال�س حبوب اللقاح منها حيث اأعطت ن�صبة 

الب�صاتني،  اأمناط متباينة من  توجد  النخيل، حيث  عقد جيدة.ونظرًا لختالف طبيعة زراعة 

توجد  اأخرى  وب�صاتني  منتظمة،  غري  م�صافات  على  الأ�صجار  تكون  حيث  النظامية،  غري  منها 

فيها زراعات بينية لأ�صجار الفاكهة الأخرى، الأمر الذي يتطلب اختيار امللقحات املنا�صبة لكل 

ب�صتان، وفيما يتعلق باإي�صال حبوب اللقاح اآليًا اإىل قمة النخلة ق�صمت امللقحات اإىل ق�صمني: 

�أوًل : ملقحات ت�ستعمل بعد �لو�سول �إلى قمة �لنخلة 
حملها  ميكن  الوزن  خفيفة  احلجم  �صغرية  ملقحة  وهي  �ليابانية:  �ليدوية  �مللقحة   .1  

ب�صهولة اإىل قمة النخلة وا�صتعمالها ب�صهولة في عملية التلقيح.
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ال�صكل  ا�صطوانية  جدّا  �صغري  منفاخ  عن  عبارة  وهي  �لأمريكية:  �ليدوية  �مللقحة   .2  

الوليات  في  وا�صع  نطاق  على  ت�صتعمل  وهي  ب�صهولة،  وا�صتعمالها  حملها  ميكن  مطاطية 

املتحدة الأمريكية.

 3. اآلة تلقيح وتعفير اأ�سجار نخيل التمر: �صممت في ور�صة ق�صم املكننة الزراعية في 

 3045 الرقم  ذات  الخرتاع  برباءة  و�صجلت  واحللفي،  اإبراهيم  قبل  من  الب�صرة،  جامعة 

خفيفة  وهي   ،2002/5/2 في  النوعية  وال�صيطرة  للتقيي�س  املركزي  اجلهاز  عن  ال�صادرة 

الوزن، مكونة من خزان ومروحة ذات زعانف، ومتحكم، وحمرك كهربائي �صغري احلجم، 

يعمل بفولتية قدرها 3 فولت با�صتعمال بطاريتني �صغريتني،  وتتميز بكونها �صغرية احلجم 

خفيفة الوزن ت�صتعمل لعمليتي التلقيح والتعفير لأ�صجار النخيل، كما ميكنها التحكم بكمية 

امل�صحوق اخلارجة منها. يبلغ معدل ت�صريفها للم�صحوق 18كغ/�صاعة، وميكن با�صتعمالها 

تلقيح 16نخلة / �صاعة.
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تتكون الآلة امللقحة واملعفرة من الأجزاء التالية:

 1. �خلز�ن:

�صم،   )1013  ،562 ال�صكل وم�صمم بحجوم متلفة هي )235،  ا�صطواين  اخلزان )1(، 

اخلزان  يثبت  )�صن(  قالوو�س  اخلــزان  اأ�صفل  في  يوجد  احلاجة.  ح�صب  تغيريه  لغر�س 

بو�صاطته على غطاء املروحة كما في ال�صكل 1. واملادة امل�صنع منها اخلزان هي البال�صتيك، 

ومن اجلدول 1 ميكن ا�صتخراج وزن الآلة مبفردها اأو مع املادة املعفرة اأو امللقحة للحجوم 

الثالثة املختلفة املذكورة اأعاله.

 2. �ملحرك:

بفولتية  ويعمل  دورة / دقيقة،   1500 دوراته  املقب�س )2( وعدد  يقع داخل  املحرك )8(، 

1.5، وهما مربوطتان على  الواحدة منهما  ياأخذها من بطاريتني فولتية  3 فولت  مقدارها 

التوايل ومو�صوعتان داخل املقب�س )9(.

 

 3. �ملقب�ض:

املقب�س )9(، وهو ا�صطواين ال�صكل قطره 2.5 �صم، وطوله 10 �صم، م�صنوع من البال�صتيك، 

ونقاط   )14( الت�صغيل  ومفتاح  )املحرك(  على  يحتوي  الأول  اجلزء  جزاأين،  اإىل  وجمزئ 

التو�صيل الكهربائية )11(، اأما اجلزء الثاين فهو عبارة عن الغطاء )13(.

 4. �ملتحكم:

�صم،   3.2 اخلارجي  قطرها  املطاط  من  م�صنوعة  حلقة  عن  عبارة  هو   ،)12( املتحكم 

 ×  1 اأبعادها  3 مم وحتتوي على فتحة مربعة ال�صكل  1.8 �صم، و�صمكها  وقطرها الداخلي 

0.6 �صم. تو�صع هذه احللقة في اأ�صفل اخلزان، وهي تتحكم بكمية امل�صحوق النازلة وذلك 

بتغيري م�صاحة الفتحة من خالل تدويرها باليد.

الآلة تعمل عند ال�صغط على املفتاح )14( حيث يدور املحرك )8( ب�صرعة موؤديًا اإىل تدوير 

املروحة )4( بال�صرعة نف�صها التي يعمل بها وكذلك �صيدور اخلالط )6( مع املروحة مما يجرب 

امل�صحوق املوجود في اخلزان )1( بالنزول اإىل املروحة عرب املتحكم )12(، وبالتايل بفعل قوة 

النباتي  اإىل اجلزء  املركز متجهًا  بعيدًا عن  املروحة  امل�صحوق خارج  �صيندفع  املركزية  الطرد 
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املراد تعفيره اأو تلقيحه. مت ح�صاب زمن الت�صغيل )�صاعة( بو�صاطة �صاعة توقيت كما مت ح�صاب 

الت�صريف كالآتي:

الت�صريف )كغ / �صاعة( = كتلة امل�صحوق اخلارج )كغ(/الزمن )�صاعة(

اأما الإنتاجية فقد ح�صبت من املعادلة التالية:

الإنتاجية )نخلة / �صاعة( = عدد النخيل امللقحة او املعفرة/ الزمن )�صاعة(

ح�صبت ال�صرعة الدورانية )دورة / دقيقة( بو�صاطة جهاز قيا�س ال�صرعة خلم�صة اأزمان متلفة 

)املقيا�س الذي ي�صتعمل لقيا�س ال�صرعة الدورانية في ال�صيارات(. وقي�صت امل�صافة التي يندفع 

بها امل�صحوق بعيدًا عن الآلة وذلك من خالل قيا�صها من موقع خروج امل�صحوق من الآلة اإىل اأبعد 

الع�صوائية  القطاعات  بت�صميم  ا�صتعمال جتربة عامليه  باملرت. مت  امل�صحوق  اإليها  ي�صل  نقطة 

اأقل  الكاملة لتحليل بيانات التجربة، وكررت كل معاملة عامليه ثالث مرات وا�صتعمل اختبار 

فرق معنوي املعدل )RLSD( للمقارنة بني متو�صطات املعامالت عند م�صتوى احتمايل 0.05، 

)اجلدول رقم    21(.

اجلدول رقم21 . يو�صح وزن الآلة مبفردها ومع املادة املعفرة وامللقحة وحجم اخلزان.

حجم 

اخلزان)�صم3(

وزن الآلة )نيوتن(

مع املادة امللقحةمع املادة املعفرةمبفردها

2352.256.006.60

5625.211.0012.20

10132.919.4020.30

نظرية عمل �لآلة
ب�صرعة  املروحة  خارج  فيقذف  بزعانفها  ي�صطدم  فاإنه  املروحة  على  امل�صحوق  �صقوط  عند 

)Vhr(  مطلقة
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�لنتائج و�ملناق�سة 
  -  �ل�سرعة �لدور�نية ملروحة �لآلة 

ال�صرعة  في   )p > 0.05( معنوي  انخفا�س  اإىل  تــوؤدي  الت�صغيل  زمن  زيــادة  اأن  يالحظ   

الدورانية ملروحة الآلة في حالة التلقيح والتعفير. فعندما ازداد زمن الت�صغيل من )1 – 5( 

�صاعة اأدى اإىل انخفا�س في ال�صرعة الدورانية في حالة التلقيح والتعفير مبقدار )68 % ، 

68.5 %( وعلى التوايل، وهذا يعود اإىل انخفا�س الطاقة التي جتهزها البطاريات لالآلة مع 

الزمن وت�صبح البطاريات غري قادرة على تدوير املروحة ب�صرعة.

  -  �لت�سريف  

  اأن زيادة زمن الت�صغيل توؤدي اإىل انخفا�س معنوي )p > 0.05( في الت�صريف في حالة 

اإىل انخفا�س في  اأدى  – 5( �صاعة  التلقيح والتعفير. فعندما ازداد زمن الت�صغيل من )1 

الت�صريف في حالة التلقيح والتعفير مبقدار )44 % ، 41 % ( على التوايل، وهذا يعود اإىل 

انخفا�س ال�صرعة الدورانية ملروحة الآلة مما يوؤدي اإىل تقليل كمية امل�صحوق اخلارجة مع 

الزمن.

  -  �لإنتاجية  

الإنتاجية في حالة  انخفا�س معنوي )p > 0.05( في  اإىل  توؤدي  الت�صغيل  اإن زيادة زمن    

انخفا�س  اإىل  اأدى  �صاعة   )5  –  1( من  الت�صغيل  زمن  ازداد  فعندما  والتعفير.  التلقيح 

الإنتاجية في حالة التلقيح والتعفير مبقدار )32 %، 41 % (، وهذا يعود اإىل زيادة الزمن 

امل�صتعمل لن�صر امل�صحوق نتيجة لنخفا�س الت�صريف مع الزمن. نالحظ من ال�صكل 4 الذي 

يبني تاأثري طريقة كل من التلقيح والتعفير على الإنتاجية، اأن التلقيح والتعفير بو�صاطة الآلة 

والتعفير  التلقيح  من   ) %  35  ،% معنويًا )p > 0.05( مبقدار )38  اأعلى  اإنتاجية  اأعطى 

الزمن  تقليل  اإىل  يوؤدي  مما  الآلة  هذه  �صرعة  زيادة  اإىل  يعود  وهذا  التوايل،  على  اليدوي 

الالزم لنرث امل�صحوق.

  -  �مل�سافة �لتي يندفع بها �مل�سحوق بعيدً� عن �لآلة  

 p >( التلقيح والتعفير معنويًا    قلَّت امل�صافة التي يندفع بها امل�صحوق عن الآلة في حالة 

0.05( مع زيادة زمن الت�صغيل، فعندما ازداد زمن الت�صغيل من )1  - 5( �صاعة اأدى اإىل 
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تقليل امل�صافة التي يندفع اإليها امل�صحوق بعيدًا عن الآلة مبقدار )56 % ، 68 % (. وهذا يعود 

الزمن  مع  الدورانية  �صرعتها  لنخفا�س  نتيجة  للمروحة  املركزي  الطرد  قوة  تناق�س  اإىل 

اإليها امل�صحوق بعيدًا  ب�صبب ا�صتهالك البطاريات مما يوؤدي اإىل تقليل امل�صافة التي يندفع 

عن الآلة.

 

مميز�ت �لآلة
 1 -  خفيفة الوزن، حتمل بيد واحدة فقط ول حتتاج اإىل جهد ع�صلي.

 2 -  اإنتاجيتها عالية و�صريعة العمل.

 3 -  اإمكانية تغيري اخلزان ب�صهولة لأنه يت�صل مع غطاء املروحة بو�صاطة لولب )�صن( اإذا ما 

اأريد و�صع خزان ذو �صعة اأكرب اأو اأ�صغر.

 4 -  ميكن التحكم بكمية امل�صحوق اخلارجة ب�صهولة بو�صاطة املتحكم.

 5 -  ميكن ت�صنيعها باأحجام متلفة وح�صب احلاجة.

 6 -  تعتمد في عملها على قوة الطرد املركزي.

 7 -  ت�صتعمل كمعفرة وملقحة للنخيل.

ثانيًا: ملقحات ت�ستعمل من �لأر�ض
اإن اأول ملقحة يدوية اآلية )Pollinator( ا�صتندت اإىل فكرة نفخ حبوب اللقاح باجتاه الطلعات 

تتكون من  ب�صيطة،  امللقحة  الأر�ــس. وهذه  اأنبوب ومن  النخلة عرب  راأ�س  املتفتحة في  الأنثوية 

الطماطم  تعبئة معجون  في  امل�صتعملة  كتلك  علبة زجاجية �صغرية ذات غطاء معدين حمكم 

وطويل  رفيع  نحا�صي  اأنبوب  املعدين  غطائها  ويخرتق  واحــدًا،  لرتًا  حجمها  يبلغ  )البندورة(، 

اأنبوب من  20 قدم، وميتد هذا الأنبوب النحا�صي على طول  8/1 اأجن وطوله  قطره الداخلي  

الأملنيوم قطره اأجن واحد وطوله 25 قدم حامل لالأنبوب النحا�صي الذي ينتهي عند راأ�س النخلة 

ويربط معه ب�صريط ل�صق وتربط العلبة الزجاجية املحتوية على م�صحوق حبوب اللقاح باأ�صفل 

اأجن   2/1 الداخل  من  قطره  قعرها  حتى  ميتد  اآخر  نحا�صي  اأنبوب  غطاءها  ويخرتق  احلامل 

وطوله 6 اأجنات، وطرفه مثني بزاوية قائمة بعيدًا عن احلامل ويت�صل به اأنبوب مطاطي قطره 

2/1 اأجن وطوله 4 اأقدام، وتلحم الأنابيب النحا�صية ب�صكٍل جيد وحمكم بغطاء العلبة ملنع ت�صرب 

الهواء، وعند نفخ الهواء بالفم من نهاية الأنبوب املطاطي اإىل داخل العلبة الزجاجية املحتوية 

 8/1 الرفيع )قطره  النحا�صي  الأنبوب  ينطلق داخل  ب�صكل �صباب  تتطاير  اللقاح  على حبوب 
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من  واأمكن  املتفتحة.  الأنثوية  الطلعة  �صماريخ  فوق  نهايته  من  ويتطاير  النخلة  قمة  اإىل  اأجن( 

خالل هذه الطريقة تلقيح ب�صتان م�صاحته 8000 م2 خالل �صاعة ون�صف، بينما عند ا�صتعمال 

اأو  النخلة  ت�صلق  اإىل  احلاجة  عدم  اإىل  اإ�صافة  يومني،  ت�صتغرق  العملية  فاإن  اليدوي  التلقيح 

ا�صتعمال ال�صلم للو�صول اإىل قمتها، وكما في املخطط التايل:

معدات  وت�صنيع  ت�صميم  من  الباحثون  متكن  امللقحة،  لهذه  الب�صيطة  الأ�ص�س  اإىل  وا�صتنادًا 

متلفة لتلقيح النخيل من الأر�س، وهي:

 1. ملقحة حو�لة  
    وهي �صهلة ال�صتعمال ب�صيطة الرتكيب، وميكنها تلقيح النخيل املزدحم وغري املنتظم، وميكن 

ا�صتعمالها في تلقيح نخيل ي�صل ارتفاعه اإىل اأكرث من ثمانية اأمتار. وتتكون هذه امللقحة من 

منفاخ �صغري مطاطي يعمل بو�صاطة �صاغط يعمل بو�صاطة جذبه بحبل، ويعود اإىل و�صعه الأول 

عن طريق زنربك )ناب�س( وحممولة على اأنبوب اأملنيوم خفيف في عدة و�صالت متداخلة حتى 

ميكن زيادة ارتفاعه للو�صول اإىل الأزهار املوؤنثة، وميكن لهذه امللقحة تلقيح 45 نخلة / �صاعة.
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 2. ملقحة عمر
ومتتاز بخفة وزنها و�صهولة ا�صتعمالها، وميكن تلقيح النخيل بو�صاطتها حتى ارتفاع 10م، وتتكون 

هذه امللقحة من اأنبوب اأملينومي مربوط ب�صكل تل�صكوبي يوجد في قاعدته منفاخ مطاطي وفي 

نهايته اأ�صطوانة األومنيوم يت�صل من جانبها اأنبوب �صغري خلروج حبوب اللقاح. 
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3. �آلة تلقيح يدوية 
الأر�س  من  للتلقيح  ت�صتعمل  يدوية  نخيل  ملقحة  بت�صنيع   )1981( واآخــرون   Chaudhri قام 

تتكون من:

اللقاح املجففة مفتوح من اجلهتني  500 غ تو�صع به حبوب  ب�صعة  خزان بال�صتيكي )وعاء(   •

العليا وال�صفلى.

• فوهة معدنية بطول 5 �صم، وقطر 10مم مع �صامولتني )nutes( مثبتني على الفتحة القاعدية 

للخزان.

في  م�صتعمل  هو  ملا  م�صابه  �صغري  منفاخ  مع  مم   10 وقطر  �صم،   40 بطول  مطاطي  اأنبوب   •

املخابر الكيمياوية اأو ال�صتعمالت الطبية، الأنبوب املطاطي واملنفاخ مثبتان على فوهة بارزة 

للقاعدة ال�صفلى.

• �صدادة من الفلني اأو املطاط اأو البال�صتيك تو�صع فوق نهاية الفتحة العليا والتي يخرج منها 

اأنبوب نحا�صي بطول 10 �صم، وقطر 10 مم.

• اأنبوب بال�صتيكي بقطر 10مم، وطول يرتاوح ما بني 7 – 8 م ومبا يتنا�صب مع ارتفاع النخلة. 

نبات  ا�صتعمال  وميكن  �صم   2.5 بقطر  الأملنيوم  من  اأنبوب  في  البال�صتيكي  الأنبوب  يدخل 

الق�صب بدًل من الأملنيوم. 

وعند ال�صتعمال تو�صع حبوب اللقاح في اخلزان البال�صتيكي بعد اإزالة ال�صدادة العليا. وتوجه 

على  بال�صغط  نفخات    4 –  3 الأنثوية، وجترى  الأزهــار  منطقة  نحو  لالأنبوب  العليا  النهاية 

املنفاخ لدفع حبوب اللقاح اإىل منطقة الأزهار. هذه الآلة �صهلة ال�صتعمال، وقليلة التكاليف، ول 

حتتاج اإىل �صعود النخلة، كما اأنها حتافظ على حبوب اللقاح، كما في ال�صكل التايل:
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4. ملقحة نخيل ب�سرة )1(
    وقام ال�صكرجي )1986( بت�صميم ملقحة نخيل )ب�صرة1(، �صجلت برباءة الخرتاع ال�صادرة 

من اجلهاز املركزي للتقيي�س وال�صيطرة النوعية برقم 1834 في 1986/3/16. وفكرة امللقحة 

هي اإحداث اهتزاز في قاعدة علبة مثقبة ممتلئة بحبوب اللقاح. ونتيجة لهذا الهتزاز، تنزل 

حبوب اللقاح بفعل اجلاذبية على الأزهار الأنثوية. 

توليد الهتزاز بو�صاطة مغنطة ق�صيب وقطع املغنطة عنه في فرتات متقاربة، وتتم      ويتم 

الكهربائية عن  الدائرة  تيار كهربائي في ملف، وتقطع املغنطة بقطع  اإمرار  املغنطة بو�صاطة 

هذا امللف. امللف وعلبة حبوب اللقاح وامللحقات الأخرى للجهاز حتمل على ذراع تو�صيل جموف 

طوله ي�صل اإىل 8 اأمتار، اأما م�صدر القدرة الكهربائية فهي بطاريات جافة )1.5( فولت عددها 

8 اأو 16 تو�صع في داخل ذراع التو�صيل عند نهايته ال�صفلى، ويتم تو�صيل التيار الكهربائي اإىل 

امللقحة عن طريق �صلك يت�صل مبفتاح في متناول اليد.

مكونات �لآلة وطريقة �لعمل 
تتكون امللقحة من علبة حلبوب اللقاح )2( متالأ من فوهتها )1( بخليط حبوب اللقاح والدقيق 

اجلاف اأو بودرة التلك التي متتاز ب�صغر جزيئاتها وان�صيابيتها العالية ورخ�س ثمنها. قاعدة 

علبة حبوب اللقاح مكونة من قاعدتني، العليا قاعدة ثابتة ومثقبة بثقوب طولية )16( وال�صفلى 

اأفقية  حركة  ال�صفلية  القاعدة  تتحرك  عندما   ،)15( دائرية  بثقوب  مثقبة  متحركة  قاعدة 

الرتددية  احلركة  بفعل  فاإنه  والعلوية  ال�صفلية  القاعدتني  ثقوب  وتتقابل  معني  ب�صوط  ترددية 

للقاعدة ال�صفلية تنزل حبوب اللقاح اإىل الأ�صفل مبقدار معني يعتمد على حجم الثقوب وطول 

ال�صفلي، على �صرعة احلركة الرتددية وكذلك مقدار امل�صاحة  �صوط احلركة الرتددية للجزء 

املتقابلة لثقوب كال القاعدتني.

ليبلغ  اللقاح  التحكم مبعدل نزول حبوب  التحكم بها، وبالتايل ميكن  العوامل ميكن  وكل هذه 

يتم احل�صول عليها عن طريق  ال�صفلية  للقاعدة  واملنا�صب. احلركة الرتددية  املعدل املطلوب 

ربطها بق�صيب ترددي )6( ويربط بالطرف الآخر لهذا الق�صيب جزء معدين داخل جتويف 

بكرة امللف )5( طول هذا الق�صيب ميكن تق�صريه اأو تطويله ب�صامولة )7(، بكرة امللف )5( 

على  يكون  وهذا   )4( اجلزء  مغنطة  على  يعمل  مغناطي�صي  جمال  لإحــداث  ملف  حولها  يلف 

�صكل برغي )nuets( بحيث ميكن اإدخاله في جتويف بكرة امللف مبقادير معينة. عند امداد 
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امللف بتيار كهربائي يتمغنط اجلزء )4(، وهذا يعمل على �صحب الق�صيب )6( وبعده القاعدة 

 )10( التالم�س  �صفائح  عن   )11( املعدنية  احللقة  تبتعد  الأثناء  هذه  وفي   )15( املتحركة 

فتقفل الدائرة ويقف �صريان التيار الكهربائي في امللف ويفقد اجلزء )4( مغناطي�صيته ويرجع 

الق�صيب )6( ومعه القاعدة املتحركة اإىل و�صعهما الأويل بفعل الناب�س )12( حيث يتم تو�صيل 

طرفي التالم�س )10(، وتو�صل الدائرة الكهربائية مرة اأخرى وهكذا يتواىل التو�صيل والقطع 

اأحد اأطراف �صلك امللف يتم تو�صيله بج�صم  والذي ينتج عن حركة ترددية للقاعدة ال�صفلى. 

علبة امللف )3( وهذه مت�صلة بالطرف ال�صالب للبطارية، والطرف الآخر ل�صلك امللف )13( 

ت�صغيل  مفتاح  عرب  للبطارية  املوجب  والطرف  الأخرى  التالم�س  �صفائح  باإحدى  تو�صيله  يتم 

)18( يربط مفتاح الت�صغيل هذا على ذراع التو�صيل، حيث يكون في متناول اليد، يتم ت�صغيل 

من  جمموعة  هو  الكهربائية  القدرة  م�صدر  اإن  املفتاح.  هذا  بو�صاطة  وايقافها  امللقحة  هذه 

وتو�صع داخل ذراع  فولت   12 لتعطي  التوايل  تربط على  فولت )20(   1.5 البطاريات اجلافة 

التو�صيل )17( وميكن ا�صتعمال بطارية �صائلة �صغرية )12 فولت( حتمل مع امللقحة. في حالة 

�صيارة،  اأو  �صاحبة  اأو  رافعة  من  امللقحة  هذه  ا�صتعمال  وعند  اجلافة،  البطاريات  توافر  عدم 

فيمكن ا�صتعمال بطارية الرافعة اأو ال�صاحبة للح�صول على القدرة الكهربائية.

ذراع التو�صيل يكون بطول 8 مرت، ويف�صل اأن ي�صنع من الأملنيوم، وقطر جتويفه يجب اأن ينا�صب 

و�صع البطاريات اجلافة بداخله. يف�صل ا�صتعمال البال�صتيك في ت�صنيع اأجزاء امللقحة كلما 

كان ذلك منا�صبًا وممكنًا، الناب�س اللولبي )12( ميكن اختباره بطريقة التجربة بحيث يوؤدي 

عمله ب�صكٍل يعطيه قوة ترجيح تكفي لرجاع الق�صيب الرتددي، وميكن تعديل معدل نزول حبوب 

اللقاح باأجزاء التنظيم في الأجزاء التالية:

  -  اجلزء املمغنط )4(.

  -  �صامولة التق�صري، اأو التطويل )6(.

  -  و�صع �صفائح التالم�س )10(.

  -  قوة الناب�س اللولبي )12(.

  -  قطر ثقوب القاعدة املتحركة )15(.

  -  مو�صع ثقوب القاعدة املتحركة )16(.

  -  مو�صع دليل حركة الق�صيب )9(.



الفصل الخامس | تلقيح نخلة التمر 138

5. ملقحة �لنهرين 
برباءة  �صجلت  النهرين  ملقحة  با�صم  اأر�صية  نخيل  ملقحة  بت�صميم  واآخــرون  اإبراهيم  قام 

وال�صيطرة  للتقيي�س  املركزي  اجلهاز  من  ال�صادرة   1985/12/19 في   1814 رقم  الخرتاع 

النوعية.

مميز�ت �لآلة
 1. متتلك قوة كافية لإي�صال حبوب اللقاح اإىل ارتفاع )8( مرت وباأقل جهد يدوي ممكن.

 2. ميكن ا�صتخدامها في ب�صاتني النخيل كافة على اختالف طرائق زراعتها.

 3. ال�صيطرة والتحكم بكمية حبوب اللقاح امل�صافة مما يقلل ن�صبة الفقد اإىل اأقل حد ممكن.

ولتحقيق هذه املميزات �صممت امللقحة الأر�صية باملوا�صفات الآتية:

 1. مكنة تعمل بالكازولني تقوم بتجهيز �صاغط الهواء بقوة �صغط كافية.

 2. الآلة باأق�صامها كافة حممولة على عربة �صغرية ذات دولبني ت�صحب يدويًا.

 3. نظام حتكم ي�صيطر على كمية اللقاح.
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�ملو�د وطر�ئق �لعمل
 1. ت�سميم و�إن�ساء �مللقحة

املكونات الأ�صا�صية مللقحة النهرين، وهي �صاغط هواء نوع Vapromatie موديل V 1720  قادرة 

10 بار ولتوفير ذلك مت ا�صتعمال مكنة تعمل بالكازولني  اأعلى �صغط هواء مقداره  اإنتاج  على 

ذات قوة قدرها 3.5 ح�صان نوع هوندا موديل G150، املاكنة و�صاغط الهواء مرتبطان بو�صاطة 

اأمان مثبت على  V، و�صمام  واأحزمة على �صكل  الأملنيوم مع قاعدتني  بكرات )Pulleys( من 

خزان �صاغط الهواء لتنظيم �صغط الهواء وتخفيف الهواء الزائد.

املكنة و�صاغط الهواء حممولني على عربة �صغرية ذات دولبني ت�صحب يدويًا اأن�صئت خ�صي�صًا 

لهذا الغر�س. وهي ذات هيكل حديدي طولها 1.1 مرت وعر�صها 0.7 مرت، ودواليب العربة من 

املطاط ال�صلد لال�صتعمال في الآلت الزراعية، وكما في ال�صكل 5.

ال�صكل 5. املكنة و�صاغط الهواء.

اإن نظام ال�صيطرة على حبوب اللقاح مبني في ال�صكل 6، ومكون من خزان بال�صتيكي �صعة 500 

مل، يو�صع فيه خليط حبوب اللقاح واملادة املالئة، مرتبط مبثبت و�صمام ال�صيطرة على جتهيز 

الهواء. عند ال�صغط على ال�صمام يندفع الهواء من خالل فتحة في املثبت اإىل اأنبوب وهذا يولد 

�صغط يدفع بقوة خليط اللقاح من خالل اأنبوب نحا�صي �صغري مع تدفق الهواء. وعندما يغلق 
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�صمام جتهيز الهواء يتوقف تدفق الهواء م�صببًا نهاية فورية لإ�صافة حبوب اللقاح.

اأنبوبان من الأملنيوم بطول كلي 2 مرت يثبتان �صوية مبثبت خا�س،  وي�صتعمالن لنقل خليط اللقاح 

لتوجيه حبوب  والآخر  العربة  ل�صحب  اأحدهما  م�صغلني  اإىل  الآلة  الأزهــار. حتتاج  منطقة  اإىل 

اللقاح من خالل الأنبوب اإىل منطقة الأزهار.

ال�صكل 6. نظام ال�صيطرة على حبوب اللقاح.

 2. �لتقومي �حلقلي لالآلة
اأبحاث النخيل في الزعفرانية خالل مو�صم التلقيح في  مت الختبار احلقلي لالآلة في حمطة 

العام 1988، حيث اختريت 40 �صجرة نخيل من ال�صنف الزهدي يبلغ طول النخلة الواحدة 8 

مرت. تلقح كل �صجرة مرة واحدة اأ�صبوعيًا خالل مو�صم التلقيح وملدة 5 اأ�صابيع، وخليط اللقاح 

مكون من 10 %  حبوب لقاح و 90 %  من الطحني.

 وا�صتعملت املعامالت الآتية لإجراء احل�صابات، لتحديد كفاءة الآلة و�صعتها وقدرتها التلقيحية، 

وكما يلي:

C = N / )T1 + T2 + T3 +T4 (............................ 1

         C: ال�صعة احلقلية )عدد الأ�صجار امللقحة بال�صاعة(. 

 N: عدد الأ�صجار امللقحة.  
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 T1: الوقت الفعلي امل�صتغرق في التلقيح. 

 T2: الوقت امل�صتغرق في حت�صري وجتهيز وملء الآلة. 

 T3: الوقت امل�صتغرق في نقل الآلة بني الأ�صجار. 

 T4: الوقت الفعلي امل�صتخدم. 

وت�صمن برنامج الختبار قيا�س كمية غبار اللقاح امل�صتعملة والوقود امل�صتهلك في ت�صغيل املكنة.

 3. تقدير كلفة �لتلقيح
لتقدير كلفة التلقيح للنخلة الواحدة، يجب تقدير كلفة ت�صغيل املكنة وهذا يت�صمن ال�صيانة، 

والوقود، والزيت والعمل، وقد مت ح�صابها من املعادلت الآتية:

Depreciation أ -  ��ستهالك �لآلة�

.......................... 2        

V
D =

Lh

D: )كلفة ال�صتهالك )دينار عراقي / �صاعة                

V : )القيمة الأولية لالآلة )دينار                    

L : )عمر ا�صتعمال الآلة )�صنة                    

h : ال�صتعمال املو�صمي لالآلة                    

)Interest on investment( ب -  فائدة ��ستثمار �لآلة
يح�صب معدل كلفة ا�صتثمار الآلة بال�صاعة كما يلي:

........................... 3        

i
×

V
I = h2

I : )كلفة الفائدة )دينار / �صاعة                                             

 i: ) % ( ن�صبة الفائدة                                                  

ولكون ن�صبة الفائدة في العراق 6 %  �صتكون املعادلة اأعاله 

 I = 0.03 V/h.........................  4         
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)Housing( جـ -  �لإيو�ء        

%  من القيمة الأولية. و�صتكون كلفة الإيواء   1          معدل كلفة الإيــواء ال�صنوي لالآلة ميثل 

لل�صاعة:

H = 0.01 V/h .............................. 5         

 H : )كلفة الإيواء )دينار / �صاعة                       

         ولطبيعة هذه الآلة فلي�صت هناك تكاليف اأو �صريبة على التاأمني.

)Repair and and maintenance( د -  �لإ�سالح و�ل�سيانة         

         حتتاج الآلة اإىل �صيانة دورية وتقدر بـ 10 %  من القيمة الأولية وح�صبت باملعادلة:

 R = 0.01 V/h ………………………….. 6         

   R :)قيمة الإ�صالح وال�صيانة )دينار / �صاعة                   

) Fuel and oil( هـ -  �لوقود و�لزيت         

الوقود    امل�صتهلكة ب�صعر  الوقود  بال�صاعة من خالل �صرب كمية  امل�صتهلك  الوقود  ح�صبت قيمة 

)0.09 لرت /دينار( وكلفة الزيت قدرت بـ 15 %  من قيمة كلفة الوقود، وتكون املعادلة:

F&o = 0.09 f + 0.15 )0.09 f( = 0.1035 f ................................. 7

 F&o =)كلفة الوقود والزيت )دينار / �صاعة           

  F :)ا�صتهالك الوقود )دينار / �صاعة                

) Labor( و -  �لعمل         

اليوم،  خالل  فعلية  عمل  �صاعات  ول�صبع  عراقية  دنانري  بخم�صة  يوميًا  الآلة  عمل  كلفة  قدرت 

الآلة  ت�صغيل  كلفة  اإن  �صاعة.   / دينار   1.428 لتكون  العمل  كلفة  قدرت  للنظام  وللم�صغلني 

بال�صاعة تكون ح�صب املعادلة:

0.1035f+ 1.428 = 
V

+ 0.10
V

0.01
V+ 0.03V

T.O.C =
hhhLH

..........................   8+ 1.428+ 0.1035 f  + 0.14 (
I

)
V

=
Lh
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:T.O.C )كلفة الت�صغيل الكلية )دينار / �صاعة            

اإن كلفة تلقيح النخلة الواحدة حت�صب بتق�صيم كلفة الت�صغيل الكلية م�صروبًا × 5 )عدد مرات 

التلقيح خالل املو�صم( وكما يلي:

+ 0.14 [ + 0.1035 f + 1.248 (

I
]

V
)

5
=

T.O.C
P.C = 5. LhCC

 P.C :)كلفة التلقيح )دينار / نخلة                      

اإن القيمة الأولية للمكنة هي 350 دينار عراقي، وهي متثل ال�صعر لالآلة الواحدة عند اإنتاجها 

بكمية اقت�صادية دفعة واحدة.

اإن ال�صتعمال ال�صنوي لالآلة )h( قدر تبعًا للوقت امل�صتعمل في عملية التلقيح 7 �صاعات يوميًا، 

وبذا يكون ال�صتعمال ال�صنوي لالآلة 210 �صاعة / �صنة، وان العمر املقرتح لالآلة )L( هو 5 

ا�صتعمالها  العتبار  بعني  اآخذين  نف�صها  املكائن  مع  املتعاملني  تنبوؤ اخلرباء  �صنوات ح�صب 

ال�صنوي.

ال�صعة احلقلية للمكنة )C(، وا�صتهالك الوقود )f( مت التو�صل اإليها من نتائج الختبار احلقلي.

�لنتائج و�ملناق�سة
نتائج الختبارات احلقلية مبينة في اجلدول   التايل وكل قراءة متثل متو�صط خم�صة مكررات. 

 

عدد 

الأ�صجار

الوقت الكلي 

للعمل )دقيقة(

T1
دقيقة

T2
دقيقة

T3
دقيقة

T4
دقيقة

كمية حبوب 

اللقاح

غ/ �صجرة

ا�صتهالك الوقود

لرت / �صاعة

402710.5311.520.61.1

T1 : الوقت الفعلي للتلقيح                             

T2 : وقت جتهيز و ملء حاوية اللقاح                                  

T3 : وقت نقل الآلة بني الأ�صجار وال�صفوف                                  

T4 : وقت الت�صغيل ال�صائع                                 

 1 -  التلقيح الفعلي

ميثل وقت التلقيح الفعلي للحقل الكامل كفاءة عمل الآلة حقليًا. وتعترب ملقحة النهرين ذات 

كفاءة حقلية عالية )39 % ( عند املقارنة مع امللقحات الأخرى التي ترتاوح كفاءتها ما بني 
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. % 27 – 18

 2 -  جتهيز و�صبط و ملء حاوية حبوب اللقاح 

النهرين  مللقحة  اللقاح  حبوب  حاوية  ومــلء  و�صبط  جتهيز  في  امل�صتعمل  الوقت  ن�صبة  اإن 

منخف�صة مبقدار 11 %  مقارنة بامللقحات الأخرى )22 – 42 % (. وهذا يدل على كفاءتها 

وانخفا�س وقت حت�صريها.

مقارنة  �صجرة(  غ/   0.6( اللقاح  ملــادة  منخف�س  ا�صتهالك  ذات  النهرين  ملقحة  تعترب 

بامللقحات الأخرى مثل بابل وحمورابي التي ت�صتنزف من مادة اللقاح 3 غ/ �صجرة و 1 غ/

�صجرة على التوايل. وهذا يثبت كفاءتها في اإ�صافة مادة اللقاح.

 3 -  النتقال بني الأ�صجار وحول ال�صفوف

وهذا ميثل الوقت امل�صتهلك في نقل الآلة مقارنة بامللقحات التي حتمل يدويًا اأو ت�صحب يدويًا، 

حيث يبلغ 43 %  من الوقت الذي ت�صتغرقه ملقحة حمورابي اأو حوالة.

 4 -  وقت الت�صغيل ال�صائع

يبلغ الوقت ال�صائع في ت�صغيل املكنة 7 %  من الوقت احلقلي الكلي. اإن ال�صعة احلقلية مللقحة 

النهرين ح�صبت با�صتعمال املعادلة )1( وكانت 89 �صجرة / �صاعة. وهذا م�صتوى عاٍل مقارنة 

بامللقحات الأخرى التي ترتاوح كفاءتها احلقلية ما بني 43 – 63 �صجرة / �صاعة.

نتائج ح�صاب كلفة التلقيح مبينة في اجلدول رقم18، حيث يظهر اأن كلفة العمل هي الأعلى 

ومتثل 68 %  من كلفة الت�صغيل الكلية. وكلفة ا�صتهالك الآلة متثل 16 % . اإن كلفة التلقيح 

با�صتعمال ملقحة النهرين ح�صبت با�صتعمال املعادلة )9(، وبلغت 0.118 دينار / �صجرة. 

اجلدول رقم22 نتائج ح�صاب كلفة التلقيح.

القيمةالبند

0.333  دينار / �صاعةكلفة ال�صتهالك
0.050  دينار / �صاعةكلفة ال�صتثمار

0.017  دينار / �صاعةكلفة الإيواء
0.167  دينار / �صاعةكلفة ال�صيانة والإ�صالح

0.114  دينار / �صاعةكلفة الوقود والزيت
4.428  دينار / �صاعةكلفة العمل
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2.109  دينار / �صاعةاإجمايل كلفة الت�صغيل
0.118  دينار / �صجرةكلفة التلقيح

اإن عملية تبني التلقيح امليكانيكي كنظام يحل حمل التلقيح اليدوي ت�صتند اإىل تاأثريها في زيادة 

عدد الأ�صجار امللقحة في املو�صم وتقليل احتياجات العمل وكلفة التلقيح بالإ�صافة اإىل مالئمتها 

لطرائق زراعة النخيل.

عدد الأ�سجار امللقحة في املو�سم
للتلقيح  الفعلي  الوقت  تلقيحها في املو�صم ميكن حتديدها ب�صرب  التي يتم  الأ�صجار  اإن عدد 

مرات  عدد  على  مق�صومًا  �صجرة/�صاعة(،   89( لالآلة  احلقلية  بال�صعة  �صاعة/�صنة(   210(

التلقيح في املو�صم )5 مرات/�صنة(. وهنا، �صيظهر لدينا اأعلى عدد لالأ�صجار ميكن اأن تلقحها 

ملقحة النهرين ويكون 3700 نخلة، مقارنة بالتلقيح اليدوي الذي يبلغ 750 نخلة/مو�صم. وهو 

اأعلى مقارنة بامللقحات بابل وحوالة وحمورابي حيث يبلغ العدد 1200،  و2200، و2650 نخلة/

مو�صم على التوايل.

متطلبات �لعمل
اإن الأثر الأ�صا�صي للتلقيح امليكانيكي على متطلبات العمل ميكن حتديده مبقارنة متطلبات العمل 

تلقيح  يحتاج  بينما  210 رجل/�صاعة  يحتاج  يدويًا حيث  تلقح  التي  الأ�صجار  من  نف�صه  للعدد 

العدد نف�صه مبلقحة النهرين يكون بق�صمة 750 �صجرة على ال�صعة احلقلية 89 �صجرة/�صاعة، 

والوقت امل�صتغرق للتلقيح مرة واحدة هو 8.4 �صاعة وخلم�س مرات خالل املو�صم ومل�صغلني اثنني 

%  من متطلبات العمل   60 84 رجل/�صاعة، وهذا ميثل خف�س  للنظام تكون متطلبات العمل 

  %  43 و   17 با�صتعمالها  العمل  يكون خف�س متطلبات  التي  بابل وحمورابي  ومقارنة مبلقحتي 

على التوايل.

كلفة �لتلقيح
 0.118 1.5 دينار/نخلة خالل املو�صم، بينما تبلغ الكلفة  تبلغ كلفة تلقيح النخلة مرتني يدويًا 

دينار/نخلة با�صتعمال ملقحة النهرين، وهذا ميثل 8 %  من كلفة التلقيح اليدوي.
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�ملالئمة لزر�عة �لنخيل
ملقحة النخيل النهرين تالئم ب�صاتني النخيل على متلف طرائق زراعتها، وت�صل اإىل اأ�صجار 

الفايرب كال�س  الوزن م�صنوعة من  اأنابيب خفيفة  اأمتار، وذلك من خالل   8 ارتفاعها    يبلغ 

.)Fiber - glass(

�ل�ستنتاجات
 1( اإن ت�صميم وتطوير ملقحة النهرين اأثبت كفاءته وجناحه في تلقيح اأ�صجار نخيل التمر.

8 مرت، وميكن ال�صيطرة على ن�صبة  2( ميكن اأن يو�صل هذا النظام خليط اللقاح اإىل ارتفاع   

التلقيح.

 3( اأثبتت نتائج الختبار احلقلي مللقحة النهرين كفاءة هذه امللقحة مقارنة بامللقحات اخلرى.

%  في   390 4( ميكن تبني هذه امللقحة كبديل عن التلقيح اليدوي حيث حتقق زيادة بن�صبة   

عدد الأ�صجار امللقحة، وتخف�س كلفة العمل بن�صبة 60 % ، وكلفة التلقيح متثل 8 %  من كلفة 

التلقيح اليدوي.

العقد  ن�صبة  على  املختلفة  امللقحات  ا�صتعمال  تاأثري  بدرا�صة   )1987( واآخــرون  غالب  وقــام 

واحلا�صل ل�صنفي ال�صاير واحلالوي في منطقة الب�صرة وملدة مو�صمني متتاليني. 

في �ملو�سم �لأول ��ستعملت �مللقحات 
حوالة. • ملقحة 
خالد. • ملقحة 

والتي تتكون من اأ�صطوانة �صغط تت�صل بحاوية خللط حبوب اللقاح واأنبوب اأملنيوم بطول 8 م، 

تعتمد في ت�صغيلها على توليد ال�صغط داخل الأ�صطوانة يدويًا، ويكرر العمل عند نفاد ال�صغط.

الأمريكية: • امللحقة 
وتتكون من حمرك قوة 4 ح�صان مع حاوية للتعفير يو�صع بها خليط حبوب اللقاح وترتبط 

باأنبوب اأملونيوم ي�صل ارتفاعه 8 م، حتمل على الظهر وحتتاج اإىل قوة بدنية لإجراء عملية 

التلقيح.

الإ�صكندرية • ملقحة 
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وفي �ملو�سم �لثاين ��ستعملت �مللقحات 
• حوالة.

• حمورابي.
4 ح�صان ومنفاخ هوائي مربوط على عربة ذات عجلتني وهي  قوة  تتكون من حمرك �صغري 

�صريعة، و�صهلة ال�صتعمال.

اليدوية. اليابانية  • امللقحة 
بابل. • ملقحة 

�صممت التجربة بالقطاعات الع�صوائية الكاملة، وكررت عملية التلقيح يدويًا ثالث مرات واآليًا 

الأول كما في  نتائج املو�صم  الغنامي الأخ�صر.  وكانت  4 مرات خالل املو�صم، وا�صتعمل لقاح 

اجلدول رقم23.

اجلدول رقم23 تاأثري طريقة التلقيح ونوع امللقحة على ن�صبة العقد ووزن الثمرة وحا�صل النخلة.

املعاملة

ال�صنف

احلالويال�صاير

ن�صبة 

العقد

وزن 

الثمرة)غ(
احلا�صل )كغ(

ن�صبة 

العقد

وزن 

الثمرة)غ(

احلا�صل 

)كغ(

72.37.124.981.65.3527.27تلقيح يدوي
74.94.12583.55.627.6ملقحة حوالة
49.44.32463.65.226.84ملقحة خالد

71.94.124.380.85.3926.56امللقحة الأمريكية
82.54.726.286.56.228.31ملقحة الإ�صكندرية

L.S.D7.81.11.55.20.51.2

وكانت نتائج املو�صم الثاين كما في اجلدول رقم24.
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اجلدول رقم24 تاأثري طريقة التلقيح ونوع امللقحة على ن�صبة العقد ووزن الثمرة وحا�صل 

النخلة.

املعاملة

ال�صنف

احلالويال�صاير

ن�صبة العقد
وزن 

الثمرة)غ(

احلا�صل 

)كغ(
ن�صبة العقد

وزن 

الثمرة)غ(

احلا�صل 

)كغ(

52.26.725.481.68.229.8تلقيح يدوي
59.96.525.483.57.930.9ملقحة حوالة

61.957.226.386.58.430.4ملقحة بابل
52.076.526.079.37.931.9امللقحة حمورابي
52.166.5324.375.58.430.9امللقحة اليابانية

L.S.D4.30.350.44.50.380.6

اليدوي،  التلقيح  عن  التعوي�س  في  واإمكانيتها  امللقحات،  فعالية  تت�صح  املو�صمني  نتائج  ومن 

وكفاءتها في اإي�صال حبوب اللقاح بكميات كافية اإىل ميا�صم الأزهار الأنثوية. وب�صكٍل عام، كان 

ال�صتنتاج:

 1( عدم �صالحية ملقحة خالد وامللقحة الأمريكية لعدم اإعطائهما �صفات ثمرية جيدة، اإ�صافة 

اإىل حاجتهما اإىل جهد ع�صلي.

 2( اإن ب�صاتني الب�صرة تتميز بالري عن طريق املد واجلذر ووجود قنوات الري ب�صكٍل مت�صابك، 

وبالتايل ميكن ا�صتعمال ملقحتي حوالة وحمورابي فيها.

النخيل  تلقيح  في  امل�صتعملة  لالأنظمة  احلقلي  الأداء  تقومي  عند   )1987( اإبراهيم  واأ�صار 

ميكانيكيًا والتي طبقت في حمطة اأبحاث النخيل في الزعفرانية خالل مو�صم التلقيح، حيث مت 

اختيار �صفين من اأ�صجار نخيل من �صنف الزهدي بارتفاع 6 – 8 م، مزروعة على م�صافة 8 

× 8 م، ويحتوي ال�صف الواحد على 12 �صجرة واحلقل خايل من الزراعات البينية مما ي�صهل 
دخول املكائن حيث ا�صتعملت امللقحات التالية:

Ladders 1. امللقحة اليدوية اليابانية 

حيث مت ال�صعود اإىل راأ�س النخلة با�صتعمال املرقاة، ثم اإي�صال حبوب اللقاح اإىل الأزهار 

املوؤنثة با�صتعمال  هذه امللقحة.
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 2. ا�صتعمال الرافعة الهيدروليكية لتعفير الأزهار

الأزهــار  منطقة  اإىل  اللقاح  حبوب  لإي�صال  الهيدروليكية  الرافعات  من  نوعني  ا�صتعمال  مت 

والتعفير يدويًا. حيث تقف الرافعة في املركز بني اأربعة اأ�صجار مبا يوؤمن تلقيحها مرة واحدة، 

والنوعني من الرافعات هما:

• النظام )A( عربة اأو �صيارة حتمل رافعة هيدروليكية متتد عموديًا واأفقيًا م�صافة 12 و 6.8 

مرت على التوايل.

• النظام )B( جرار يحمل رافعة هيدروليكية ومتتد عموديًا واأفقيًا م�صافة 12 و 8.2 مرت على 

التوايل.

وكال النظامني يحتاج اإىل م�صغل و�صائق، وم�صغل جلهاز التعفير.

 3. امللقحات الأر�صية 

حيث ا�صتعملت ثالث ملقحات اأر�صية، وهي:

• ملقحة بابل
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هذه امللقحة ت�صبه معفرات النخيل امل�صتعملة في الوليات املتحدة الأمريكية، وهي مكونة من 

من�صة ذات ارتفاع متغري قادرة على الو�صول اإىل ارتفاع 4.5 مرت مثبتة في مقدمة جرار نوع 

عنرت 71. املن�صة جمهزة مبعفرة حت�صل على الهواء امل�صغوط من اجلرار، واأنبوب من الأملنيوم 

بطول 6 م، يرتبط باملعفرة لت�صهيل عملية التلقيح لأ�صجار نخيل بطول 11 مرت، اإن عمل هذه 

امللقحة يحتاج اإىل �صائق جرار، وم�صغل للمعفرة، وكما في ال�صكل الآتي:

• ملقحة حوالة
• ملقحة حمورابي

كل نظام من اأنظمة التلقيح ا�صتعمل لتلقيح �صفين من اأ�صجار النخيل ت�صم 24 نخلة يرتاوح 

طولها ما بني   8 - 10 مرت، حيث لقحت با�صتعمال الرافعة الهيدروليكية وملقحة بابل، بينما 

الأ�صجار ذات الرتفاع 6 – 8 مرت لقحت با�صتعمال امللقحة اليدوية وملقحتي حوالة وحمورابي.

متت عملية التلقيح وفق جدول زمني، حيث جتري اإ�صافة حبوب اللقاح مرة كل اأ�صبوع، وخالل 

مو�صم التلقيح املمتد اإىل 5 اأ�صابيع. وخليط حبوب اللقاح مكون من 10 %  حبوب لقاح و 90 %  

طحني،.

بعملية  املتعلقة  العوامل  �صملت  مف�صلة  حقلية  درا�صة  اأجريت  حقليًا،  املكنة  كفاءة  ولتقدير 

�صاعة، ح�صب  امللقحة /  الأ�صجار  الكفاءة )ال�صعة احلقلية(، وهي عدد  التلقيح كافة وح�صب 

املعادلة الآتية:

C = N/)T1+T2+T3+T4+T5 (.........................1

C: ال�صعة احلقلية )عدد الأ�صجار امللقحة/�صاعة(. 
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N: عدد الأ�صجار امللقحة. 

T1: الوقت الفعلي للتلقيح )�صاعة(.

T2: وقت رفع وخف�س النظام والت�صغيل )�صاعة(. 

T3: وقت تنظيم و�صبط وملء احلاوية باللقاح )�صاعة(.

T4: وقت نقل الآلة بني الأ�صجار وحول ال�صفوف. 

T5: وقت الت�صغيل ال�صائع )�صاعة(. 

اإن T1 و T3 و T4 و T5 هي قابلة للتطبيق على الأنظمة امل�صتعملة كافة، بينما T2 لها عالقة 

بامللقحة اليدوية Ladders والرافعة الهيدروليكية. اإن طريقة الختبار ت�صمنت درا�صة جدارة 

كمية  اإىل  بالإ�صافة  الت�صميم،  في  يظهر  الذي  اخللل  اإىل  يعود  والذي  تعطلها  واأ�صباب  الآلة 

حبوب اللقاح امل�صتعملة في التعفير بكل نظام.

�لنتائج و�ملناق�سة
النتائج التي مت احل�صول عليها لأنظمة التلقيح املختلفة مبينة في اجلدول رقم25، وكل قراءة 

في اجلدول هي متو�صط خم�صة مكررات.

اجلدول رقم25. نتائج تلقيح 24 �صجرة بنظم تلقيح متلفة.

نظام التلقيح
عامل/ 

نظام

طول 

ال�صجرة

)مرت(

الوقت 

الكلي

)دقيقة(

T1
)دقيقة(

T2
)دقيقة(

T3
)دقيقة(

T4
)دقيقة(

T5
)دقيقة(

امللقحة اليابانية 

اليدوية
18  -  6164348261824

A 896165341112  -  210الرافعة

B 855927379  -  210الرافعة

14163.5ـــ833.56  -  210ملقحة بابل

6122ـــ627.57.5  -  18ملقحة حوالة

511.51.5ـــ6235  -  28ملقحة حمورابي

اأنثوية معينة كما  اإن التلقيح الأر�صي يو�صل اللقاح اإىل كامل منطقة الأزهار ولي�س اإىل طلعة 

في امللقحة اليدوية اليابانية اأو التلقيح با�صتعمال الرافعات الهيدروليكية، وهذا يقلل من وقت 

اأن الرافعات الهيدروليكية تعطي امل�صتغل حرية في احلركة حول منطقة  التلقيح الفعلي. كما 

الأزهار، وهذا يقلل وقت التلقيح الفعلي اإىل الثلث مقارنًة بامللقحة اليدوية اليابانية.
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جتهيز و�سبط و�إمالء �حلاوية
حتتاج امللقحة اليابانية والرافعات الهيدروليكية اإىل متطلبات اأقل في هذا املجال، وهذا يعود 

اإىل قوة بناءها، مما يوؤ�صر على كفاءة هذه الأنظمة، بينما يحتاج التلقيح الأر�صي اإىل ن�صبة 

بابل، وهذا رمبا يعود  العمل احلقلي في هذا املجال، ويكون عاليًا في ملقحة  عالية من وقت 

اإىل خلل في ت�صميم املعفرة. كما لوحظ اأن خليط اللقاح ي�صبب ان�صداد في مارج امللقحات، 

وهذا يتطلب انتباهًا وعملية تنظيف م�صتمرة، ويتفاقم الأمر ب�صبب الأعطال امل�صتمرة في عمل 

امل�صيطر على املعفرة ب�صبب خلل في الت�صنيع.

م�صكلة  ولهما  نف�صيهما،  والتح�صري  التجهيز  متطلبات  لهما  حمورابي  وملقحة  حوالة  ملقحة 

مع اخللل الذي يح�صل ب�صمام ال�صيطرة على التعفير الذي ل مينع ت�صرب اللقاح. اإن اخللل 

اللقاح  واإن كمية حبوب  اللقاح.  اإىل �صياع كمية كبرية من  بابل وحمورابي ي�صري  في ملقحتي 

امل�صتعملة في ملقحتي بابل وحمورابي تزيد 6 و 2 مرات على التوايل عن باقي املعفرات.

احلركة بني الأ�سجار وال�سفوف
في حالة امللقحة اليابانية والرافعات الهيدروليكية، ن�صبة قليلة من الوقت احلقلي يتم ا�صتنزافها 

في هذا الن�صاط مقارنة بامللقحات الأر�صية. ولكنه ميثل ن�صبة عالية من الوقت امل�صتنزف عند 

ا�صتعمال ملقحتي حوالة وحمورابي. اإن ن�صبة عمل املكنة حقليًا، مثاًل الكفاءة احلقلية لكل نظام 

ميكن اأن يح�صب باملعادلة )1( والأرقام املبينة في اجلدول رقم25.

عدد الأ�سجار امللقحة في املو�سم
لتقدير اأعلى عدد من اأ�صجار النخيل التي ميكن تلقيحها باملو�صم بكل نظام، يجب تقدير الوقت 

احلقلي للتلقيح، افرتا�صًا اأن 7 �صاعات من العمل احلقلي يوميًا وملدة 6 اأيام في الأ�صبوع خالل 

مو�صم التلقيح املمتد خلم�صة اأ�صابيع. فاإن �صاعات العمل للتلقيح هي 210 �صاعة / للمو�صم.

عندما يكرر التلقيح اليدوي مرتني في املو�صم وبن�صبة عمل 50 �صجرة في اليوم،  فاإن اأعلى عدد 

يلقح من الأ�صجار هو 750 �صجرة/ مو�صم.

2650 �صجرة / مو�صم  و   ،2200 و   ،1800 تلقح  اأن  بابل، وحوالة، وحمورابي ميكن  ملقحات 

على التوايل، وهذه متثل زيادة قدرها 140 % ، و190 % ، و250 %  مقارنة بالتلقيح اليدوي، 

وبا�صتعمال الرافعة الهيدروليكية نظام B تتحقق زيادة بن�صبة 45 %  مقارنة بالتلقيح اليدوي.

ا�صتعمالها لأ�صجار متو�صطة الرتفاع.  فملقحتي  اليدوية وحوالة وحمورابي ميكن  امللقحة  اإن 
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الهيدروليكية،  الرافعات  بينما  م،   6 ارتفاعها عن  يزيد  اأ�صجارًا ل  حوالة وحمورابي تالئمان 

5 مرت بني ال�صفوف  وبابل ميكن اأن ت�صتعمل لأ�صجار ذات م�صافات منتظمة تكون على الأقل 

واأ�صجار اأعلى من 11 مرت.

6. تطوير �آلة لتلقيح وتعفير �لنخيل
وقام اإبراهيم واحللفي )2002(، بتطوير اآلة لتلقيح وتعفير اأ�صجار نخيل التمر:

تتكون الآلة امللقحة واملعفرة من خزان )1( م�صنوع من البال�صتيك حجم 562 �صم، في اأ�صفله 

قالوو�س لغر�س تثبيته على غطاء املروحة )2( وبداخله يوجد املتحكم )12( وهو عبارة عن 

حلقة مطاطية يبلغ قطرها الداخلي 1.08 �صم تتحكم بكمية امل�صحوق النازلة، وغطاء املروحة 

عددها   )3( بزوائد  وينتهي  املقدمة  من  مفتوح  �صم   8 قطره   يبلغ  جموف  قر�س  عن  عبارة 

اثنان طول الواحدة منها 11 �صم وظيفتها املحافظة على توجيه امل�صحوق اخلارج، ويثبت غطاء 

املروحة بو�صاطة قفي�س )7( مع املقب�س )9( وتو�صع املروحة بداخل هذا الغطاء )4( التي 

هي عبارة عن قر�س بال�صتيكي قطره 7.5 �صم مزود بثمانية زعانف منحنية طول الواحدة منها 

3 �صم، ويوجد في مركزها اخلالط )6( الذي ي�صتعمل لغر�س حتريك امل�صحوق املوجود في 

اخلزان ونزوله اإىل املروحة، والأخرية جتل�س من مركزها على حمور الدوران للمحرك )8( 

 6 الذي يقع داخل املقب�س )9( وعدد دوراته )1500 دورة / دقيقة( يعمل بڤولتية مقدارها 

اإىل املحرك عن  الكهربائية منها  القدرة  ال�صائلة )14(، وتنتقل  البطارية  ياأخذها من  ڤولت 

�صم،   2.5 ال�صكل قطره  ا�صطواين  وهو  املقب�س )9(  الآلة على  ال�صلك )10(، وحتتوي  طريق 

وطوله  10 �صم، يحتوي على املحرك )8( وبو�صاطة هذا املقب�س تثبت الآلة على العمود )20( 

الذي يبلغ طوله 2 م، وقطره 2 �صم، ويدخل بداخل عمود اآخر )18( قطره 2.25 �صم، وطوله 2 

م، وهذا يدخل بداخل العمود )16( الذي يبلغ قطره 5 �صم وطوله 2 م.

تتالءم مع طول  الأعمدة بحيث  ب�صحب  اأوًل  يقوم  النخلة  تلقيح  اأو  تعفير  الفالح  يريد  عندما 

النخلة والآلة ممتلئة بامل�صحوق ويدفعها باجتاه العذق وهو واقف على الأر�س من دون اأن ي�صعد 

العذق. مت  امل�صحوق على  بنرث  وتقوم  الآلة  فتعمل  املفتاح )12(  ي�صغط على  ثم  النخلة،  على 

الإنتاجية  اأما  التطوير.  الت�صغيل )�صاعة( بو�صاطة �صاعة توقيت لالآلة قبل وبعد  ح�صاب زمن 

فقد ح�صبت من املعادلة التالية:
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الإنتاجية )نخلة / �صاعة( = عدد اأ�صجار النخيل املعفرة اأو امللقحة/الزمن )�صاعة(

وح�صبت امل�صافة التي يندفع بها امل�صحوق بعيدًا عن الآلة )م( وذلك من خالل قيا�صها من موقع 

خروج امل�صحوق من الآلة اإىل اأبعد نقطة ي�صل اإليها امل�صحوق. كما مت ح�صاب الت�صريف كالآتي:

الت�صريف )كغ / �صاعة( = كتلة امل�صحوق اخلارج )كغ(/الزمن )�صاعة(

ا�صتعمال  مت  درجــة(.  و90  و60،   ،0( هي  للزوائد  متلفة  لزوايا  اأعــاله  ال�صفات  ح�صبت 

× 3(، نوعني من   2 × الت�صميم الع�صوائي الكامل في جتربة عامليه ذات ثالثة عوامل )2 

الآلة )قبل وبعد التطوير( × عمليتي التلقيح والتعفير × ثالث زوايا للزوائد، حللت النتائج 

اإح�صائيًا للمعامالت وا�صتعمل اختبار اأقل فرق معنوي معدل للمقارنة بني متو�صطات املعامالت 

عند م�صتوى احتمايل 0.05 وكررت كل معاملة ثالث مرات.

ال�صكل7 مكونات الآلة بعد التطوير.
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�لنتائج و�ملناق�سة 
 1. زمن �لت�سغيل لالآلة 

8 الذي يو�صح زمن الت�صغيل لالآلة )�صاعة( قبل وبعد التطوير في حالتي  نالحظ من ال�صكل 

التلقيح والتعفير اأن زمن الت�صغيل لالآلة بعد التطوير قد ازداد معنويًا في كال احلالتني، وكانت 

الزيادة اأعلى مبقدار 103 %، و120 % ، من زمن الت�صغيل لالآلة قبل التطوير في حالتي التلقيح 

والتعفير على التوايل، وهذا نتيجة ل�صتعمال البطارية ال�صائلة والتي تكون قدرتها على جتهيز 

تفريغها  لل�صحن عند  اإعادتها  اأنه ميكن  كما  البطاريات اجلافة،  اأطول من  لفرتة  الكهربائية 

مقارنة مع البطاريات اجلافة.

 2. �لإنتاجية 

نالحظ من ال�صكل 9 الذي يبني تاأثري ا�صتعمال الآلة قبل وبعد التطوير على الإنتاجية )نخلة/

الآلة بعد  ا�صتعمال  الإنتاجية قد ازدادت معنويًا عند  اأن  والتعفير،  التلقيح  �صاعة( في حالتي 

التلقيح  في حالتي   ، % و60   ، %  51 اأعلى مبقدار  الزيادة  وكانت  احلالتني،  في كال  التطوير 

والتعفير على التوايل، وهذا يعود اإىل اأن ا�صتعمال الآلة بعد التطوير يجنب الفالح ال�صعود اإىل 

اأعلى النخلة، واأن عملية ال�صعود بحد ذاتها تعترب م�صكلة كبرية وتخف�س الإنتاجية ب�صكٍل كبري 

13 الذي يو�صح تاأثري زاوية الزوائد )درجة( على الإنتاجية )نخلة/ كما نالحظ من ال�صكل 

�صاعة( في حالتي التلقيح والتعفير،  اأن الإنتاجية قد ازدادت معنويًا عند زيادة زاوية الزوائد 

في كال احلالتني. فعندما ازدادت زاوية الزوائد من )0 – 90 درجة( اأدت اإىل زيادة الإنتاجية 

مبقدار 1150 % ، و1640 %  في حالتي التلقيح والتعفير على التوايل، وهذا يعود اإىل ح�صول 

حالة الختناق عند الزاوية �صفر فتقل كمية امل�صحوق اخلارجة وبالتايل حتتاج اإىل زمن كبري 

لغر�س اإجناز عملية التلقيح اأو التعفير للنخلة.

3. �مل�سافة �لتي يندفع بها �مل�سحوق بعيدً� عن �لآلة 

يو�صح ال�صكل 10 تاأثري زاوية الزوائد )درجة( على امل�صافة التي يندفع بها امل�صحوق بعيدًا عن 

الآلة )م( في حالتي التلقيح والتعفير. فقد ازدادت امل�صافة التي يندفع بها امل�صحوق بعيدًا عن 

الآلة في كال احلالتني معنويًا مع زيادة زاوية الزوائد، وكان مقدار الزيادة 333 % ، و337 %، 

عند زيادة الزاوية )0 – 90 درجة( في حالتي التلقيح والتعفير على التوايل، وهذا يعود اإىل 

اأنه عند الزاوية )0 درجة( فاإن امل�صحوق اخلارج من الآلة بفعل قوة الطرد املركزي �صي�صطدم 
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بجوانب الزوائد وحت�صل له ردة فعل  كبرية بالإ�صافة اإىل حدوث حالة الختناق للم�صحوق اأمام 

�صلبًا على املحرك فرتتفع درجة  ينعك�س  املروحة مما  وبالتايل يح�صل حمل كبري على  الآلة، 

ب�صبب  الآلة  عن  بعيدًا  امل�صحوق  بها  يندفع  التي  امل�صافة  تقل  وبالتايل  اأداءه  وي�صعف  حرارته 

تناق�س �صرعة املروحة والقوة الطاردة املركزية.

كما نالحظ من ال�صكل 18 الذي يو�صح تاأثري نوع الزعانف على امل�صافة التي يندفع بها امل�صحوق 

بعيدًا عن الآلة في حالتي التلقيح والتعفير، اأن امل�صافة التي يندفع بها امل�صحوق بعيدًا عن الآلة 

قد ازدادت معنويًا عند ا�صتعمال الزعانف املنحنية في كال احلالتني، وكان مقدار الزيادة 99 

% ، و46 %  في حالتي التلقيح والتعفير. وذلك لأن الزعانف املنحنية تقذف امل�صحوق ب�صرعة 

مطلقة اأكرب من الزعانف امل�صتقيمة نتيجة لختالف زاويتي القذف العمودية مع �صطح املروحة.

 4. �لت�سريف 

نالحظ من ال�صكل 11 الذي يبني تاأثري زاوية الزوائد )درجة( على الت�صريف )كغ/�صا( في 

فعندما  الزوائد.  زاوية  زيادة  عند  معنويًا  ازداد  قد  الت�صريف  اأن  والتعفير،  التلقيح  حالتي 

ازدادت الزاوية )0 – 90 درجة( ازداد الت�صريف مبقدار 700 % ، و680 %  في حالتي التلقيح 

والتعفير على التوايل، وهذا يعود اإىل اأنه عند الزاوية )0( درجة يح�صل انخفا�س في �صرعة 

املروحة ب�صبب الختناق وقد يوؤدي في بع�س الأحيان اإىل توقفها عن العمل، وهذا يقلل ب�صكٍل 

كبري من كمية امل�صحوق اخلارجة خالل الزمن. نالحظ من الأ�صكال )8– 13( اأنه مل يظهر 

تاأثري معنوي بني عمليتي التلقيح والتعفير لالآلة جلميع ال�صفات املدرو�صة.

ال�صكل 8. تاأثري تطوير الآلة على زمن الت�صغيل في حالتي التعفير والتلقيح.
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ال�صكل 9 تاأثري تطوير الآلة على الإنتاجية في حالتي التعفير والتلقيح.

ال�صكل 10. تاأثير زاوية الزوائد على الم�صافة التي يندفع بها الم�صحوق بعيدًا عن الآلة 

في حالتي التعفير والتلقيح.
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ال�صكل 11. تاأثري زاوية الزوائد الإنتاجية  في حالتي التعفير والتلقيح.

ال�صكل  12. تاأثري زاوية الزوائد على الت�صريف.
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ال�صكل   13. تاأثري نوع الزعانف على امل�صافة التي يندفع بها امل�صحوق بعيدًا عن الآلة في 

حالتي التلقيح والتعفير.

 7. ملقحة الإ�سكندرية ذات الهواء امل�سغوط  
وت�صتعمل هذه امللقحة في الب�صاتني املنتظمة الزراعة واخلالية من الزراعات البينية والتي ميكن 

دخول اجلرارات فيها، وميكن بو�صاطتها تلقيح نخيل ي�صل ارتفاعه اإىل ما بني 8 – 10اأمتار. 
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 8. �لر�فعة �ملف�سلية  

وهي ملقحة تعمل على الهواء امل�صغوط املخزن في اأ�صطوانة خا�صة، ي�صتعمل الهواء امل�صغوط 

في دفع خليط حبوب اللقاح واإي�صاله ب�صهولة اإىل النورات الأنثوية، وامللقحة تكون على من�صة 

حتملها رافعة، وتتم عملية التلقيح من خالل املن�صة، وهذه ت�صتعمل في الب�صاتني التي ميكن 

للرافعات والآلت املرور فيها.

 9. ملقحة بابل  

    وهي تطوير مللقحة الإ�صكندرية، وتتكون من رافعة ب�صيطة مت�صلة بجرار زراعي مع وجود 

 6 البالغ  الأنبوب  اإىل طول  اإ�صافة  اأمتار،  اإىل عدة  العامل وترتفع  اأن يقف فيها  من�صة ميكن 

اأثناء �صري اجلرار بني �صفوف  التلقيح  10اأمتار. ويجري  اأكرث من  اإىل  اأمتار، لي�صل الرتفاع 

النخيل، لذلك فهي ت�صلح في الب�صاتني املنتظمة الزراعة واخلالية من الزراعات البينية. 
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 10. ملقحة حمور�بي  

تتميز هذه امللقحة ب�صرعتها و�صهولة ا�صتعمالها، وتتكون من حمرك قوة 4 ح�صان ذو مروحة 

ومنفاخ هوائي مثبتني على عربة ذات عجلتني، ويربط باملنفاخ اأنبوب مطاطي يت�صل باأنبوب 

اأملنيوم بطول 6 اأمتار، وميكن ا�صتعمالها في تلقيح اأ�صجار النخيل التي ترتفع اإىل  10 اأمتار، 

وت�صلح للزراعات غري املنتظمة واملنتظمة.
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الزراعة،  وم�صافات  الري،  ونظام  اآليًا،  تلقيحه  املراد  النخيل  ب�صتان  طبيعة  فاإن  عام  وب�صكل 

ووجود زراعات بينية، وارتفاع اأ�صجار النخيل، و�صهولة ا�صتعمال الآلة من قبل املزارعني، هي 

من العوامل التي حتدد نوع الآلة امل�صتعملة في التلقيح الآيل.

التلقيح  ا�صتعمال  من  اأف�صل  الأر�ــس  من  الآيل  التلقيح  ا�صتعمال  اأن  املالحظ  من  فاإنه  كذلك 

من القمة با�صتعمال الرافعات وال�صالمل، وذلك من حيث تكلفة الإنتاج والوقت املطلوب وعدد 

الأيدي العاملة.

ثالثًا: �لتلقيح بالطائر�ت
ظهرت فكرة ا�صتعملت التلقيح بالطائرات اأول مرة عام 1963. وقد ا�صتعملت الطائرات ذات 

اجلناح الثابت )Fixed wing( اأو الطائرات العمودية )Helicopter( لتلقيح م�صاحات �صا�صعة 

من مزارع اأ�صجار النخيل. وهذه الطريقة ا�صتعملت في العراق والإمارات ب�صكٍل حمدود. غري 

اأن الدرا�صات في الوليات املتحدة الأمريكية اأكدت اأن ا�صتعمال الطائرات اأعطى نتائج جيدة 

واأن  اليدوي،  التلقيح  مع  مقارنة  ت�صتغرقها  التي  التلقيح  وفرتة  وكلفة  الثمار  بعقد  يتعلق  فيما 

التلقيح با�صتعمال الطائرات العمودية اأعطى ن�صبة عقد اأعلى مقارنة بالطائرات العادية، ويرجع 

اإمكانية التحكم في مدى وارتفاع الطائرة العمودية، واإىل اأن ا�صتعمال الطائرات  ال�صبب اإىل 

بعملية التلقيح يعتمد على الظروف اجلوية ال�صائدة في املنطقة وب�صكٍل خا�س الرياح ودرجة 

ْم، حيث مت اختيار ب�صتان  احلرارة، حيث اأن احلرارة املثلى للتلقيح ترتاوح ما بني 27 – 35 

نخيل فيه 114 نخلة موؤنثة ونخلة مذكرة واحدة اأزيلت جميع الطلعات الذكرية منها ملنع ح�صول 

تلقيح من م�صدر اآخر عدا الطائرة.

وا�صتعمل طحني القمح لتخفيف م�صحوق اللقاح،  وجرت اأول عملية تلقيح بالطائرة في ال�صاعة 

9.30 �صباحًا بر�س خليط مكون من 10 %  حبوب لقاح و90 %  طحني. وكررت العملية ثالث 

مرات، وبعد انتهاء مو�صم التلقيح ح�صبت ن�صبة العقد فرتاوحت ما بني 16– 55 % ،  وكانت 

اأعلى ن�صبة للعقد بالر�صة الثانية التي متت في منت�صف فرتة التلقيح. 
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ر�بعا: �لتلقيح �ل�سائل  )الر�ش مبعلق حبوب اللقاح(
تتم هذه �لعملية وفق �خلطو�ت �لتالية
1 -جمع اغاري�س اللقاح النا�صجة من الفحل 

من  كمية  اكرب  على  نح�صل  لكي  نا�صجة  تكون  ان  الغاري�س  يجب احلر�س عند ح�صاد   

اللقاح بعد جفافها لن الغاري�س غري النا�صجة ل ميكن ا�صتخال�س اللقاح منها و  يجب 

احلر�س على عدم ترك الغاري�س متفتحة ملدة طويله قبل احل�صاد حتى ل يتطاير منها 

وبداية  الن�صج  اكتمال  مع  الذكرية  الغاري�س  على جمع  و احلر�س  قيمتها.  فتفقد  اللقاح 

التفتح بغية احل�صول على اكرب كمية من اللقاح.

2 -جتفيف حبوب اللقاح 

 بعد قطع اغاري�س اللقاح النا�صجة تاأتي مرحله جتفيف اغاري�س اللقاح في غرفة التجفيف 

املخ�ص�صة لذلك او في مكان جيد التهوية بعيدا عن تيارات الهواء، ومن عالمات جفاف 

الغاري�س تغري لونها.

3 - ا�صتخال�س حبوب اللقاح 

    يتم ال�صتخال�س اليا او يدويا حيث يتم ف�صل اللقاح عن الزهار.

4 - حفظ اللقاح حتت درجة ال�صفر )جممدة(:

 بعد ا�صتخال�س اللقاح يتم حفظة حتت درجة ال�صفر املئوية ويتم حفظة في علب بال�صتيكية 

او زجاجية بعيدا عن الرطوبة .حلني ا�صتخدامه وميكن حفظ اللقاح ملدة طويلة تتعدى العام.

5 - خطوات اعداد املعلق للر�س 

 يتم وزن اللقاح وفق الكمية املطلوب مزجها مع املاء بحيث تكون الن�صبة ن�صف غرام لكل 

لرت ماء. وبعد الوزن يتم و�صع اللقاح في قنينة �صغرية �صعة 2 -  4ليرت حيث يتم اإ�صافة املاء 

للقاح ل�صمان مزج اللقاح جيدا باملاء. ي�صاف حملول اللقاح خلزان املاء املعد للر�س.

 6 -  خطوات الر�س 

•  يتم تنفيذ الر�س يدويا من �صطح الأر�س دون احلاجة لل�صعود لراأ�س النخلة.
•  يجب اأن ي�صلط الرذاذ بكثافة لكل نوره زهرية كل على حده.

•  يتم تكرار الر�س للمرة الثانية بعد حوايل 3 - 7 اأيام وفقا لطبيعة كل �صنف في الأزهار.
•  يكرر الر�س لثالث مرات خالل املو�صم.

 يف�صل الر�س عند التفتح الكامل للنورة الزهرية لن زوايا غطاء النورة الزهرية قد تخفي بع�س 

ال�صماريخ فال ي�صلها الر�س باملعلق وبذلك ل يح�صل العقد و احلر�س على ان يكون الر�س في 
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الفرتة ال�صباحية في الأيام التي يكون  فيه الهواء ن�صط   مما  يت�صبب في حذف الرذاذ عن 

جهته ال�صحيحة.

�لعو�مل �ملحددة لكفاءة �لتلقيح 
جيدًا  حا�صاًل  وتعطي  وتعقد  وتخ�صب  تلقح  التي  املوؤنثة  الأزهــار  بن�صبة  التلقيح  كفاءة  تقا�س 

وثمارًا ذات نوعية جيدة، ويوؤثر على كفاءة التلقيح عوامل عديدة متداخلة، منها:

1. خ�سائ�ض �للقاح �مل�ستعمل  
حيث تختلف ذكور نخيل التمر في كمية ما تنتجه اأزهارها من حبوب اللقاح احلية القادرة على 

الإنبات.  فبع�س الذكور تنتج نورات عدمية القيمة اإما لقلة ما تنتجه من حبوب اللقاح لختزال 

الطلع في كثري من اأزهارها، اأو لوجود عيوب وراثية في لقاحها، مما يفقدها احليوية والقدرة 

على الإنبات ويجعلها عدمية اجلدوى في اإمتام التلقيح والإخ�صاب. كذلك تختلف الذكور في 

حيوية حبوب لقاحها، مما يوؤثر على كمية اللقاح الواجب ا�صتعمالها لإجراء تلقيح كفوء يحقق 

اإخ�صابًا وعقدًا بالقدر الذي ينتج حم�صوًل اقت�صاديًا.

كما لوحظ اأن الأغاري�س املبكرة جدًا اأو املتاأخرة جدًا تكون حيوية حبوب لقاحها منخف�صة حلد 

كبري عن الأغاري�س الناجتة في و�صط املو�صم، وميكن تف�صري ذلك باأن حبوب اللقاح حتتاج اإىل 

عدد معني من الوحدات احلرارية ليكتمل منوها ون�صجها، الأمر الذي قد ل يتوافر لالأغاري�س 

املبكرة جدًا في الإزهار، اأما الأغاري�س املتاأخرة جدًا فاإن اكتمال منوها ون�صجها قد ل يتوافر 

التي  الأغاري�س  تكوين  ا�صتنفذ معظمها في  والتي  الغذائية  الإمــدادات  املنا�صب من  القدر  له 

تفتحت قبل ذلك.

 1. قابلية �لأزهار �ملوؤنثة ل�ستقبال حبوب �لطلع  

تختلف الفرتة التي تكون فيها ميا�صم الأزهار املوؤنثة م�صتعدة ل�صتقبال حبوب اللقاح من �صنف 

اأنثوي اإىل اآخر، فيمكن اأن متتد هذه الفرتة ما بني 1– 15يومًا وح�صب الأ�صناف.  فمثاًل �صنف 

الأ�صر�صي يجب اأن تلقح اأزهاره بعد ان�صقاق الغالف الزهري مبا�صرة، اأي خالل يوم التفتح، 

بينما تكون الأزهار الأنثوية ل�صنفي الرببن واخل�صراوي م�صتعدة ل�صتقبال حبوب اللقاح خالل 

فرتة 21 يومًا من ان�صقاق الغالف اخلارجي، بينما مياثل ال�صنف مكتوم ال�صنف الأ�صر�صي،  

ويجب اأن تلقح اأزهاره بعد التفتح مبا�صرة، بينما اأ�صناف الزهدي وال�صاير واخل�صتاوي ميكن 
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اأن تلقح خالل 10 اأيام من التفتح .

وكانت اأف�صل ن�صبة عقد في ال�صنف دقلة نور هي باإجراء التلقيح بعد التفتح بـ 7 اأيام، ولكن 

لتلقيح  موعد  واأح�صن  يومًا،   14 ملدة  اللقاح  حبوب  ل�صتقبال  م�صتعدة  تبقى  الأزهــار  ميا�صم 

�صنفي الزغلول وال�صماين هو بعد التفتح بـ  3 -  4  اأيام، وميكن اإجراء التلقيح بعد التفتح بـ  

6 - 8 اأيام .

ومما جتدر الإ�صارة اإليه اأن اإجراء التلقيح �صباحًا اأو م�صاًء ل يوؤثر على ن�صبة العقد ، ويف�صل 

ب�صكل عام اإجراء عملية التلقيح بعد 3 – 4 اأيام من تفتح الطلعة الأنثوية .

 2. �لعو�مل �جلوية  

 اأ -  درجة �حلر�رة  

وو�صولها  اللقاح  حبة  اإنبات  و�صرعة  التلقيح  عملية  بنجاح  وثيقة  عالقة  احلــرارة  لدرجة 

اإىل البوي�صة وجناح عملية الإخ�صاب. وترتاوح درجة احلرارة املثلى لإمتام عملية التلقيح 

والإخ�صاب ما بني 25 -  30 ْم وتعترب درجة احلرارة 8 ْم هي الدرجة الدنيا حلدوث عملية 

التلقيح ، ودرجة احلرارة الق�صوى هي 40 ْم ، وخارج هذه احلدود تف�صل عملية التلقيح.

 ب -  �لرياح  

هبوب الرياح اجلافة ي�صبب �صرعة جفاف امليا�صم وفقدان رطوبتها، وبالتايل قلة الفرتة التي 

تكون فيها امليا�صم م�صتعدة ل�صتقبال حبوب اللقاح. 

 ج -  �لأمطار  

من  اللقاح  حبوب  غ�صل  اإىل  يــوؤدي  مبا�صرة  التلقيح  عملية  اإجــراء  بعد  الأمطار  �صقوط  اإن 

ر�صت  حيث  التلقيح،  عملية  على  الأمطار  �صقوط  تاأثري  ملعرفة  جتربة  واأجريت  امليا�صم. 

الأزهار بعد التلقيح باملاء على فرتات )2، و4، و6، و8، و12، و16( �صاعة، حيث وجد اأن ر�س 

املاء بعد 6 �صاعات من التلقيح مل يوؤثر على اإنبات حبوب اللقاح ومل تف�صل عملية التلقيح.

 3. عملية �لتكيي�ض  

اإن تكيي�س الطلع املوؤنث بعد اإجراء عملية التلقيح تعد من العمليات املهمة، حيث اأثبتت الدرا�صات 

زيادة ن�صبة العقد في الطلعات املكي�صة مقارنة بغري املكي�صة خا�صة في املوا�صم التي تنخف�س 

فيها درجات احلرارة وت�صقط الأمطار وتهب الرياح اأثناء عملية التلقيح، وميكن اإزالة الأكيا�س 
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بعد 20– 30 يومًا من اإجراء العملية ، وتعود زيادة ن�صبة العقد نتيجة لعملية التكيي�س اإىل :

 اأ -  زيادة درجة احلرارة داخل الأكيا�س بـ 3– 6 درجات مئوية عن غريها، مما ي�صاعد على 

زيادة معدل اإنبات حبوب اللقاح وحدوث عملية الإخ�صاب.

 ب -  توؤدي عملية التكيي�س اإىل زيادة معدل الرطوبة الن�صبية حول الأزهار املكي�صة، مما يجعل 

ميا�صم الأزهار �صاحلة لفرتة اأطول ل�صتقبال حبوب اللقاح عن الأزهار املعر�صة للهواء.

 ج -  مينع التكيي�س فقدان حبوب اللقاح في حالة هبوب رياح �صديدة اأو هطول الأمطار، وبالتايل 

جناح عملية التلقيح.

التلقيح  كفاءة عملية  ويتوقف على  زراعية مهمة،  يعترب عملية  التلقيح  اأن  يت�صح  �صبق،  ومما 

حم�صول  على  احل�صول  وبالتايل  ثمار،  اإىل  وحتويلها  املوؤنثة  الأزهــار  اإخ�صاب  حدوث  اإمتام 

جيد. ونظرًا لأن هذه العملية تتاأثر بكثري من العوامل املتداخلة فاإنه يجب مراعاة ما يلي:

وعقد  اإخ�صاب  ن�صبة  اأعلى  لتحقيق  اأنثوي  �صنف  لكل  املنا�صبة  الذكور  باختيار  الهتمام   .1  

واأف�صل املوا�صفات الثمرية وموعد الن�صج املنا�صب.

اإ�صابة  وعدم  اللقاح  حبوب  حيوية  على  للمحافظة  جيد  باأ�صلوب  اللقاح  بتجهيز  الهتمام   .2  

اللقاح بالعفن اأو فقد حبوب اللقاح.

 3. اإجراء عملية التلقيح في املوعد املنا�صب وفي فرتة �صالحية ميا�صم الأزهار املوؤنثة ل�صتقبال 

حبوب اللقاح حتى ميكن حدوث الإخ�صاب والعقد، وهذا قد ي�صتدعي �صعود العامل للنخلة 

باإجراء عملية  يقوم عمال مدربون  اأن  املو�صم، مع �صرورة  – 3 مرات في   2 الواحدة من 

التلقيح.

 4. خلف�س تكاليف عملية التلقيح وجلذب العمال على القيام بها، فاإنه ين�صح با�صتعمال ال�صالمل 

لت�صهيل مهمة العمال في الو�صول اإىل النورات املوؤنثة، وبالتايل اإجناز املهمة املطلوبة ب�صرعة 

وباأقل قدر من املخاطر، خا�صة اإذا كان العمال ل ي�صتطيعون �صعود النخلة ب�صهولة.

 5. الهتمام بالجتاه اإىل التلقيح الآيل �صواء با�صتعمال الآلت الب�صيطة والتي ت�صلح في معظم 

املزارع وخا�صة املزارع القدمية غري منتظمة الزراعة حيث قد يكون من ال�صعب ا�صتعمال 

زراعتها  طرائق  ت�صمح  التي  املزارع  في  التلقيح  مكنة  ا�صتعمال  وكذلك  امليكانيكية،  الآلت 

و�صهولة  ب�صرعة  التلقيح  عملية  اإمتــام  على  ي�صاعد  ذلك  اأن  حيث  الآلت،  هذه  با�صتعمال 

وخف�س تكاليف الإنتاج مما يزيد من العائد القت�صادي لإنتاج التمور.
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 6. ين�صح باإجراء عملية التكيي�س للنورات بعد تلقيحها ملا للتكيي�س من فوائد عديدة منها زيادة 

ن�صبة العقد، علمًا باأن هذه العملية ل ميكن اإجراوؤها اإل في حالة التلقيح اليدوي والتي ي�صعد 

فيها العامل لإجراء التلقيح، ول ت�صلح في حالة ا�صتعمال التلقيح الآيل با�صتعمال امللقحات 

من الأر�س. 
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ان قوة منو ا�صجار النخيل وزيادة انتاجيتها وحت�صني ال�صفات الثمرية ترتبط ارتباطا مبا�صرا 

مع عمليات اخلدمة والرعاية الفنية ) Good Agriculture Practices  )GAPومدى تطبيق هذه 

الربامج وتنفيذها بال�صكل ال�صحيح و من هنا مت و�صع دليل �صنوي لعمليات اخلدمة والرعاية 

ووا�صحة  ب�صيطة  مت�صروبلغة  ب�صكل  الدليل  ويو�صح  املختلفة   ال�صنة  ا�صهر  طيلة  تنفذ  التي 

ا�صهر  وخالل  منوها  مراحل  متلف  على  النخيل  ل�صجار  الفنية  والرعاية  اخلدمة  عمليات 

ال�صنة املختلفة وهو خارطة طريق ار�صادية للمزارعني والفنيني وكل املهتمني بزراعة النخيل .

كانون �لثاين / يناير
العمليات التي يتم اإجراوؤهانوع اخلدمة

الري

•الف�صائل املزروعة حديثا  تروى خالل ال�صنة الأوىل من زراعتها 
مرتني في الأ�صبوع  وكذلك تلك التي بعمر 1 - 5�صنوات،   وكذلك 

الأ�صجار البالغة املثمرة بعمر10�صنوات فاأكرث  وذلك وفق الحتياجات 

املائية مع مراعاة نوعية الرتبة، وال�صعة احلقلية . والظروف اجلوية 

من حيث ت�صاقط الأمطار ووفق الن�صب املبينة في جدول الري املقرتح

الت�صميد

•ي�صاف 250غ من �صماد اليوريا،مبعدل 115غ نرتوجني �صافي للف�صيلة 
للف�صائل بعمر 1 - 5�صنوات.و750غ يوريا للف�صائل بعمر5 - 10�صنوات.

•ي�صاف 1.300كغ من �صماد اليوريا مبعدل 600غ نرتوجني �صافي 
للنخلة البالغة بعمر10�صنوات فاكرث.

احلراثة

والتع�صيب

•حراثة وجتميع الرتبة حول قاعدة النخلة بغر�س تثبيتها وت�صجيع 
تكوين الف�صائل في ال�صنوات الع�صر الوىل من عمرها.

•في حالة الري بالتنقيط، اوالببلرحتاط النخلة باأحوا�س تنت�صر فيها 
املنقطات والفقاعات ل�صمان و�صول املاء اىل جميع اجزاء النخلة.

•حراثة ار�س احلقل لتنظيفها من احل�صائ�س والع�صاب.

الوقاية

واملكافحة

•اجراء الر�صة الوقائية الثانية باحد املبيدات الفطرية ملكافحة مر�س 
خيا�س طلع النخيل،وبعد 20 يوما جترى ر�صة وقائية ثالثة.

•مكافحة ح�صرة النخيل الق�صرية باحد املبيدات املنا�صبة.
مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء في مناطق انت�صارها.

الفصل السادس | الدليل السنوي المقترح لعمليات الخدمة
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التقليم

•ازالة ال�صعف اجلاف والدور الول من ال�صعف الأخ�صر للتخل�س من 
بيو�س ح�صرة الدوبا�س.

•اإجراء عملية التكريب.
•ازالة ال�صواك من ال�صعف الباقي لت�صهيل عمليات اخلدمة الالحقة 

وخا�صة التنبيت.

التلقيح

)التنبيت(

مالحظة ظهور النورات الذكرية )طلع الفحل( والأنثوية.

جمع الطلعات الذكرية النا�صجة في نهاية هذا ال�صهر بغر�س تهيئتها 

ل�صتخال�س حبوب اللقاح ل�صتخدامها في التلقيح  اليدوي واليل.

•يف�صل تغطية الطلع الذكري باأكيا�س ورقية للمحافظة على عدم 
انت�صار حبوب اللقاح.

�سباط/فرباير
العمليات التي يتم اجراوؤهانوع اخلدمة

الري 

 •الف�صائل املزروعة حديثا  تروى خالل ال�صنة الأوىل من زراعتها 

ثالث مرات في الأ�صبوع  وكذلك تلك التي بعمر 1 - 5�صنوات،   وكذلك 

الأ�صجار البالغة املثمرة بعمر10�صنوات فاأكرث  وذلك وفق الحتياجات 

املائية مع مراعاة نوعية الرتبة، وال�صعة احلقلية . والظروف اجلوية 

من حيث ت�صاقط الأمطار ووفق الن�صب املبينة في جدول الري املقرتح. 

ل يوجدالت�صميد

احلراثة 

والتع�صيب 

ال�صتمرار في عمليات التع�صيب والعزق وتنظيف الرتبة حول جذع 

النخلة او الف�صيلة.

الوقاية 

واملكافحة 

مكافحة ح�صرة الر�صة )النمل البي�س( باأحد املبيدات املنا�صبة، 

وميكن ال�صتدلل على وجود تلك احل�صرة مبالحظة النفاق على 

اجلذع وجريد ال�صعف.
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التلقيح

)التنبيت(

•جمع الطلعات الذكرية النا�صجة في   هذا ال�صهر و تهيئتها للتلقيح 
اليدوي او ل�صتخال�س حبوب اللقاح ل�صتخدامها في التلقيح اليل.

•يف�صل تغطية الطلع الذكري باأكيا�س ورقية للمحافظة على عدم 
انت�صار حبوب اللقاح.

• اجراء عمليات التلقيح ب�صكل وا�صع لالأ�صناف الأنثوية   بو�صع 3 - 5 
�صماريخ مذكرة اأو اأكرث ح�صب ال�صنف الأنثوي.

•اإجراء عملية التلقيح الآيل با�صتخدام امللقحات املختلفة.

التقليم

•النتهاء من عملية التكريب.
•تنظيف الأ�صجار املذكرة )الفحل( والأنثوية من ال�صعف  اجلاف 

والأ�صواك لت�صهيل عملية قطع الطلع الذكري عند ن�صجه وعملية 

التنبيت.

التكميم

تغطية النورات الزهرية بعد تلقيحها باأكيا�س ورقية مثقبة ل�صمان 

زيادة ن�صبة العقد.

اذار/مار�ش
العمليات التي يتم اجراوؤها نوع اخلدمة 

الري 

 •الف�صائل املزروعة حديثا  تروى خالل ال�صنة الأوىل من زراعتها 

اأربعة مرات في الأ�صبوع  وكذلك تلك التي بعمر 1 - 5�صنوات،   وكذلك 

الأ�صجار البالغة املثمرة بعمر10�صنوات فاأكرث  وذلك وفق الحتياجات 

املائية مع مراعاة نوعية الرتبة، وال�صعة احلقلية . والظروف اجلوية 

من حيث ت�صاقط الأمطار ووفق الن�صب املبينة في جدول الري املقرتح.، 

مع مراعاة عدم ال�صراف مبياه الري اإثناء اإجراء عملية التلقيح .  

الت�صميد

ي�صاف 250غ من �صماد اليوريا،مبعدل 115غ نرتوجني �صافي للف�صيلة 

 NPK للف�صائل بعمر 1 - 5�صنوات.و750غ يوريا و750غ �صماد مركب

للف�صائل بعمر5 - 10�صنوات.

•ي�صاف 1.300كغ من �صماد اليوريا مبعدل 600غ نرتوجني �صافي 
NPK للنخلة البالغة  بعمر10�صنوات فاكرث. و750غ �صماد مركب

احلراثة 

والتع�صيب
اجراء عمليات عزق للرتبة وازاله الع�صاب حول النخلة كلما ظهرت.
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الوقاية 

واملكافحة 

•البدء باإجراء الر�صة الوقائية الوىل ملكافحة ح�صرة احلمرية، واأجراء 
الر�صة الثانية بعد 20 يوما.

•مكافحة ح�صرة خنف�صاء الطلع.
ف�صل وزراعة 

الف�صائل

• البدء بف�صل الف�صائل وزراعتها في امل�صاتل، واأجراء عمليات ترقيع 
الف�صائل امليتة في الب�صاتني احلديثة.

•زراعة الف�صائل ل ن�صاء الب�صاتني احلديثة.
التلقيح 

)التنبيت(

   متابعة تلقيح كافة الطلع املتفتح، والقيام بفتح الطلعات النثوية غري 

املتفتحة وتلقيحها.

التكميم
تغطية النورات الزهرية بعد تلقيحها باأكيا�س ورقية مثقبة ل�صمان 

زيادة ن�صبة العقد.

ني�سان/�بريل
العمليات التي يتم اجراوؤهانوع اخلدمة 

الري 

•الف�صائل املزروعة حديثا  تروى خالل ال�صنة الأوىل من زراعتها اأربعة 
مرات في الأ�صبوع  وكذلك تلك التي بعمر 1 - 5�صنوات،   وكذلك 

الأ�صجار البالغة املثمرة بعمر10�صنوات فاأكرث  وذلك وفق الحتياجات 

املائية مع مراعاة نوعية الرتبة، وال�صعة احلقلية . والظروف اجلوية 

من حيث ت�صاقط الأمطار ووفق الن�صب املبينة في جدول الري املقرتح

الت�صميد

 ي�صاف 250غ من �صماد اليوريا،مبعدل 115غ نرتوجني �صافي  و250غ 

�صماد مركب NPKللف�صيلة للف�صائل بعمر 1 - 5�صنوات.و750غ يوريا 

و500غ �صماد مركب NPK للف�صائل بعمر5 - 10�صنوات.

•ي�صاف 1.300كغ من �صماد اليوريا مبعدل 600غ نرتوجني �صافي 
NPK للنخلة البالغة  بعمر10�صنوات فاكرث. و750غ �صماد مركب

الت�صميد بالعنا �صر   النادرة )احلديد، النحا�س ،الزنك، املنغنيز(

على �صكل مركبات ملبية مبعدل  100،100، 50،50غ على 

التوايل للف�صائل بعمر5 - 10�صنوات.و لال�صجاراملثمرة200 

مبعدل،200،100،100

احلراثة 

والتع�صيب
كما في ال�صهر ال�صابق.

الوقاية 

واملكافحة

•البدء بعملية مكافحة ح�صرة احلمرية، ومن بداية ظهور احل�صرة 
وال�صابة.

•مالحظة ظهور  الإ�صابة بح�صرة الدوبا�س، وحتديد ن�صبة فق�س 
البيو�س لتحديد املوعد املنا�صب ل جراء املكافحة.
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ف�صل وزراعة 

الف�صائل 

ال�صتمرار في عمليات ف�صل الف�صائل وزراعتها في الماكن املحددة 

لها.

اخلف
البدء بعملية اخلف بتق�صري ال�صماريخ بقطع نهاياتها، واأزاله عدد من 

ال�صماريخ من العذق.

�أيار /مايو
العمليات التي يتم اإجراوؤهانوع اخلدمة 

الري 

 الف�صائل املزروعة حديثا  تروى خالل ال�صنة الأوىل من زراعتها اأربعة 

مرات في الأ�صبوع  وكذلك تلك التي بعمر 1 - 5�صنوات،   وكذلك 

الأ�صجار البالغة املثمرة بعمر10�صنوات فاأكرث  وذلك وفق الحتياجات 

املائية مع مراعاة نوعية الرتبة، وال�صعة احلقلية . والظروف اجلوية 

من حيث ت�صاقط الأمطار ووفق الن�صب املبينة في جدول الري املقرتح

ليوجدالت�صميد

الوقاية و 

املكافحة

•ال�صتمرار في مكافحة ح�صرة احلمرية.

•اإجراء املكافحة حل�صرة دوبا�س النخيل.
ف�صل وزراعة 

الف�صائل 
ال�صتمرار في عملية ف�صل وزراعة الف�صائل حتى منت�صف هذا ال�صهر.

   

   اخلف 

ا�صتمرار واإجراء عملية اخلف داخل العذوق باإزالة �صماريخ من العذوق 

او تق�صري ال�صماريخ ح�صب الأ�صناف وطبيعة احلمل فيها،واإزالة عذوق 

كاملة وب�صكل خا�س ال�صعيفة وقليلة العقد،اأو امل�صابة مع مراعاة 

موازنة احلمل. ويف�صل ترك 8 - 10 عذوق على النخلة.

الرتكي�س 

التحدير 

)التقوي�س(  

 رفع العذوق من ال�صعف الذي يحملها وتدليتها اإىل الأ�صفل نهاية 

ال�صهر،وربط حامل العذق اإىل ال�صعفة املجاورة،وجترى هذه العملية في 

بدء مرحلة اخلالل )الب�صر(.

التقليم
•اإزالة بقايا العذوق القدمية واأغلفتها الباقية من ال�صنة املا�صية.
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حزير�ن /يونيو
العمليات التي يتم اإجراوؤهانوع اخلدمة

 *الف�صائل املزروعة حديثا  تروى خالل ال�صنة الأوىل من زراعتها الري 

ثالث مرات في الأ�صبوع  وكذلك تلك التي بعمر 1 - 5�صنوات،   وكذلك 

الأ�صجار البالغة املثمرة بعمر10�صنوات فاأكرث  وذلك وفق الحتياجات 

املائية مع مراعاة نوعية الرتبة، وال�صعة احلقلية . والظروف اجلوية 

من حيث ت�صاقط الأمطار ووفق الن�صب املبينة في جدول الري املقرتح.

 ليوجدالت�صميد

الوقاية 

واملكافحة

البدء بتعفير العذوق بالكربيت الزراعي للمكافحة والوقاية من 

عنكبوت الغبار في بداية ال�صهر  .

اإجراء عملية  تغطية للعذوق،في نهاية مرحلة اخلالل وبدء مرحلة التكميم 

الرطب،باأكيا�س بال�صتيك م�صبكه للحفاظ على الثمار من الغبار 

والطيور والدبابري وتقليل ت�صاقطها على الأر�س.

متوز /يوليو
العمليات التي يتم اإجراوؤها نوع اخلدمة

 *الف�صائل املزروعة حديثا  تروى خالل ال�صنة الأوىل من زراعتها الري 

مرتني في الأ�صبوع  وكذلك تلك التي بعمر 1 - 5�صنوات،   وكذلك 

الأ�صجار البالغة املثمرة بعمر10�صنوات فاأكرث  وذلك وفق الحتياجات 

املائية مع مراعاة نوعية الرتبة، وال�صعة احلقلية . والظروف اجلوية 

من حيث ت�صاقط الأمطار ووفق الن�صب املبينة في جدول الري املقرتح. 

 ليوجدالت�صميد

الوقاية 

واملكافحة

 ليوجد

البدء بجني الثمار بع�س الأ�صناف املبكرة والتي توكل ثمارها في جني الثمار

مرحلتي اخلالل والرطب

اإجراء عملية  تغطية للعذوق،في نهاية مرحلة اخلالل وبدء مرحلة التكميم

الرطب لالأ�صناف املتو�صطة واملتاأخرة الن�صج،باأكيا�س بال�صتيك 

م�صبكه للحفاظ على الثمار من الغبار والطيور والدبابري وتقليل 

ت�صاقطها على الأر�س.
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�أب /�أغ�سط�ض
العمليات التي يتم اإجراوؤهانوع اخلدمة 

كما في ال�صهر ال�صابق.الري

 ليوجدالت�صميد

ف�صل وزراعة 

الف�صائل

البدء بف�صل الف�صائل للمو�صم الثاين من منت�صف هذا ال�صهر وح�صب  

املناطق.

البدء بعملية اجلني للثمار النا�صجة لالأ�صناف املبكرة.جني الثمار

�أيلول/�سبتمرب
العمليات التي يتم اإجراوؤهانوع اخلدمة 

الري

 الف�صائل املزروعة حديثا  تروى خالل ال�صنة الأوىل من زراعتها اأربعة 

مرات في الأ�صبوع  وكذلك تلك التي بعمر 1 - 5�صنوات،   وكذلك 

الأ�صجار البالغة املثمرة بعمر10�صنوات فاأكرث  وذلك وفق الحتياجات 

املائية مع مراعاة نوعية الرتبة، وال�صعة احلقلية . والظروف اجلوية 

من حيث ت�صاقط الأمطار ووفق الن�صب املبينة في جدول الري املقرتح

  ليوجدالت�صميد

ف�صل وزراعة 

الف�صائل

•اإجراء عمليات ف�صل الف�صائل وزراعة الب�صاتني احلديثة.
•اإجراء عمليات ترقيع للف�صائل امليتة في الزارع القدمية.

جني الثمار

•ا�صتمرار عملية جني املح�صول لالأ�صناف املبكرة،وق�س العذوق 
ب�صكل كامل.

•البدء بجني الأ�صناف املتو�صطة،واملتاأخرة الن�صج.

ت�سرين �لأول/�أكتوبر
العمليات التي يتم اإجراوؤهانوع اخلدمة

كما في ال�صهر ال�صابق.الري 

 ي�صاف 250غ من �صماد اليوريا مبعدل 115غ نرتوجني �صافي الت�صميد

للف�صيلةبعمر 1 - 5�صنوات.و750غ يوريا للف�صائل بعمر5 - 10�صنوات.

•ي�صاف 1.300كغ من �صماد اليوريا مبعدل 600غ نرتوجني �صافي 
للنخلة البالغة.
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ف�صل وزراعة 

الف�صائل

اإجراء عمليات ف�صل الف�صائل وزراعة الب�صاتني احلديثة.

•اإجراء عمليات ترقيع للف�صائل امليتة في املزارع القدمية.
اإجراء عملية نقل الأ�صجار الكبرية اإىل اأماكن اأخرى.

التقليم

•اإزالة ال�صعف الياب�س والأخ�صر وبقايا الطلع والعذوق القدمية.
•تنظيف الأ�صجار من بقايا التمر املوجودة بني ال�صعف وعلى الكرب.

•اإجراء عملية الرتكيب نهاية ال�صهر.
 الوقاية 

واملكافحة

مكافحة ح�صرة الدوبا�س و�صو�صة النخيل احلمراء في مناطق انت�صارها.

ال�صتمرار في جني الثمار والعذوق لالأ�صناف املتو�صطة واملتاأخرة جني الثمار

الن�صج.

ت�سرين �لثاين/نوفمرب
العمليات التي يتم اإجراوؤهانوع اخلدمة

كما في ال�صهر ال�صابق.الري 

•اإ�صافة ال�صماد الع�صوي )البلدي( املختمر مبعدل20كغ للف�صائل الت�صميد
بعمر1 - 5�صنوات و30كغ للف�صائل بعمر5 - 10�صنوات و 50كغ\نخلة 

لالأ�صجار املثمرة بعمر10�صنوات فاأكرث،مع1.5كغ �صماد كيميائي 

مركب.

• ت�صاف الأ�صمدة مع تربة احلو�س املحيط بالنخلة حيث تنرث حول 
جذع النخلة على �صكل دائرة قطرها 1.5 - 2مرت ويخلط جيدا مع 

الرتبة.

احلراثة 

والتع�صيب

اإجراء عملية حراثة حول النخلة ولأر�س الب�صتان للتخل�س من 

احل�صائ�س والأع�صاب.

الوقاية 

واملكافحة

مكافحة حوريات ح�صرة دوبا�س النخيل عند م�صاهدتها على ال�صعف.

•ا�صتمرار عمليات تقليم ال�صعف الياب�س والأخ�صر وتكريب قواعد التقليم
الأوراق.

•تنظيف الف�صائل املحيطة بالنخلة من الكرب وال�صعف الياب�س وربط 
ال�صعف الأخ�صر. واإزالة الرواكيب.

جني الثمار لالأ�صناف املتاأخرة  جدا)اخل�صاب والهاليل(.جني الثمار
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كانون �لأول/دي�سمرب
العمليات التي يتم اإجراوؤهانوع اخلدمة

الري

 •الف�صائل املزروعة حديثا  تروى خالل ال�صنة الأوىل من زراعتها مرتني 

الأ�صجار  5�صنوات،   وكذلك   -  1 بعمر  التي  تلك  الأ�صبوع  وكذلك  في 

املائية  الحتياجات  وفق  وذلك  فاأكرث   بعمر10�صنوات  املثمرة  البالغة 

مع مراعاة نوعية الرتبة، وال�صعة احلقلية . والظروف اجلوية من حيث 

ت�صاقط الأمطار ووفق الن�صب املبينة في جدول الري املقرتح.

الت�صميد 

اإ�صافة الأ�صمدة الع�صوية في حالة عدم اإ�صافتها في ال�صهر ال�صابق اأو 

الدفعة الثانية في حال اإ�صافتها على دفعتني.

•اإ�صافة �صماد �صوبر فو�صفات ثالثي مبعدل2كغ\نخلة لالأ�صجار 
املثمرة.

احلراثة 

والتع�صيب

ال�صتمرار في عمليات احلراثة والعزق والتع�صيب واإزالة الإع�صاب كلما 

ظهرت حول النخلة.

الوقاية 

واملكافحة

•اإجراء املكافحة ملر�س خيا�س طلع النخيل والبدء بالر�صة الوقائية 
الأوىل.

•مكافحة ح�صرة النخيل الق�صرية.
•مكافحة ح�صرة البق األدقيقي على النخيل.

مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء في مناطق انت�صارها.

ال�صيانة

•�صيانة منظومات الري بالتنقيط اأو الببلر والأحوا�س املحيطة 
بالأ�صجار.

•�صيانة واإدامة قنوات الري الرئي�صية والداخلية.
التقليم

•اإجراء عملية التكريب.
•تنظيف را�س النخلة من العذوق الياب�صة واأغلفة الطلع القدمي.
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 ،)Offshoots(ف�صائل ينتج  الذي   Phoenix اجلن�س  اأنــواع  من  الوحيد  النوع  هي  التمر  نخلة 

وتعرف الف�صيلة باأ�صماء متلفة ح�صب مناطق زراعة النخيل، فت�صمى اخللفة، والفرخ، والبقمة، 

والفر�س، والنقيلة، وهي ناجتة عن برعم اإبطي يتكون في اإبط ال�صعفة في املراحل الأوىل من 

منو النخلة، وت�صتمر اأ�صجار النخيل في اإعطاء الف�صائل حتى عمر 10�صنوات، بعدها تكون كل 

ف�صيلة، وح�صب   33 –  8 بني  ما  النخلة  تعطيها  التي  الف�صائل  ويرتاوح عدد  الرباعم زهرية. 

الأ�صناف، فهناك اأ�صناف تعطي اأعدادًا قليلة من الف�صائل مثل املكتوم والربحي الذي يكون 8  

ف�صائل، واأ�صناف عالية الف�صائل مثل الربمي واحلياين وم�صرق والزهدي الذي يعطي 33 ف�صيلة.

اأ�صناف النخيل اإىل جمموعتني )�صهلة التجذير(، و )�صعبة  1972(.وميكن تق�صيم  )البكر، 

التجذير(، وهذه تتمثل في الأ�صناف اجلافة املنت�صرة في جنوبي م�صر و�صمايل ال�صودان حيث 

حتتاج ملعامالت خا�صة للح�صول على ن�صبة جناح عالية.

ف�سل �لف�سائل
ال�صروط الواجب توافرها في الف�صائل املطلوبة:

من  ذلك  معرفة  وميكن  الأم.  بجوار  نامية  بذرية  ولي�صت  لالأم  مطابقة  الف�صيلة  تكون  اأن   .1  

خالل: 

 اأ -   الف�صيلة البذرية يكون لها جمموع جذري على هيئة حلقة تغطي قاعدتها بينما تكون اجلذور 

في الف�صيلة اخل�صرية على جانب واحد بعيد عن منطقة ات�صالها بالأم.

 ب -  هيكل الف�صيلة البذرية يكون معتدًل وعموديًا على الأر�س بينما يالحظ تقو�س هيكل الف�صيلة 

اخل�صرية.

 ج -  منطقة قطع الف�صيلة اخل�صرية عن اأمها تكون ظاهرة ووا�صحة ول يالحظ ذلك في الف�صيلة 

البذرية. 

 2. اأن ل يقل عمر النخلة الأم عن 10 �صنوات واأن تكون قوية النمو وخالية من الآفات.

 3. اأن يكون عمر الف�صيلة  3 - 4 �صنوات.

 4. اأن يكون للف�صيلة جمموع جذري قوى و�صليم. 

 5. اأن يكون وزن الف�صيلة من 10 – 25 كغ وهذا ي�صتدل عليه من قطر قاعدتها كما يبني ذلك 

اجلدول التايل:

الفصل السابع | فصل الفسائل وقلع األشجار الكبيرة
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وزن الف�صيلة )كغ  (قطر قاعدة الف�صيلة

15 - 128 - 4

20 - 1515 - 8

30 - 2535 - 22

وللت�صهيل على القائمني باملعاينة من الناحية العملية  ميكن حتويل القطر اإىل حميط  ميكن 

قيا�صه ب�صهولة با�صتخدام �صريط القيا�س كما في اجلدول  التايل:

الوزن )كغ (املحيط )�صم(

اإىلمن اإىلمن

37.747.148

47.162.9815

78.694.32235

وت�صري الدرا�صات اإىل اأن الف�صيلة تكون جاهزة للف�صل عن الأم بعد 3 – 5 �صنوات من تكونها، 

حيث تكون قد كونت جمموعها اجلذري وبداأت ف�صائل املرحلة الثانية بالظهور، ويف�صل ترطيب 

الرتبة حتت الف�صيلة قبل عدة اأيام من ف�صلها، كما يجب عدم قطع اأوراق كثرية من الف�صيلة 

قبل ف�صلها من الأم بل تربط هذه الأوراق اإذا كانت تعيق عملية الف�صل لأن منو الف�صيلة يتوقف 
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على م�صاحة اأوراقها مع مراعاة التوازن بني املجموع اجلذري واخل�صري.

واأ�صارت الدرا�صات اإىل اأن �صهور ال�صتاء الباردة حيث يكون النمو بطيئًا، و�صهور ال�صيف احلارة 

الربيع  يتم ذلك في ف�صل  اأن  الف�صائل، ويف�صل  النمو �صريعًا غري مالئمة لف�صل  حيث يكون 

واأواخر ف�صل ال�صيف.    اجلدول  رقم 26. يو�صح املواعيد املنا�صبة لف�صل الف�صائل في بع�س 

مناطق زراعة النخيل في الوطن العربي.

اجلدول 26املواعيد املنا�صبة  لف�صل الف�صائل في بع�س مناطق زراعة النخيل.

املوعد الثايناملوعد الأولالقطر

اأواخراآب/ اأغ�صط�س – منت�صف اأيلول العراق

/ �صبتمرب

ني�صان/ اأبريل – اأيار/ 

مايو

اآذار/ مار�س – اآب/ اأغ�صط�س – اأيلول/ �صبتمربم�صر

ني�صان/ اأبريل

اذار/مار�س - ني�صان/اأيلول/ �صبتمرب - ت�صرين اول/اكتوبر�صلطنة عمان

ابريل 

ـــاآذار/ مار�س– حزيران/ يونيواجلزائر، تون�س

اململكة العربية 

ال�صعودية

اآذار/ مار�س – اآب/ اأغ�صط�س – اأيلول/ �صبتمرب

ني�صان/ اأبريل

�صباط/ فرباير – حزيران/ يونيو – اآب/ اأغ�صط�سال�صودان

اآذار/ مار�س

اأواخر اآب /اأغ�صط�س – اأوائل   اأيلول / �صورية

�صبتمرب

ني�صان / اأبريل -  اأيار/ 

مايو

اأواخر اأيلول/ �صبتمرب – اأوائل ت�صرين ليبيا

الأول / اأكتوبر

اآذار/ مار�س

�لعمليات �لتي جترى على �لف�سيلة قبل ف�سلها  
القلب  او ثالثة حول  ترك �صفين  ال�صعاف اجلافة واخلارجية  مع  واإزالــة  ال�صعاف  تقليم   )1  

اأما ال�صعاف الداخلي،  )احلجب او اجلذب( و يق�س الثلث العلوي من ال�صعاف اخلارجي 

فتقلم بحيث تكون اق�صر من ال�صعاف اخلارجي  بـ 10�صم وذلك للتقليل من عملية النتح، 

وربط ال�صعاف لت�صهيل العمل.
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 2(حفر الرتبة من حتت وحول الف�صيلة لإظهار منطقة الت�صال بالأم )ال�صرة،ال�صلعة،�صنقرير( 

لغر�س ت�صهيل عملية الف�صل.

 3( قطع منطقة الت�صال با�صتخدام العتلة احلديدية )الهيم او الهيب( مع مراعاة اأن تكون 

الف�صيلة املف�صولة حاوية على اكرب جمموع  جذري، واأن تكون منطقة الف�صل عن الأم م�صتوية 

وغري مه�صمة ويجب اأن يقوم بهذا العمل مزارعني ذوي خربة في قطع منطقة الت�صال.

 4( عندما تف�صل الف�صيلة يجب اأن ي�صتلمها العامل برفق ول ترتك لت�صقط على الأر�س.

5( تعقيم منطقة القطع على الم والف�صيلة وتغطية منطقة القطع ب�صكل كامل بردم الرتبة   

حول النخلة الم، وتعقيم الدوات امل�صتخدمة مبحلول الكلورك�س.

 6( تقليم اجلذور اجلافه واملت�صررة مع احلفاظ على اجلذور التي طولها 10�صم، وقد متوت 

معظم اجلذور بعد قلع الف�صيلة، وحتل حملها جذور جديده تن�صاأ من قاعدة الف�صيلة )العجز 

اأو العجيزة( تكون على �صكل نتوءات بي�صاء م�صفرة ويعتقد ان جناح الف�صائل عند الزراعة 

يعتمد على وجود هذه النتوءات.

 7(  مراعاة ان ل يتم ف�صل اكرث من ثالثة ف�صائل عن الم الواحدة في حال ترميز اأكرث من 

هذا العدد و يتم ف�صل  الف�صائل املنا�صبة.

 8( يتم البدء بقلع الف�صائل في الوقت املنا�صب للقلع مع جتنب اأ�صهر احلرارة  العالية والربودة    

املديرية  قبل  من  املوعد  ويحدد  لذلك  الالزمة  وامل�صتلزمات  التجهيزات  وتوفر  ال�صديدة 

العامة    للم�صروع.

 9( في حالة مالحظة ف�صائل جافة او مت�صررة  او م�صابة او غري �صاحلة للف�صل لأي �صبب    

ت�صتبعد نهائيًا..

 

جتميع ونقل �لف�سائل )�ل�سرم (من مناطق �لف�سل �إلى موقع �لزر�عة) �مل�ستل( 
بعد ا�صتكمال عملية الف�صل  يتم اجراء عملية التجميع في املواقع املحددة ثم القيام بعملية 

نقل الف�صائل . 

اأكرب عدد من  واحد قريب من  مبا�صرًة في موقع  بعد ف�صلها  الف�صائل  يتم جتميع وحفظ  اأ( 

املزارع وميتاز  ب�صهولة الو�صول اإليه و يتم حتديد املوقع بالتن�صيق مع جلنة ال�صراف . 

 ب( تتوفر في املوقع جميع متطلبات احلفاظ على الف�صائل  ) التظليل والرطوبة (. 

حتى  والتنزيل  والتحميل  التجميع  عملية  اأثناء  بعناية  الف�صائل  مع  التعامل  يتم  ان  يجب  ج(   

و�صولها موقع الزراعة.
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د( ر�س جذور الف�صائل باملاء طيلة وجودها في موقع التجميع  واأثناء عملية نقلها اإىل امل�صتل.

ذ( توفير و�صائل النقل املنا�صبة التي ت�صتوعب العدد املنا�صب من الف�صائل وب�صكل منتظم بحيث 

ل تكون متداخلة اأو فوق بعظها مع مراعاة توفير الغطاء الالزم لها .

ر( اأثناء عملية النقل اإىل امل�صتل اأو املكان امل�صتدمي يجب ترطيب جذور الف�صائل .

اإىل موقع الزراعة وباأ�صرع وقت ممكن وخالل  اأن ترافق عملية الف�صل عملية النقل  ز( يجب 

فرتة بني    ) 48 - 72 ( �صاعة.

اإن ف�صل الف�صيلة يتطلب الدقة واملهارة، وخا�صة في قطع منطقة الت�صال بالأم، حيث يجب اأن 

يقوم بها �صخ�س ماهر ي�صتعمل عتلة اأو اأداة )هيب اأو هيم( حديدية ثقيلة ذات طرف م�صتدق 

غري حاد، حيث يقوم ب�صرب منطقة الت�صال بقوة كما هو متبع في العراق وال�صعودية واإيران، 

بينما في ليبيا ي�صتعمل من�صار ق�صري ذو اأ�صنان مائلة. وفي م�صر وال�صودان واجلزائر والوليات 

عند منطقة  بالعتلة  اأحدهما  الف�صل، حيث مي�صك  بعملية  �صخ�صان  يقوم  الأمريكية  املتحدة 

ات�صال الف�صيلة بالأم، ويقوم ال�صخ�س الآخر بال�صرب على العتلة )الهيم( مبطرقة حديدية. 

وفيما يلي بع�س الأدوات امل�صتعملة في ف�صل الف�صائل.

وما يجب مراعاته هو اأن تكون منطقة القطع حادة وخالية من اجلروح لأن هذا يوؤثر على ن�صبة 

جناح الف�صائل بعد زراعتها.

اجلفاف،  من  جذورها  وعلى  بها  امللت�صقة  الرتبة  على  املحافظة  يجب  الف�صيلة  ف�صل  وبعد 

وميكن لف قاعدة الف�صيلة والرتبة الال�صقة لها بالبويل اأثيلني، وتنقل الف�صيلة للزراعة بامل�صتل 

اأو املكان الدائم باأ�صرع وقت ممكن، واإذا تاأخرت زراعتها فيجب توفير الرطوبة قرب جذورها . 

وتو�صي الدرا�صات ب�صرورة غم�س قاعدة الف�صيلة مببيدات فطرية لتفادي الإ�صابة بالفطريات.
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  برنامج �لوقاية �خلا�ض بالف�سائل في مرحلة �لف�سل 
الناحية  للتاأكد من �صالحيتها من  الف�صائل اخل�صرية قبل اجراء عملية ف�صلها  يتم  فح�س 

الب�صتانية  ،ومطابقتها ل�صروط ف�صل الف�صائل وكذلك للتاأكد من  خلوها من ال�صابات احل�صرية 

واملر�صية      املو�صحة باجلدول رقم 27   

اجلدول رقم 27  الإ�صابات التي ترف�س الف�صائل ب�صببها

مالحظاتالآفةم

�صواء احل�صرة الكاملة اأو اأي طور من اأطوارها�صو�صة النخيل احلمراء1

اإ�صابة �صديدة اأو متو�صطة اأو اأي بي�سدوبا�س النخيل 2

التي ت�صيب ال�صاق اأو العذوقاحلفارات3

في حالة اإ�صابة متو�صطة اأو اأعلىاحل�صرات الق�صرية والبق الدقيقي 4

5
 تبقعات الأوراق والتفحم 

اجلرافيوىل

اأي م�صتوى من الإ�صابة

في النخلة الأمميل راأ�س النخلة 6

في النخلة الأماللفحة ال�صوداء 7

في النخلة الأمخيا�س طلع النخيل 8

 

�لتعامل مع �لف�سائل عند �لقلع 
    تعترب عملية ف�صل الف�صائل عن اأمهاتها من اأهم العمليات  التي متر بها نخلة التمر وذلك 

نف�صها  على  لالعتماد  تتعر�س  فهي  موتها  اأو  الف�صيلة  حياة  في  فارقة  عملية  تعترب  لكونها 

اأن اجلروح  كما  بعد،  منا�صب  لها جمموع جذري  يكتمل  ومل  على غذائها   للح�صول  فجاأة 

التي حتدثها عملية الف�صل جتعلها عر�صة لهجوم الكائنات الدقيقة املمر�صة هذا بالإ�صافة 

اإىل املخاطر التي تتعر�س لها اأثناء عمليات النقل والتي قد توؤثر على الربعم الطرفي مثل  

التحميل  عملية  على  للقائمني  الب�صرى  للخطاأ  نتيجة  �صروخ  اإحــداث  اأو  للجفاف  التعر�س 

والتنزيل من ال�صاحنات  وغري ذلك من املخاطر.  ومن ثم فاإن اخلطوات التي تتبع عند بدء 

عمليات الف�صل هي:

  1 -  التاأكد من خلو الف�صيلة من الآفات عند القلع حيث يجب اأن يتم فح�س الف�صائل للتاأكد من 

�صالحيتها وخلوها من الآفات التي قد تكون انتقلت اإليها    قبل   القلع.
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النخيل   ف�صائل  وقاية  العمليات في جمال  اأهم  من  وهذه  والنقل  التعقيم   عملية  اإجــراء    -  2  

في  جرح  هي  اأمها  عن  الف�صيلة  ف�صل  عن  الناجتة  القطع  منطقة  اأن  حيث  الأمرا�س  من 

الن�صيج وهو عر�صة لهجوم الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكترييا  ولذلك يجب معاملتها 

والأم  الف�صيلة  القطع في كل من  الف�صيلة  ويكون ذلك بدهان مكان  باملطهرات فور ف�صل 

باملطهرات املنا�صبة ، ثم تغمر  الف�صيلة بعد ذلك  ملدة حواىل من 15 - 20 دقيقة  في حملول 

من كربيتات النحا�س اأو ملوط بوردو اأو الكابتان  اأو التوب�صني.

3 -  تعقيم الأدوات امل�صتخدمة في الف�صل بعد ف�صل كل ف�صيلة وقبل ا�صتخدامها في ف�صل   

الأدوات  تغطي�س  التجاري عن طريق  الكلوروك�س  با�صتخدام حملول  وذلك  التالية  الف�صيلة 

)الهيب  الف�صائل  قطع  اأدوات  تعقيم  مبهمة  اثنني   اأو  واحــد  عامل  يقوم  دقائق.   10 ملدة 

اأخرى( ثم تعقيم مكان القطع في كل من الأم والف�صيلة  اأدوات  اأي  اأو  املجزات، املق�صات 

بعد القطع مبا�صرة حتى مننع تلوث اجلرح احلادث في الن�صيج النباتي بالفطريات هذا وتتم 

عملية التعقيم با�صتخدام معجون التطهري )Valsawax( اأما الأدوات املطلوبة لقيام الفرقة 

بهذه املهمة هي )املعجون – قفازات – فر�صاة عري�صة 1،5  اجن(. ثم لف الف�صيلة باخلي�س 

لغر�س نقلها اىل موقع الزراعة

       التعقيم  قبل الزراعة:  يقوم عدد من العمال )حواىل 4( بعملية تعقيم الف�صائل قبل الزراعة 

   )Copper Sulphate or Topsin or Boudreaux mixture( بغمرها في املحلول املطهر

املبلل وحتميلها في ال�صيارة التي �صتحملها اإىل املوقع املحدد لها.

ت�سميم �لة لف�سل �لف�سائل
التمر  نخيل  ف�صائل  لف�صل  اآلة  واختبار  وت�صنيع  بت�صميم   )2001( واآخــرون  اإبراهيم  وقام 

�صجلت برباءة الخرتاع ذات الرقم 2975 ال�صادرة عن اجلهاز املركزي للتقيي�س وال�صيطرة 

النوعية في 2001/10/8. تتكون الآلة كما في ال�صكل 14 مما يلي 
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 1. عتلة عزم 

وهي عبارة عن عمود جموف قطره 4 �صم وطوله 120 �صم. مقب�س )7( في نهاية العتلة كما 

A، وحتتوي العتلة على جمموعة ثقوب )5( للتحكم في تثبيت القاطع، النهاية  في ال�صكل 

الأخرى للعتلة )6( عبارة عن ما�صكة تتع�صق مع مكان تثبيتها في حزام الربط.

 2. القاطع 

اأما  وهو جزء معدين يثبت مع عتلة العزم بو�صاطة م�صمار تثبيت )Pin( وح�صب احلاجة. 

بدن القاطع فيكون على �صكل جزء من قو�س دائرة حتى ي�صهل احت�صان القاطع لالأم. اأما 

حافة القطع فتكون منطقة مق�صات وم�صطوفة بزاوية 45 درجة ويبلغ ارتفاع حافة القطع 2 

�صم.

 3. احلزام 

ويتكون من قطعة واحدة فيها مكان لتثبيت عتلة العزم. ويربط احلزام حول جذع بو�صاطة 

برغي و�صامولة يتحكم من خاللها بالقطر املطلوب. متت جتربة الآلة على اأربعة اأ�صناف 

من النخيل هي احلالوي، واجلبجاب، واخل�صراوي، وال�صاير. كما مت ح�صاب عدد الف�صائل 

العمل  �صاعات  وعدد  الف�صائل  جناح  ن�صبة  معدل  وكذلك  �صهر،  بعد  واملغرو�صة  الناجحة 

امل�صتغرقة للف�صل وقد ا�صتعملت جتربة عامليه بت�صميم القطاعات الع�صوائية لتحليل بيانات 

التجربة ) 4 × 2( اأربعة اأ�صناف من النخيل × نوعني من الآلة.

وللمقارنة بني متو�صطات املعامالت ا�صتعمل اأقل فرق معنوي املعدل على م�صتوى احتمايل 5 %. 

وكررت كل معاملة ثالث مرات.

بعد حتديد الف�صيلة املطلوب قلعها جتري العمليات التالية:

 1. يلف احلزام حول جذع الأم ويتحكم بالقطر بو�صاطة الربغي وال�صامولة.

 2. اإدخال طرف عتلة العزم في املكان املحدد )احلزام(.

 3. نختار املواقع املنا�صبة للقطع من اأجل تثبيته على العتلة بو�صاطة م�صمار تثبيت.

 4. يدفع العامل العتلة )مقب�س العتلة( اإىل الأ�صفل وبجهد ب�صيط لكون القاطع م�صمم بحيث 

يح�صن الأم وقطع الف�صيلة دون اأي �صرر ميكن اأن ي�صيب اإحداهما.
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�لنتائج و�ملناق�سة 
 1. عدد الف�صائل الناجحة:

نالحظ من اجلدول  رقم 28  تاأثري نوع اآلة الف�صل وال�صنف على عدد الف�صائل الناجحة 

مع  مقارنة  الآلة  ا�صتعمال  عند  معنويًا  الناجحة  الف�صائل  عدد  ازداد  �صهر.  بعد  املغرو�صة 

ا�صتعمال الهيب وجلميع الأ�صناف. وكان معدل الزيادة كن�صبة مئوية عند ا�صتعمال الآلة هو 

33 %  مقارنة مع الهيب. وهذا يعود اإىل عدم اإ�صابة الفطامة اأثناء عملية ف�صل الف�صيلة، 

وبالتايل عدم تلوث املنطقة وتعفنها وموت الف�صيلة. 

كما نالحظ من ال�صكل اأن �صنف اجلبجاب اأعطى اأعلى عدد من الف�صائل الناجحة عن بقية 

الأ�صناف في حالة ا�صتعمال الهيب والآلة. وهذا يعود اإىل طبيعة ال�صنف ومقاومة ف�صائله 

وحتملها لظروف الف�صل عن اأمهاتها واإىل قوة ف�صائله. واأعطى �صنف ال�صاير اأقل عدد من 

الف�صائل الناجحة مقارنة مع بقية الأ�صناف، وهذا يعود اإىل طبيعة ف�صائل ال�صنف وعدم 

حتملها لظروف الف�صل.

 2. ن�صبة جناح الف�صائل:

كذلك نالحظ من اجلدول رقم28 الذي بني تاأثري نوع اآلة الف�صل وال�صنف على ن�صبة جناح 

مع  مقارنة  الآلة  ا�صتعمال  عند  ازدادت  قد  معنويًا  الف�صائل  ن�صبة جناح  ازدادت  الف�صائل. 

الهيب وجلميع الأ�صناف. حيث بلغ معدل الزيادة 33 % ، وهذا يعود اإىل دقة عملية الف�صل. 

ونالحظ من ال�صكل اأن �صنف اجلبجاب اأعطى اأعلى ن�صبة جناح من بقية الأ�صناف في حالة 

ا�صتعمال الهيب او الآلة. وهذا يعود اإىل طبيعة مقاومة ف�صائله.

 3. عدد �صاعات العمل 

نالحظ من ال�صكل 15 الذي يو�صح تاأثري نوع اآلة الف�صل وال�صنف على عدد �صاعات العمل، 

اأن عدد �صاعات العمل معنويًا قد انخف�صت عند ا�صتعمال الآلة مقارنة مع ا�صتعمال الهيب، 

الزمنية  الفرتة  املبذول وق�صر  اإىل قلة اجلهد  يعود  % ، وهذا   72 وكان مقدار النخفا�س 

الالزمة لف�صل الف�صائل.
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اجلدول  رقم28. تاأثري نوع اآلة الف�صل وال�صنف على عدد الف�صائل الناجحة بعد �صهر من 

الزراعة.

ال�صنف

عدد 

الف�صائل 

املف�صولة 

بالهيم

عدد 

الف�صائل 

الناجحة

معدل ن�صبة 

النجاح %  

عدد 

الف�صائل 

املف�صولة 

بالآلة

عدد 

الف�صائل 

الناجحة

معدل ن�صبة 

النجاح %  

302066.7302790احلالوي
302376.73030100اجلبجاب

302066.7302893.3اخل�صراوي
301963.3302686.7ال�صاير
120111ـــ12082املجموع

معدل ن�صبة 

النجاح
68.363.3592.592.5

ال�صكل 14. ميثل ال�صكل )A( الآلة اجلديدة، وال�صكل )B( الهيب.
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ال�صكل 15. تاأثري نوع اآلة الف�صل وال�صنف على عدد �صاعات العمل.

ار�سادات ل�سمان جناح ودقة العمل  
1 -  �لتخطيط 

 يجب قبل البدء بالعمل و�صع خطة دقيقة ووا�صحة للتنفيذ  وان تكون على مراحل و بخطوات 

مدرو�صة ومتتالية مع مراعاة توفير كافة امل�صتلزمات والتجهيزات املطلوبة بحيث يكون كل ما 

مطلوب للعمل في متناول اليد قبل بدء التنفيذ. 

2 -  �مل�سوؤولية 

حتديد م�صوؤولية التنفيذ للعمل باأكمله وبكافة مراحله وحتديد امل�صوؤول عن تنفيذ كل مرحلة 

ح�صب التخ�ص�س ويجب البتعاد عن تعدد امل�صوؤوليات وتداخلها اثناء التنفيذ.
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3 - �مل�سافة بني موقع �لف�سل وموقع �لزر�عة 

�صرورة درا�صة ومراعاة امل�صافة بني مكان قلع الف�صائل وموقع زراعتها فكلما طالت او بعدت 

وكلما ق�صرت  ودقة  ب�صرعة  العمل  تنفيذ  لت�صهيل  الواجبة  الجراءات  اتخاذ  امل�صافة يجب 

امل�صافة تكون فر�س النجاح وتنفيذ العمل ا�صهل.

4 -  �لفرتة �لزمنية بني �لقلع و�لزر�عة 

كلما ق�صرت الفرتة الزمنية بني قلع الف�صائل وزراعتها كلما زادت ن�صبة النجاح ويجب ان 

ل تزيد الفرتة الزمنية بني القلع والزراعة عن  48 �صاعة وكلما طالت الفرتة بني الف�صل 

والزراعة تعر�صت الف�صيلة للجفاف وزادت ن�صبة ف�صلها وهنا تطبق املقولة )الف�صيلة مع امها 

من ذهب وبعدها تكون من حديد واذا اهملت تكون من تراب(.

5  -   عدد �لف�سائل 

يجب حتديد عدد الف�صائل بدقة فكلما زاد عدد الف�صائل املراد ف�صلها ونقلها وزراعتها في 

املو�صم الواحد كلما كرثت الخطاء وهذا يزيد من ن�صبة الف�صل لذا يجب تنفيذ العمل بدقة 

وتوفير كافة م�صتلزمات جناحه. وكما ورد في املثل )قلة معتنى بها خري من كرثة مهملة(.

6 -  �لدقة و�لتقان  

يجب اعتماد الدقة وتنفيذ العمل بكافة خطواته ومراحله باإتقان وعدم الت�صرع في التنفيذ 

لن ال�صرعة والتقان ل يتفقان

 7 - �لتعامل مع �لف�سائل 

من المور ال�صا�صية والهامة في تنفيذ العمل هي التعامل مع الف�صائل بعد القلع واثناء عملية 

التجميع والنقل من مكان القلع اىل موقع الزراعة فكرثة التداول وكرثة اخلطوات في هذه 

املرحلة وعدم اخت�صارها وعدم الهتمام في التعامل مع الف�صلة بعناية وحذر ي�صبب موت 

الف�صائل وتلفها )رفعة واحدة اف�صل من رفعتان و هما اف�صل من ثالثة (.

8 -  �ليدي �لعاملة 

العاملة في كل  اليدي  ، لن كرثة  بدقة   لكل مرحلة  املطلوبة  العاملة  اليدي  يجب حتديد 
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خطوة غري مفيد و�صار حتى وان كانت مدربة لن الكرثة ل ميكن مراقبتها وال�صيطرة عليها .  

  %  50 عن  تقل  ل  وم�صاركتهم  ن�صبتهم  تكون  وان  الوطنية  الكوادر  على  العتماد  ونقرتح 

توفير  مبداأ  من  انطالقًا  باخلربات   ال�صتعانة  وكذلك  ال�صباب  بعن�صر  ال�صتعانة  ويف�صل 

فر�س العمل وامل�صاهمة في التنمية وبناء القدرات.

�لتعامل مع �لف�سائل  بعد �لقلع 
 1. ازالة اجلذور القدمية واملت�صررة وامله�صمة واملتك�صرة بفعل عملية الف�صل.

 2. ترطيب اجلذور ولفها باخلي�س وو�صعها  في مكان مظلل حلني نقلها اىل موقع الزراعة.

 3. تعقيم اجلذور باحد املبيدات الفطرية قبل الزراعة.

 4. النقل بعناية مع مراعاة عدم تاثر القمة النامية )اجلمارة(.

 5. عدم تاخري الزراعة خا�صة اذاكانت الف�صائل معر�صة لل�صم�س والرياح اجلافة حيث يوؤدي 

ذلك اىل جفاف جذورها.

زر�عة �لف�سائل
Auger آلة حفر �جلور�

ت�صتعمل هذه الآلة لتجهيز حفر لالأ�صجار ذات قيا�صات حمددة ح�صب نوع وحجم الأ�صجار اأو 

– 100 �صم، وبعمق   20 اأقطار برينة احلفر ما بني  الف�صائل املطلوب زراعتها، حيث ترتاوح 

يرتاوح ما بني 40 – 80 �صم، وميكن لهذه الآلة جتهيز ع�صرات احلفر بال�صاعة، حيث ترتاوح 

اإنتاجيتها ما بني 80 – 100 حفرة بال�صاعة مما يوفر كثريًا من اجلهد والأيدي العاملة اإ�صافة 

اإىل الوقت. ترتكب الآلة من:

باأذرع م�صبك  ويت�صل  ثابتًا  الذراع  ويكون هذا  – 110 �صم،    100 عمود فولذي �صلب طوله 

الآلة بال�صاحبة )جهاز الربط الهيدروليكي(، ونهاية هذا الذراع تت�صل ب�صندوق �صرعة خا�س 

تر�صني مروطني  ال�صندوق من  ويتكون هذا  الربينة.  �صرعة دوران  تغيري  ممكن من خالله 

متع�صقني مع بع�صهما وتاأتي اإليهما احلركة من عمود الإدارة اخللفي لل�صاحبة )P.T.O( عرب 

فا�صل الأمان، ووظيفته حماية الرتو�س املت�صلة بالربينة وحماية ال�صاحبة عند العوار�س غري 

الطبيعية )�صكل 16(.

يدور عمود الإدارة اخللفي ب�صرعة 540 دورة / دقيقة، وتت�صل ب�صندوق ال�صرعة برينة احلفر 

اإىل  ورفعها  الرتبة  بقطع  تقوم  التي  وهي  ب�صكني )ري�س( حادة  ال�صكل حماطة  وهي حلزونية 
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ياأتي من خالل عمود ماأخذ  ال�صكني احللزوين الذي  اخلارج مكونة احلفرة من خالل دوران 

القدرة لل�صاحبة P.T.O الذي يت�صل ب�صندوق �صرعة الربينة، وهناك عدة اأنواع من ال�صكاكني 

ت�صتعمل ح�صب نوع الرتبة.

عند دوران الربينة داخل الرتبة يخرج ق�صم من الرتبة اإىل اخلارج مكونًا كتلة )كومة( وحل�صاب 

ارتفاعها )H( ت�صتعمل املعادلة التالية:

Ka HoRo2

H1 =

R8 )R1 -  R0(

Ka : 1.5 – 1.3 مقاومة الرتبة وهي                   

Ho :طول احلفرة املتكونة من عملية دوران الربينة                        

R8 : امل�صافة بني مركز الربينة ومركز الكتلة                        

Ro :امل�صافة بني مركز الربينة وبداية الكتلة                        

R1 :امل�صافة بني مركز الربينة ونهاية الكتلة                        

وعند اإجراء عملية احلفر يجب اأن تكون الربينة عمودية على الأر�س.

D: �صندوق الرتو�س. F: برمية احلفر. C: ذراع فولذي. A،B: موقع الربط على اجلرار
ال�صكل 16. اأجزاء اآلة حفر اجلور.
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وهناك اأنواع متعددة للري�س امل�صتخدمة في حفر اجلور كما في ال�صكل )17(:

ال�صكل17 اأنواع ري�س احلفر. 

 1. اأن يكون عمق زراعة الف�صيلة 120 �صم، مع مراعاة اأن يكون اأعر�س قطر في جذعها على 

م�صتوى �صطح الأر�س .

 2. اأن تكون الرتبة القريبة من الف�صيلة رطبة، مع مراعاة عدم تكون فراغات اأو جيوب هوائية 

بني الرتبة وجذع الف�صيلة.

 3. يجب ترك ) قلبة الف�صيلة( القمة النامية مرتفعة فوق �صطح الرتبة لتالفي دخول املاء اإليها 
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واأن تكون الف�صيلة مائلة باجتاه ال�صمال.

 4. يعمل حو�س دائري حول الف�صيلة بعمق يرتاوح ما بني 15– 30 �صم، وبقطر 1 -  1.5 مرت .

اأو  باخلي�س  لفها  يف�صل  ال�صتاء  اأثناء  والربد  �صيفًا  والرياح  ال�صم�س  من  الف�صائل  5. حلماية   

ب�صيقان الذرة اأو ب�صعف النخيل مع مراعاة ترك اجلزء العلوي مفتوحًا لكي يندفع منه اجلزء 

النامي.  

6. اإن اأح�صن موعد لزراعة الف�صائل هو بعد ف�صلها مبا�صرة عن النخلة الأم، اأي في ف�صلي   

الربيع واخلريف كما ذكر �صابقًا، حيث اأن الزراعة في ف�صل الربيع تتفادى ف�صل ال�صتاء 

مبادة  الف�صائل  معاملة  ويف�صل  العالية.  ال�صيف  حرارة  تتفادى  اخلريف  وزراعــة  البارد، 

نحا�صية مثل الزاج الأزرق )1 % كربيتات النحا�س( حلمايتها من الفطريات والطفيليات، 

وميكن اأن تطلى الف�صائل املقطوعة باملحلول نف�صه.

 7.  يعتمد عمق زراعة الف�صيلة على حجمها . 

رعاية �لف�سائل بعد �لزر�عة
 1( �لري

مبا�صرة  الزراعة  بعد  ريها  يجب  حيث  زراعتها،  بعد  الف�صائل  بري  الهتمام  ال�صروري  من 

ال�صهرين الأولني من الزراعة.  اأن يكون �صطح الرتبة املحيطة بالف�صيلة رطبًا خالل  ومراعاة 

ويعتمد ري الف�صائل على طبيعة اجلو ونوع الرتبة وطريقة الري. ففي ف�صل ال�صيف يف�صل اأن 

يكون الري يوميًا في الرتبة الرملية، ومرة كل ثالثة اأيام في الرتبة الرطبة، ومرة كل اأ�صبوع في 

الرتب الطينية الثقيلة، ويجب مالحظة عدم غمر الف�صيلة باملاء خوفًا من تعفن القمة النامية، 

واإن تغطية الرتبة بالتنب اأو بال�صماد الع�صوي ي�صاعد على الحتفاظ بالرطوبة وتقليل التبخر.

 2( �لت�سميد

يتوقف برنامج الت�صميد على نوعية الرتبة. ففي الرتبة الغنية باملواد الغذائية ل حتتاج الف�صائل 

اإىل الت�صميد، كما اأن اإ�صافة ال�صماد الع�صوي مع تربة الزراعة يكون كافيًا في مراحل الزراعة 

الأوىل. واإذا كانت الرتبة عالية امللوحة اأو رملية فقرية فال بد من ت�صميدها بالأ�صمدة الع�صوية 

حيث ميكن نرث الأ�صمدة الكيميائية وعزقها داخل الرتبة وبكمية 0.25 – 0.50 كغم من ال�صماد 

املركب )n)10: 10: 20 NPKللف�صيلة الواحدة مرتني في ال�صنة.

وفي جتربة قام بها احل�صريي والفقي )1993(، على ف�صائل �صنف تاغيات مبدينة �صبها – 
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الليبية لتحديد اأن�صب املعامالت لنجاح زراعة ف�صائل هذا ال�صنف لكون اأن ن�صبة جناح زراعة 

ف�صائله منخف�صة جدًا، وكانت معامالت التجربة كما يلي:

 1. قطع اأوراق الف�صائل بالكامل وزراعتها بحيث يكون ثلثي الف�صيلة حتت الأر�س والثلث الباقي 

فوق �صطح الرتبة.

 2. قطع اأوراق الف�صائل بالكامل وزراعتها بالكامل حتت �صطح الرتبة .

 3. زراعة ف�صائل بالطريقة العتيادية.

واأكدت النتائج تفوق املعاملتني 1، و2 على املعاملة الثالثة، وكانت ن�صبة النجاح 100 %  .

وفي درا�صة تاأثري بع�س العمليات لنجاح زراعة ف�صائل النخيل قام بها املانع و�صعيد )1993(، 

الفحم  اإ�صافة  وهي:  الف�صائل،  زراعة  جناح  ن�صبة  لتح�صني  زراعية  عمليات  خم�س  ا�صتعملت 

وتعقيم  احلفرة،  في  البنزين  واإ�صعال  الزراعة،  حفرة  في  نباتية  ملفات  وحرق  املطحون، 

قواعد الف�صائل مبحلول الكلورك�س بن�صبة 10 % ، وترك ف�صائل كمقارنة دون اأية معاملة، ومن 

النتائج ما يلي:

بقية  %  عن   30 النجاح  ن�صبة  زيادة  اإىل  النباتية  البقايا  الفحم وحرق  اإ�صافة  معاملتي  اأدت 

املعامالت، بينما كانت ن�صبة النجاح في معاملتي احلرق بالبنزين والتعقيم بالكلورك�س تزيد 

25 %  عن معاملة املقارنة .

وفي درا�صة  ح�صني واحليدري )1982(، اأ�صارا اإىل اأن اأهم العوامل املوؤثرة على جناح زراعة 

الف�صائل هي الطريقة التي تعامل بها الف�صائل بعد ف�صلها عن الأم، وحددا اأهم م�صاكل معاملة 

الف�صائل بعد الجتثاث مبا يلي:

 1. عدم التاأكد من وجود جمموع جذري جيد للف�صيلة اأو ح�صول اأذى للجذور ب�صبب عدم دقة 

عملية الف�صل.

 2. تعر�س الف�صائل عند منطقة اجلروح في قاعدتها اإىل التلوث والإ�صابات الفطرية مما ي�صبب 

تعفنها.

 3. جفاف الف�صائل لفقد املاء خا�صة من املجموع اجلذري اأو املجموع الورقي لذا يجب عدم ترك 

الف�صائل مك�صوفة لل�صم�س والرياح لفرتة طويلة قبل زراعتها.

وقام املانع واآخرون )1996( بدرا�صة لزيادة تكوين اجلذور على ف�صائل ورواكيب نخيل البلح، 

حيث ا�صتعملت بيئات متلفة، وا�صتعملت ف�صائل اأر�صية بوزن يرتاوح ما بني 2 – 6 كغ ورواكيب 

وعقمت  الربيع  ف�صل  اآخــر  الف�صائل  وف�صلت  وال�صهل،  ال�صي�صي  �صنفي  من  متلفة  ــاأوزان  ب

بغمرها مببيد فطري ملدة 30 دقيقة ومتت زراعتها ح�صب املعامالت التالية:
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  -  ن�صارة اخل�صب.

  -  خلطة من ن�صارة اخل�صب والبتمو�س بن�صبة 3: 1.

  -  خلطة من ن�صارة اخل�صب والبتمو�س بن�صبة 1: 1.

  -  خلطة من الربليت والبتمو�س بن�صبة 3: 1.

  -  خلطة من الربليت والبتمو�س بن�صبة 1: 1.

  -  رمل فقط.

وبعد �صتة �صهور مت ح�صاب ن�صبة التجذير وطول اجلذور، وكانت اأعلى ن�صبة مئوية للجذور واأطول 

اجلذور املتكونة في و�صط الربليت والبتمو�س بن�صبة 3: 1 حيث بلغت 100 %  والطول 42.6 �صم، 

تليها خلطة ن�صارة اخل�صب والبتمو�س بن�صبة 3: 1 حيث بلغت 100 %  وطول اجلذور 35.6 �صم، 

ثم خلطة ن�صارة اخل�صب والبتمو�س بن�صبة 1: 1 وبلغت 100 %  وطول اجلذور 25.8 �صم، وكانت 

اأقل البيئات تاأثريًا على تكون اجلذورهي بيئة الرمل، وكانت اأعلى ن�صبة لتجذير الرواكيب 60 

%  في خلطة الربليت والبتمو�س.

مكننة قلع وزراعة اأ�سجار النخيل
)Tree Extractor(قالعه الأ�سجار

اآلة ت�صتعمل لقلع الأ�صجار مع جذورها وتعمل ميكانيكيًا بو�صاطة جهاز هيدروليكي عن طريق 

ال�صجرة،  �صكاكني منحنية دوارة تدخل في مقطع الرتبة لرفع اجلذور مع الرتبة من جوانب 

وميكنها قطع اأ�صجار ذات قطر    40 �صم، وتوجد اأنواع تقطع بقطر 25 �صم. وتتم عملية قلع 

الأ�صجار وفق اخلطوات التالية:

اإىل مو�صع ال�صجرة مع احلفاظ على م�صك جوانب ال�صجرة  1. الرجوع بال�صاحبة )اجلرار(   

باأذرع القلع.

وت�صغل  �صنتيمرتات  لب�صعة  الرتبة  تخرتق  ال�صكاكني  جعل  مع  الأر�ــس  اإىل  الآلــة  خف�س   .2  

ال�صكاكني با�صتعمال الذراع الهيدروليكي، ولالآلة رد فعل ميكن التغلب عليه با�صتعمال مثبت 

كي ل تندفع ال�صاحبة اإىل الأمام.

 3. ترفع ال�صجرة مع اجلذور بكاملها ويتم نقلها ب�صهولة.

وانت�صرت في الآونة الأخرية زراعة النخيل اأمام املباين واحلدائق العامة وال�صوارع با�صتعمال 

مكائن مت�صة لقلع النخيل ونقلها حممولة على الآلة مل�صافات بعيدة حيث تتم العملية بوقت 

اأ�صرع مقارنة بالطريقة التقليدية اليدوية امل�صتعملة �صابقًا وال�صكل 18 يبني ذلك.
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ال�صكل 18. خطوات قلع ال�صجرة.

جهاز قلع �لنخيل �لآيل
)�صكاكني(  معاول  من  يتكون  وهو  الهيدروليكية،  بالقدرة  يعمل  الآيل  النخيل  قلع  جهاز  اإن 

هيئة  على  مو�صوعة  مقو�س،  �صكل  وذات  �صم،   120 منها  الواحدة  طول  يبلغ  كبرية،  حديدية 

دائرة، حيث تربط حول النخلة املراد قلعها، وبو�صاطة القدرة الهيدروليكية تندفع هذه املعاول 

النخلة، وتلتقي جميع املعاول في نقطة  فاإنها تندفع حتت جذور  اإىل الأر�س، ولكونها مقو�صة 

معينة حتت اجلذور وتقلع النخلة مع كتلة ترابية �صخمة. وبعد اإجراء عملية قلع النخلة، يعمل 

الناقلة، حيث  العجلة  ب�صكٍل مائل على  وتو�صع  الأر�ــس،   الهيدروليكي على رفعها من  اجلهاز 

يتم نقلها اإىل املكان املطلوب زراعتها فيه وباجلهاز نف�صه، حيث يتم دفع املعاول احلديدية اإىل 

وبذلك  الأر�س،  لوحدها من  املعاول  �صحب  يتم  املطلوب  امل�صتوى  اإىل  ت�صل  وعندما  احلفرة، 

ا�صتعمال هذه  بعدها. وفي �صوء  الزراعة  وت�صتكمل عملية  النخلة في مو�صعها اجلديد  ترتك 

الآلة مع الأ�صجار املختلفة مت تطوير اآلة لقلع ونقل اأ�صجار النخيل الكبرية.
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الأخرى،  باملحا�صيل  الزراعية مقارنة  العمليات  اأعقد  النخيل من  تعد مكننة عمليات خدمة   
وذلك لأن ب�صاتني النخيل القدمية متتاز بكثافة الزراعة ووجود قنوات الري والزراعات البينية، 

)الهيب(  والهيم  النخلة  ل�صعود  كاملرقاة  اليدوية،  الو�صائل  على  اعتمدت  خدمتها  وعمليات 

التقليم املختلفة، وا�صتعملت املكننة في عمليات  اأو العقفة لعمليات  لف�صل الف�صائل واملنا�صري 

اخلدمة لكنها منا�صبة للب�صاتني احلديثة ذات الزراعات املنتظمة.

وجرت العديد من املحاولت لت�صميم وت�صنيع الآلت واملعدات لإجراء عمليات اخلدمة، منها 

اآلة جلني وقطع عذوق و�صعف النخيل من الأر�س وقبل تو�صيح ت�صميم الآلة ومكوناتها وطريقة 

عملها، ل بد لنا من ا�صتعرا�س بع�س املعلومات ال�صابقة في هذا املجال، وكما يلي: 

 

طر�ئق �رتقاء �لنخلة 
يعترب ارتفاع اأ�صجار النخيل �صببًا رئي�صًا في �صعوبة خدمة الأ�صجار وجني الثمار، اإذ يلزم الأمر 

�صعود النخلة والو�صول اإىل قمتها لإمتام هذه العمليات وجني الثمار، وتزداد هذه ال�صعوبة مع 

زيادة طول ال�صجرة.  فقد بلغ طول �صجرة الأمهات في م�صر 28.20 مرتًا، وبلغ اأعلى ارتفاع 

ل�صنف دقلة نور في اجلزائر 19.50 مرتًا. وتتم عملية جني الثمار بو�صاطة عمال متخ�ص�صني 

مناطق  ح�صب  التمر  نخيل  ارتقاء  طرائق  وتختلف  النخيل،  اأ�صجار  )ارتقاء(  ت�صلق  يجيدون 

زراعته املختلفة، ومنها:

 1. �لطريقة �لبد�ئية 
اأية و�صاطة، بل يتم ت�صلقها بالرجلني واليدين، ورغم خطورة هذه  وذلك ب�صعود النخلة دون 

تعمل حفر على طول جذع  ليبيا  ففي  النخيل.  زراعة  مناطق  بع�س  في  متبعة  لكنها  الطريقة 

النخلة لت�صهيل عملية الت�صلق، وقد يت�صلق املزارع النخلة دون اأية و�صاطة حاماًل معه حباًل يثبت 

ج�صمه على اجلذع بو�صاطته عند و�صوله اإىل قمة النخلة بعد ربطه على ج�صمه وعلى اجلذع.
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 2. ��ستعمال �ملرقاة 
اأي  )بروندة(،  الفار�صية  الكلمة  من  ماأخوذة  وهي  فروند،  العراق  منطقة جنوبي  في  وت�صمى 

احلبل، وفي و�صط العراق ت�صمى تبلية، وهي ماأخوذة عن الكلمة البابلية )تبالو(، والفروند ) 

حبل من الأ�صالك احلديدية الرفيعة املفتولة مربوط من اأحد طرفيه بحزام عري�س من ن�صيج 

ليفي متني والطرف الثاين من احلبل ينتهي بقب�صة خ�صبية �صبيهة مبنوال احلائك ذات راأ�صني 

العامل،  الليفي بظهر  النخلة واحلزام  ال�صلكي بجذع  الت�صلق يحيط احلبل  ق�صريين(، وعند 

ويدخل القب�صة اخل�صبية في احللقة التي ينتهي عندها الطرف احلر من احلزام، ويرفع احلبل 

احلديدي اإىل الأعلى مع دفع ج�صمه اإىل جذع النخلة ورفع رجليه الواحدة بعد الأخرى. وهذه 

الآلة الب�صيطة ت�صتعمل في اأقطار اخلليج العربي ودول اأخرى مع حتويرات ب�صيطة. وت�صمى في 

ليبيا واجلزائر وم�صر )وا�صلة( وفي الإح�صاء وجند والبحرين )كر( وفي احلجاز )مربط( 

وفي اليمن )املرقد(.

 3. �ل�سالمل �ملعدنية 
انت�صرت في العديد من مناطق زراعة النخيل ب�صبب قلة العمال املدربني و�صرورة ارتقاء النخلة 

مت  وقد  الواحد.  العذق  ثمار  ن�صج  في  تفاوت  هناك  اأن  خا�صة  الثمار،  جلني  مرة  من  لأكرث 

ا�صتعمال �صالمل من الأملنيوم قابلة لال�صتطالة حتى ارتفاع 20 مرتًا، وهي متتاز بكونها خفيفة 

الوزن �صهلة النقل من نخلة اإىل اأخرى اإ�صافة اإىل انخفا�س كلفة ت�صنيعها. 

القطف  حـــــــــزام  ي�صتعمل  ال�صلم  طــــــــريق  عن  النخـــــــــلة  راأ�س  اإىل  الراقي  ي�صل  وعندما 

�صل�صلة  وهذا احلزام عبارة عن  ب�صيط.  العادية مع حتوير  باملرقاة  ال�صبيه   )Picking Belt(

يجل�س  عري�س  بحزام  ال�صل�صلة  وتت�صل  خ�صراء،  �صعفات   )4 –  3( بقواعد  يحيط  حديدية 

القاطف في و�صطه بعد ربطه بال�صل�صلة م�صندًا رجليه على كرب اجلذع ويبا�صر عملية القطف 

بكلتا يديه.
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 4. ��ستعمال �ملن�سات 
ا�صتعملت اأوًل املن�صات اخل�صبية املربعة )Picking Platform(، وهذه تثبت على اجلذع للوقوف 

عليها وجني الثمار النا�صجة. غري اأن ا�صتعمال هذه املن�صات ي�صتلزم رفعها اإىل الأعلى مرة كل 

�صنتني مما يزيد تكاليفها. وبعدها ا�صتعملت من�صات حممولة في قمة برج )Tower( يرتقيها 

العامل لتو�صله اإىل راأ�س النخلة، ويتم نقله مع املن�صة بو�صاطة الربج من نخلة لأخرى.

 5. �لرو�فع �مليكانيكية  
وهذه ميكن ا�صتعمالها في الب�صاتني ذات امل�صاحات الكبرية والزراعة املنتظمة باأبعاد كبرية، 

الرافعات مرتبطة على جرارات )�صاحبات(،  وتكون هذه  املزارع احلديثة،  ت�صتعمل في  وهي 

ومنها على �صبيل املثال ملقحة الإ�صكندرية ذات الهواء امل�صغوط، وملقحة بابل التي هي تطوير 

اخلدمة  عمليات  لإجــراء  العامل  عليها  يقف  من�صة  على  حتتوي  حيث  الإ�صكندرية،  مللقحة 

املختلفة.
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 6. �آلة ل�سعود �لنخيل و�ل�سيطرة على �لنخلة
وقام اإبراهيم واحللفي )2002( بت�صميم   اآلة ل�صعود النخيل وال�صيطرة عليها �صجلت برباءة 

الخرتاع رقم 3046 باجلهاز املركزي للتقيي�س وال�صيطرة النوعية في 2002/4/7.

وتتكون هذه الآلة من:

 1. �صلك �صحب قطره 1�صم.

 2. بكرة �صحب.

 3. قر�س مثبت عليه اأنبوب قطره 1.25 اإن�س.

 4. بكرة وحبل ينتهي بهوك.

 5. مقعد.

 6. ناب�س.

 7. اأنبوب قطره 1 اإن�س في نهايته زوائد عددها اثنان.

اأو املرقاة( ل�صعود النخيل، وملا يزل ي�صتعمل حتى الآن  منذ القدم ا�صتعمل الفروند )التبلية 

ب�صبب عدم وجود اآلة حتل حمله ل�صعود النخيل. وعند ا�صتعماله يبقى الفالح واقفًا على جذع 

النخلة  اأعلى  في  طويلة  لفرتة  البقاء  من  مينعه  وهذا  كثريًا،  جتهده  مما  العمل  اأثناء  النخلة 

لغر�س خدمتها، كما اأنه يواجه عناء وم�صقة كبرية جدًا في اإنزال عذوق الرطب اأو التمر من 

اأعلى النخلة.

ونتيجة لذلك يح�صل فقد كبري في احلا�صل. وملكننة عمليات خدمة النخيل ا�صتعملت ال�صالمل 

في بع�س دول العامل ل�صعود النخيل، ومل ت�صتعمل في قطرنا كونها ثقيلة، وفيها خطورة اأثناء 

عملية تثبيتها على النخيل لأنه ينزلق اأحيانًا عن النخلة اأثناء �صعود الفالح عليه نتيجة عدم 

بع�س  في  وكذلك  بها،  املحيطة  الأر�ــس  ا�صتواء  وعدم  متكامل  ب�صكٍل  النخيل  جذع  ا�صتقامة 

اأنواع  بع�س  ارتفاع  مع  تتالءم  بحيث  �صالمل طويلة جدًا  اإىل  اخلدمة  عمليات  الأحيان حتتاج 

النخيل العالية جدًا. 

كما اأن الرافعات الهيدروليكية احلديثة التي ا�صتعملت للو�صول اإىل اأعلى النخلة ب�صهولة فيها 

مميزات كثرية، ولكن ل ميكن ا�صتعمالها في ب�صاتني النخيل املوجودة في قطرنا، حيث تكرث 

الأنهار والزراعات البينية، نتيجة لكرب حجم هذه الرافعات واحتياجها اإىل طرق منتظمة خالية 

من املعوقات الطبيعية، وزراعة منتظمة لت�صهيل حركتها اإ�صافة اإىل ارتفاع تكاليفها )الرجبو، 
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و�صخي 1991(. لذلك مت ت�صميم وت�صنيع اآلة ل�صعود النخيل وال�صيطرة عليها، حيث اأن هذه 

الفروند كما  اأقل بكثري من  الفالح بجهد  والنخلة معًا وي�صعد  الفالح  الآلة تربط على ج�صم 

فيها و�صيلة اأمان وتقلل اخلطورة ب�صكٍل كبري، وميكن للفالح اجللو�س فيها وكذلك الدوران حول 

اآلية لت�صهيل نزول  اأي�صًا على  النخلة ب�صهولة لأداء عمليات خدمة النخيل، وهذه الآلة حتتوي 

عذوق الرطب والتمر من اأعلى النخلة اإىل الأ�صفل بهدوء وبدون جهد، وميكن التحكم ب�صرعة 

نزول املواد والفالح جال�س في مكانه في اأعلى النخلة .

�ملكونات:
 1. بكرة �صحب )2( 

وتتكون من اأ�صطوانة مثبت فيها راأ�س �صلك ال�صحب الذي يبلغ طوله 1.5 م، وتر�س مرتبط 

بذراع لغر�س تدويره، ومزودة بعتلة متنع رجوع الرت�س بالجتاه املعاك�س اأثناء عملية ال�صحب 

اأما النهاية الأخرى من ال�صلك فتت�صل بقفي�س  وت�صتعمل لغر�س تثبيت الآلة على النخلة. 

)7( مثبت على القر�س )4(.

 2. القر�س )4( 

6 مم  6 �صم، و�صمكه  وهو اجلزء الأ�صا�صي في الآلة حيث تثبت عليه مكونات الآلة وقطره 

يثبت في مركزه اأنبوب )5( قطره 1.25 اإن�س، وطوله 45 �صم ينتهي هذا الأنبوب باأ�صطوانة 

)10( قطرها 1.25 اإن�س، وطولها 5 �صم وت�صنع هذه الأ�صطوانة زاوية مقدارها 50 درجة 

مع الأنبوب )5(، مير بداخل هذه الأ�صطوانة )10( الأنبوب )13( الذي يبلغ طوله 85 �صم، 

وقطره 1 اإن�س بحيث ياأخذ زاوية الأ�صطوانة نف�صها، والغر�س من هذه الزاوية هو نقل جزء 

القوة  تتحلل  النخلة حيث  الآلة على جذع  اأ�صفل  الأنبوب )13(  الفالح عرب  وزن  كبري من 

اإىل مركبتني الأوىل عمودية والأخرى اأفقية مما يقلل من احلمل على �صلك ال�صحب ب�صكٍل 

 60 كبري جدًا. ينتهي هذا الأنبوب من الأ�صفل بزوائد )14( عددها اثنان الزاوية بينهما 

النخلة. كما يحتوي  تثبيتها على جذع  لالآلة وحت�صني عملية  لتمنع احلركة اجلانبية  درجة 

اإبعاد  على  يعمل   )11( ناب�س  وعلى  الفالح،  جللو�س  املقعد  على  الأعلى  من  الأنبوب  هذا 

نهاية الأنبوب ال�صفلية من الت�صال مع جذع النخلة لت�صهيل عملية ال�صعود اأو الدوران حول 

وتثبت  النخلة  في  �صتنغرز  الأنبوب  نهاية  فاإن  املقعد،  على  الفالح  النخلة. ومبجرد جلو�س 

عليها.
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 3. اآلية اإنزال ورفع املواد 

اأكرث ح�صب  اأو  10 مرت  وحبل )7( طوله  �صم،   9 بكرة )6( قطرها  الآلية من  تتكون هذه 

احلاجة، وهوك )16(، وم�صند احلبل )18( يكون في اجلزء الآخر مقابل البكرة.

 4. اآلية التعليق:

وتتكون من احلبل )9(، وميكن التحكم بطوله ح�صب طول ال�صخ�س امل�صتعمل لالآلة، وحلقة 

.)12(

ميكانيكية �لعمل 
عندما يروم الفالح ال�صعود اإىل اأعلى النخلة، فيجب عليه اأوًل لف �صلك ال�صحب حول النخلة 

اأكرب قلياًل من قطر  اأن يكون قطر ال�صلك في هذه احلالة  وتثبيت القفي�س )17(، ويجب 

النخلة، وغري �صاغط عليها. ثم ي�صعد الفالح على الآلة بحيث ي�صع احلبل )9( وينه�س 

وي�صع رجله على جذع النخلة، وي�صعد بحرية والآلة ترتفع معه. 

وهنا، ل يحتاج اإىل رفع ال�صلك كما يفعل �صابقًا بالفروند، لأن احلبل )9( املربوط معه هو 

ور ذراع بكرة  الذي يرفع الآلة وال�صلك معًا. واإذا ما و�صل اإىل اأعلى النخلة فيجب عليه اأن يدَّ

ال�صحب )2( لغر�س توتر �صلك ال�صحب )1( وتثبيت الآلة ب�صكٍل حمكم على جذع النخلة. 

ومبجرد جلو�س الفالح على املقعد )8( فاإن الأنبوبة )13( �صتندفع نحو جذع النخلة )15( 

عرب  �صيندفع  الوزن  اأغلب  وبالتايل  �صغط،  قوة   )11( الناب�س  يكت�صب  حيث  فيه،  وتنغرز 

هذه الأنبوبة اإىل اجلذع حيث يجري الفالح عملية اخلدمة وهو جال�س ب�صكٍل مريح في اأعلى 

النخلة على الآلة.

اإىل اخللف  العتلة )19(  اأن يدفع  فاإنه مبجرد  النخلة،  الــدوران حول  الفالح  اأراد  واإذا ما 

ب�صكٍل ب�صيط ثم يرتكها، فاإن �صلك ال�صحب �صيلغي توتره، ومبجرد نهو�س الفالح من الآلة، 

فاإن الأنبوب )13( �صيبتعد عن اجلذع )15( ويدور الفالح بالزاوية التي يرغبها من )0 اإىل 

360ْ(م، واإذا ما حدد املوقع املطلوب في اأعلى النخلة والزاوية املطلوبة، فيعمل على حتريك 

عتلة بكرة ال�صحب )2( واجللو�س على املقعد يثبت الآلة بقوة النخلة.

اأو التمر بعد قطعها من النخلة، يعلق العذق في الهوك  اإنزال عذوق الرطب  وعندما يراد 

)16( و�صينزل بفعل وزنه، وميكن ال�صيطرة على �صرعة النزول من خالل العتلة )18( وذلك 

بال�صغط عليها بالإ�صبع فتقل �صرعة النزول كونها تولد �صغطًا عموديًا على احلبل، وهذا 

يقلل ب�صكٍل كبري جدًا من الرطب اأو التمر املت�صاقط من العذق اأثناء النزول ويبلغ وزن الآلة 
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7 كغ، اأما كلفة ت�صنيعها فهي اقت�صادية وغري مكلفة.

وجربت الآلة عمليًا حيث ح�صبت:

 1(  �صرعة �صعود ونزول النخلة ) حددت خم�س وع�صرون نخلة ع�صوائيًا لغر�س الدرا�صة  ( من 

خالل ح�صاب الزمن الالزم ل�صعود الفالح بو�صاطة الآلة وبدونها ل�صتة اأمتار من الرتفاع. 

ومت ح�ساب �لإنتاجية من خالل �ملعادلة �لتالية:
الإنتاجية )نخلة / �صاعة( = عدد النخيل التي مت �صعودها / الزمن امل�صتغرق.

�لن�سبة �ملئوية للثمار �لتالفة من �ملعادلة �لتالية: 
الن�صبة املئوية للثمار التالفة = )وزن الثمار التالفة / وزن الثمار الكلي(* 100.

 2( القوة املوؤثرة على الأنبوبني BC و AB من خالل املعادلت امل�صتقة لغر�س زيادة متانة  اجلزء 

برنامج  ت�صميم  خالل  من  احل�صابات  اإجــراء  مت  الآخــر.  من  اأكرب  قوة  اإىل  يتعر�س  الذي 

حا�صوبي بلغة Quic Basic. )ال�صكل 19(. مت ا�صتعمال ت�صميم القطاعات الع�صوائية الكاملة 

لتحليل بيانات التجربة، وكررت كل معاملة ثالث مرات، وا�صتعمل اختبار اأقل فرق معنوي 

املعدل لتحليل بيانات التجربة )الراوي وخلف اهلل، 1980(.



الفصل الثامن | معدات وآالت وأدوات االرتقاء  والتقليم والجني204

ال�صكل 19. املخطط الن�صيابي للربنامج.

 3( القوة P تتحلل اإىل مركيتني هما  P1 و P2، وهاتان املركبتان توؤثران على اجلزاأين  AB و 

AC واللذين يتجهان بطول هذه الأجزاء.

 AB A تثبيت الأنبوب  اأي من نقطة   ،E B اإىل النقطة  P1 تتجه من النقطة  اأن القوة  نالحظ 

 BC اأي اإىل نقطة تثبيت الأنبوب ،C فتتجه اإىل BF فتقوم لذلك ب�صد الأنبوب. اأما الأخرى

ونتيجة لذلك فهي ت�صغطه على النخلة.

ولإيجاد مقادير القوتني P1، P2 جند اأنه من ت�صابه املثلثني ABC ، و BED ينتج ما يلي:

1
AB

=
P1

=

BE
ACP BD
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2PAB
  =  P1 AC

3
BC

=
P2

=

ED
ACP BD

4PBC
  =  P2 AC

5√)AB(2 + )AC(2  = BC

 P1 = A* Rz ---------------------------6         

 P2 = A* Rd ---------------------------7         

  حيث اأن : 

           A : م�صاحة الأنبوب )�صم2(. 

          Rz : الإجهاد امل�صموح حتت ال�صد )كغ / �صم2(.

         Rd : الإجهاد امل�صموح حتت ال�صغط )كغ / �صم2(.

8
p d2

  =  A
4

وحل�صاب القطر الت�صميمي  BC و AB يتم تعوي�س املعادلة )8( باملعادلتني )6( و )7( ومن 

تعوي�س ناجتهما باملعادلتني )2( و )4( ينتج:

الق�صوى(،  املقاومة  من  )كجزء  الك�صر  نقطة  اإجهاد  من  كجزء  يوؤخذ  امل�صموح  الإجهاد  اإن 

وميكن التعبري عن ذلك باملعادلة التالية:

11
Qb

  =  R n
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حيث اأن :

.) Rz  و Rb  ( الإجهاد امل�صموح اأثناء ال�صد اأو ال�صغط : R  

 Qb : نقطة الك�صر )كغ / �صم2(.

n   : عدد يبني زيادة الإجهاد الثاين عن الأول وي�صمى )معامل الأمان(.

لي�س ملعامل الأمان مقدار عددي ثابت اإذ يجب اأن ي�صمن عمل اأجزاء الآلت في نطاق النفعال 

منه  املقدار  في  اأكرب  اأمان  معامل  يوؤخذ  اله�صة  فللمواد  العوامل.  من  على عدد  ويعتمد  املرن 

للمواد اللدنة، كما يوؤخذ هذا املعامل في حالة التحميل الديناميكي اأكرب منه في حالة التحميل 

ال�صتاتيكي.

 1. �لنتائج و�ملناق�سة

 1( تاأثري �لقوة �لكلية P على �لآلة 

نالحظ من ال�صكل 20 الذي يبني تاأثري القوة الكلية على الآلة، اأن القوة P توؤدي اإىل زيادة كل 

من قوة ال�صد P1 املوؤثرة على الأنبوب AB وقوة ال�صغط P2 املوؤثرة على الأنبوب BC هي اأكرب 

مبقدار ال�صعف قيا�صًا مع قوة ال�صد التي يتعر�س لها الأنبوب AB. ون�صتنتج من ذلك اأنه عند 

ت�صميم الآلة، يجب اأن يكون الأنبوب BC ذو متانة اأعلى من الأنبوب AB كونه يتعر�س اإىل حمل 

اأكرب.

 2( تاأثري �لقوة �لكلية P على �لأقطار �لت�سميمية 

يو�صح ال�صكل 21 تاأثري القوة الكلية على الأقطار الت�صميمية )BC و AB( لالآلة. تزداد الأقطار 

الكلية  القوة  مقدار  كان  عندما  فمثاًل،  الآلة،  على  املوؤثرة  الكلية  القوة  زيادة  مع  الت�صميمية 

املوؤثرة P 30 كغ كما اأن القطران d1، و d2 و)0.94 و 1.26( �صم على التوايل، وعندما ازدادت 

على  �صم   )3.33 و   2.55( القطران  اأ�صبح  كغ،   210 لت�صبح  الآلــة  على  املوؤثرة  الكلية  القوة 

التوايل.

 P1 اإىل زيادة كل من قوة ال�صد  اأن زيادة القوة الكلية املوؤثرة على الآلة يوؤدي  وهذا يعود اإىل 

وقوة ال�صغط P2 وهذه القوى توؤثر ب�صكٍل مبا�صر على الأنبوبني AB، BC، ولهذا يجب اأن يزداد 

قطريهما بحيث يتنا�صبان مع مقدار القوى التي يتعر�صان لها، حتى ل تنهار الآلة اأثناء العمل.

وزن  معدل  لأن  �صم،   2.52 هو   BC لالأنبوب  �صم،   1.89 هو   AB لالأنبوب  املنا�صب  القطر  اإن 

ال�صخ�س ي�صل اإىل 80 كغ اإ�صافة اإىل معدل وزن العذق الذي قد ي�صل اإىل 30 كغ اإ�صافة اإىل 
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اأن وزن الآلة هو 10 كغ. وبهذا، فاإن الوزن الكلي الذي تتعر�س له الآلة بحدود 120 كغ وهو يقابل 

القطرين 1.89 �صم و 2.52 �صم.

الكلية  القوة  بني  العالقة  ال�صكل20. 

والقوة املوؤثرة على الآلة.

ال�صكل21. العالقة بني القوة الكلية والقطر 

الت�صميمي.

 3( �سرعة �ل�سعود و�لنزول 

نالحظ من ال�صكلني 22 و 23 اللذين يبينان تاأثري نــــــــوع الآلة على �صـــــرعة ال�صعود والنزول   

)م/ثا(، اأن �صرعة ال�صعود والنزول قد ازدادت معنويًا عند ا�صتعمال الآلة اجلديدة مقارنة مع 

الفروند. وكانت الزيادة اأعلى مبقدار 81 %  و 38 %  في حالتي ال�صعود والنزول على التوايل. 

وهذا يعود اإىل اأنه عندما ي�صتعمل الفالح الفروند، فاإنه يحتاج اأن يرفع ال�صلك اأوًل اإىل الأعلى، 

العملية عدة مرات  النخلة. ويكرر هذه  الأعلى �صاعدًا على  ثم بعد ذلك يدفع ج�صمه باجتاه 

حالة  في  اأمــا  �صعوده.  �صرعة  فتقل  كثريًا،  جتهده  اأنها  كما  النخلة،  على  ق�صرية  ومل�صافات 

ا�صتعمال الآلة اجلديدة، ل يحتاج اإىل رفع ال�صلك بيده، واإمنا تلقائيًا ي�صعد معه اإىل الأعلى 

وتتدحرج اإطارات ال�صلك على جذع النخلة.

�صرعة  كانت  حيث  ال�صعود،  �صرعة  من  اأعلى  النزول  �صرعة  اأن  ال�صكلني  من  اأي�صًا  ونالحظ 

ال�صعود 0.6 )م/ثا(، اأما �صرعة النزول فقد بلغت 0.82 )م/ثا(، وهذا يعود اإىل اأنه في حالة 

ال�صعود يجب اأن يتغلب الفالح على قوة اجلذب الأر�صي ودفع وزنه باجتاه الأعلى وهذا يحتاج 

اإىل طاقة عالية فتقل �صرعته بعك�س حالة النزول.
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ال�صكل 22. تاأثري نوع الآلة على �صرعة 

ال�صعود.

ال�صكل 23. تاأثري نوع الآلة على �صرعة 

النزول.

 4( �لإنتاجية:

يو�صح ال�صكل 24 تاأثري نوع الآلة على الإنتاجية )نخلة/�صا(، ويالحظ اأن اإنتاجية الآلة اجلديدة 

اإىل زيادة �صرعة  % . وهذا يعود   28 ازدادت معنويًا مقارنة مع الفروند، وبلغ مقدار الزيادة 

ال�صعود والنزول بالآلة اجلديدة ب�صكٍل اأكرب من الفروند، مما يقلل من الزمن الالزم لل�صعود 

والنزول.

 5( �لن�سبة �ملوؤية للثمار �لتالفة 
يو�صح ال�صكل 25 تاأثري ا�صتعمال نوع الآلة على الن�صبة املئوية للثمار التالفة، اأن الن�صبة املئوية 

للثمار التالفة قد انخف�صت معنويًا عند ا�صتعمال الآلة اجلديدة مقارنة مع الفروند، حيث بلغت 

الن�صبة املئوية للثمار التالفة 3 % ، بينما و�صلت اإىل 24 %  عند ا�صتعمال الفروند. وهذا يعود 

اإىل اأن ا�صتعمال الآلة اجلديدة يجعل عملية اإنزال عذوق الرطب ب�صكٍل تدريجي وهادئ ب�صبب 

وجود اآلية اإنزال العذوق في هذه الآلة، حيث يتحكم الفالح في �صرعة اإنزال العذوق من الأعلى، 

اأما في حالة ا�صتعمال الفروند، فاإن الفالح يقذف العذق من الأعلى اإىل الأر�س مما يوؤدي اإىل 

تلف جزء غري قليل من الثمار.
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ال�صكل 24. تاأثري نوع الآلة على 

الإنتاجية.

ال�صكل 25 تاأثري نوع الآلة على الن�صبة املئوية 

للثمار التالفة.

�ملميز�ت 
 1. اأكرث اأمانًا بالعمل من الفروند.

 2. خفيفة الوزن.

جال�س  وهو  عمله  يوؤدي  اأن  بحيث ميكن  للنخلة،  اخلدمة  عمليات  اأداء  اأثناء  الفالح  3. تريح   

عليها.

 4. ميكن اإنزال اأو رفع اأي مادة بو�صاطة هذه الآلة وب�صهولة وهو العامل في اأعلى النخلة.

 5. يقلل الفقد باحلا�صل ب�صكٍل اأكرب ب�صبب التحكم ب�صرعة نزول العذق وانتظام حركة نزوله 

كونها غري مفاجئة.

 6. ميكن الدوران بالآلة حول النخلة ب�صورة تامة ب�صهولة وباأمان.

 7. كلفة ت�صنيعها قليلة جدًا وباإمكان اأي فالح اقتناوؤها.

 8. اإمكانية ت�صنيعها حمليًا ب�صهولة ومن دون تعقيد.

 9. ميكن ت�صنيعها من الأملنيوم اأومن معدن ذو متانة عالية.

ال�صكل 27. منظر علوي وجانبي.ال�صكل 26  منظر جانبي.
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19 -  عتلة ملنع 13 -  اأنبوب.7 -  حبل.1 -  �صلك �صحب.
العجلة النجمية من 

احلركة من الجتاه 

املعاك�س.

14 -  زوائد حديدية.8 -  مقعد.2 -  بكرة �صحب.

9 -  حبل تعليق 3 -  حلقة.
الآلة.

15 -  نخلة.

4 -  قر�س 
حديدي.

20–  ناب�س.16 -  خطاف.10 -  اإ�صطوانة.

21 -   عجلة 17 -  قفي�س.11 -  ناب�س.اأنبوب. -1
جنمية.

22 -   ذراع.18 -  عتلة.12 -  حلقة.بكرة.-2

�صورة لالآلة وهي جممعة في احلقل.�صورة لالآلة وهي جممعة في املخترب.

�صورة لالآلة وهي مركبة على ال�صجرة.�صورة ل�صعود النخلة بو�صاطة الآلة.
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�لت ومكننة �لتقليم 
 يعترب التقليم عملية مهمة، وت�صمل قطع ال�صعف الياب�س والأخ�صر ) التعريب(، واإزالة الأ�صواك 

وقطع الكرب )التكريب(، واإزالة الليف والرواكيب. وتتمثل اأهم خطواتها في:

 1( اإزالة ال�صعف اجلاف )القدمي( الذي فقد ال�صبغة اخل�صراء وتوقف عن القيام بوظائفه، 

حيث اأن ال�صعفة بعمر 4 �صنوات تقل كفاءتها التمثيلية بن�صبة 65 % ، وجتف ومتوت بعمر 6 

�صنوات.

 2( اإزالة ال�صعف الأخ�صر، حيث تتم اإزالة دور اأو دورين من ال�صعف الأخ�صر مع مراعاة التوازن 

بني النمو اخل�صري والثمري وترك 10 �صعفات لكل عذق ثمري، ويف�صل عدم اإزالة ال�صعف 

الأخ�صر في ال�صنوات الأوىل من عمر النخلة.

 3( اإزالة الأ�صواك من على ال�صعف لت�صهيل اإجراء عمليات اخلدمة الالحقة)التلقيح، واخلف، 

واجلني (.

قام  حممد حم�صن ال�صاملي امل�صرف على امل�صروع الزراعي ل�صركة الق�صيم الزراعية بت�صميم 

جهاز لإزالة ا�صواك النخيل لغر�س ايجاد حل   ملعاناته عندما كان يجب عليه وباأمر من والده 

املوجودة  اأ�صواكها  يقطع  النخلة، حيث  تاأبري  مع  تتواكب  التي  العملية  النخيل وهي  )ت�صييف( 

على ع�صيب )جريد(النخلة ولأن العملية �صعبة وم�صنية ورمبا يتعر�س من يقوم بتلك العملية 

لإ�صابات بالغة من جراء اإزالة الأ�صواك و�صقوطها على اأجزاء من ج�صمه، وبال�صك كانت تلك 

�صعبة بالن�صبة له اإل اأنه ل خيار له اإل اأن يقوم بها.   ودر�س في كلية الزراعة ومو�صوع ‘ت�صييف’ 

النخل ي�صغل باله وو�صل اإىل ال�صنة الرابعة ليبداأ فعليا بالفكرة التي لزمته طوال �صنوات العمل 

في احلقل مع والده وحتى وهو في ال�صنوات الأوىل من اجلامعة.  اأن والده ميلك ور�صة زراعية 
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�صاعدته كثريا على جتارب عدة ت�صميمات ف�صل في خم�س منها وجنح في ال�صاد�صة م�صيفا اأنه 

عندما بداأ خطواته الأوىل التي تعد الأ�صعب في عملية ت�صنيع اجلهاز وعندما بداأ بتجميع مواده 

الأولية وربطها ببع�صها البع�س حيث بداأ ي�صتعمل املواد املتاحة له   ب�صكل منا�صب خ�صو�صا في 

املقب�س. تلك التجربة الأوىل عندما راأى جهازه ينهار في اأول جتربة ميدانية قائاًل ‘ مل اأتفاجاأ 

بل كان الأمر عاديًا خ�صو�صا واأنني اأعرف اأين ت�صرعت كثريا في م�صاألة اخلروج اإىل امليدان 

لأعود مرة اأخرى واأتتبع الأخطاء التي كانت في البداية حيث كان اخلطاأ في الذراع املتحرك 

الذي يتحرك بطريقة ديناميكية وحركة متعرجة حتى ي�صتطيع من يحمله قطع الأ�صواك ب�صهولة 

وهو في مكانه، وحتى في النخيل العالية يتم مد الذراع ب�صكل اأطول ليتنا�صب معطول النخلة، 

وفي املرة الثانية وعند ذهابي للميدان كان اجلهاز اأف�صل من املرة الأوىل ولكن كانت احلركة 

غري منتظمة ورجعت مرة اأخرى وحاولت تعديل احلركة وجعلها منتظمة اإل اأن هذه احلركة مل 

تكن كافية لقطع الأ�صواك جميعها ووا�صلت جتاربي حتى كانت التجربة ال�صاد�صة التي جنحت 

بكل املقايي�س ومت جتربتها في احلقل لي�صتطيع قطع اأ�صواك النخيل ب�صهولة وبدون م�صقة‹

 4( اإزالة بقايا العذوق ) العراجني( واأغلفة الطلع القدمية.

 5( اإزالة الرواكيب من على جذع النخلة بعد جتذيرها.

 6( التكريب، وهي عملية قطع اجلزء الأعلى من قواعد الأوراق )الكرب( لل�صعف الذي �صبقت 

اإزالة الليف، مع مراعاة اأن يكون قطع الكرب ب�صورة موازية ل�صطح الأر�س وعدم  اإزالته مع 

اإحداث جروح وخدو�س في اجلذع وترك 6 - 7 اأدوار من الكرب القريبة من ال�صعف الأخ�صر 
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دون تكريب. وعلمًا اأن العملية ل  متار�س في العديد من مناطق زراعة النخيل على الرغم من 

اأهميتها ، حيث يجب اإجراوؤها مرة كل 2 -  4 �صنوات، وذلك:

• ملنع انت�صار الإ�صابة بحفارات ال�صاق، و�صو�صة النخيل احلمراء.

• لأنها تعطي اجلذع ال�صكل املنتظم، وت�صهل عملية �صعود النخلة.

• لإمكانية ال�صتفادة من الكرب كوقود وعوامات ل�صباك ال�صيد والليف في �صناعة احلبال، كما 

ت�صتعمل اأغلفة الطلع وبقايا العراجني وال�صعف الياب�س كوقود، وي�صتعمل ال�صعف الأخ�صر في 

ال�صناعات الريفية.

 7( جترى عملية التقليم مع جني الثمار اأو اأثناء عملية التلقيح، اأما التكريب فيجرى في ف�صل 

اخلريف.

الب�صرة )عقفة( وهي �صكني  ت�صمى في  التكريب �صكني خا�صة  ت�صتعمل في عملية  �لعقفة: 
لها قب�صة  ن�صبيًا  واليد طويلة  نهايته  ثقيلة ذات �صالح حديدي �صلب معقوف )منحني( عند 

ق�صرية مك�صوة بحبل ليفي ملفوف على بع�صه بطبقة واحدة. يجب اأن يكون ن�صل ال�صكني حادًا 

قاطعًا، وت�صتعمل هذه الآلة في و�صط العراق لإزالة ال�صعف والأ�صواك والتكريب.

قام Chaudhri واآخرون )1981(، بت�صميم اآلة ب�صيطة لقطع ال�صعف في حالة الأ�صجار التي 

يرتاوح ارتفاعها ما بني 7 – 8 م. وهي عبارة عن اأنبوب من الأملنيوم يحمل يدويًا، ويربط في 

نهايته من�صار �صغري، وميكن ا�صتعمالها لإزالة ال�صعف القدمي )اجلاف( وقواعد الأوراق، حيث 

ميكن قطعها ب�صهولة ودون ال�صعود اإىل النخلة.
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جني �لثمار
حتديد �لدرجة �ملنا�سبة للجني

اإن حتديد الدرجة اأو مرحلة الن�صج املنا�صبة للجني هي البداية ال�صليمة لقطف ثمار �صاحلة 

اأو للتخزين. وبداية ميكن القول باأن ثمار التمر تعترب مكتملة النمو عند  لال�صتهالك املبا�صر 

بلوغها مرحلة اخلالل )املرحلة امللونة(، مع مالحظة اأن ثمار العذق الواحد ل تن�صج جميعها 

في وقت واحد ، وقد يتكامل الن�صج في الأ�صناف املبكرة خالل فرتة من 3 – 4 اأ�صابيع، اأما في 

الأ�صناف املتاأخرة فتمتد بني 8 – 10 اأ�صابيع. وبوجه عام، فاإن الدرجة املنا�صبة للقطف تختلف 

الثمار  تقطف  اأن  ميكن  ول  امل�صتهلك،  ورغبة  ال�صائدة  اجلوية  والظروف  ال�صنف  باختالف 

قبل اكتمال تلونها باللون املميز لل�صنف، اأي بلوغها مرحلة اخلالل، حيث تقطف ثمار بع�س 

الأ�صناف في هذه املرحلة، خا�صة تلك الأ�صناف التي تتميز ثمارها في هذه املرحلة بخلوها 

والربحي،  الزغلول،  اأ�صناف  مثل  القاب�صة  التانينية  املواد  من  قليلة  كميات  على  احتوائها  اأو 

وال�صماين، واحلالوي، والربمي، وحلوة املدينة. 
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وتوجد اأ�صناف اأخرى ت�صبح �صاحلة لال�صتهالك عند و�صولها اإىل مرحلة الرطب، حيث تخلو 

ثمار معظم اأ�صناف التمر من الطعم القاب�س في هذه املرحلة من مراحل منو الثمار، ويوجد 

العديد من الأ�صناف التي ت�صتهلك ثمارها في هذه املرحلة مثل الأمهات، واحلياين، وال�صيوي، 

وبنت عي�صة ،واخل�صراوي، وال�صاير، واخلال�س، والرزيز. 

ومن املعروف اأن الثمار التي ت�صتهلك في مرحلتي اخلالل اأو الرطب تتميز بزيادة ن�صبة الرطوبة 

في ثمارها مما يعر�صها ل�صرعة التلف مثلها مثل باقي ثمار الفاكهة الطازجة الأخرى، لذلك 

فاإن  �صبق،  ما  اإىل  واإ�صافة  اأ�صابيع.   4 –  3 من  الواحد  القطف  موعد  بتحديد  العناية  يجب 

هناك العديد من اأ�صناف التمر والتي ت�صتهلك ثمارها وهي جافة اأو ن�صف جافة، حيث تقل 

ن�صبة الرطوبة في هذه الثمار عن 30 % ، وثمار هذه الأ�صناف تتحمل التخزين ول خوف عليها 

وال�صيوي،  والعجالين،  العمري،   « الن�صف جافة  التمر  اأ�صناف  اأمثلة  التلف. ومن  من �صرعة 

الأ�صناف  اأما  الن�صج.  عند  لني  ثمارها  حلم  يكون  والتي  نــور«،  ودقلة  والديري،   ، والزهدي 

ثمارها تفقد جزءًا كبريًا من  فاإن  ... وغريها،  وامللكابي  ، والربمتودا،  ال�صكوتي  اجلافة مثل 

رطوبتها ويكون حلمها جافًا ياب�صًا. اإن ثمار الأ�صناف الن�صف جافة واجلافة ميكن قطفها قبل 

بلوغها مراحل منوها النهائية وتهيئتها �صناعيًا، وذلك عند الرغبة في جتنب ظروف بيئية غري 

مالئمة ك�صقوط الأمطار اأو التقليل من نفقات جني الثمار بتقليل عدد مرات القطف.

طر�ئق جني �لثمار 
تختلف طرائق جني الثمار باختالف املرحلة التي �صتقطف فيها، وهي كما يلي:

 1. لقط الثمار النا�صجة

اأو يهز العذق باليد فتت�صاقط  حيث يتم لقط الثمار في مرحلتي اخلالل والرطب لقطًا يدويًا 

منه الثمار النا�صجة، ويبقى اخلالل ملت�صقًا بالعذق، ولكن ت�صاقط الثمار على الأر�س ب�صبب 

هز العذوق اإذا مل تكن مغطاة بالقما�س اأو احل�صر يجعلها عر�صة للت�صاق الأتربة والرمال بها 

مما يقلل من �صالحيتها لال�صتهالك اإ�صافة اإىل تعر�صها لالإ�صابات احل�صرية.
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 2. لقط العذوق

يتم قطع العذوق باأكملها دفعة واحدة، ويتم تو�صيل العذوق اإىل الأر�س كما يلي:

• تربط بحبل وتنزل اإىل الأر�س ب�صكل �صليم وبهدوء.

بداخلها  ويقطع  النخيل  اأو جنبة( م�صنوعة من خو�س  زنبيل  اأو  �صلة  العذق داخل )  يو�صع   •

وينزل بحبل اإىل الأر�س.

اأو قما�س على  ترمى العذوق اإىل الأر�س ب�صكل مبا�صر وفي هذه احلالة يف�صل فر�س ح�صر   •

الأر�س.

 ويجري قطع العذوق في بع�س الدول باأ�صكال متلفة، نذكر منها:

• في تون�س وليبيا، يرتقي النخلة عدة رجال ب�صكٍل متعاقب على طول اجلذع، ويت�صلمون العذوق 

املجذوذة باأيديهم واحدًا من الآخر حتى اإي�صالها اإىل الأر�س، وقد يتعاون في ذلك فالحو 

عدة ب�صاتني.
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• وفي كاليفورنيا اجلنوبية، تزحلق العذوق املقطوعة وهي في مرحلة اخلالل على حبل ميد من 

النخلة  راأ�س  القطع في  بعملية  القائم  ويو�صل بني  الأر�س،  اإىل  النخلة ب�صورة مائلة  راأ�س 

وامل�صتلم عند الأر�س.

وهو  )املقال�س(،  با�صتعمال  املقطوعة  العذوق  تنزل  العراق(،  )في  الب�صرة  منطقة  وفي   •

يربط  الغليظ  �صلعه   V �صكل  على  امل�صم�س  اأو  التوت  فروع  من  مت�صعب  غ�صن  عن  عبارة 

عند نهايته بحبل وال�صلع الثاين م�صتدق مترر منه ال�صماريخ حتى ي�صتقر العذق في الزاوية 

وبعدها يرخى احلبل فيهبط احلامل مثقاًل بالعذق لي�صتلمه �صخ�س على الأر�س ويرفعه من 

املقال�س، وت�صمى هذه الآلة الب�صيطة في ليبيا )املخطاف(.

)Mechanical Harvesting Methods( طر�ئق جني �لتمور ميكانيكيًا
بداأت اأول املحاولت في هذا املجال عام 1961 في مزارع النخيل في انديو )Indio( جنوبي 

التمور  جني  لأن  يدويًا،  التمور  جني  تكاليف  من  التقليل  ذلك  من  الغر�س  وكان  كاليفورنيا، 

يدويًا، وخا�صة في مرحلة الرطب، يتطلب التقاط الثمار النا�صجة. وكانت جتري عملية اجلني 

على عدة مراحل خالل املو�صم ت�صل اإىل ثمانية في احلد الأدنى، وحتى لو قللت مراحل عملية 

اجلني اليدوي اإىل الن�صف، فاإن كلفة اجلني متثل 45 %  من تكاليف اإنتاج التمور، خا�صة واأن 

عملية اجلني هي واحدة من عمليات اخلدمة الأ�صا�صية ) التلقيح، اخلف، التقليم....(.

اإن اأول املحاولت بداأت بال�صعود اإىل قمة النخلة با�صتعمال من�صة )Platform( حممولة في 

قمة برج )Tower( يرتقيها العامل لتو�صله اإىل موقع اجلني عند راأ�س النخلة، ثم يقوم بتحريك 

املن�صة بو�صاطة الربج من نخلة لأخرى كاأ�صلوب ميكانيكي بدًل من طريقة ال�صعود والنزول 

املتكرر با�صتعمال ال�صلم، ولكن عملية لقط الثمار النا�صجة بقيت كما هي. ولذا مل يتم تعميم 

هذه الطريقة. وبداأ العمل على طريقة جلني العذوق الثمرية النا�صجة مرة واحدة با�صتعمال 

اأ�صلوب ميكانيكي، وتتم من خالله اإزالة الثمار من العذق باأ�صلوب هز العذق بطريقة عامودية 
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)Vertical skaking( بو�صاطة هزاز ميكانيكي )Mechanical shaker( يعلق به العذق، ومت 

ت�صميم نوعني من الهزازات:

�لأول: 
�صغري احلجم خفيف الوزن يحمل باليد اإىل راأ�س النخلة ويو�صل ب�صاق العذوق الثمري وهو في 

راأ�س النخلة بو�صاطة كالب خا�س يبلغ ووزن هذا الهزاز 12.5 باوند، ويعمل بقوة هيدروليكية 

1400 مرة بالدقيقة ومبدى حركي 1.5 اإن�س لكل هزة اأو �صربة للعذق، ويعمل على نزع الثمار 

من العذق دون قطع العذق من راأ�س النخلة.

�لثاين: 
كبري احلجم، ثقيل ومثبت بقوة على �صطح �صندوق معدين ثقيل ويعمل بقوة هيدروليكية 700 

اأو ال�صربة الواحدة للعذق. وتقطع العذوق من  اإن�س للهزة   3.25 مرة بالدقيقة، ومدى حركي 

راأ�س النخلة ويتم اإنزالها، ويقوم الهزاز بهز العذوق ونزع الثمار منها.

 – هيدروليكية  رافعة  من  مكون  متكامل  نظام  بت�صميم  الأمريكية  ال�صركات  اإحــدى  وقامت 

ba Crane( مثبتة قاعدتها في عربة �صاحنة )Truck( تنتهي في الأعلـــــى ب�صلة )- )ههربائية 

النا�صجة وي�صعها  العذوق  يقوم بقطع  النخلة، حيث  راأ�س  اإىل  لتو�صيله  العامل  يرتقيها   )ket

الرافعة،  بو�صاطة  الأ�صفل  اإىل  التي حتمله  بال�صلة  ينخف�س  ثم  التي حتمله،  ال�صلة  قاعدة  في 

Sha - )ييث تنقلــــــه اإىل هــــزاز من�صـــــوب فوق عــــــربة مقطـــــورة قائمة علـــــى عجـــــلتني 

الهز  العربة املقطورة، جتري عملية  العذوق في  er - Trailer( ت�صحبها �صاحنة، وبعد تفريغ 

�صم   8.25 ومبدى  الدقيقة،  في  �صربة   900 ب�صرعة  يهتز  عمودي  هزاز  بو�صاطة  امليكانيكي 

 Perkins( لل�صربة، وتت�صــــــاقط الثمار في �صــــــناديق حقلية بعمق 50 �صم تو�صع حتت الهزاز

 .)and Brown، 1964

يتطلب جني التمور بهذا النظام:

 1. اأن تكون خطوط اأ�صجار النخيل منتظمة وباأبعاد 30* 30 قدم لت�صهيل احلركة.

 2. قبل عملية اجلني، يجب تقليم ال�صعف الزائد وتدلية العذوق الثمرية على ال�صعف.

 3. يتطلب العمل ثالثة عمال اأحدهم ل�صياقة ال�صاحنة وت�صغيل الرافعة وحتريكها اإىل الو�صع 

املطلوب، والثاين يكون داخل ال�صلة املحمولة في قمة الرافع وقطع العذوق، والثالث ي�صتلم 

العذوق املقطوعة اأثناء هبوط ال�صلة وتفريغ العذوق في الهزاز.
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وفي العراق، خالل الثمانينيات اأدى الهتمام مبكننة اإنتاج النخيل اإىل تطوير وت�صنيع جرار 

بالإ�صكندرية،  امليكانيكية  ال�صناعات  �صركة  في  حمليًا  �صنع  هيدروليكية،  رافعة  عليه  مثبت 

وهذه املكنة م�صابهة للرافعة امل�صنعة في الوليات املتحدة بطريقة عملها، واإحدى عملياتها هي 

قطع العذوق النا�صجة خالل عملية اجلني واإنزال هذه العذوق اإىل الأر�س.

التمور في  البديلة جلني  الطرائق  بتقومي  Mazloum zadeh and Shamsi،و)2007(،  وقام 

اإيران، واأ�صار اإىل اأن �صعود النخلة والو�صول اإىل الثمار هو اجلزء الأ�صعب في عملية اجلني، 

الفيزيائية  ال�صفات  النخلة.ودر�صت  �صعود  عملية  ملكننة  املحاولت  من  العديد  اأجريت  لهذا 

الو�صول  واإمكانية  احلمولة،  و�صعة  املكنة،  ووزن  به،  العمل  املمكن  الرتفاع  مثل  وامليكانيكية 

جانبيًا، والقوة، ونوع نقل احلركة، وحجم املكنة، وال�صعر، وكما في اجلدول رقم29.

اجلدول رقم29 موا�صفات بع�س املكنات والرافعات امل�صتعملة في اإيران.
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ولإجراء تقومي معقول ملكائن الرفع املتوافرة، يجب توافر املعلومات املرتبطة بال�صفات الفيزيائية 

لالأ�صجار املزروعة )حميط جذع النخلة، وم�صافات الزراعات بني ال�صفوف والأ�صجار، وقيا�س 

�صرعة ال�صعود اإىل النخلة(. واختريت 25 �صجرة ع�صوائيًا في ب�صاتني متلفة لهذا الغر�س. 

حيث ات�صح الآتي:

 1. ) 72 % ( من الأ�صجار كانت متماثلة في الطول الذي بلغ 10مرت، في حني اأن معدل ارتفاع 

املكائن كان 11 مرت، ي�صاف لذلك طول العامل وامتداد يده وهذا يعني اأنه ميكنه الو�صول 

اإىل ارتفاع 13 مرت.

 2. ل�صتعمال هذه املكائن على املزارعني دفع مبالغ ل�صتئجارها وبذلك ت�صاف مبالغ لتكاليف 

الإنتاج. 

 3. )60 % ( من هذه الرافعات كان وزنها مرتفعًا، وهذا يتطلب عربات كبرية اأو جرارات ذات 

قوة ح�صانية عالية جلرها، اإ�صافة اإىل اأن الوزن الكبري ي�صبب �صغط الرتبة، وكذلك ي�صر 

بالنباتات املزروعة حتت اأ�صجار النخيل.

الرافعات  اأبعاد  وكانت  م،   4.1 –  3.5 بني  ما  والأ�صجار  بني اخلطوط  امل�صافات  تراوحت   .4  

منا�صبة، ولكن ال�صعوبة كانت في حركتها وا�صتدارتها بني ال�صفوف.

يبلغ  والكثري  اإيــراين،  ريال  مليون   27 تكلف  �صعرًا  فاأقلها  مرتفعة،  كانت  الرافعات  اأ�صعار   .5  

�صعرها اأربعة اأ�صعاف هذا املبلغ.

وا�صتنتج من هذه الدرا�صة اأن الرافعات غري مالئمة للجني ويجب اإجراء تعديالت عليها لتكون 

منا�صبة لهذا العمل بحيث يجب اأن ت�صل اإىل ارتفاع اأكرث من 10 م، اإ�صافة اإىل قدرتها على 

حتمل اأكرث من 1100 كغ، واأن تكون لها قابلية على احلركة اجلانبية، واأن يقل عر�س الرافعة 

30 مليون ريال  0.41 م/ ثا، وب�صعر يقل عن  2 م، واأن تكون �صرعة رفع العامل اأكرث من  عن 

اإيراين.

وقام اإبراهيم واآخرون )2007( بتجربة لختبار هزاز مثبت على جرار، وكما مبني في ال�صكل 

28 يتكون من ذراع اإدارة )Crank( ينزلق مبيكانيكية مما ينتج �صربات عامودية ومدى 50 مم 

لل�صربة، وملزمة )Clamp( حلمل العذق في املو�صع املنا�صب خالل حماولت الهتزاز مثبتة 
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بثالث  باإطار بطريقة مالئمة على اجلرار  والهزاز ملحوم ومرتبط  النزلق.  على ميكانيكية 

نقاط. قوة احلركة جتهز من اجلرار من خالل حمور حركة PTO مع املحور الدافع للجرار.

ال�صكل 28. طريقة عمل الهزاز.

تت�صمن طريقة العمل تثبيت عدة عذوق على اجلرار وا�صتعمال ثالث دورات هز 300، و450، 

و600 دورة بالدقيقة. جميع العذوق من �صنف الزهدي مت ا�صتعمالها بعد اجلني بثالث �صاعات. 

جهاز قيا�س �صرعة الدوران مت ا�صتخدامه والعذوق ووزنت قبل العملية وبعدها، وا�صتعملت �صاعة 

توقيت اإلكرتونية لت�صجيل الوقت.

وكانت النتائج كما في اجلدول رقم 30  .

اجلدول رقم30. نتائج جتربة هز العذوق.

عدد الهزات

دورة / دقيقة

الوقت املطلوب 

لإزالة الثمار 

النا�صجة )دقيقة(

وقت الهتزاز الكلي

لت�صاقط الثمار 

)دقيقة(

وزن العذق قبل 

الهز )كغ(

وزن العذق 

بعد الهز 

)كغ(

30020  - 15308 – 62.5 – 1.5

4505  -  3.5108 – 71.5 – 1

6005  -  2.559  -  7
 – 0.7
1.025

ويت�صح من اجلدول:

الثمار  لإزالــة  دقيقة   30 مقداره  وقتًا  ا�صتغرق  دقيقة   / دورة   300 مبعدل  الهز  ا�صتعمال  اأن   .1  

النا�صجة، في حني كان الوقت 10 دقائق عند ا�صتعمال 450 دورة / دقيقة، و5 دقائق با�صتعمال 

الهز مبعدل 600 دورة / دقيقة. وكانت كمية الثمـــــار املتبقية في هذه املعاملة 0.7 – 1.25 كغ 

مقارنة باملعامالت الأخرى، حيث لوحظ ت�صاقط الثمار غري النا�صجة وهي في مرحلة اخلالل.
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 2. ومن النتائج يبدو اأن ا�صتعمال 450 دورة / دقيقة هي اأف�صل املعامالت لأن الرتدد العايل  

)600 دورة / دقيقة( اأدى اإىل انف�صال الثمار غري النا�صجة اأي�صًا.

ت�سميم �آلة يدوية جلني وقطع عذوق و�سعف �لنخيل عن بعد
مت ت�صميم اآلة يدوية ب�صيطة تتاألف من ) اأنبوبني متلفي القطرين، ومن�صار، واآلية تثبيت الآلة، 

واآلية اإنزال العذوق، واآلية اجلني(. وفيما يلي تف�صيل ملكونات وعمل الآلة:

مكونات �لآلة
 1. �لأنبوبان 

7( بع�صها بالبع�س الآخر، ويبلغ طول الواحد منهما 2.5 م، وال�صمك 1  يدخل الأنبوبان )3، 

مم، وقطر الأول 1 �صم، اأما الثاين فقطره 1.25 �صم وميكنه زيادة عدد الأعمدة ح�صب احلاجة، 

والطول الكلي لالآلة يح�صب وفق املعادلة التالية:

L = L1 +L2 +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Ln + Ls +Lp

حيث اأن:

L: طول الآلة الكلي )م(
Ln  -  -  -  -  -  -  L2، L1: طول العمدة )م(

Ls: طول املن�صار )م(

Lp: طول ال�صخ�س امل�صتعمل لالآلة )م(

 2. �آلية �لتثبيت 

النخلة  الآلة على  تثبيت  اأنها تعمل على  اأهميتها في  اأدائها. وتكمن  الآلية مهمة جدًا في  هذه 

كما   ،)6( املف�صل  بو�صاطة  وبحرية  الجتاهات  جميع  في  التحرك  على  القدرة  اإعطائها  مع 

اأنها تعمل على حتمل جميع الأوزان التي تنتقل اإىل الآلة نتيجة حتميلها بالعذق املقطوع، حيث 

ليحمل الفالح اأي وزن اأثناء العمل. وتتكون هذه الآلية من:

 45 مقدارها  بزاوية  الآلة  مع  مييل  وهو   ،)4( بالإ�صطوانة  الآلية  يثبت  وهو   :)5( �لعمود   •

على  ينتقل  عندما  مركبتني  اإىل  يتحلل  وبعدها  مبا�صرة،  الوزن عربه  انتقال  لغر�س  درجة 

جذع النخلة.
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• �ملف�سل )16(: وهو يعمل على اإعطاء الآلة احلرية املطلقة في التحرك في جميع الجتاهات 
وهي مثبتة على جذع النخلة. وهذا املف�صل يحتوي من الأعلى على قطعة معدنية في نهايتها 

حلقة مطاطية متنع اجلزء )20( الذي بعد املف�صل من النزول اإىل الأ�صفل لغر�س ت�صهيل 

عملية التثبيت على جذع النخلة.

• �لعمود�ن )18(: يعمالن على احت�صان اجلذع وتثبيت الآلة عليه.

 3. �آلية �لقطع 

بزاوية  الآلة  مع  مائل  بو�صع  ويكون  �صم،   60 طوله  يبلغ  الذي  املن�صار  من  الآلية  هذه  وتتكون 

مقدارها 35 درجة لغر�س �صيطرة املن�صار على عنق العذق وزيادة �صرعة القطع.

 4. �آلية �إنز�ل �لعذوق 

20 �صم، وينتهي  ْ، وطوله   45 وتتكون هذه الآلية من العمود )9( الذي مييل بزاوية مقدارها 

ببكرة تدور حول حمورها، ومير عليها احلبل الذي يبلغ طوله 10 م، وينتهي من الأعلى باخلطاف 

)11(، ومن الأ�صفل بالعتلة )8( التي حتتوي على بكرة للف احلبل. ومير احلبل عرب احللقات 

)11، 14(. وهذه العتلة تدور يدويًا.

 5. �آلية �جلني 

ت�صتعمل هذه الآلية لإنزال الرطب املت�صاقط من العذق اأثناء هزه بو�صاطة فك الآلة )21( كما 

الآلية من  وتتكون هذه  الأر�س، ويجمع مبا�صرة في �صناديق.  و�صقوطه على  تبعرثه  اأنها متنع 

اأما الوعاء )22( امل�صنع من القما�س  الفك )21( الذي يعمل على م�صك عنق العذق وهزه، 

الذي يبلغ قطره 80 �صم، وينتهي باإنبوب م�صنوع من القما�س )24( يبلغ طوله 8 م، وقطره 25 

�صم وظيفته ت�صهيل مرور الرطب املت�صاقط اإىل �صندوق التجميع )23( من دون تبعرثه.

ميكانيكية �لعمل
الطول  ح�صب  الأنابيب  ب�صحب  اأوًل  يبداأ  التمر،  اأو  الرطب  عــذوق  قطع  الفالح  يــروم  عندما 

املطلوب، ثم �صبط الربغي )6(، وتوجه الآلة باجتاه العذق، وتثبت بو�صاطة اآلية النثبيت على 

الأ�صفل  الآلة باجتاه  له. وحترك  العذق ومالم�صًا  اأ�صفل  ويكون اخلطاف )11(  النخلة،  جذع 



الفصل الثامن | معدات وآالت وأدوات االرتقاء  والتقليم والجني224

والأعلى لغر�س حتريك املن�صار )1( حيث تقوم بالقطع، وبعد ذلك يرتك العذق على اخلطاف 

)11( بفعل وزنه، وتتم ال�صيطرة على �صرعة نزوله بو�صاطة العتلة )8( عند تدويرها باليد. اأما 

عندما يروم الفالح جني الرطب فقط من العذق، فاإنه يقوم برتكيب �صندوق جتميع الرطب 

في موقعه املبني في الأ�صكال 31، و32، و33، ويو�صع �صندوق اأ�صفل الآلة لغر�س جتميع الرطب 

املت�صاقط وو�صع عنق العذق في الفك )21(، وتدفع الآلة اإىل الأعلى واإىل الأ�صفل ب�صرعة مما 

يوؤدي اإىل �صقوط الرطب في وعاء )22( عرب الأنبوب )24( اإىل ال�صندوق )23( مبا�صرة.

�ملميز�ت:
 1. ل يحتاج م�صتعملها اإىل ال�صعود اإىل اأعلى النخلة لغر�س خدمتها.

 2. تقليل الفقد باحلا�صل ب�صكٍل كبري جدًا.

 3. اإمكانية ت�صنيعها حمليًا ومن دون تعقيد.

 4. كلفة ت�صنيعها قليلة وباإمكان اأي فالح اقتناوؤها.

 5. ميكن بو�صاطتها ال�صيطرة على كل اأجزاء النخلة بو�صاطتها.

 6. ت�صتعمل كاآلة جلني وق�س ال�صعف وعذوق الرطب واإنزالها.

 7. اأق�صى وزن تتحمله الآلة هو 45 كغ.

ال�صكل 29. منظر جانبي  واأمامي لالآلة.
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19 -  ثقوب.13 -  حبل.7 -  اأنبوب.1 -  من�صار.

8 -  عتلة لف 2 -  برغي.

احلبل.

20 -  عمود امل�صاند.14 -  حلقة.

9 -  عمود اآلية 3 -  اأنبوب.

الإنزلق.

15 - عمود 

�صغري.

21 -  فك.

22 -  وعاء من القما�س.16 -  مف�صل.10 -  بكرة4 -  اإ�صطوانة.
17 - حلقة 11 -  خطاف.عمود متمف�صل.-3

مطاطية.

23 -  �صندوق جتميع 

الرطب.

24 -  اأنبوب من القما�س.18 -  م�صاند.12 -  حلقة.برغي تثبيت.--

ال�صكل 31. الآلة ب�صورة جم�صمة. 

ال�صكل 31. الآلة عندما ت�صتعمل كجانية 

رطب.

ال�صكل 32. الآلة جم�صمة.
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ل نق�صد هنا املعدات والآلت التي ت�صتعمل في ر�س املبيدات على الأ�صجار ملكافحة الأمرا�س 

واحل�صرات املختلفة، وب�صكٍل خا�س املر�صات التي حتمل يدويًا اأو على ظهر القائم بالعملية اأو 

مربوطة على اجلرارات،  ل بل نق�صد الآلت التي �صممت و�صنعت للوقاية واملكافحة لالأ�صجار 

املثمرة ب�صكٍل عام، ولأ�صجار نخيل التمر وب�صكل خا�س للتمر ول بد اأوًل من الإ�صارة اإىل بع�س 

احل�صرات والأمرا�س التي ت�صيب نخلة التمر ب�صكٍل خا�س. والتي ميكن معاجلتها اآليًا، مثل:

 ]The lesser date Moth[ )1. �حلمرية  )دودة �لتمر �ل�سغرى 

(Batrachedra amyolraula Meyr)

الأزهــار  على  احل�صرة  اأجيال  يرقات  تتغذى  حيث  احل�صف(  احلمرية،  )احلتت،  وت�صمى 

وحمتويات الثمار ال�صغرية فت�صبح جافة ولونها بني حممر.

]Date palm Dudas Bug[ 2. دوبا�ض �لنخيل 

(Ommatissus binotatus Fiber)

وي�صمى اأي�صًا بق متور العامل القدمي )Old world date bug(، اأو نطاط اأوراق نخيل التمر  

الأوراق،  الع�صارة من  الكاملة  )Date palm leaf hopper(. متت�س احلوريات واحل�صرة 

�صطوع  عند  لمعة  ت�صبح  التي  امل�صابة  الأجــزاء  على  تظهر  التي  الع�صلية  الندوة  وتفرز 

ال�صم�س، كما ت�صقط املادة الدب�صية على الزراعات حتت النخيل. 

وكلتا احل�صرتني، منذ اأكرث من ثالثني �صنة، تكافحان في العراق وبع�س دول اخلليج العربي 

)�صلطنة عمان( با�صتعمال الطائرات اإ�صافة اإىل الر�س الأر�صي. ول بد من الإ�صارة اإىل اأن 

الر�س اجلوي ي�صبب تلوث املنطقة ب�صبب اجنراف املبيدات ب�صبب هبوب الرياح اإ�صافة اإىل 

تلوث املياه.

]Dust mite[ )3. عنكبوت �لغبار  )حلم �لغبار 

(Paratetranychus (Oligonychus) afrasiaticus. Meg)

اإذ متت�س الريقات واحلوريات واحل�صرة الكاملة  اأ�صد الآفات خطورة على التمور،  هو من 

الع�صارة النباتية من الثمار التي ل يكتمل ن�صجها، ويتحول لونها اإىل بني حممر عليها عدة 

ت�صققات وملم�صها خ�صن فليني، وتغطى بن�صيج عنكبوتي تلت�صق به ذرات الرتاب، ويظهر 

التمر مغربًا. ومن هنا جاءت ت�صمية عنكبوت الغبار. وتتم املعاجلة بتعفير العذوق مب�صحوق 
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على  بهزها  العامل  ويقوم  ع�صا،  على  تربط  قما�س  قطعة  في  يو�صع  الذي  الكربيت  زهر 

العذوق اأثناء عملية التعفير. 

اآلة تلقيح وتعفير كهربائية يدوية ومت تطويرها  اإبراهيم واحللفي )2002( بت�صميم  وقام 

لالإ�صتعمال من الأر�س )ال�صفحة 70(.

     ]The Longhorn Date Palm Stem Borer[ 4. حفار �ساق النخيل ذو القرون الطويلة 

(Pesudophilus testaceus Gah)

وي�صمى بال�صعودية اخلنف�س الأحمر ويرقاتها )النعيجة(. تهاجم يرقات احلفار جذوع نخيل 

اأكرث تعر�صًا  النخيل الأكرب عمرًا  العالية، ويكون  التمر ال�صعيفة واملتزاحمة ذات الرطوبة 

لالإ�صابة من النخيل احلديث، ومعدل اإ�صابة الثلث القاعدي من اجلذع يكون عاليًا والنخيل 

املقلم جيدًا اأقل اإ�صابة من غري املقلم. واأ�صارت الدرا�صات اإىل اأن هذه احل�صرة ت�صهل ومتهد 

لالإ�صابة ب�صو�صة النخيل احلمراء، وكذلك اإىل الإ�صابة مبر�س اللفحة ال�صوداء )املجنونة( 

.]Black scorch[

  ]Black scorch[ )5. مر�ض �للفحة �ل�سود�ء )�ملجنونة 

ي�صبب هذا املر�س الفطران

Thielaviopsis Paradoxa

Chalaropsis radicicola

ال�صغري  ال�صعف  والتواء  ت�صوه  ي�صحبه  قد  والــذي  الطرفي  الربعم  تعفن  الإ�صابة  ت�صبب 

املوجود حوله في القمة. ونتيجة الإ�صابة، يتجه راأ�س النخلة اإىل اأحد اجلوانب ب�صكٍل مائل. 

دخول  على  امل�صاعدة  العوامل  اأحد  هي  ال�صاق  حفارات  اأن  اإىل  الدرا�صات  جميع  واأ�صارت 

الفطر اإىل النخلة، واإىل �صرورة ا�صتعمال طريقة حقن اجلذع باملبيدات للمعاجلة.

متتالية  �صنوات  ثالث  ملدة  الب�صرة  منطقة  في  بدرا�صة   )2002( واملالكي  اإبراهيم  وقام 

ملعاجلة اأ�صجار نخيل التمر امل�صابة مبر�س تعفن القمة )املجنونة( من اأ�صناف )ال�صاير، 

واحلالوي، واخل�صراوي، واخل�صتاوي، والربمي، والعويدي(، وكانت املعاجلة كما يلي:

• خليط من املبيدات الفطرية )الدايثني م – 45، والبنليت( واملبيدات احل�صرية )الديازنيون 

0.5 لرت/ نخلة. وحقنت هذه  1 ، وبكمية   :1  :1  :1 85( بن�صبة  % ، وال�صفن   60 امل�صتحلب 

املبيدات في القمة النامية للنخلة حيث دقت اأنابيب حديدية براأ�س النخلة بطول 35 �صم، 
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وقطر 30 مم، وبزاوية 45 ْم مع اجلذع. وكررت عملية احلقن اأ�صبوعيًا ملدة �صهرين.

جلهة  املعاك�س  بالجتاه  الأر�ــس  في  مثبت  وتد  اإىل  يربط  بحبل  امل�صابة  النخلة  راأ�ــس  ربط   •

النحناء )ال�صكالن  33و34  (، وكانت النتائج جناح املعاجلة بن�صبة 90 %  في الأ�صناف 

املدرو�صة كافة عدا �صنف العويدي حيث بلغت الن�صبة 60 % .

ال�صكل 33. يو�صح الأنبوب امل�صتعمل لإحداث الأنفاق واآلة حقن املبيد.

ال�صكل 34. يو�صح طريقة املعاجلة و�صد النخلة باحلبل اإىل وتد في اجلهة املعاك�صة.

وبينت اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية في مدينة املرفاأ بدولة الإمارات العربية املتحدة 

)2009( اإىل اأن مر�س الفحة ال�صوداء Black scorch اأو عفن القلب Heart rot اأو املجنونة 

ي�صيب النخيل واأ�صباه النخيل واأن نخيل التمر اأكرث مقاومة لالإ�صابة من نخيل جوز الهند 

زيادة  واأن  الرتبة،  في  يعي�س   Thielaviopsis paradoxa امل�صبب  الفطر  واأن  )النارجيل( 
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الفطريات  لنمو  مالئمة  بنية  توفر  منفذة  غري  �صماء  طبقة  ووجود  التهوية  وقلة  الرطوبة 

الأر�صية اإ�صافة اإىل تاأثريها �صابًا على عن�صر البورون الذي يوؤدي نق�صة في الرتبة اإىل موت 

الربعم الطرفي واأن وجود البورون في حالة متوازنة يجعل النخلة اأكرث مقاومة للمر�س.

 Rezolex ريزولك�س  ملبيدات  حقن  عملية  اإجــراء  اتباعها  مت  التي  املكافحة  اإجــراءات  ومن 

اجلذور  وانت�صار  امتداد  منطقة  في  خا�س  وب�صكٍل  الرتبة  في   Tachigaren وتات�صجارين 

با�صتخدام حاقن خا�س ميكنه اأن يو�صل املبيد اإىل مكان جتمع الفطريات عن طريق احلقن 

في  يتوغل  اأن  وميكنه  م،   1.5 يبلغ طوله  الغر�س  لهذا  امل�صتخدم  واحلاقن  اجلذور  ملنطقة 

6( حتى يغطي  ال�صجرة في عدة نقاط )5 -  املبيد حول  الرتبة مل�صافة مرت واحد ويحقن 

املبيد منطقة اجلذور ب�صكٍل كامل.

]Red palm weevil[  6. �صو�صة النخيل احلمراء 

 (Ryncho phorus ferrugineu Fabr)

وت�صمى �صو�صة النخيل الآ�صيوية )Asian palm weevil( ، وت�صبب الإ�صابة بها اإفراغ قلب 

النخلة من �صالبته وجفاف الع�صارة النباتية وموت الأ�صجار. وهي ت�صيب اأ�صجار النخيل 

في الب�صتان كافة وحتوله اإىل منطقة موبوءة.
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ومت القيام بالعديد من الدرا�صات والبحاث وت�صميم الجهزة اخلا�صة بالك�صف عن هذه 

احل�صرة ومكافحتها ومنها

�ول : جهاز منقذ �لنخيل  للق�ساء على �سو�سة �لنخيل 

اإنقاذ  اأجل  من  ناجع،  البحث عن حل  من  لبد  كان  احل�صرة  لهذه  املدمرة  للتاأثريات  نظرًا    

اأ�صجار النخيل من الهالك الذي حتدثه تلك احل�صرة،  وتو�صل اإليه املهند�س الزراعي امل�صري 

العديد  املكافحة احل�صرية   حيث  لحظ  الغنى �صريف. من خالل تخ�ص�صه في  اأحمد عبد 

من الآفات اخلطرية على املحا�صيل الزراعية، واأهمها حفّارات �صاق التفاح و �صو�صة  النخيل 

احلمراء التي ت�صمى “بايدز النخيل” للخ�صارة الفادحة التي ت�صببها ،  وعمل في البحث عن 

على  تق�صى  ل  والتي  املبيدات،  ا�صتخدام    عن  يغنى  الذي  البديل  واإيجاد  امل�صكلة  لهذه  حل 

احل�صرة كليا وت�صبب تلوث للمح�صول، فقام باخرتاع جهاز اأطلق عليه ا�صم “منقذ النخيـــل . 

وا�صتغرق    10 �صنوات في اجناز هذا اجلهاز، حيث قام خاللها بت�صنيعه ثم تطويره وجتربته، 

يقوم  واجلهاز  التامة.  فعاليته  اجلهاز  فاأثبت  الزراعية،  الآفات  هذه  على  فعاليته  من  للتاأكد 

»�صو�صة«  و  التفاح  �صاق  حفارات  اأفــات  على  تق�صى  متلفة،  تــرددات  ذات  ذبذبات  باإر�صال 

اأخرى زراعية  م�صكالت  لتالفي  تطوير اجلهاز  عملية  في  م�صتمر  واملخرتع   النخيل احلمراء، 
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  ثانيا :جهاز حقن ومكافحة �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء
لق�صم بحوث ميكنة املحا�صيل احلقلية والب�صتانية مبعهد بحوث الهند�صة الزراعية دور فعال في 

جمال  مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء من خالل ت�صميم وتنفيذ جهاز حلقن النخيل امل�صاب 

بدءا من عام 2005م حتت اإ�صراف د/عاطف عليوة. ومتيز اجلهاز بالو�صول لأف�صل اأداء وعمل 

بكفاءة عالية حتت ظروف اإ�صابات متلفة. -  كانت النتائج الأولية للعالج امليكانيكي باجلهاز 

81.25 % ،80 %  في حمافظتي ال�صرقية والإ�صماعيلية علي التوايل. و�صلت ن�صبة النجاح بعد 

تطوير اجلهاز في املرحلة الأخري اإىل 100 %  مع حيوية كاملة للنخيل املعالج ومل تالحظ اأي 

اأثار �صلبية للحقن باجلهاز. اأو�صت اللجنة الوزارية باأن اجلهاز جيد وميكن ال�صتفادة منه في 

مكافحة �صو�صة النخيل احلمراء مبناطق الإ�صابة املختلفة.

مميزات اجلهاز:

1ـ و�صلت ن�صبة جناح العالج باحلقن امليكانيكي باجلهاز اإيل 100 % .

2ـ ي�صتخدم لعالج النخيل عند درجات اإ�صابة متلفة.

3ـ قلل ا�صتخدام اجلهاز عدد نقاط ومرات احلقن مقارنة بالطرق املتبعة وبالتايل اأقل تكلفة.

4ـ خفيف الوزن )8.5 كغ تقريبا(.

5ـ يتميز ب�صهولة الت�صغيل وال�صيانة.

6ـ ل يحتاج اإيل عمالة فنية متخ�ص�صة.

7ـ ميكن ا�صتخدامه لعالج ال�صابات القاعدية والقمية علي ارتفاعات متلفة ب�صهولة.

8ـ ا�صتخدامه يقلل من ا�صتهالك املبيد مقارنة بالطرق التقليدية.

9ـ مل تالحظ اأي اأثار �صلبية للحقن باجلهاز مع حيوية كاملة للنخيل املعالج.

10ـ اأو�صحت درا�صة الأثر املتبقي للمبيدات اأنه ميكن تداول الثمار باأمان كامل بعد احلقن مبدة 

2 ـ 12 يومًا، با�صتخدام اأي من كلوروبرييفو�س وبروفينوفو�س علي التوايل.

11ـ ل يوجد ارتداد لالإ�صابة التي مت عالجها باحلقن.

12ـ ي�صلح اأن يكون اجلهاز اجلديد مبثابة م�صروع يعمل به �صباب اخلريجيني كو�صيلة للم�صاهمة 

في الق�صاء علي احل�صرة وكذلك حل لظاهرة البطالة مع تنمية دخولهم.

13ـ متت جتربة وا�صتخدام اجلهاز في عدة حمافظات بنجاح كامل مثل منطقة الق�صا�صني 

وال�صاحلية والتل الكبري والبالح بالإ�صماعيلية ومنطقة وادي املالك وابوحماد في ال�صرقية، 

وحديقة الأورمان باجليزة، والفرافرة بالوادي اجلديد، وحمافظتي �صمال وجنوب �صيناء.
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VD ثالثا :جهاز �لك�سف  عن �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء طر�ز 
مت ت�صميم جهاز للك�صف عن �صو�صة النخيل احلمراء من قبل الهيئة الهند�صية بوازرة الدفاع  

لغر�س  الإ�صابات احل�صرية  الك�صف عن  ب�صهولة و�صرعة  ويتميز  العربية   في جمهورية م�صر 

العامة  ال�صحة  على  املحافظة  على  ويعمل  العدوى  انت�صار  من  يحد  مما  وعالجها  عزلها 

ان  علن  تعتمد  اجلهاز  عمل  وطريقة  الكيماوية.  املبيدات  ا�صتخدام  في  الفــراط  من  والبيئة 

كل جزيء من اي مـــادة في الطبيعة له ب�صـــــــمة وراثية متيزه عــــــــن باقي جزيئــــــــات املواد 

الخرى)Molecular Signature( وميكن ت�صجيل هذه الب�صمة وبرجمة �صريحة الكرتونية لها 

وبرجمة جهاز خا�س بها وفي حالة وجود نف�س املادة بالقرب من اجلهاز يقوم بالتاأ�صري عن 

تواجدها. يتم حمل اجلهاز بو�صع راأ�صي )عمودي( على الر�س ويفتح هوائي اجلهاز  بكامل 

ا�صتقامته موازيا ل�صطح الر�س وتكون الزاوية  بني الهوائي وج�صم اجلهاز قائمة وعند وجود 

اجلهاز قرب النخلة امل�صابة يلتقط تردد الب�صمة ويتتبع م�صدرها ويدور هوائي اجلهاز م�صريا 

اإىل اجتاهها. وعندما يتحرك حامل اجلهاز حول النخلة يظل املوؤ�صر متجها نحو النخلة امل�صابة 

بغ�س النظر عنة اجتاه حامل اجلهاز، وفي حالة عدم تاأ�صري اجلهاز نحو النخلة يعني انها  غري 

م�صابة وميكن من خالل هذا اجلهاز الك�صف الدوري على النخيل اول باأول لتحديد ال�صابات 

مبكرا وجتنب انت�صارها.

مميزات اجلهاز

لالإ�صارة  ا�صتقباله  عند  اهتزازات  به  حتدث  ول  بالإن�صان  �صارة  ا�صعاعات  اية  ي�صدر  ل   .1  

ال�صادرة من املادة املراد  البحث عنها �صوى حترك الهوائي اجتاه املادة.

 2.  خفيف الوزن ي�صل وزنه اىل 300غ بدون احلقيبة وابعاده 16�صم×12�صم×2مم ويبلغ طول 

موؤ�صر اجلهاز عند الت�صغيل 42�صم.

 3. الكلفة القت�صادية ل�صتخدام اجلهاز منخف�صة.

 4.  يخف�س من كلفة املبيدات وعملية الر�س فبدل من ر�س احلقل كامال ميكن بعد ا�صتخدام 

اجلهاز ر�س ال�صجار امل�صابة فقط.

ان ا�صتخدام اجلهاز يوفر 80 %  من كمية املبيدات التي ت�صتخدم في الوقاية واملكافحة وكذلك 

80 %  من تكاليف العمالة والت�صغيل.
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ر�بعا :�لك�سف �ملبكر عن �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء
مت ا�صتخدام تقنية للك�صف املبكر عن �صو�صة النخيل احلمراء  من قبل املهند�س قا�صم الطفيلي، 

ال�صو�صة هي  يرقة  وان  اللكرتونية، خا�صة  والتقنيات  الطبي  الكومبيوتر  املزج بني  تقوم على 

اخطر مراحل احل�صرة وهي التي ت�صبب ال�صرر املبا�صر لالأ�صجار امل�صابة وان الكت�صاف املبكر 

هو اكت�صاف   الإ�صابة في مرحلة الريقة وهذا ي�صاعد على اإنقاذ الأ�صجار ال�صليمة ويتم عزل 

الأ�صجار امل�صابة وحماية الأ�صجار والف�صائل ال�صليمة.

بها  ال�صينية وعملت  بالأ�صعة  40�صم و�صورت   -  35 ف�صائل قطر جذعها بني  اأربعة  اختيار  مت 

من  الف�صائل  اىل  الريقات  واأدخلت  )3و6و8(مم  متلفة  باأحجام  املثقاب  با�صتخدام  اأنفاق 

خالل الأنفاق واأغلقت الفتحات مبادة هالمية �صناعية وبعدها  اأجريت الختبارات با�صتخدام 

نظام ت�صوير �صعاعي ملتابعة حركة الريقات، ان هذا النظام ي�صاعد على ك�صف الإ�صابة ووجود 

انه  كما  الربية(  الزراعي)املوانئ،املطارات،احلدود  احلجر  مواقع  في  الف�صائل  في  الريقات 

ي�صاعد على فهم اأف�صل حلياة و�صلوكية �صو�صة النخيل احلمراء وال�صرر الذي ت�صببه من خالل 

مراقبة تطورها في جذع النخلة.

\\\ 
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�أجهزة �حلقن ملكافحة ح�سر�ت �لنخيل
 وفي املكافحة الكيميائية ل�صو�صة النخيل احلمراء ت�صتعمل طريقة حقن املبيدات في جذع النخلة 

)Injection(، حيث تثبت اأنابيب من الأملنيوم اأو البال�صتيك بقطر 12 مم وطول 15 – 25 �صم 

على �صكل قو�س حول مكان الإ�صابة وعددها 3 – 5 اأنابيب ح�صب حجم الإ�صابة. ويحقن املبيد 

امل�صتعمل برتكيز 1 لرت مبيد/10 لرت ماء، واإذا وجدت اأكرث من اإ�صابة على اجلذع،  فكل اإ�صابة 

اأن  تعالج باحلقن لوحدها لأن هذا العالج املو�صعي يعالج منطقة الإ�صابة فقط، مع مراعاة 

يكون مو�صع احلقن اأعلى من منطقة الإ�صابة بـ 20 �صم وذلك لأن الإ�صابة تتجه من الأ�صفل 

اإىل الأعلى مع مالحظة �صريان املبيد في الأنابيب بكفاءة عالية. 
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طرائق حقن جذوع الأ�سجار باملبيدات
Mauget 1. طريقة

وحدة  �صمموا  حيث  الأمريكية،  كاليفورنيا  في   Mauget �صركة  قبل  من  طورت  طريقة  وهي 

ووحدة  تغذية  واأنبوب  ثاقبة  اإبــرة  من  الوحدة  هذه  وتتكون  الأ�صجار.  حلقن  ت�صتعمل  خا�صة 

�صحيح  بعمق  ويطرق  الثاقبة،  الإبرة  اأعلى  في  التغذية  اأنبوبة   .)35 )ال�صكل  م�صغوطة  حقن 

الثقب، تدفع وحدة احلقن  التغذية فقط في  اأنبوب  تاركة  الإبرة  في اجلذع،  وبعدها ن�صحب 

امل�صغوطة ال�صغرية التي حتتوي على مبيد اإىل نهاية اأنبوب التغذية حمررة » املبيد. بعد مدة 

قليلة ميكن التخل�س من وحدة احلقن البال�صتيكية. ومن ميزات نظام احلقن هذا اأنه مغلق ول 

.Schmidt )1988( ي�صبب تلوثًا للبيئة وللعاملني في املكافحة

.Mauget ال�صكل 35. الأجزاء الرئي�صة لوحدة حقن

 1( اجلزء الثاقب.

 2( اأنبوب التغذية.

 3( قب�صة الطرق.

 4( فتحة التغذية.

 5( الغالف.

 6( الغالف ال�صفلي للحاقن.

 7( حلقة الأحكام.

 8( خ�صب ال�صجرة.

 9( الأوعية الناقلة. 

10( منطقة قلب ال�صجرة.

2. �أنابيب بال�ستيكية حتت �سغط
مرنة  بال�صـــــتيكية  مادة  ت�صنع من  الأنابيب  اأن هذه  اإىل  واآخرون )1992(    Navarro اأ�صار 
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)latex tube( باأحجام متلفة )ال�صكل 36( تغلق من طرف واحد ومتالأ بحجم معني من 

املبيد حتت �صغط )Kpa )80 – 60 ويتم اإغالق الطرف الثاين. وعند الرغبة في ا�صتعمال 

هذه الكب�صولت يتم اإحداث ثقب كهربائي بقطر     6 مم، وعمق 3 – 4 �صم، وبعد ذلك يثبت 

احلاقن في جذع ال�صجرة داخل الثقب ويفتح اأحد طرفي الكب�صولة ويثبت مع احلاقن ويرتك 

ملدة من الزمن ليتم  جتهيز ال�صجرة باملبيد.  وبهذه الطريقة يكون ا�صتعمال املواد الكيميائية 

كفوء ويخف�س من التلوث البيئي.

ال�صكل 36. حقن ال�صجرة بالأنابيب البال�صتيكية.

3. �آلة حقن زيت �لت�سحيم
ا�صتعمل البهاديل واآخرون )1989( اآلة حقن الزيت )زيت الت�صحيم( الكاب�صة حلقن املبيدات 

الفطرية  Benlat و Beyfidan مبعدل 1 غ/لرت، واملبيدات احل�صرية )الفعالة �صد احلفارات( 

Tamaron و Carbofuran 1 مل/لرت. وقد حقن كل نخلة بـ 10 لرت، وذلك عندما كافح النخيل 

املتدهور وامل�صاب  باملر�س Chalaropsis sp، وقد اأعطت هذه املكافحة نتائج جيدة.

Mauget 4. حتوير لطريقة
اأو�صح اجلبوري واآخرون )2001( في درا�صة قاموا بها ملكافحة ح�صرة دوبا�س النخيل بطريقة 

1 �صم نهايته م�صحوبة لت�صكل حافة  20 �صم، وقطره  اأنبوبًا معدنيًا طوله  اأنه ا�صتعمل  احلقن، 

حادة ي�صهل اإدخالها في جذع النخلة، ويتم دفع هذا الأنبوب داخل اجلذع بالطرق على اأنبوب 

اآخر مغلق النهايتني �صكله ي�صبه الأنبوب املجوف وبه نهاية يتم الطرق عليها باملطرقة )ال�صكل 

37(، ويثبت هذا الأنبوب على ارتفاع 1.5 م عن �صطح الأر�س بزاوية حادة 45 ْ درجة. يحقن 

املبيد بالرتكيز املو�صي به مب�صخة ظهرية اأو يدوية وبحجم الأنبوب ) 20 مل/ �صجرة(.
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.Mauget ال�صكل 37. اآلة حقن حتوير لوحدة حقن

5. طريقة دفع �لكب�سولت
في هذه الطريقة ي�صتعمل مبيد ال�صــــــــيكاب، وهــــــو ذلك املبيد الفعــــــــــال الذي يحتوي على 

0.875 غ مادة فعالة. يتم اإحداث ثقوب في �صاق  )Acephate 97%( وحتتوي الكب�صولة على 

ال�صجرة اأو النخلة بو�صاطة مثقب )10 – 12 مم( على بعد 50 – 70 �صم من �صطح الرتبة 

بعمق في جذع النخلة يرتاوح ما بني 5– 15 �صم، وبني كل ثقب واآخر 10 �صم. حتدث الثقوب 

بطريقة دائرية حول �صاق ال�صجرة اأو النخلة، ويتم و�صع كب�صولت املبيد )خرطو�صات( داخل 

ما بني  الكب�صولت يرتاوح  ا�صتعمال  تغطية. معدل  دون  الثقوب من  اأن ترتك  الثقوب، وميكن 

– 10 كب�صولت/ �صاق �صجرة،  وتختلف عدد الكب�صولت على ح�صب حجم �صاق ال�صجرة.   5

وال�صيكاب له تاأثري قوي وفعال �صد حفار �صاق النخيل واملن والرتبي و�صانعات الأنفاق وغريها 

.CSI* )2003( من الآفات. وميكن ا�صتعماله باأمان على الأ�صجار دون الإ�صرار بعنا�صر البيئة

CSI*: Creating Sales، Inc. U.S.A

ميز�ت نظام �حلقن
 1. ال�صتعمال الكفوء والآمن للمواد الكيميائية.

 2. ل ي�صكل خطرًا على تلوث البيئة ول على القائمني بعملية املكافحة.

 3. ميكن اإجراء العملية في ظروف الرياح والأمطار.

6. جهاز �سامل حلقن جذوع اأ�سجار النخيل باملبيدات
�صجل  باملبيدات  النخيل  اأ�صجار  جذوع  حلقن  متخ�ص�س  جهاز  بت�صميم  واآخــرون  جميد  قام 

برباءة الخرتاع ذات الرقم 3249 في 2008/8/5 في بغداد. واجلهاز معلق خلف ال�صاحبة، 
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ويعمل ب�صغط الهيدروليك. ويتم تنفيذ العمل به على مرحلتني، ولكل مرحلة جزء خا�س بها.

�ملرحلة �لأولى 
والثانية  الزيت  لدخول  واحــدة  فتحتني  على  املثقب  يحتوي  الهيدروليكي.  باملثقب  واملتمثلة 

 )Control valve( ال�صيطرة  �صمام  مع  الفتحتان  ترتبط  ال�صاحبة.  في  اخلزان  اإىل  لعودته 

عن طريق اأنابيب مطاطية ذات �صغط عاٍل )60 بار( متخ�ص�صة باملنظومات الهيدروليكية. 

عن طريق �صمام ال�صيطرة يتم توجيه الزيت بوا�صطة عتلتني يدويتني واحدة لت�صغيل املثقب، 

والثانية لت�صغيل م�صخة احلقن بعد اأن ي�صل الزيت اإىل املثقب حتت �صغط يرتاوح ما بني 30 

– 40 بار يقوم بتدوير الربمية )الري�صة( لإجناز عملية الثقب. الزيت العائد من املثقب اإىل 
�صمام ال�صيطرة ومن ثم اإىل خزان الزيت في ال�صاحبة عن طريق �صمام تنظيم ال�صغط. وتتم 

ال�صيطرة على �صغط زيت الهيدروليكي في اجلهاز، ويحتوي هذا ال�صمام على مقيا�س لل�صغط 

)250  بار(.

�ملرحلة �لثانية 
ال�صيطرة بو�صاطة  الهيدروليكي من خالل �صمام  املتمثلة مب�صخة احلقن، حيث يوجه الزيت 

عتلة خا�صة بامل�صخة حترك اإىل الأعلى والأ�صفل لتغيري اجتاه مرور الزيت من خالل الفتحتني 

املوجودتني في امل�صخة للح�صول على �صوطي ال�صحب والدفع حلقن املبيد داخل جذع ال�صجر 

ح�صب ال�صغط املطلوب. وقد ثبت مقيا�س لل�صغط )16  بار( ملعرفة �صغط املبيد املحقون.

جتميع �جلهاز
مت جتميع جهاز لثقب وحقن جذوع اأ�صجار النخيل باملبيدات املو�صى بها ملكافحة بع�س اآفات 

النخيل املهمة في العراق كح�صرة دوبا�س النخيل من ور�صة كلية الزراعة / جامعة بغداد ومن 

الأ�صواق املحلية. وقد مت ت�صنيع وحتوير بع�صها مبا يتالءم مع اآلية عمل اجلهاز وا�صتعملت في 

عملية الت�صنيع بع�س الأجهزة واملعدات مثل )املخرطة، مكنة حلام كهربائي، ومن�صار حديد 

كهربائي، وم�صطرة قيا�س، ومنعمة، وجمموعة مفاتيح ذات قيا�صات متلفة، وبع�س املعدات 

الأخرى( كما هو مبني في الأ�صكال 38، و39، و40، و41.
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ال�صكل 38. مطط اجلهاز.

مقيا�س �صغط )16 بار(. --الهيكل. -1

مقيا�س �صغط )250 بار(. --اخلزان. -2

عتالت ت�صغيل. --املثقب الهيدروليكي. -3

فتحة علوية للخزان. -11م�صخة احلقل. --

 �صندوق املعدات. -11�صمام التوزيع. --

 نقاط التعليق. -12�صمام تنظيم ال�صغط. --

ال�صكل 39. مطط املثقب الهيدروليكي.
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ال�صكل 40. مطط م�صخة احلقن.

ال�صكل 41. املخطط الهيدروليكي للجهاز.

5 -   ا�صطوانة هيدروليكية.1 -  حمرك هيدروليكي.

6 -   خزان.2 -  �صمام �صيطرة.

7 -   اخلط العائد اإىل اخلزان.3 -  �صمام تنظيم ال�صغط.

4 -  مقيا�س �صغط

مراحل جتميع وت�صنيع اأجزاء اجلهاز
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�ملثقب �لهيدروليكي  
لدخول  فتحتني  على  يحتوي  الهيدروليكي  املحرك   .)42 )ال�صكل  الآتية  الأجــزاء  من  يتكون 

وخروج الزيت، ربطت ما�صكة الربمية مع املحرك الهيدروليكي عن طريق الو�صلة امليكانيكية 

ربط  جرى  حيث  مب�صنن  الثاين  املحرك  ومع  تثبيت(  )لولب  التثبيت  قفل  على  حتتوي  والتي 

ما�صكة الربمية. اأما قاعدة املثقب فبلغت قيا�صاتها 19 �صم للطول، و5 �صم للعر�س، وحتتوي 

القاعدة على قب�صتني من احلديد مت تغليفهما بقب�صتني مطاطيتني لتكون مريحة اأثناء العمل. 

ميتاز املثقب الهيدروليكي بخفة وزنه الذي يبلغ 4.5 كغ وهذا مايجعله مريحًا اأثناء العمل و�صهل 

املناورة به.

 / دورة   160 املثقب  دورات  وعدد  �صم،   11.5 وطوله  �صم،   6 الهيدروليكي  املحرك  قطر  يبلغ 

دقيقة عند �صغط زيت 40 بار. ياأخذ املثقب حركته من الزيت الهيدروليكي القادم من ال�صاحبة 

احلركة  على  نح�صل  وبذلك  الــذراع،  بتدوير  الرت�س  هذا  يقوم  الرت�س،  بتدوير  يقوم  والــذي 

الدورانية للمثقب.

ال�صكل 42. املثقب الهيدروليكي.

5 -   قب�صات م�صك.1 -  حمرك هيدروليكي.

2 -  ما�صكة املثقب )ما�صكة 
الربمية(.

6 -   اأنابيب مطاطية لدخول 
وخروج الزيت.

7 -   الربمية.3 -  و�صلة ميكانيكية.

4 -  قاعدة املثقب.
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م�سخة �حلقن
وكما هو  الآتية،  الأجزاء  تتاألف من  بالهيدروليك  تعمل  كاب�صة  وهي عبارة عن م�صخة ما�صة 

مو�صح في    )ال�صكل43(.

ال�صكل43. مطط مل�صخة احلقن.

6 -   �صدادة م�صنعة حمليًا من الأملنيوم.1 -  اأ�صطوانة هيدروليكية.

7 -   رباط م�صنع حمليًا من ق�صبان حديدية.2 -  مكب�س.

8 -   فتحات دخول وخروج الزيت.3 -  اأ�صطوانة بال�صتيكية.

9 -  ذراع املكب�س.4 -  قاعدة املثقب.

5 -   �صمامات �صحب ودفع 

املبيد.

10 -  فتحة خروج الزيت.

تتكون امل�صخة من جزاأين رئي�صني، الأول وهو مبثابة حمرك يقوم على حتريك املكب�س حركة 

ترددية اإىل الأمام واخللف متمثل بالأ�صطوانة الهيدروليكية التي حتتوي على فتحتني لدخول 

وخروج الزيت وحتتوي على ذراع ثبت املكب�س في نهايته عن طريق �صامولة. واملكب�س م�صنع 

من مادة التفلون قطره 34.5 مم و�صمكه 2 �صم ويحتوي على حلقات مطاطية حا�صرات كمانع 

ت�صرب عدد2.

اأما اجلزء الثاين فيتمثل بالأ�صطوانة البال�صتيكية ذات قطر داخلي 3.5 �صم، وطول 35 �صم ثبتت 

داخل الأ�صطوانة احلديدية وجرى التو�صيل بني هذه الأ�صطوانة و�صمامات ال�صحب والدفع عن 

طريق �صدادة حتتوي على �صن داخلي من كال الطرفين وباأقطار متلفة. ثبت اجلزءان برباط 

م�صنع من اأ�صالك حديدية ملنع انف�صالهما اأثناء العمل، ويبلغ الطول الكلي للم�صخة 76 �صم، 

وقطرها اخلارجي 4.8 �صم. وتثبت على الهيكل بو�صاطة لوالب واأطواق، وجرى تثبيت مقيا�س 

�صغط 16 بار في بداية اأنبوب الدفع للم�صخة على خط مرور املبيد امل�صغوط الذي يتم نقله 

 Stainless م�صنع من مادة )Needle( عن طريق اأنبوب مطاطي بطول 2 م، وثبت اأنبوب تنظيم



243 الفصل التاسع | معدات واالت الوقاية والمكافحة  

225 مل خالل �صوط واحد. يتمثل  Steel في نهاية الأنبوب املطاطي، ويبلغ ت�صريف امل�صخة 

عمل امل�صخة في حركة املكب�س الرتددية والتي مت احل�صول عليها من حركت الزيت القادم من 

ال�صاحبة اأثناء حركة املكب�س من الأمام اإىل اخللف بحيث يح�صل تخلخل في ال�صغط، وبذلك 

ين�صحب املبيد اإىل داخل الأ�صطوانة البال�صتيكية، واأثناء تغيري اجتاه املكب�س عن طريق عتلة 

الت�صغيل من خالل تغيري اجتاه حركة الزيت نح�صل على �صوط ال�صغط.

�أنبوب �حلقن
م�صنع من مادة Stainess Steel، يبلغ طوله 30 �صم، وقطره 8 مم )ال�صكل 44(، ثبت في نهاية 

. )Needle( اأنبوب مطاطي مقاوم لل�صغط عن طريق كب�س نهاية الأنبوب على الـ

ال�صكل 44. اأنبوب احلقن.

�لربمية
36.5 �صم  10 مم، وطول  الثقب ذات قطر  امل�صتعمل في  النوع  عبارة عن برمية حلزونية من 

للجهاز،  الفنية  واملوا�صفات  الهيدروليكي  واملثقب  اختبار عمل م�صخة احلقن   .)44 )ال�صكل 

واجلدول  رقم  31 يو�صح املوا�صفات الفنية للجهاز امل�صنع.

اجلدول  رقم 31  املوا�صفات الفنية للجهاز امل�صنع.

85 كغالوزن الكلي1

111 �صمارتفاع اجلهاز2

62 �صمالطول3

52 �صمالعر�س4

ال�صغط الهيدروليكي في ال�صاحبةم�صدر القدرة5

1 – 14 بار�صغط الت�صغيل6

15 – 30 �صمعمق احلقن7
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225 ملالكمية املحقونة خالل �صوط واحد8

28 �صجرة / �صاعةاإنتاجية اجلهاز9

160 دورة / دقيقةعدد دورات املثقب10

 اجلهاز: مت جتميع اأجزاء اجلهاز وت�صنيع وحتوير اجلزء الآخر وكما مبني في ال�صكل )45(.

ال�صكل 45. اأجزاء ومكونات اجلهاز.

7 -   مقيا�س �صغط )250( بار.1 -  الهيكل.

8 -   عتالت ت�صغيل.2 -  اخلزان البال�صتيكي.

9 -   فتحة علوية مللء اخلزان.3 -  م�صخة احلقن املكب�صية.

10 -  �صندوق معدات.4 -  �صمام ال�صيطرة.

11 -  اأنبوب احلقن.5 -   �صمام تنظيم ال�صغط..

6 -  مقيا�س �صغط )16( بار.

�لإنتاجية
جرى ح�صاب اإنتاجية اجلهاز بعد اأن ثبت معدل زمن عمل املثقب، ومعدل زمن احلقن، ومعدل 

زمن حترك ال�صاحبة بني اأ�صجار النخيل، وكما ياأتي:

•   في الأ�صجار غري املخدومة، بلغ معدل زمن عمل الثقب 26 ثانية، ومعدل زمن احلقن 26 

ثانية حتت �صغط 7 بار، وكان الوقت الالزم لتحرك ال�صاحبة بني الأ�صجار بحدود 40 – 60 

ثانية، وبذلك يكون الوقت الكلي ملكافحة �صجرة واحدة هو: 60 + 26 + 26 = 1.52 دقيقة

•   في الأ�صجار املخدومة، بلغ معدل زمن الثقب 26 ثانية، ومعدل زمن حقن 225 مل هو 40 

ثانية حتت �صغط 7 بار، والوقت الالزم لتحرك ال�صاحبة 40 – 60 ثانية، في�صبح الوقت 

الكلي ملكافحة �صجرة واحدة هو: 26 + 40 + 60 = 2.6 دقيقة
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• �نت�سار و�جتاه حركة �ملحلول د�خل جذع �لنخلة

نفذت جتربة في ب�صاتني كلية الزراعة با�صتعمال �صاحبة ما�صي فورك�صن مت ربط اجلهاز معها. 

ولغر�س معرفة انت�صار وحركة املحلول املائي، متت ال�صتعانة ب�صبغة املثيلني الزرقاء، حيث مت 

حقنها في جذع النخلة على عمق 20 �صم وبزاوية 45 ْم وبحجم لرت واحد، و�صغط 5 بار. مت 

ت�صريح النخلة بعد 24 �صاعة من املعاملة مبن�صار اآيل، حيث اأخذ منها مقاطع عر�صية وطولية 

فوق منطقة احلقن. واأخذت القراءات الالزمة ملعرفة انت�صار املحلول، كما �صور الن�صيج امللون 

)ال�صكل 46(.

ال�صكل 46. مقطع عر�صي في جذع نخلة التمر و�صجرة من ذوات الفلقتني.

• كميات �ملحلول �ملحقون

يت�صح من اجلدول  رقم  32اأن الكميات املحقونة باجلهاز قد تراوحت ما بني 225 مل ل�صوط 

واحد اإىل 10.5 لرت لعدد من الأ�صواط واأنه بالإمكان زيادتها حتت عدة �صغوط. و�صجل زمن 

احلقن تباينًا بني الأ�صجار املرتوكة والأ�صجار املخدومة والتي ت�صقى على مدد منتظمة. تعتمد 

كمية احلقن على �صنف النخيل اأي�صًا، حيث تبدي بع�س الأ�صناف مقاومة جتاه كمية املحلول 

املحقون، وقد يعود ذلك اإىل قطر جذع النخلة.
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اجلدول رقم32. الكميات املحقونة بو�صاطة م�صخة احلقن في جذع النخلة.

ال�صغط 

)بار(

الكمية 

)مل(

زمن حقن الأ�صجار املخدومة 

)دقيقة(

زمن حقن الأ�صجار املرتوكة 

)دقيقة(

12254.153.5

24504.043.06

39007.045.32

4180010.79.6

5360064.8

672001513.86

71050026.519.9

• زمن �سوط واحد حتت �سغوط خمتلفة

يبني اجلدول رقم33 معدل زمن �صوط واحد حتت �صغوط متلفة )1، و2، و3، و4، و5، و6، 

و7بار(، اإذ يت�صح من اجلدول وجود تاأثري معنوي لل�صغط في زمن احلقن. فقد تفوق ال�صغط 

7 بار معنويًا على ال�صغوط )1، و2، و3، و4 بار(، حيث بلغ زمن حقن 225 مل 26 ثانية في 

الأ�صجار غري املخدومة، اإل اأنه مل يفرق معنويًا عن ال�صغطني 5 و6 بار، بينما كان اأعلى زمن 

3.52 دقيقة حتت �صغط 1 بار.

اجلدول رقم33 تاأثري ال�صغط في زمن حقن 225 مل بالدقيقة في الأ�صجار غري املخدومة.

املعدلالقراءة الثالثةالقراءة الثانيةالقراءة الأوىلال�صغط

13.393.563.603.52

22.002.022.052.02

31.491.571.551.54

41.051.101.071.07

50.370.400.450.41

60.300.340.360.33

70.240.250.300.26

اأقل فرق معنوي عند م�صتوى 0.05، ال�صغط = 0.064
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ومبا اأن ال�صغط 7 بار اأعطى اأقل زمن للحقن في الأ�صجار املرتوكة غري املخدومة وكما مبني في 

اجلدول رقم 30 لذلك �صجلت عدة قراءات حتت هذا ال�صغط ل�صتخراج معدل زمن حقن 225 

مل في الأ�صجار املخدومة والتي ت�صقى على مدد منتظمة، وكانت كما يلي:

اجلدول رقم34 . معدل زمن حقن 225 مل حتت �صغط 7 بار في الأ�صجار املخدومة.

الزمن )ثانية(القراءة

38الأوىل
40الثانية
42الثالثة
39الرابعة

38اخلام�صة
43ال�صاد�صة
240املجموع
40املعدل

• معدل زمن �إجناز �لثقب با�ستعمال �ملثقب �لهيدروليكي
يت�صح من اجلدول رقم35 اأن معدل زمن عمل الثقب حتت �صغط 40 بار وعلى عمق 20 �صم 

وبزاوية 45 ْم كان اأقل من معدل الثقب حتت �صغط 30 بار، وهذا دليل على اأن ل�صغط الزيت 

تاأثريًا وا�صحًا في عمل املثقب. ومبا اأن الزمن عامل مهم في عمل اجلهاز، فلذلك يكون �صغط 

40 بار هو الأف�صل للح�صول على اإنتاجية جيدة للجهاز.

اجلدول رقم35  معدل زمن اإحداث الثقب با�صتعمال املثقب الهيدروليكي / ثانية.

�صغط 30 بار�صغط 40 بارال�صوط

3040الأول
2535الثاين
2040الثالث
2530الرابع
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3035اخلام�س
130180املجموع
2636املعدل

• �إنتاجية �جلهاز
7 بار في  225 مل / �صجرة حتت �صغط  28 �صجرة /�صاعة عند حقن  اإنتاجية اجلهاز  بلغت 

الأ�صجار املخدومة، و32 �صجرة / �صاعة في الأ�صجار غري املخدومة.

• �نت�سار و�جتاه حركة �ملحلول د�خل جذع �لنخلة
حترك املحلول في اأعلى منطقة احلقن وفي اأ�صفلها ب�صكل م�صتقيم ومل�صافة 6 �صم، كما لوحظ 

املحلول على اأطراف اجلذع وفي كل الجتاهات وقد حترك مل�صافة 32 �صم، اإىل الأعلى والأ�صفل 

حقن  نتيجة  النت�صار  ذلك  وكان  املحقون  املحلول  من  الأكــرب  الن�صبة  ر�صيح  من  الرغم  على 

املحلول حتت ال�صغط كما في ال�صكل 47.

ال�صكل 47. حركة املحلول داخل جذع النخلة.

  
مكنة ر�س خا�صة لدفع النيماتودا في جذع النخلة

تربية  اأثناء  احل�صرات حقليًا  على  املتطفلة  النيماتودا  كفاءة  باختبار  اجلبوري )2007(  قام 

P -[  ففــــــــــار جــــــذع النخـــــــيل ذو القـــــــرون الطــــــويلة مـــــــــربيًا على و�صـــــــط غـــــذائي  

الأخرى  وتتكاثر هي  تعي�س  اأن  النيماتودا ميكنها  باأن  tato Dextrose Agar PDA[، ولوحظ 

احل�صرات.  اإ�صابة  في  عالية  كفاءته  تبقى  الذي   )L3( املعدي الطور  وتكون  الو�صط  هذا  في 
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متت ال�صتفادة من هذه املالحظة باأن ي�صار اإىل اإجراء تخفيف لهذا الو�صط الغذائي باملاء مع 

املحلول النيماتودي وا�صتعماله حقليًا ملكافحة حفارات ال�صيقان. �صممت مكنة ر�س خا�صة لدفع 

النيماتودا في الثقوب املوجودة في جذع وقلب النخلة تتكون من م�صخة ما�صة كاب�صة وخزان 

ي�صتوعب 25 لرت ماء مرتبط بعتلة لغر�س �صحب ودفع املحلول توؤدي هذه اإىل اأنبوب بال�صتيك 

طوله 10 مرت يت�صل بق�صبة ر�س، واأعطيت املر�صة ا�صم بابل.

النخيل في حمافظة  اإحدى مناطق زراعة  �صنة في   15 الواحدة منها  25 نخلة عمر  اختريت 

بابل، يرتاوح ارتفاعها ما بني 4 - 6 مرت. مت حقن لرت واحد من املحلول النيماتودي بو�صاطة 

اأخرى  الأ�صجار دون معاملة  الباكر، وتركت هذه  ال�صباح  النخيل في  امل�صخة في قلب وجذع 

3 نخالت منها لفح�س يرقات وعذارى وبالغات حفار �صاق  اأ�صهر، يعدها مت ت�صريح   3 لغاية 

النخيل ذي القرون الطويلة، وحفار عذق النخيل، ومعرفة اإ�صابتها بالديدان النيماتودية.

ا�صتمرت  النخيل  جذوع  في  حقنها  مت  التي  النيماتودا  باأن  احلقلية  التجربة  نتائج  من  وتبني 

في التواجد والنت�صار على يرقات وبالغات وعذارى احلفارات، حيث هياأ لها الو�صط الغذائي 

PDA حماية من حرارة اجلو لكونه معلقًا جيالتينيًا عند فرتة احلقن وبعدها بقليل حلني عثور 

الديدان على اأطوار احل�صرة ثم اإحداث الإ�صابة. عند ت�صريح ثالث نخالت حمقونة بالنيماتودا 
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بعد ثالثة اأ�صهر من عملية احلقن، لوحظ باأن هذه الديدان موجودة في النخيل املعامل على 

الأطوار املختلفة للحفارات اإ�صافة لنخفا�س كثافة احل�صرة اإىل اأدنى حد، حيث بلغ معدل عدد 

الريقات التي جمعت خالل فرتة الت�صريح 4 يرقات للنخلة، في حني كانت 22 يرقة قبل املعاملة 

في املقارنة.

النيماتودا متتلك كفاءة عالية في قتل يرقات احلفارات وحر�صفية  باأن هذه  يت�صح مما ذكر 

اإىل  حتتاج  ل  حيث  تطبيقها،  للفالح  ميكن  ل  التي  بال�صعوبة  لي�س  ا�صتعمالها  واأن  الأجنحة 

تقانات متطورة لغر�س اي�صالها للنخلة. اإن ما مييز هذا البحث هو عزل النيماتودا من ح�صرات 

تربية حفارات  �صهولة  اإىل  اإ�صافة  اإطالقها  حالة  في  متاأقلمة  فهي  الرتبة.  من  ولي�س  النخيل 

هذا  ويعد  النيماتودا.  من  كبري  عدد  اإنتاج  على  ي�صاعد  الذي  حجمها  وكرب  مربيًا  النخيل 

العمل واعدًا في جمال مكافحة الآفات الزراعية با�صتعمال هذه التقانة الإحيائية املي�صرة بيئيًا 

والقليلة التلوث.
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اإن الهدف من ت�صنيع التمور هو احل�صول على غذاء �صحي نظيف ومتوازن �صهل اخلزن والنقل 

غري  الأ�صناف  من  الفائ�صة  التمور  تكد�س  من  تعاين  العربية  الأ�صواق  واأن  خا�صة  والتداول، 

اجليدة وغري املرغوبة لال�صتهالك املبا�صر. ولغر�س حتقيق قيمة م�صافة وتوفير مورد مادي، 

ومنتج مقبول من امل�صتهلك يجب العمل على ت�صنيع الأ�صناف الرديئة والتمور املت�صررة وحتويلها 

اإىل منتج جيد، لذا ت�صتعمل التمور التي ل ميكن ت�صويقها ب�صكٍل جيد في العديد من ال�صناعات 

مثل )�صناعة الدب�س، و�صناعة احللويات، والكاراميل، واأغذية الأطفال، والكات�صب(، وما نود 

الإ�صارة اإليه، هو اأن اإنتاج التمور في الوطن العربي يزيد عن 6 مليون طن، اإل اأن ال�صادرات 

والربامج  الت�صنيع  عمليات  في  خلل  وجود  على  يدل  مما  الكلي،  الإنتاج  من    %  2 تتعدى  ل 

الت�صويقية للتمور، اأهمها:

 1. م�صكالت ما قبل الت�صنيع 

تتاأثر نوعية التمور بعدة عوامل، وب�صكٍل خا�س العوامل البيئية، مثل ارتفاع الرطوبة و�صقوط 

الأمطار، مما يعر�س التمور للتلف، اإ�صافة اإىل الرياح ال�صديدة وما ت�صببه من ت�صاقط الثمار 

وتلوثها، كما اأن ا�صتعمال طرائق تقليدية في عمليات اجلني يوؤدي اإىل تلف 50 %  من الناجت 

الكلي، اإ�صافة اإىل اإ�صابة الثمار بالآفات مما يوؤدي اإىل انخفا�س جودتها وبالتايل يوؤثر على 

قيمتها الت�صويقية والت�صنيعية.

 2. م�صكالت الت�صنيع 

عدد  وقلة  والتعبئة،  والتجفيف،  واخلــزن،  النقل،  عمليات  كفاءة  عدم  مقدمتها  في  ياأتي 

التمور،  من  الفائ�س  مع  تتعامل  التي  التحويلية  ال�صناعات  وانخفا�س  اجليدة،  امل�صانع 

اإ�صافة اإىل عدم توافر التقانات اجليدة ملعاجلة التمور، كما اأن اأغلب املتوافر منها يعتمد 

على حتوير معدات متخ�ص�صة للتعامل مع الفواكه واخل�صراوات وهي غري منا�صبة للتعامل 

مع التمور.

 3. م�صكالت ت�صويقية 

الدولية،  القيا�صية  باملوا�صفات  اللتزام  عدم  مقدمتها  في  الأمــور،  من  العديد  تربز  وهنا 

وافتقار الدول العربية اإىل نظام ت�صويق فعال، الأمر الذي ي�صطر املزارع لبيع منتجاته باأ�صعار 

منخف�صة، اإ�صافة اإىل قلة اجلمعيات والتعاونيات واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة في جمال التمور.

الفصل العاشر | الصناعات الحيوية المعتمدة على التمور 
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واجلدول التايل يو�صح الدول الكرث انتاجا للتمور في العامل ح�صب اح�صاءات منظمة الأغذية 

والزراعة الدولية 

اأكرث ع�صرين دولة منتجة للتمور   2010 )1000( طن 

1،352.95م�صر
1،078.30ال�صعودية

1،023.13اإيران
775.00الإمارات
759.20باك�صتان
710.00اجلزائر
566.83العراق

431.30ال�صودان]2[
276.40عمان
161.00ليبيا

147.60ال�صني
145.00تون�س
119.36املغرب
57.85اليمن
38.50النيجر
26.28تركيا
23.50قطر

21.60فل�صطني]3[
21.50الوليات املتحدة

19.90موريتانيا
)اأكرث من( 7462.51املجموع العاملي

 FAO]4[ امل�صدر: منظمة الأغذية والزراعة 

  النخيل انت�صر في العامل قبل 80 مليون �صنة
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 2.   ال�صودان ال�صابق قبل انف�صال جنوب ال�صودان

 3.   جميع الأرا�صي املحتلة قبل وبعدعام 1967

Food and Agricultural commodities production. FAO STAT   .4 

�خلو��ض �لهند�سية للتمور
تعترب التمور من امل�صادر اجليدة للعنا�صر الغذائية وال�صعرات احلرارية مقارنة باأنواع الفاكهة 

الأخرى، واجلدول رقم36 يو�صح ذلك.

اجلدول رقم36. مقارنة الرتكيب الغذائي لـ 100 غ من التمر منزوع النوى ببع�س اأنواع 

الفواكه.

الفاكهة

الرتكيب الغذائي

دهون )غ(كربوهيدرات )غ(بروتني )غ(�صعرات حرارية

710.6617.770.58العنب
740.7519.180.30التني

570.1514.840.31التفاح
121.0323.430.48املوز
2751.9773.510.45التمر

USDA)Nutrient Date for standard Reference، 1999(  : Release 13 امل�صدر *

اإن ا�صتعمال التمور في العديد من ال�صناعات يتطلب الإملام مبوا�صفاتها الطبيعية وال�صوئية 

قدر  والتقليل  امل�صتهلك  لدى  املرغوبة  اخل�صائ�س  على  املحافظة  من  امل�صنع  يتمكن  حتى 

الآلت  وتطوير  ت�صميم  في  اأهميتها  اإىل  اإ�صافة  عليها،  الت�صنيع  تاأثري عمليات  من  امل�صتطاع 

ومكائن الت�صنيع الغذائي. وحدد حوباين )2008( هذه اخلوا�س، وكما يلي:

 1. �خلو��ض �لطبيعية 

وت�صمل املقا�س )Size(،  وال�صكل )Shape(، وامل�صاحة ال�صطحية )Surface area(، واحلجم 

فلهذه   ،)Appearance( واملظهر   ،)Color( واللون   ،)Density( والكثافة   ،)Volume(

اخلوا�س اأهمية في ت�صميم اأجهزة التنظيف والفرز والتدريج.
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 2. �خلو��ض �حلر�رية 

اإىل  و�صولها  قبل  جتفيف(  ت�صخني،  جتميد،  )تربيد،  املعامالت  من  للعديد  التمور  تتعر�س 

امل�صتهلك، ومن اخلوا�س احلرارية املهمة، احلرارة النوعية )Specific heat(، ومعامل التو�صيل 

Thermal di Thermal conductivity(، ومعـــــــامل النت�صــــــــــــار احلـــــــراري )- )حلحلراري 

 ،)Freezing point( وهذه تعتمد عليها املعـــــــامالت احلرارية. اأما نقطة التجمد )fusivity

واحلــــــــرارة الكامنة )Latent heat(، وحــــــــرارة المـــــــــــتزاز )Heat of adsorption(، فلها 

اأهمية في تطبيقات النتقال احلراري.

الدقيقة  والكائنات  الأنزميات  ن�صاط  في  التحكم  للتمور  املعاجلة احلرارية  وميكن من خالل 

وذلك بخف�س درجة احلرارة.

 )Rheological properties( 3. �خلو��ض �لريولوجية 

الإجهاد،  �صلوك  بها  ويق�صد  فيها،  املوؤثرة  القوى  فعل  حتت  الغذائية  املادة  ت�صوه  بها  يق�صد 

Co Strees and strain behavior(، وقوة التحمــــــــل للكــــــب�س والت�صادم )- )االنفعــــــــال 

.)Shearing strength( ومقاومة الق�س )pression and impact resistance

 4. �خلو��ض �مليكانيكية 

ال�صـــالبة  ومنها  معينة،  قوة  لتاأثري  التعر�س  عند  الغذائي  املنتج  �صلوك  في  توؤثر  التي  وهي 

D )Hardness(، ومعـــــــامل املـــــــــرونــــــــة )Elastic coefficient(، ومعــــــــامل الت�صــــــــوه )-

 Breaking( الت�صـــــــــدع  ونقـــــــطـــــــــة   ،)Elasticity( واملطاطية   )formation coefficient

point(، وقوة الخرتاق )Penetration force(. وتعترب نقطة الت�صدع ذات اأهمية عند درا�صة 

كب�س التمور وتعبئتها لتحديد اأق�صى حمل ي�صمح به لتفادي متزق ق�صرة واأن�صجة التمر املكبو�س.

 5. �خلو��ض �لكهربائية 

الكهربائية  وال�صعة   ،)Electrical conductvance( الكهـــــــربائي  التو�صــــــــيل  وت�صـــــــــمل 

  .)Dielectric properties( واخلوا�س العازلة ،)Electrical capacitance(
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 6. �خلو��ض �ل�سوئية 

لل�صــــــــوء  النعكـــــــا�س  ومعامل   ،)Light tranmittance( لل�صوء  النفاذية  معامل  وت�صمل 

لل�صوء  م�صتتة  كثيفة  مــواد  تعترب  املتما�صكة  الزراعية  املنتجات  لأن   )Light reflectance(

ودرا�صتها تتطلب اأجهزة ذات ت�صميمات خا�صة.

وميكن حتديد تطبيقات اخلوا�س الهند�صية في ت�صنيع التمور مبا يلي:

 1( ا�صتعمال اللون واملظهر في عمليات الفرز ال�صوئي.

 2( ا�صتعمال ال�صكل واملقا�س واحلجم في عمليات التعبئة واخلزن.

 3( درا�صة الرتكيب الداخلي للتمور.

 4( الت�صميم الأمثل لأجهزة انتقال احلرارة والتجفيف والتعقيم.

 5( ت�صميم منظومات كب�س التمور ونزع النوى اآليًا.

 6( حتديد ال�صغوط لرذاذ املاء اأثناء عملية الغ�صيل.

 7( التحديد الدقيق للمحتوى الرطوبي.

فرز وتدريج �لتمور
اأن عمليات فرز وتدريج التمور ملا تزل  اإل  التقانية في قطاع ت�صنيع التمور،  برغم التطورات 

تعتمد العمالة اليدوية ومع اأهمية هذه العمليات في التعامل مع التمور ما بعد احل�صاد، اإل اأن 

تطوير وا�صتعمال نظم اآلية لفرز وت�صنيف التمور يعترب عاماًل مهمًا في تطوير �صناعات التمور. 

واأهم هدفين للفرز والت�صنيف هما:

• تق�صيم التمور اإىل اأ�صنافها املختلفة.

• ف�صل التمور اجليدة عن املرفو�صة.

وترد التمور اإىل امل�صانع وهي مفروزة على اأ�صا�س ال�صنف الواحد، وتفرز متور ال�صنف ح�صب 

درجات اجلودة، ويتم ذلك وفق:

• احلكم ال�صخ�صي )Subjectively(، ويعتمد اللون، وجتان�س احلجم، واخللو من العيوب.

• الطابع املميز، ويعتمد على حتديد الن�صج واملحتوى املائي.
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وحددت موا�صفة وزارة الزراعة الأمريكية )USDA( �صتة درجات جلودة التمور، هي:

.Grade A )u.s.fancy ()1. الدرجة اأ )اأمريكي فاخر 

.Grade B )u.s.choise ()2. الدرجة ب )اأمريكي ممتاز 

.Grade B )u.s.choise dry ()3. الدرجة ب جافة )اأمريكي ممتاز جاف 

.Grade C )u.s.standard ()4. الدرجة ج )اأمريكي قيا�صي 

.Grade C )u.s.standard dry ()5. الدرجة ح جافة )اأمريكي قيا�صي جاف 

.)Substandard( 6. دون القيا�س 

وتختلف هذه الدرجات فيما بينها في الن�صبة امل�صموح بها من التمور التي بها عيوب، اإ�صافة اإىل 

التمور التي يختلف لونها عن لون الغالبية، وتختلف في درجة تنا�صق اأحجامها مقارنة باأحجام 

الغالبية.

واأ�صار Nelson and Lawrenceو)1992(، اإىل اأن درجات اجلودة للتمور الأمريكية اخلا�صة 

بالت�صويق هي:

.)Grade Natural( 1. درجة الطبيعي 

.)Grade Waxy( 2. درجة ال�صمعي 

.)Grade No. 1 dry( 3. درجة رقم 1 جاف 

.) Grade No. 2 dry( 4. درجة رقم 2 جاف 

وترتتب الدرجات الأربع اأعاله ترتيبًا تنازليًا على اأ�صا�س املحتوى املائي من حوايل 23 %  اإىل 

اأقل من 15 % ، كما يجب اإعادة ترطيب الدرجة رقم 2 جاف اإىل حمتوى مائي 15 %  لت�صويقها 

كمادة طازجة. وفي اجلزائر وتون�س ثم و�صع موا�صفات خا�صة لل�صنف دقلة نور ووفق ثالث 

درجات هي:

  -  عايل اجلودة )Extra(، تكون حمتويات العبوة متجان�صة، ول يقل وزن اأي حبة متر عن 6 غ، 

ول تزيد ن�صبة التمر دون الدرجة القيا�صية عن 3 % .

  -  قيا�صي )Standard(، تكون حمتويات العبوة متجان�صة، ول يقــــــل وزن اأي حبة من التمر عن 

6 غ، ول تزيد ن�صبة التمر دون الدرجة القيا�صية عن 6 % .
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  -  جودة متو�صطة مقبولة )Fair average quality(، تكون حمتويات العبوة متجان�صة، ول يقل 

وزن حبة التمر عن 6 غ، ول تزيد ن�صبة التمور دون الدرجة القيا�صية عن 10 % .

د�ستور �ملو��سفة �لقيا�سية للتمر
 1. املجال )Scope(، ت�صري هذه املوا�صفة على ثمار التمر الكاملة املعدة للتجارة �صواء كانت 

منزوعة، اأو غري منزوعة البذور )النوى(، واملغلفة، واملجهزة لال�صتهالك املبا�صر، ول ت�صري 

على الأ�صكال الأخرى مثل الثمار املقطعة، اأو املهرو�صة، اأو الثمار املعدة لأغرا�س الت�صنيع.

.)Description( 2. الو�صف 

تعريف �ملنتج
هو املنتج املجهز من ثمار نخيل التمر النا�صجة والتي متتاز مبا يلي:

• مت جنيها في مرحلة الن�صج املنا�صبة.

• مت فرزها وتنظيفها لإزالة الثمار غري ال�صليمة واملواد الغريبة.

• يجوز اأن تنزع منها البذور.

• يجوز اأن جتفف اإىل درجة الرطوبة املنا�صبة.

• غ�صلت اأو متت ب�صرتتها.

• معباأة ب�صكل منا�صب ل�صمان حفظها وحمايتها.

�لأ�سناف
• اأ�صناف ثنائية ال�صكر، وحتتوي على �صكر الق�صب )ال�صكروز( مثل دقلة نور، والزهدي.

• اأحادية ال�صكر، وحتتوي على ال�صكر املحول اأي )الكلوكوز والفركتوز( مثل الربحي، واحلالوي، 

واخل�صراوي، وال�صاير.

)Styles()الأمناط
• ثمار منزوعة البذور.

• ثمار غري منزوعة البذور.

        

 



الفصل العاشر | الصناعات الحيوية المعتمدة على التمور 258

 وهذه تق�صم اإىل :

 1. مكبو�صة ) مت كب�صها في طبقات بالقوة امليكانيكية(.

 2. مفردة ) تعباأ بالعبوات ب�صكل فردي دون ا�صتعمال القوة امليكانيكية(.

 3. في عناقيد ) وهي الثمار التي مازالت على ال�صماريخ (.

          وتق�صم الثمار ح�صب احلجم كما يلي:

احلجم

عدد الثمار 

املنزوعة النوى في 500 غ

عدد الثمار 

غري املنزوعة النوى في 800 غ

100 فاأكرث110 فاأكرث�صغري
80  -  90100  -  110متو�صط

80 فاأقل90 فاأقلكبري

تعريف �لعيوب �لتي تالحظ في �لثمار
 1. ثمار تالفة: وهي الثمار التي تكون مهرو�صة اأو متزق حلمها فظهرت البذور، ويكون مظهرها 

غري مقبول للعني املجردة.

الداكنة،  والبقع  بال�صم�س،  املحروق  واجللد  اللون،  في  والتغري  الندب،  الثمار:  ت�صوهات   .2  

وت�صققات على جلد الثمرة.

 3. الثمار غري النا�صجة: وهي خفيفة الوزن، وباهتة اللون، وحلمها ذابل اأو ذو قوام مطاطي.

 4. الثمار غري املخ�صبة )ال�صي�س(: وهي الثمار التي مل تلقح، ويكون حلمها رقيقًا، ول حتتوي 

على بذرة، ومظهرها يدل على عدم الن�صج.

املعدنية،  واملواد  والغبار،  بالأتربة،  التي غمرت  الثمار  والأو�صاخ: وهي  الأتربة  5. الثمار ذات   

والرمال، والتي ت�صبب جتعد وتغرب الثمار.

 6. الثمار امل�صابة: وهي الثمار التي اأ�صابتها احل�صرات والفطريات.

 7. الثمار املتخمرة: وهي التي حدث حتول في �صكرياتها اإىل كحول اأو حام�س خليك بو�صاطة 

البكرتيا واخلمائر.

 8. الثمار املتحللة: وهي الثمار التي ظهر بها حتلل ويكون مظهرها غري مقبول .
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واحلد الأق�صى امل�صموح به للعيوب 

• الثمار التالفة ل يزيد عن 7 %  .

• الثمار امل�صوهة وغري النا�صجة وال�صي�س ل يزيد عن 6 %  .

• الثمار ذات الأتربة وامل�صابة ل يزيد عن 6 %  .

• الثمار املتخمرة واملتحللة ل يزيد عن 1 %  .

�لثمار �ملقبولة
تكون كمية ثمار التمر مقبولة اإذا توافرت فيها معايري اجلودة التالية:

• عدم وجود اأي مظهر لالإ�صابات احل�صرية والفطرية .

• عدم جتاوز احلد الأق�صى امل�صموح به للعيوب وح�صب ما هو مذكور اأعاله.

• اأن تكون بحجم جيد ول تزيد ن�صبة الثمار �صغرية احلجم فيها عن 5 %  .

�جهزة و�نظمة فرز وتدريج �لتمور
جرت عدة حماولت لت�صميم طرائق لفرز التمور اجلافة ون�صف اجلافة والتمور الرطبة، حيث 

طريق  عن  التمور  لفرز  ميكانيكية  طرائق  با�صتعمال  Huxsoll and Reznikو)1969(،  قام 

انزلق كل حبة متر عرب اأنبوب طوله 1.5 م وبدرجة ميل  40 – 50 على امل�صتوى الأفقي اإىل لوح 

ارتطام معدين. والفروقات في �صرعة النزلق ارتبطت مع الحتكاك الأقل ورد الفعل الناجت 

عن الرتطام، وبالتايل مكنت التمور اجلافة من النزلق مل�صافة اأكرب مقارنة بالتمور اللينة ومت 

فرزها على هذا الأ�صا�س.

ويتكون  التمور،   لف�صل  التفريغ  �صغط  حتت  فرز  نظام   )1979( واآخــرون   Chesson وطور 

النظام من عجلة �صاغطة وبرميل مكون من ثالث مناطق متلفة في درجة التفريغ وكان هذا 

النظام قادرًا على ف�صل التمور الطازجة عند ح�صـادها اإىل ثالثة م�صتويات من املحتوى املائي 

98 %  ،  ولكن هذا النظام مل يتمكن من مطابقة درجات اجلودة التي تطلبها ال�صناعة.

ودر�س الباحثان Davis and perkinsو)1991(، تاأثري �صدة ال�صوء وطيف اللون وم�صدر ال�صوء 

على الفرز اليدوي للتمور، حيث لحظا اأن زيادة م�صتوى الإ�صاءة من 62 – 140 قدم / �صمعة، 

قد اأدى اإىل حت�صني عملية الفرز الب�صري للتمور، وعند دمج الأ�صعة البي�صاء مع اأ�صعة النهار 

واأن  املختلفة،   اجلودة  درجات  بني  تفاوت  اأف�صل  على  بخلفية خ�صراء مت احل�صول  الفلورية 

ا�صتعمال الطيف الأعلى للون الأحمر لالإ�صاءة اأدى اإىل حت�صني التفاوت بني درجات اجلودة.
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وعند ا�صتعمال فوتومرتية طيفية مقاربة ملا حتت احلمراء لقيا�س املحتوى املائي لتمور �صنف 

بني  عالقة  و�صفت  التمور،  عينات  خالل  املار  الإ�صعاع  قيا�س  �صوء  وعلى  الكاملة،  نور  دقلة 

النفاذية واملحتوى املائي، واأمكن فرز التمور بدقة ت�صل اإىل Dull(  % 74 واآخرون، 1991(.

املجهول  �صنفي  متور  على  ال�صور  حتليل  تقانات   )1989( واآخــرون   Wulfsohn وا�صتعمل 

الن�صبي في  التمور، ومت قيا�س النعكا�س  اآلة ت�صوير ملونة للتقاط �صور  با�صتعمال  والزهدي 

حدود 400 – 1100 نانومرت للتمور اجلافة وامل�صابة، وكانت اأكرب الفروقات بني التمور اجلافة 

وامل�صابة بتقرح )Blister( عند 600 نانومرت لتمور املجهول، وفي املدى 450 – 600 نانومرت 

اأ�صعة حتت احلمراء مع مر�صح ب�صري للتقاط  ل�صنف الزهدي، وتبع ذلك ا�صتعمال مر�صح 

ال�صور، وات�صح اأن �صورة املجال الأحمر كانت اأكرث تاأثريًا في الك�صف عن متور �صنف املجهول، 

واأن �صورة املجال الأزرق هي الأف�صل لتمور �صنف الزهدي.

اإىل درجات  نور  دقلة  لتحليل �صور فرز �صنف  AL - Janobiو)1993( مناذج  الباحث  وطور 

جودة ا�صتنادًا اإىل حتليل اللون والتكوين الن�صيجي، وكانت اأعلى ن�صـــــبة لدقة الت�صنيف 98.4 

% ، بينما بلغت 77 %  لنموذج الأ�صود والأبي�س )غري امللون(. وكان زمن املعاجلة كبريًا ن�صبيًا، 

 Color( حيث مكن من ت�صنيف 14 مترة في الدقيقة. وا�صـــــتعمل الباحث تقانة ا�صتهالل اللون

على  النظام  واحتوى  درجــات،  اأربع  اإىل  ال�صفري  �صنف  التمر  لت�صنيف   )threes holding

هذا  في  الت�صنيف  دقة  وو�صلت  ملونة،  رقمية  ت�صوير  واآلة  �صور  التقاط  وبطاقة  اآيل  حا�صب 

العمل اإىل 97 % . 

امللون  اخلطي  امل�صــــــــح  تقــــانة  على  يعتمد  للفرز  نظام  تطبيق  للتمــــــور  املنا�صــــب  من  اإن 

)Color line -  scan( لت�صميم نظم للفرز لها املقدرة على النجاح جتاريًا ومبعايري حتقق 

املوا�صفات الت�صنيعية. وفي مثل هذا النظام، ت�صتحوذ اآلة الت�صوير عند التقاطها لل�صور على 

ثالثة خطوط فردية من النقاط ال�صوئية هي الأحمر والأخ�صر والأزرق في كل مرة ونقلها اإىل 

بطاقة التقاط ال�صور املناظرة في احلا�صب الآيل لتنفيذ املعاجلة.

قام  واحلجم،  وال�صكل  اللون  اأ�صا�س  على  الآيل  الفرز  نظام  ل�صتعمال  املا�صة  للحاجة  ونظرًا 

الباحث AL - Janobiو)2000( بت�صميم اآلة فرز �صوئية اآلية للتمور تعتمد التقانة ال�صوئية، 

حيث يتم التقاط �صور عن طريق اآلة ت�صوير رقمية حتول اإىل �صور رقمية ملونة يتم معاجلتها 

عن طريق احلا�صوب. وتتكون الآلة من خم�س وحدات رئي�صة )وحدة التغذية، ووحدة الإ�صاءة، 

ووحدة ا�صتقبال ال�صور، ووحدة املعاجلة، ووحدة الفرز والت�صنيف(.
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ومت ا�صتعمال 114 �صمة مميزة )Feature( ق�صمت اإىل ع�صرة مناذج ريا�صية حا�صوبية مبتغريات 

اإح�صــــــائية  – 15 �صمة لكل منوذج، وا�صتعملت طريقتان للمعاجلة، الأوىل   6 ترتاوح ما بني 

Discrimin - اإح�صــــــائي للتحــــليل التمايزي عديد املتغريات اخلطي  )اا�صــــــتعمال برنامج 

 )Neural Network( الذكاء ال�صــــــطــــناعي �صـــــــــبكة  نظــــــام  والثـــــانية   ،)tion analysis

ذات طبقات متعددة وتغذية اأمامية مت تدريبها با�صتعمال اأمنوذج لنت�صار خلفي، وجربت على 

اإىل ثالث درجات  وت�صنيفها  فرزها  منها مت  �صبعة  ال�صعودية،  التمور  اأ�صناف  �صنفًا من   11

من اجلودة وهي )اخلال�س، والدخيني، واخل�صري، واملنيفي، وال�صي�صي، وال�صكري، وال�صلج(، 

واأربعة مت فرزها وت�صنيعها اإىل درجتني من اجلودة وهي )الرزيز، وال�صقرا، والربحي، ونبوت 

�صيف(. 

واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن اأف�صل النماذج الريا�صية املختربة كان النموذج ال�صابع، وعند 

ا�صتعماله مع �صبكة الذكاء ال�صطناعي، مت احل�صول على ن�صبة مئوية لدقة الت�صنيف بحدود 

82 – 93 % ، واأن �صبكة الذكاء ال�صطناعي اأف�صل من الطريقة الإح�صائية.

معامالت ما بعد جني �لتمور
وب�صكل  الثمرة  في  احليوية  العمليات  ت�صتمر  ال�صجار  من  احلا�صل  وازالــة  التمور  جني  بعد 

خا�س عملية التنف�س وكذل فقدان الثمار لن�صبة من رطوبتها )املاء احلر( مما يجعلها عر�صة 

للتدهور وظهور انتفاخات على جلد )ق�صرة (الثمرة ،لذا يجب نقلها من احلقل وخزنها بالطرق 

التخزيني واهم ما يجب املحافظة عليه ما  التمور واطالة عمرها  للمحافظة على  ال�صحيحة 

بعد اجلني هو درجة احلرارة لنها العامل ال�صا�صي في زيادة التنف�س وف�صاد وتلف التمور لذا 

يف�صل اجراء عملية التربيدال�صريع للثمار للتخل�س من حرارة احلقل التي اكت�صبتها الثمار بعد 

اجلني مبا�صرة وطيلة فرتة وجودها في احلقل وتعر�صها ل�صعة ال�صم�س وذلك للمحافظة على 

Lose Skin والتمور حتتاج اىل عملية التربيد على درجة  �صكل الثمرة ومنع حدوث انتفاخات 

7درجة مئوية. والتمور اجلافة ل حتتاج اىل تربيد بل حتفظ على درجة حرارة الغرفة العادية 

لنها عالية املواد ال�صكرية ومنخف�صة الرطوبة اما التمور الن�صف جافة فتحتاج اىل تربيد على 

درجة حرارة )2 - 7( درجة مئوية بينما التمور الطرية فيتم تربيده على درجة  - 5 اىل  - 10 

درجة مئوية  وفي حالة اخلزن طويل المد فيف�صل ان تكون درجة احلرارة  - 18درجة مئوية.
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ان اهم العوامل التي تعمل على املحافظة على جودة التمور هما درجتي احلرارة والرطوبة وان 

ال�صيطرة عليهما  وب�صكل خا�س درجة احلرارة  وخف�صها اىل الدرجة املنا�صبة يقلل من معدلت 

الن�صاط النزميي واحليوي وكذلك ن�صاط الكائنات الدقيقة )امليكروبات( وهذا يحافظ على 

جودة الثمار ووجد ان خف�س درجة احلرارة مبقدار 10 درجات مئوية يعمل على خف�س  التفاعل 

احليوي وامليكروبي في املادة الغذائية اىل الن�صف وهذا ي�صمى قيم التفاعل او معامل التفاعل 

Q10  وكذلك للرطوبة الن�صبية دور كبري في املحافظة على جودة التمور لذا يجب حتديد درجة 

التربيد املنا�صبة للتخزين بالإ�صافة اىل ن�صبة الرطوبة في املخزن وهذا يتطلب معرفة اخلوا�س 

احلرارية للمنتج مثل احلرارة النوعية واحلمل التربيدي، ان القدرة التربيدية تعتمد على عدد 

من امل�صادر احلرارية التي يجب ازالتها وهي:

�حلر�رة �حلقلية
هي كمية احلرارة الالزمة خلف�س درجة حرارة املح�صول من درجة حرارة احلقل اىل درجة 

حرارة التخزين املطلوبة.

�حلر�رة �حليوية
كمية احلارة ال�صادرة من املح�صول نتيجة للعمليات احليوية مثل )التنف�س( ويعتمد مقدارها 

حرارة  ودرجة  اخلزن  وظروف  ن�صجه،  ودرجة  الطبيعية  خوا�صه  ،كميته  املح�صول  نوع  على 

املخزن. ونظرا ل�صعوبة قيا�س كمية احلرارة الناجتة من معدل التنف�س فلقد امكن ح�صاب ذلك 

بطريقة غري مبا�صرة عن طريق ح�صاب معدل انتاج ثاين اوك�صيد الكربون )ملغ/كغ حم�صول/

�صاعة(.

�حلر�رة �لنافذة
والنوافذ وميكن  وال�صقف  اجلــدران  املحيط عرب  اجلو  وتنفذ من  تت�صرب  التي  احلــرارة  هي 

ومعامل  احلــراري   التو�صيل  ومعامل  للجدران  احلرارية  اخلوا�س  معرفة  خالل  من  ح�صابها 

انتقال احلرارة باحلمل وكذلك م�صاحة ال�صطح اخلارجية و�صمك اجلدران والفرق بني درجات 

احلرارة الداخلية واخلارجية وكمية ال�صعاع ال�صم�صي ال�صاقطة على اجلدران وال�صقف واهم 

العوامل املوؤثرة على هكذا نوع من احلرارة هي درجة العزل احلراري للمخازن.
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حر�رة �خلدمة
 وهي احلرارة الناجتة عن فتح البواب والنوافذ وحركة العمال داخل املخازن وتنف�صهم ا�صافة 

اىل احلرارة املت�صربة من الر�س .

 كلما كانت كميات التمور كبرية  وكان الفرق بني درجة احلرارة احلقلية ودرجة حرارة اخلزن 

كبري فان امللية تتطلب اجراء التربيد املبدئي.

Precooling  لتربيد �ملبدئي�
يجرى التربيد املبدئي او الويل للتخل�س من حرارة احلقل و امكن ال�صيطرة على ارتفاع درجة 

حرارة الثمار في احلقل با�صتخدام طرق التربيد الأويل خلف�س درجة حرارتها لدرجة حرارة 

التخزين وهذه الطريقة توؤدي اإىل الوقف ال�صريع للتنف�س والعمليات احليوية في الثمرة ما يوؤدي 

اإىل احلفاظ على الثمرة من التلف وفقد الوزن.   اأن درجات احلرارة املنخف�صة ل تقتل الأحياء 

املجهرية داخل الثمرة بل تقلل من منوها وانت�صارها اإىل الدرجة التي جتعلها غري فعالة وموؤثرة، 

كما اأن التربيد مينع اأو يوؤخر ن�صج الثمار فتبقى حمتفظة مبقاومتها لالإ�صابة بامليكروبات.

الدقيقة(  الكائنات  ن�صاط  الرطوبة،  فقدان  )التنف�س،الن�صج،  الن�صطة احليوية  وللتقليل من 

وتتم هذه العملية في اوقات اجلو احلار وبعد جني الثمار مبا�صرة اما في احلقل او في �صاحنات 

النقل  وتعتمد �صرعة و�صول درجة حرارة املنتج )التمور( اىل درجة حرارة املخزن على عدة 

عوامل منها:

• طريقة التربيد

• اخلوا�س احلرارية والطبيعية للمنتج.

• حجم وكمية املنتج.

• الفرق بني درجة حرارة املنتج وو�صط التربيد.

• طريقة انتقال احلرارة بني و�صط التربيد واملنتج.

• معامل انتقال احلرارة ال�صطحي بني و�صط التربيد و�صطح املنتج.

وهناك عدة طرق وو�صائل للتربيد املبدئي منها:

ا�صتخدام الثلج

الغمر باملاء البارد

ا�صتخدام غرف التربيد امليكانيكي.
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التربيد بالتفريغ.

التربيد التبخريي.

Cold Storage  خلزن �ملربد�
يتم حفظ ثمار التمر بالتربيد،  وهذه توؤدي اىل  تقليل   العمليات احليوية في الثمرة خا�صة تلك 

التي توؤدي اإىل تدهور وتلف املح�صول   والعمليات احليوية ا  يزداد معدلها في درجات احلرارة 

العالية، في حني يوؤدي التربيد اإىل ا�صتهالك املواد املخزونة في الثمرة واحلفاظ على �صكلها 

الطبيعي. 

وكال هذين  املياه  ذرات  و  جتميد  الثمرة  داخل  البينية  امل�صافات  تقريب  في  الربودة  وت�صهم 

العاملني يوؤديان اإىل التقليل من حركة الأوك�صجني داخل الثمرة و بذلك تقل العمليات احليوية 

لأن  نظرًا  للتلف،  امل�صببة  املجهرية  الأحياء  وانت�صار  منو  من  التقليل  اإىل  تــوؤدي  كما   ، فيها  

تقليل درجة احلرارة يقلل منو وانت�صار هذه الأحياء ما يوؤدي اإىل حفظ الثمار من التلف.وتتم 

عمليات اخلزن املربد داخل من�صئات او مازن او م�صتودعات متتاز بتوزيع احلرارة فيها ب�صكل 

وتوزيع احلرارة فيها باحلمل  انتقال  ويكون  انظمة تربيد كفوؤة  ا�صتخدام  متجان�س من خالل 

املدفوع الهواء )احلمل الق�صري( وب�صرعة منا�صبة ويتم التحكم بدرجات احلرارة من خالل 

اجهزة �صبط )ثرمو�صتات( وترتاوح درجة حرارة اخلزن بني �صفر -  14 درجة مئوية واغلب 

الن�صبة  بالرطوبة  التحكم  يتم  ان  ويجب  التمور  مئوية خلزن  5درجة  درجة  ت�صتخدم  املخازن 

داخل املخزن بنف�س الهمية لدرجة احلرارة لن الن�صاط املائي للثمار يعترب من العوامل املهمة 

في حفظ الغذية وان خف�س الن�صاط املائي والتحكم فيه يعني تقليل او وقف الن�صاط امليكروبي 

والتفاعالت الكيمياوية والن�صطة احليوية الخرى وتبلغ ن�صبة الرطوبة املالئمة خلزن التمور 

55 - 60 %  وهي تعادل الن�صاط املائي للتمور املخزونة عند حمتوى رطوبي 20 % .

جتميد �لتمور
يعترب التجميد من الطرق امل�صتخدمة في املحافظة عل العديد من املنتجات الغذائية لطالة 

بهدف  املنزلية  املجمدات  في  الرطب  جتميد  على  املواطنني  واعــتــاد  طويلة  لفرتة  عمرها 

ا�صتهالكه خالل العام وفي اوقات عدم تواجده، ان خف�س درجة احلراة اىل حتت درجة التجمد 

ي�صاعد على حفظ املادة الغذائية ب�صبب جتميد ن�صاط او موت معظم الكائنات الدقيقة وكذلك 

توقف الن�صطة احليوية واثبتت التجارب امكانية الحتفاظ بجودة ولون الرطب الطازج بعملية 
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التجميد  18درجة مئوية وهي درجة حرارة   - يتم على درجة   املنزيل  التجميد  ان  التجميد، 

في الثالجات واملجمدات ولكن درجة التجمد البتدائية للرطب هي اقل من تلك املوجودة في 

املجمدات املنزلية وت�صل اىل  - 30درجة مئوية.

)Dehydration( جتفيف �لتمور
هذه  من  والهدف  الت�صويقية،  ودرجتها  الثمار  جودة  على  توؤثر  التي  املهمة  العمليات  من  هي 

العملية هو تقليل الرطوبة في الثمار دون اأن يكون لهذه العملية اأي تاأثري على �صفاتها النوعية، 

ا�صتهالكها  يتم  اأن  واملطلوب  العالية  الرطوبة  ذات  الثمار  على  العملية  هذه  جترى  ما  وعادة 

خالل فرتة زمنية طويلة، خا�صة في حالة عدم توافر املخازن املربدة حلفظها اإن الرطوبة في 

التمور تكون على �صورة ماء حر وماء ا�صموزي وماء متحد وعملية التجفيف توؤثر على املاء احلر 

للحرارة  الثمار  تعر�س  يتبخر عند  والذي  وق�صرتها  الثمرة  قريبًا من �صطح  يكون  الذي  فقط 

املبا�صرة. والطريقة التقليدية لتجفيف التمور هي و�صع الثمار على ال�صعف اأو احل�صران حتت 

اأ�صعة ال�صم�س لفرتة زمنية. ولهذه الطريقة �صلبيات كثرية، منها: حتول لون الثمار اإىل الداكن 

ب�صبب ال�صطوع ال�صم�صي، وتعر�س الثمار للغبار والأتربة ، واحل�صرات. وطورت هذه الطريقة 

اأو ال�صرياميك تفر�س عليها اأغطية من البال�صتيك وتو�صع  اإىل عمل م�صطحات من الإ�صمنت 

عليها الثمار، ثم جاء ا�صتعمال غرف التجفيف. وهذه املعامالت اأدت اإىل جتفيف الثمار دون 

48 �صاعة في  اإىل  الثمار، وانخفا�س مدة التجفيف  اللون، وتقليل الفاقد في  حدوث تغري في 

اإىل معدلت حرارية  التي حتتاج  التمور  اأ�صناف  التجفيف على بع�س  املتو�صط وجترى عملية 

عالية ل تتوفر لها اأثناء مو�صم النمو وهي تقلل من كلفة اخلزن ومن ن�صاط الأحياء املجهرية 

والتفاعالت الكيمياوية.

وتتم عملية التجفيف بطريقتني، هما:

�لأولى:
و�صع  بعد  داخلها  الهواء وحتريكه  ل�صحب  بال�صتيكية جمهزة مبراوح  بيوت  في  التمور  بو�صع 

التمور داخل اإطارات خ�صبية اأو معدنية غري قابلة لل�صداأ باأبعاد 65 * 95 �صم، وتختلف درجة 

احلرارة ومدة جتفيف التمور ح�صب الأ�صناف وحمتوى الثمار من الرطوبة.
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�لثانية:
با�صتعمال مكنة جتفيف خا�صة مكونة من غرفة معدنية اأو غرفة عادية تو�صع بداخلها الإطارات 

بني  ودفعه  الهواء  درجة حرارة  رفع  على  املكنة  هذه  وتعمل  العربات،  اأو  املعدنية  اأو  اخل�صبية 

الإطارات اأو العربات.

وعمومًا فاإن فكرة التجفيف تعتمد اأ�صا�صًا على اإمرار الهواء ال�صاخن بدرجة حرارة معينة ون�صبة 

التجفيف على درجة حرارة  الثمار لإزالة ن�صبة من رطوبتها. وتعتمد فرتة  رطوبة معينة على 

ورطوبة الهواء ومعدل �صحب تيار الهواء. وعادًة ما تكون درجة حرارة الهواء 65ْ م ورطوبته 40 

%  للح�صول على درجة جفاف مقبولة وثمار ذات �صفات جيدة. واأحيانًا ترفع درجة احلرارة 

لإجراء عملية الب�صرتة وقتل احل�صرات.
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اإن حتديد درجة احلرارة املثلى يتوقف على نوع الثمار. فالأ�صناف ذات الثمار الداكنة اللون لن 

تتاأثر بدرجة احلرارة مقارنة بالأ�صناف ذات اللون الفاحت. ومثال على ذلك، اأن الرطوبة التي 

يجب اأن تتوافر في ثمار دقلة نور بعد التجفيف هي 23 – 25 %  ، حيث تكون الثمار لينة القوام 

وذات لون فاحت وميكن حفظها لأطول فرتة ب�صهولة.

وهناك اأ�ص�س يجب اعتمادها في عملية التجفيف هي:

 1. مالئمة درجة حرارة التجفيف لرطوبة الثمار.

 2. تنظيم حركة الهواء ال�صاخن املالم�س للتمور.

 3. توفر امل�صاحة املنا�صبة لطريقة التجفيف امل�صتخدمة.

واأهم العوامل املوؤثرة على عملية التجفيف هي:

 1. الرطوبة الن�صبية: اإن ال�صيطرة على الرطوبة وتنطيمها داخل املجفف اأمر مهم، ويجب اأن 

يكون الهواء امل�صتخدم بن�صبة رطوبة اأقل من 40 % .

 2. �صرعة الهواء: اإن �صرعة هواء املجفف يجب اأن تكون 180 – 220 مرت/ دقيقة.

 3. حرارة الهواء: اإن ا�صتخدام درجة حرارة 60 ْم منا�صب لتجفيف التمور.

 4. نوعية التمر: تختلف ح�صب ن�صبة الرطوبة فيها فالتمور الرطبة حتتاج اإىل فرتة جتفيف اأكرث 

من الن�صف جافة.
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للتمور من قبل  للتمور، منها جمفف �صم�صي مبا�صر  وجرت عدة حماولت لت�صميم جمففات 

Ampratwumو)1998(، حيث خف�س فرتة التجفيف بن�صبة 2 %  مقارنة مع التجفيف ال�صم�صي 

الطبيعي، وا�صتغرقت عملية التجفيف با�صتعمال هذا املجفف ال�صم�صي 14 يومًا.

تكون  ما  ومنها  الطبيعي،  باحلمل  تعمل  ما  منها  ال�صم�صية  املجففات  من  اأنــواع  عدة  وتوجد 

ق�صرية، وقد تكون مبا�صرة اإذ يتعر�س الغذاء فيها اإىل الإ�صعاع ال�صم�صي، اأو تكون غري مبا�صرة 

تكون  اأو  النوعني،  بني  تكون متلطة جتمع  اأو  ال�صم�صي،  الإ�صعاع  اإىل  الغذاء  فيها  يتعر�س  ل 

.)Ekedukuwa and Norton 1999(  هجينة مزودة ب�صخان كهربائي

وقام احللفي )2007( بت�صميم وت�صنيع جمفف �صم�صي �صبه متلط يكون التمر فيه مظلاًل 

من الإ�صعاع ال�صم�صي ويجمع ميزات املجففات ال�صم�صية املختلطة، واملبا�صرة، وغري املبا�صرة 

ال�صم�صي  التجفيف  طريقة  مع  مقارنة  اليومية  كفاءته  اختبار  ومت  الطبيعي،  اجلريان  ذات 

الطبيعي، وكما يلي:

تركيب املجفف ال�سم�سي وطريقة عمله
يتكون هذا املجفف كما في ال�صكلني  48 و49 من هيكل خ�صبي طوله 76 �صم، وعر�صه 20.5 

�صم، وارتفاعه 10 �صم، و�صمكه 2.5 �صم. يحتوي على مادة عازلة من ال�صوف �صمكها 2.5 �صم، 

ثم حو�س م�صنوع من احلديد املطواع �صمك 0.1 �صم، وطوله 70.5 �صم، وعمقه 4.8 �صم. لونه 

اأ�صود وغري ملاع في حافته العلوية ح�صوة مانعة لت�صرب الهواء. يو�صع في هذا احلو�س التمر 

املراد جتفيفه، وتبلغ طاقته ال�صتيعابية 6 كغ.

توجد اأ�صالك امت�صا�س معدنية �صوداء على بعد 5 �صم من قاع احلو�س، تعمل على امت�صا�س 

طاقة الإ�صعاع ال�صم�صي وت�صخني الهواء املالم�س لها وتظليل الغذاء املوجود في احلو�س من اأ�صعة 

ال�صم�س. مت و�صع غطاء زجاجي �صمك 0.6 �صم، وعلى بعد 7.5 �صم من اأ�صالك المت�صا�س، 

تقليل  لغر�س  الزجاجي، وهذا  الغطاء  �صم من   5 بعد  �صفاف على  ثم و�صع غطاء بال�صتيكي 

الفقدان احلراري العلوي من املجفف حيث تكون هنالك فجوة هوائية معزولة بينهما. يوجد 

هنالك ناب�س يلتف حول املجفف ويقوم بكب�س الغطاءين البال�صتيكي والزجاجي على احلو�س 

ب�صورة حمكمة.

ح�صب  ميله  زاوية  تغيري  ميكن  بحيث  مفا�صل  بثالث  مزود  حديدي  هيكل  على  املجفف  و�صع 

ل�صحب  اأنبوبي  �صم�صي  مبجمع  املجفف  هذا  زود  بها.  ي�صتعمل  التي  للمنطقة  العر�س  خطوط 
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الهواء من اجلو وت�صخينه، وهو مكون من اأنبوب من احلديد املغلون ذي اللون الأ�صود غري ملاع 

طوله 40 �صم، وحماط باخل�صب ال�صاج �صمك 2.5 �صم من ثالثة جوانب ومن املقدمة واملوؤخرة 

وغطائني زجاجيني �صمك الواحد منهما 0.3 �صم فوق الأنبوب ومزود بغطاء بال�صتيكي لغر�س 

منع دخول الهواء اإىل املجفف اأثناء الليل وكذلك احل�صرات.

ويحتوي هذا املجفف على مدخنة تعمل على �صحب الهواء املحمل بالرطوبة من املجفف ال�صم�صي 

اإىل اخلارج طولها 1 م، وقطرها 1.25 �صم. عندما يراد جتفيف التمر فاإنه يو�صع في احلو�س 

ويعاد كب�س الغطاء البال�صتيكي والزجاجي بو�صاطة الناب�س وب�صكٍل حمكم بحيث مينع ت�صرب 

40 درجة �صتاًء ويوجه  اأو  20 درجة �صيفًا  الهواء من واإىل املجفف، ثم يو�صع املجفف بزاوية 

باجتاه اجلنوب.

اإىل  �صينفذ  منه  كبريًا  جزءًا  فاإن  البال�صتيكي  الغطاء  على  ال�صم�صي  ال�صعاع  ي�صقط  عندما 

الغطاء الزجاجي، ثم ينفذ ومتت�صه اأ�صالك المت�صا�س املعدنية، وق�صم منه ميت�صه احلو�س، 

الأنبوبي  ال�صم�صي  املجمع  فاإن  نف�صه  وبالوقت  معًا،  والتمر  احلو�س  ت�صخني  اإىل  ذلك  فيوؤدي 

املوجود في املقدمة �صوف ي�صخن الهواء بفعل طاقة الإ�صعاع ال�صم�صي ال�صاقطة عليها مما يوؤدي 

اإىل ت�صخني الهواء املوجود في الأنبوب، فتقل كثافته ويزداد حجمه ويتحرك ب�صرعة اإىل داخل 

املجفف، وتزداد حركة الهواء الداخل مع زيادة طاقة الإ�صعاع ال�صم�صي.

ال�صكل 48. مقطع راأ�صي للمجفف ال�صم�صي �صبه املختلط.
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ال�صكل 49. �صورة فوتوغرافية للمجفف ال�صم�صي �صبه املختلط.

�حل�سابات �لعملية
• قيا�ش طاقة الإ�سعاع ال�سم�سي ودرجة احلرارة 

نوع  من  البايرانوميرت  جهاز  بو�صاطة  ال�صـــــم�صي  الإ�صعاع  طاقة  قي�صت   ،CM11 �صركة  �صنع 

نوع  من  مزدوجات حرارية  بو�صاطة  احلــرارة  درجة  وقي�صت   ،Kipp & Zonen, Holland

نحا�س – كون�صتنتان، وقي�صت درجة حرارة اجلو بوا�صطة حمرار زئبقي اإنكليزي ال�صنع.

• �لن�سبة �ملئوية لإعادة �مت�سا�ض �لرطوبة 

وهي الن�صبة بني املحتوى الرطوبي  اأثناء الليل اإىل املحتوى الرطوبي عند ال�صروق خالل اليوم، 

وحت�صب وفق املعادلة التي ذكرها  Norton  واأخرون )1987(.

• كفاءة �لتجفيف �ليومية 
وحت�صب وفق املعادلة ح�صب EL -  Sebaii واآخرون )2002(.

• قيا�ض �لرطوبة في �لتمر 
قدرت ن�صبة الرطوبة في العينات الطازجة بوزنها قبل التجفيف، ثم جففت على درجة حرارة 

105ْ م حلني ثبات الوزن. كما قدرة ن�صبة الرطوبة في الأغذية املجففة في فرتات زمنية متلفة 

.)A.O.A.C, 1984( من عملية التجفيف وذلك بقيا�س الــــوزن عند كــــــل فرتة زمنية حمددة
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وكانت �لنتائج:
يو�صح ال�صكل 50 اأن درجة احلرارة في املجفف ال�صم�صي املزود مبجمع اأنبوبي وبدونه ازدادت 

مع زيادة �صاعات النهار، وو�صلت اإىل اأق�صى قيمة لها عند منت�صف النهار، وبلغت 81 و 83 

املجفف  على  ال�صاقطة  ال�صم�صي  الإ�صعاع  طاقة  تغري  ب�صبب  وهذا  التوايل،  على  مئوية  درجة 

ال�صم�صي مع �صاعات النهار، اإذ توؤدي اإىل رفع درجة احلرارة في املجفف ال�صم�صي ب�صبب زيادة 

اأن   56 ال�صكل  كما نالحظ من  النهار.   �صاعات  زيادة  مع  املنتزعة  والطاقة  املمت�صة  الطاقة 

اأعلى منها عند  اأنبوبي �صغري كانت  اإليه جممع  درجة احلرارة في املجفف ال�صم�صي امل�صاف 

اإىل  املار من خالله  للهواء  اأويل  ت�صخني  اإىل  يــوؤدي  الأخــري  اأن  اإىل  يعود  وهذا  اإ�صافته،  عدم 

على  يعمل  ال�صغري  الأنبوبي  املجمع  اإن  حرارته.  درجة  رفع  اإىل  يوؤدي  مما  ال�صم�صي  املجفف 

التعجيل في رفع درجة حرارة الهواء الداخل اإىل املجفف ال�صم�صي خالل �صاعات النهار الأوىل 

)9، و10، و11(، اإذ كانت درجات احلرارة بدون وبوجود املجمع النبوبي خالل تلك ال�صاعات 

هي )56، و68، و75ْ(م  و ) 58.6 ، و69 ، و82.8 ( درجة مئوية على التوايل.

ال�صكل 50. معدل درجة احلرارة في املجفف ال�صم�صي وفي اجلو ل�صهر اأيلول/ �صبتمرب 2006.

�صاعات النهار

ا�صتعمال  التجفيف في حالة  زيادة زمن  تنخف�س مع  التمر  اأن رطوبة   51 ال�صكل  يالحظ من 

املجفف ال�صم�صي والتجفيف ال�صم�صي الطبيعي والقيم املح�صوبة، اإل اأنه كان مقدار النخفا�س 

الطبيعي،  ال�صم�صي  والتجفيف  ال�صم�صي  ا�صتعمال املجفف  اأعلى منه عند  املح�صوبة  القيم  في 

وهذا يعود اإىل اأن القيم املح�صوبة تعتمد على معادلت نظرية تفرت�س عدم وجود معوقات في 

وهذه  والأمــالح،  ال�صكريات  ووجود  املاء،  تبخر  متنع  طبقة  وجود  مثل  التجفيف،  اأثناء  التمر 

العوامل تعمل على اإعاقة تبخر املاء من التمر اأثناء عملية التجفيف.
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ال�صم�صي كان  ا�صتعمال املجفف  بالرطوبة عند  اأن مقدار النخفا�س  النتائج  كما نالحظ من 

اأعلى بكثري منه عند ا�صتعمال التجفيف ال�صم�صي الطبيعي، وهذا يعود اإىل تعر�س التمر املجفف 

بالتجفيف ال�صم�صي الطبيعي اإىل تغريات في الظروف البيئية مثل انخفا�س درجة حرارة اجلو 

وزيادة الرطوبة الن�صبية للهواء وهذا يوؤدي اإىل اإعادة امت�صا�س الرطوبة من اجلو وخ�صو�صًا 

اأثناء الليل. فقد اأو�صحت النتائج املبينة في ال�صكل 52 اأن ا�صتعمال التجفيف ال�صم�صي الطبيعي 

 ، %  9.6 اإذ بلغت  اإعادة امت�صا�س الرطوبة من اجلو ب�صكل كبري  اإىل زيادة معدل ن�صبة  اأدى 

بينما عند ا�صتعمال املجفف ال�صم�صي فاإن قيمة معدل معامل امت�صا�س الرطوبة كانت �صالبة 

وبلغت  - 1.5 % ، وهذا ي�صري اإىل اأنه يح�صل هنالك فقد في رطوبة التمر ب�صبب اأن املجفف 

فيه  وتبقى  الليل  البيئية وخ�صو�صًا خالل  للظروف  التعر�س  التمر من  ال�صم�صي يحافظ على 

طاقة حرارية مزونة توؤدي اإىل تبخر كمية من الرطوبة.

زمن التجفيف )�صاعة(

ال�صكل51. املحتوى الرطوبي املح�صوب واملقا�س في املجفف ال�صم�صي والتجفيف ال�صم�صي 

الطبيعي.



273 الفصل العاشر | الصناعات الحيوية المعتمدة على التمور 

ال�صكل52. ن�صبة اإعادة امت�صا�س الرطوبة في التمر اأثناء جتفيفه باملجفف ال�صم�صي 

والتجفيف ال�صم�صي الطبيعي.

يالحظ من ال�صكل 53 اأن كفاءة التجفيف اليومية املح�صوبة واملقا�صة في التمر اأثناء جتفيفه 

باملجفف ال�صم�صي والتجفيف ال�صم�صي الطبيعي قد انخف�صت مع زيادة زمن التجفيف، ويكون 

النخفا�س على اأ�صده عند ال�صاعات من 0  - 30 �صاعة في حالة ا�صتعمال املجفف ال�صم�صي 

الثابت  التبخر  التجفيف حتدث عملية  الأوىل من  ال�صاعات  في  لأنه  وذلك  املح�صوبة،  والقيم 

التبخر  مرحلة  فتبداأ  املرحلة  هذه  بعد  اأما  ب�صرعة،  ال�صطح  قرب  املوجود  احلر  املاء  ويتبخر 

املتنازل ويكون املاء مرتبطًا وينتقل عن طريق اخلا�صية ال�صعرية اإىل ال�صطح ويواجه مقاومة 

كبرية وهذا يتطلب زمنًا اأكرب، ولهذا تنخف�س كفاءة التجفيف اليومية.

زمن التجفيف )�صاعة(
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ال�صكل53. كفاءة التجفيف اليومية املح�صوبة واملقا�صة في التمر.

اأثناء جتفيفه باملجفف ال�صم�صي والتجفيف ال�صم�صي الطبيعي.

وقام العاين واآخرون )2009(، باإجراء درا�صة ملقارنة جتفيف التمور با�صتعمال الطاقة ال�صم�صية 

وملو�صمني  احلــراريــة(  )الغرفة  الآيل  والتجفيف  البال�صتيكي(،  البيت  الزجاجي،  )البيت 

واخلال�س،  الربحي،  وهي:  التمور،  من  اأ�صناف  ثالثة  على  وذلك  و2008،   ،2007 متتاليني 

ولولو، واختريت الثمار مبرحلتني هما الرطب التام )الهامد(، والتمر.

البال�صتيكي،  والبيت  الزجاجي،  البيت  اإطارات معدنية مثقبة ووزعت على  الثمار في  و�صعت 

والغرفة احلرارية. واأجريت على الثمار الدرا�صات الآتية:

  -  الوقت امل�صتغرق للتجفيف.

  -  ن�صبة الرطوبة في الثمار قبل التجفيف وبعده.

.TSS ن�صبة املواد ال�صلبة الذائبة  -  

  -  ن�صبة التق�صري.

  -  لون الثمار.

وكانت النتائج ملو�صمي الدرا�صة، كما يلي:

الرطب  مرحلة  في  ذائبة  �صلبة  مواد  ن�صبة  اأعلى  اأعطى  الزجاجية  بالغرفة  التجفيف  اإن   .1  

ل�صنف الربحي للمو�صمني )83، و81 % ( على التوايل، ول�صنف اخلال�س )82، و79 % (، 

ولل�صنف لولو )84 ، و78 % ( للمو�صمني على التوايل. وكان لون الثمار فاحتًا.

 2. اأقل ن�صبة تق�صري في الثمار ظهرت عند ا�صتعمال الغرفة احلرارية في مرحلة الرطب التام 

وكانت  ل�صنف اخلال�س،    % و20   ،30 و  الربحي،  ل�صنف    % و30   ،29 وكانت  )الهامد( 

الن�صبة معدومة في ال�صنف لولو.

واخلال�س  الربحي  �صنفي  في  الذائبة  ال�صلبة  للمواد  ن�صبة  اأعلى  كان  التمر  مرحلة  في   .3  

للمو�صمني با�صتخدام الغرفة الزجاجية واحلرارية، في حني كانت اأعلى ن�صبة لل�صنف لولو 

عند ا�صتعمال الغرفة الزجاجية )80، و81 % (. 

72، و66 �صاعة ل�صنف الربحي،  التام  للتجفيف في مرحلة الرطب  امل�صتغرق  الوقت  4. كان   

الغرفة احلرارية  با�صتعمال  لولو  لل�صنف  �صاعة  و62  ل�صنف اخلال�س،  �صاعة  و56   ،60 و 

وللمو�صمني على التوايل. وبلغ الوقت في مرحلة التمر 46، و40 �صاعة ل�صنف الربحي، و40، 

و44 �صاعة ل�صنف اخلال�س، و 48، و42 �صاعة لل�صنف لولو وللمو�صمني على التوايل.
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وميكن ال�صتنتاج من هذه الدرا�صة اأن التجفيف با�صتعمال الغرفة الزجاجية حافظ على �صفات 

جودة الثمار واأعطى اأعلى ن�صبة مواد �صلبة ذائبة في مرحلتي الرطب التام والتمر للمو�صمني 

مقارنة با�صتعمال البيت البال�صتيكي والغرفة احلرارية.

في  التق�صري  ن�صبة  خف�س  اإىل  اأدى  ال�صناعي(  )التجفيف  احلرارية  الغرفة  ا�صتعمال  ولكن 

امل�صتغرق  الوقت  خف�س  وكذلك  الأ�صناف،  وجلميع  للمو�صمني  والتمر  التام  الرطب  مرحلتي 

للتجفيف مقارنة بالتجفيف ال�صم�صي. لكن التجفيف ال�صم�صي يوفر الطاقة الكهربائية وكذلك 

قليل التكاليف على املزارعني.

��ستخد�م عملية �لبثق في ت�سنيع �لتمور
من العمليات الواعدة في ال�صناعات التحويلية، البثق احلراري التي ت�صتعمل لإنتاج مواد غذائية 

جديدة تكون التمور وم�صتقاتها اأحد مكوناتها الأ�صا�صية. وعملية البثق هي عملية �صناعية تتم 

على الغذاء بحيث ميكن ت�صكيل وطبخ املادة اخلام اأو خليط من املواد اخلام الغذائية للح�صول 

على منتج نهائي وتتم من خالل دفع مكونات املادة اأو خليط من املواد اخلام لت�صري من خالل 

فتحة ليتم ت�صكيلها وهذا البثق يتم عند درجات حرارة مرتفعة و�صغوط معينة، وبداأ تطبيق هذه 

العملية با�صتخدام باثق ذو برمية فردية لإنتاج البال�صتيك حراريًا وا�صتخدمت بعد ذلك لإنتاج 

املعجنات واملكرونة، ورقائق الأغذية والوجبات اخلفيفة واإنتاج كب�صولت عليقة احليوانات ثم 

اجتهت التطبيقات في اإنتاج النقانق والربوتينات ذات القيمة العالية والبادئات احليوية.

وت�صتعمل عملية البثق احلراري لت�صكيل واإعادة ترتيب املواد الغذائية ذات القاعدة الربوتينية 

من  ذلك  يتبع  وما  والطبخ  الت�صخني  ثم  والعجن  والق�س  اخلام  املــواد  بخلط  وتقوم  الن�صوية 

عند  وذلك  الرطوبة  من  جزء  وفقد  والنتفا�س  الت�صكيل  واأخــريًا  وكيميائية  فيزيائية  تغريات 

التغريات  وحتــدث  املحيط  اجلــوي  ال�صغط  اإىل  الباثق  فتحة  قبل  عــاٍل  �صغط  من  ــروج  اخل

املركبات  جزيئات  تفقد  حيث  البثق  عملية  خالل  الغذائية  املادة  على  والكيميائية  الفيزيائية 

الغذائية الكبرية بنائها وتركيبها الأ�صلي وتتحول اإىل عجينة لزجة م�صتمرة.

اإىل  البثق  تاأثري  حتت  احلجم  كبرية  الأميلوبكتني  جزيئات  حتول  لكيفية  تو�صيح  يلي  وفيما 

جزيئات الأميلوز �صغرية احلجم. واأجزاء اأخرى مفككة.
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Amylopectin      Extrusion       Amylose + Broken fractions

                    اأجزاء مفككة         اأميلوز           عملية البثق          اأميلو بكتني 

ولعملية �لبثق �حلر�ري مميز�ت عديدة منها:
 1. التنوع، حيث ميكن اإنتاج اأنواع عديدة من املنتجات با�صتخدام نف�س نظام البثق.

الطبخ  ي�صتخدم  اآخر  اأي نظام  اأكرث من  اإنتاجية عالية  �صعة  له  فالباثق  العالية،  2. الإنتاجية   

وت�صكيل املنتج.

 3. انخفا�س التكلفة، من حيث العمالة وامل�صاحة الالزمة لوحدة الإنتاج.

 4. �صكل املنتج، حيث ميكن اإنتاج اأ�صكال عديدة من املنتج الواحد ي�صعب اإنتاجها باأي نظام 

اآخر.

 5. اجلودة العالية للمنتج، ب�صبب درجة احلرارة العالية والوقت الق�صري الذي يتعر�س له املنتج 

خالل عملية البثق، وميكن املحافظة على قدر كبري من املواد املغذية والق�صاء على معظم 

امليكروبات واحل�صرات.

 6. اإنتاج منتجات جديدة، ميكن بعملية البثق تعديل الربوتني اأو الن�صا اأو مكونات الغذاء الأخرى 

للح�صول على منتجات جديدة. 
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�ملكونات �لأ�سا�سية لوحدة �لبثق �حلر�ري 
 1. ق�سم �لتهيئة �لأولية 

الت�صنيع  عملية  في  الداخلة  اخلام  املواد  وتهيئة  خللط  الأوىل  املراحل  الق�صم  هذا  في  وتتم 

وعنا�صر  احلرارة  ودرجة  الرطوبة  حيث  من  الباثق  اإىل  الداخلة  اخلام  املادة  جتان�س  بهدف 

اأ�صطح  ذو  ميكانيكي  وخالط  اخلام  املادة  ملكونات  نواقل  با�صتعمال  ذلك  ويتم  اخلام.  املادة 

الباثق عن طريق  اإىل  املهياأة مبعدل حمدد  املادة  تغذية  ويتم  بدرجة حرارتها  التحكم  ميكن 

برمية تغذية. 

 2. ق�سم �لربمية 

الباثق  فتحة  اإىل  للباثق  الداخلي  التجويف  داخل  املهياأة  املــادة  بنقل  اللولبية  الربمية  تقوم 

وتتحرك املادة الغذائية ب�صكٍل دوراين حول عمود الربمية بحيث تكون اأق�صى �صرعة للمادة هي 

املال�صقة لعمود الربمية املحوري واأقل �صرعة للمادة عند التالم�س مع اجلدار الداخلي لتجويف 

الباثق. 

وميكن التحكم في درجة احلرارة املنا�صبة لالإنتاج ففي حالة احلاجة اإىل تربيد املنتج فاإن ذلك 

يتم بوا�صطة ماء اأو هواء ي�صري حول ال�صطح اخلارجي جلدار الباثق اأما في حالة احلاجة اإىل 

اإىل املنتج تكون واحدة من  العملية  رفع درجة احلرارة فاإن �صور الطاقة امل�صافة خالل هذه 

احلالت التالية:

• حتول الطاقة امليكانيكية حلركة الربمية وجزيئات املادة وح�صول الحتكاك بني مكونات املادة 

مع بع�س اأو مع اأجزاء الباثق.

ملفات  اأو  ال�صاخن  البخار  ا�صتخدام  طريق  عن  الباثق  جدار  عرب  بالتو�صيل  احلــرارة  نقل   •
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ت�صخني كهربائية.

• بحقن البخار ليتالم�س مبا�صرة مع املنتج عن طريق جمموعة الفتحات املوزعة ب�صكٍل متجان�س 

على جدار الباثق.

وهناك عدة ت�صاميم للربمية ولكنها تتكون من ثالث اأجزاء. 

واجلــدار  الربمية  حــواف  بني  امل�صافة  وتكون  واخللط  التغذية  بعملية  يقوم  �لأول:  �جلزء 
الداخلي لعمود الربمية اأق�صى ما ميكن وتكون نتوءات الربمية متباعدة نوعًا ما.

 

من  وحتويله  املــادة  و�صغط  العجن  عملية  فيه  تتم  الــذي  ال�صغط  جزء  هو  �لثاين:  �جلزء 
لبع�س  اإذابــة  اجلزء  هذا  في  يح�صل  كما  القوام  بال�صتيكية  �صبه  اإىل عجينة  رطب  جمرو�س 

حوافها  او  نتوءاتها  تبداأ  الربمية  من  اجلزء  هذا  وفي  والطبخ  الدنرتة  وبع�س  املادة  مكونات 

بالتقارب وامل�صافة من جدار عمود الربمية اإىل حواف النتوءات تتناق�س تدريجيًا باجتاه فتحة 

الباثق.

�جلزء �لثالث: هو جزء القيا�س حيث تقل امل�صافة بني جدار عمود الربمية وحواف نتوءات 
الربمية ويقل ميل نتوءات الربمية وفي هذا اجلزء ترتفع درجة احلرارة وكذلك جهد الق�س 

من  نوع  مت  كلما  اجلزء  هذا  طول  ازداد  وكلما  مكوناتها  بني  وتفاعالت  للمادة  طبخ  ويحدث 

التجان�س للمنتج النهائي وهذا اجلزء من اأهم الأجزاء وذلك لرتفاع درجة احلرارة وفيه يتم 

اإكمال عملية الطبخ وي�صل جهد الق�س فيه اإىل احلد الأق�صى ثم ت�صخ العجينة عرب فتحات 

الباثق.
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 3. ق�سم �لفتحة و�لت�سكيل �لنهائي 

ويتكون من جزء الت�صكيل وفتحة الباثق و�صكني قطع املنتج وعمق الفتحة اإما يكون طويل ن�صبيًا 

)2.5( �صم واأكرث والقالب الذي يعطي ال�صكل النهائي للمادة وح�صب الطلب.

واأ�صار ع�صريي )2008( اإىل وجود نوعني اأ�صا�صني من البواثق: باثق وحيد الربمية وهي عبارة عن 

جتويف برميلي بداخلة برمية واحدة فقط وباثق ثنائي الربمية حيث توجد برميتني متجاورتني 

في التجويف الربميلي وهذا الباثق اأكرث انت�صارًا وا�صتخدامًا في التطبيقات ال�صناعية.
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�لعو�مل �لتي يجب �عتمادها عند ت�سميم �لباثق 
 1. �جلانب �ل�سحي 

الت�صحيم  اأو ت�صرب زيوت  الباثق  تاآكل مواد  الغذائية من خالل  للمادة  تلوث  بحيث ل يح�صل 

حيث يجب اأن تكون الأ�صطح مل�صاء واأن ل تكون هناك مناطق معينة ميكن اأن ترتاكم فيها بقايا 

من املادة الغذائية ويف�صل اأن ي�صنع الباثق من احلديد غري القابل لل�صداأ.

 2. �سهولة �لفك و�ل�سيانة 

اإمكانية غ�صلة باملاء  اأن يكون الباثق �صهل الفك والرتكيب لإجراء عمليات التنظيف مع  يجب 

واملواد املنظفة دون احلاجة اإىل فك جميع الأجزاء.

 3. �لأد�ء �مل�ستقر 

يجب ان يكون معدل بثق املنتج ب�صكٍل م�صتقر دون تذبذب من جميع الفتحات لذا فاإن ت�صميم 

جدار الباثق والربمية يجب اأن يوفر �صغطًا مت�صاويًا خلف فتحات الباثق ل�صمان ا�صتمرار بثق 

املادة مبعدل مت�صاوي من جميع الفتحات وميكن ا�صتخدام منظم لل�صغط حلقن املاء اأو البخار 

مبعدل ثابت.   

 4. جهاز و�سكينة �لقطع 

يجب اختيارها بعناية ل�صمان قطع املنتج ب�صكٍل منتظم الطول والتحكم ب�صرعة �صكينة القطع.

واأ�صار العكيدي )2009( اأن املعطيات الأ�صا�صية لت�صميم جهاز البثق تعتمد على:

• املادة الغذائية املراد بثقها )�صلبة، متو�صطة، مرنة(.
• طول غرفة البثق وطول الربمية.

• درجة احلرارة وال�صغط املنا�صبني.

• نوع القالب املراد ت�صكيله.

• اأن يكون جهاز البثق م�صنوع من مادة الفولذ.

اآي�س  التمر،  الدب�س، ع�صري  التمر،  للبثق احلراري هي )هري�صة  تهيء  التي  التمور  ومنتجات 

كرمي التمور، معجنات التمر، اأغذية الأطفال امل�صنعة من التمور( وهذه املنتجات حتتاج اإىل 

اأن �صكريات التمور متميعة وحمبة للماء  ال�صيطرة على درجة احلرارة وال�صغط مع مالحظة 

وهذا يوؤثر على عملية اخللط والعجن.
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�أوًل: �ل�سناعات �ملعتمدة على �لثمار
ازدهرت بع�س ال�صناعات الكيمياوية القائمة على ا�صتغالل التمور وف�صالتها والتمور الرديئة، 

حيث تتم معاجلتها لإنتاج العديد من ال�صناعات املهمة، ومنها:

1. �إنتاج �لوقود �حليوي
تعد عمليات حت�صني كفاءة الطاقة امل�صتعملة، وزيادة كفاءة ا�صتعمال الطاقة عن طريق حت�صني 

املنـــــــزليــــــــة  الأدوات  فّعـــــالية  وزيــــــــادة  ال�صــــــــيارات،  في  امل�صـــــــتعمل  الوقــــود  كفـــــــاءة 

 ،)Fule( من خالل حت�صني اأدائها با�صتعمال كمية اأقل من الوقود )Appliances efficiency(

وخا�صة   ،)Greenhouse gases emission( الدفيئة انبعاث غازات  �صبل احلد من  اأهم  من 

غاز ثاين اأك�صيد الكربون )CO2( مع املحافظة على م�صتوى املعي�صة والرفاهية. وميكن حتقيق 

ذلك اأي�صًا من خالل ا�صتبدال م�صادر الطاقة التقليدية امل�صوؤولة ب�صكٍل رئي�س عن انبعاث غاز 

Cleaner e Coal، والنفط Oil( مب�صـــــــادر اأخرى اأنظف )-  للفحــــم )الفحم احلجــــــــــــري

اأو  نع من النباتات احلية  اإن الوقود احليوي )Bio fuel(، ي�صَّ ergysources( واأرخ�س ثمنًا. 

الأجزاء النباتية املح�صودة حديثًا )احلبوب، والبذور، والألياف ال�صيليلوزية في الكتلة احلية(. 

ال�صوئي  التمثيل  عملية  نواجت  من  مبا�صر  غري  اأو  مبا�صــــــر  ب�صكٍل  احليوي  الوقود  ُي�صـتــــــمد 

Ph ( - Photo(، حيث تنتج النباتات اخل�صراء بف�صل عملية التمثيل ال�صوئي )- (

للطاقة  متجدد  م�صدر  تعد  وبذا  �صنويًا،  جول  كيلو   850.000  *  1014 تقريبًا   )tosynthesis

نع من املادة احلية  )Renewable energy source(. اأما الوقود الأحفوري )Fossil fuel(، في�صَّ

للكائنات التي ماتت منذ ماليني ال�صنني. وينجم من تلك البقايا النباتية امليتة، وتعر�صها اإىل 

زة من الطاقة، تدعى  �صغط عاٍل، وحرارة مرتفعة عرب ماليني ال�صنني حتولها اإىل اأ�صكال مركَّ

الوقود الأحفوري مثل الفحم احلجري )Coal(، والبرتول )Oil(، ول يعد الوقود الأحفوري من 

دل ا�صتهالكه، حيث  م�صادر الطاقة املتجددة، لأنَّ معدل تعوي�صه بطيء جدًا باملقارنة مع معَّ

 )Replenslaent( يحتاج ت�صنيعه اإىل ماليني ال�صنني. وتقدر كفاءة الأر�س في ت�صنيع وتعوي�س

الوقود الأحفوري بنحو  KJو 1014*8.5. 

و�س فقط 0.2 %   �صنويًا  دل ال�صتهالك بنحو 3700 * 1014، اأي اأنَّ الأر�س تعَّ في حني يقدر معَّ

من الوقود الأحفوري امل�صتعمل، لذلك فاإنَّ الوقود الأحفوري الذي ا�صتغرق ت�صكله ماليني ال�صنني 

�صوف ينفذ في القريب العاجل، وترتفع اأ�صعاره ب�صكٍل كبري. وقد يكون هذا هو اأحد الأ�صباب 
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التي تدفع الدول ال�صناعية الكربى للبحث عن م�صادر بديلة للطاقة، ولي�س حبًا بالبيئة، واإلَّ 

لوقعت الوليات املتحدة الأمريكية على معاهدة كيوتو اخلا�صة باعتماد كل ال�صبل والإجراءات 

الالزمة للحد من انبعاث امللوثات اجلوية.

:)Benefits( منافع �لوقود �حليوي
 1. تقليل انبعاث غازات ال�صوب الزجاجية )غازات الدفيئة(.

 2. تقليل معدل ا�صتعمال الوقود الأحفوري امللوث للبيئة )Dirty fuel(، والآيل للنفاذ.

.)National energy security( 3. زيادة الأمن الوطني للطاقة 

اأ�صعار املنتجات الزراعية،  4. حت�صني التنمية الريفية، وزيادة دخل املزارع، من خالل زيادة   

وحت�صني القيمة امل�صافة للمنتج.

.) Renewable(ومتجدد ،)Sustainable( 5. تاأمني م�صدر وقود م�صتدام 

 ،)Petroleum diesel( البرتويل الديزل  من  بكثري  اأنظف   )Biodiesel( الديزل احليوي اإنَّ 

الهـــــــيدروكـــربونيــــــــة  واملــــــــركبات   ،)Particulate mattes( املعلقة  املواد  كمية  اأنَّ  حيـــث 

Ca )Hydrocarbons(، والكربيتات )Sulphates(، واملواد ال�صـــــــامة امل�صـــــــببة لل�صرطان )-

cel -  Causing toxics( املنبعثة من احرتاق الديزل احليوي معنويًا اأقل من تلك املنبعثة من 

الديزل  املنبعثة من   ])Nitrous oxide(N2O[ الآزوت  اأكا�صيد  ولكن كمية  البرتويل.  الديزل 

احليوي   الوقود  ا�صتعمال  نتيجة   )Smog( الدخانية  ال�صحب  ت�صكل  واحتمال  اأكــرب.  احليوي 

�صيكون اأقل بنحو 50 %  ، لأن كمية املركبات الهيدروكربونية املنبعثة اأقل.

ت�صاعد عملية اإ�صافة الإيثانول )Ethanol( اإىل الغازولني )Gasoline( في تقليل انبعاثات غاز 

اأول اأك�صيد الكربون )CO(، وت�صاعد في خف�س ن�صبة املواد امل�صرطنة )Carcinogenic( في 

حيث   ،)Xylene( والزايلني   ،)Toluene( والتولوين   ،  )Benzene( البنزين  مثل  الغازولني، 

اأدت عملية خلط الكحول الإيثيلي مع الغازولني بن�صبة 10 %  فقط اإىل خف�س ن�صبة البنزين 

من  اأكرب  كمية  الإيثــــــانول  يحــــــــرر  ولكن  الغـــــــــازولني،  مع  باملقارنة   %  25 بنحو  امل�صرطنة 

.Acetaldehyde

هل يخفف �لوقود �حليوي من ظاهرة �لحتبا�ض �حلر�ري؟
الوقود  الناجت عن احرتاق   )CO2( الفحم ت�صتعمل كامل غاز  اأْن  النباتات اخل�صراء  ت�صتطيع 
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احليوي، بف�صل عمليات التمثيل ال�صوئي )عملية تثبيت الكربون(، وهذا ما ُيعرف ا�صطالحًا 

بحلقة الكربون املغلقة »]Closed carbon cycle[ «  )التدوير الكامل للكربون(، ولكن لوحظ 

حرق  عملية  عن  الناجت  الفحم  غاز  من  ب�صيط  جزء  تدوير  على  تعمل  اخل�صراء  النباتات  اأن 

الوقود البرتويل، الأمر الذي يوؤدي اإىل ارتفاع تركيز غاز الفحم ب�صكٍل ملحوظ على مرِّ ال�صنني، 

 .)Global warming( وا�صتفحال ظاهرة الحتبا�س احلراري

و�صحيح اأنَّ ا�صتعمال الإيثانول �صيوؤدي اإىل خف�س انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 13 % ، ولكن 

توؤدي عملية التو�صع في زراعة حما�صيل الوقود احليوي، وما تتطلب من عمليات خدمة )فالحة، 

وزراعة، وت�صميد، وعزيق، وري، وح�صاد، ونقل... الخ( اإىل زيادة معدل انبعاث غازات الدفيئة، 

مما يلغي املنافع الناجمة عن ا�صتعمال الإيثانول في خف�س م�صتوى النبعاث من غازات الدفيئة. 

وبينت العديد من البحوث اأنَّ اإنتاج الإيثانول من حبوب الذرة ال�صفراء ل يخفف اإّل قدرًا ي�صريًا 

من انبعاث غازات الدفيئة مقارنًة مبا ي�صببه الغازولني امل�صتخرج من النفط اخلام، اأو اأّنها ل 

اأو بيئية حتى يطور املعنيون  اأية جدوى اقت�صادية  اأبدًا. لذلك لن يكون لالإيثانول  تخفف منه 

ب�صاأنه طرائقًا للح�صول عليه من األياف ال�صيليلوز، التي ل يتطلب اإنتاجها وقطافها ا�صتهالك 

كمياٍت كبرية من م�صادر الطاقة التقليدية )الوقود الحفوري(.

وهنا تكمن �أهمية ��ستعمال �لتمور كم�سدر مهم في هذ� �لإنتاج
الن�صاء املخزونة في حبوب الذرة ال�صفراء  الإيثيلي ب�صكٍل رئي�س من حبيبات  ي�صنع الكحول 

 ،)Barley( وال�صعري   ،)Wheat( القمح  حبوب  في  املوجود  الن�صاء  اإىل  بالإ�صافة   ،)Corn(

 ،)Sugar cane( ال�صكر  ق�صب  �صوق  من  امل�صتخرج  وال�صكر   ،)Sorghum( البي�صاء  والذرة 

 .)Dates( والتمور ،)Sugar beet( وال�صوندر ال�صكري

الذرة  اأقل من  و�صمادية  مائية  متطلبات  نباتية ذات  اأنواع  الوقود احليوي من  باإنتاج  وين�صح 

Sim�)  لل�صفراء والقــــمح وق�صب ال�صكــــــــر وال�صـــــــوندر ال�صكــــــري مثــــــــل نبات الهــــوهــــوبا

mondsia chinensis L.L)، �صريطة األ يكون ذلك على ح�صاب الأنواع النباتية الرعوية املتكيفة 

ب�صكٍل كبري مع تلك البيئات، والتي ت�صكل م�صدرًا علفيًا مهمًا للرثوة احليوانية. وحقيقًة فاإنَّ 

نع من األياف ال�صيليلوز ميكن اأْن يوؤمن كامل احتياجات العامل من الوقود  الكحول الإيثيلي امل�صَّ

B -  حلحليوي. وميكن حتقيق ذلك من خالل تطوير اأنواع نباتية تنتج كمية كبرية من الكتلة احلية

omass، وميكن اأن جتود، وتنتج ب�صكٍل جيد في البيئات الأقل مالءمة للمحا�صيل ال�صرتاتيجية، 

مثل الذرة ال�صفراء، والقمح، وال�صوندر ال�صكري، وغريها.
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ي�صتعمل الأوروبيون زيت نبات اللفت الزيتي كمادٍة اأولية رئي�صة في اإنتاج الديزل احليوي، ويت�صم 

لة احتياجاته املائية، وال�صمادية، واأقل ح�صا�صية حيال لإ�صابة بالأمرا�س  هذا النوع النباتي بقِّ

في  ي�صاعد  حيث  القمح،  قبل  الزراعية  الدورة  في  اأ�صا�صي  كمح�صوٍل  وي�صتعمل  واحل�صرات، 

زيادة غلة حم�صول القمح عندما يزرع بعده.

هل ��ستخد�م �لوقود �حليوي، وخا�سة �لإيثانول �قت�سادي ؟
بـــــواحــــدة احلـــــــرارة الربيطانية   اإنَّ حمتوى الطاقة )Energy content(، والــــذي يقـــــا�س 

]Temperature Unitو)BTU([  في وقود الإيثانول اأقل منه في الغازولني،  حيث اأنَّ الربميل 

حرارة  وحدة   80000 مقدارها  حرارية  طاقة  ينتج  غالونًا(   42 )يت�صع  الإيثانول  من  الواحد 

وهذا   ،BTU وحدة   119000 الغازولني  برميل  ينتجها  التي  الطاقة  تبلغ  حني  في  بريطانية، 

يعني اأن 42 غالونًا من الإيثانول تعادل في طاقتها 28 غالونًا من الغازولني العادي اخلايل من 

الر�صا�س. 

امل�صافة  لت�صري  احليوي  الوقود  من  اأكرب  كمية  ت�صتهلك  الآلية  اأنَّ  القول:  ميكن  اآخر،  وبتعبرٍي 

نف�صها، اأي لو اأّنك مالأت خزان �صيارتك بوقود الغازولني الذي يحتوي على 15 %  من الإيثانول 

الإيثانول  كان غالون  لو  لذلك حتى   ، %  33 بن�صبة  تقطعها  التي  امل�صافة  )E85(، لنخف�صت 

اأرخ�س ثمنًا من غالون الغازولني، فاإن على �صائقي ال�صيارات �صراء كمياٍت اأكرب لقطع امل�صافة 

ذاتها. 

العامة بني  الطرق  املحطات )Fuel stops(، وخا�صة على  اأكرب من  اإن�صاء عدد  يتطلب  وهذا 

املدن اأو الوليات جتنبًا لنقطاع ال�صائقني عند نفاذ الوقود احليوي، اأو اإعادة ت�صميم ال�صيارات 

بحيث تزود بخزانات وقود من معدن غري قابل للتاآكل، وباأحجام كبرية.

وخزانات  الداخلي،  الحــرتاق  لغرف  ال�صريع  التاآكٍل  ي�صبب  الإيثانول  فــاإنَّ  ذلك،  اإىل  اأ�صف 

نعة من الأملنيوم، مثل منظّم الحرتاق  الوقود، واخلراطيم املطاطية، والأجزاء في املحرك امل�صَّ

)الكربرياتور(، لذلك فاإن اأعلى ن�صبة تتقبلها حمركات ال�صيارات هي 10 %  من الإيثانول دون 

اأن يلحق بها اأي �صرر.  

ول ي�صمح اإطالقًا با�صتخدام الإيثانول ول باأي ن�صبة في وقود الطائرات، الذي يجب األَّ يقل فيه 

نعًا من املنتجات النفطية ب�صكٍل  رقم الأوكتان )Octane No( عن 100، ويجب اأن يكون م�صًّ

كامل )100 % (. 

ول ميكن اأي�صًا نقل الإيثانول في اأنابيب النفط العادية التي ت�صتعمل في نقل الغازولني والديزل 
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لأنه ي�صبب تاآكلها على مرِّ الزمان ، وحدوث الت�صريب، وقد تتلوث الأنابيب باملاء الذي ل ميتزج 

مع الغازولني والديزل، ولكنه ميتزج بالإيثانول، ويخف�س من قيمته احلرارية. 

لذلك، يتطلب اإي�صال الإيثانول اإىل حمطات التخزين الرئي�صة وجود �صاحنات مزودة بخزاناٍت 

نعة من ال�صتانل�س �صتيل )Stainless steel(، اأو اإن�صاء �صبكة جديدة من الأنابيب، اأو  كبرية م�صَّ

ا�صتعمال الديزل لل�صاحنات العادية التي �صتنقله من اأماكن تقطريه اإىل اأماكن تخزينه، اأو اإىل 

حمطات الوقود. وهذا يزيد من تكاليف الإنتاج وا�صتهالك الطاقة. واجلدول رقم37 يبني اإنتاج 

الوقود احليوي عامليًا.

اجلدول رقم37.  الإنتاج العاملي للوقود احليوي.

كمية الإيثانول احليوي املنتجة بليون غالون / �صنةالدولة

4.8الوليات املتحدة الأمريكية
4.4الربازيل
1.0ال�صني
0.50الهند
0.25فرن�صا

اإن تبني اإنتاج وقود حيوي �صديق للبيئة والإن�صان و�صمن املوا�صفات الفنية القيا�صية الدولية هو 

اأمر حيوي ومهم، ويحقق الآتي:

 1. اإنتاج الإيثانول احليوي من التمور الرديئة ومتور الدرجة الثانية غري ال�صاحلة لال�صتهالك 

الب�صري وكذلك من ملفات اأ�صجار نخيل التمر الأخرى.

كلفة  نظيفة وحتقيق  بيئة  لتوفير  العتيادي  املركبات  وقود  مع  الإيثانول احليوي  ا�صتعمال   .2  

اقت�صادية اأقل.

 3. زيادة الكتلة احليوية )نخيل التمر( ملكافحة الت�صحر وحتقيق الكتفاء الذاتي.

 )Nakhoil( وبدء في دولة الإمارات العربية املتحدة جتربة    اإنتاج وقود النخيل و�صمي نخول

لعدة اأ�صباب، منها:

اقت�صادي  دخل  لتوفير  وكذلك  والت�صدير،  املحلي  ال�صتهالك  الفائ�صة عن  التمور  توافر   .1  

اإ�صافي.

 2. خلق بيئة نظيفة لأن ا�صتعمال الإيثانول احليوي بن�صبة 5 %  مع وقود ال�صيارات يخف�س من 

ن�صبة اأول اأوك�صيد الكربون في اجلو مبقدار 30 % .
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الب�صر  النباتات هو حرمان  الوقود احليوي من  ل�صناعة  املوجهة  النتقادات  اأهم  اأحد  اإن   .3  

من م�صادر غذائية مهمة، ولكن ا�صتعمال التمور لهذا الغر�س يوفر م�صدرًا جديدًا لالإنتاج 

بعيدًا عن املحا�صيل الأخرى.

الوقود  ال�صوق من  متطلبات  تلبية  على  ت�صاعد  مهمة  ميزات  والتمور  النخيل  قطاع  4. ميتلك   

احليوي، وكذلك عن طريق اإنتاج مواد مهمة لال�صتهالك الب�صري )ال�صكر ال�صائل، اخلل، 

اخلمرية...الخ(.

ما هو �لإيثانول �حليوي )Bioethanol(؟
CH3 CH2 OH مركب ع�صوي طبيعي يتم ا�صتعماله كم�صدر للطاقة، وهو  الإيثانول احليوي 

من اأهم الكت�صافات احلديثة في جمال الطاقة البديلة لتقليل الغازات ال�صامة املت�صاعدة من 

ال�صيارات واملوؤثرة على طبقة الأوزون والبيئة وتقليل ظاهرة الحتبا�س احلراري.

اإن املواد الأولية امل�صتخدمة في اإنتاج الإيثانول احليوي هي مواد �صكرية اأو �صيليلوزية كالبنجر 

ال�صيليلوزية  والأجزاء  والتمور  الزراعية  والف�صالت  واملول�س  والذرة  ال�صكر  وق�صب  ال�صكري 

طريق  عن  والتخمر  املائي  والتحلل  احليوية  العمليات  من  �صل�صلة  عليها  جترى  التمر،  لنخلة 

عليه  يطلق  ال�صبب  ولهذا  اإيثانول،  اإىل  ال�صكر  جزيئة  حتول  يتم  جمهرية  واأحياء  اأنزميات 

الإيثانول احليوي. وتعتمد كمية الإيثانول الناجت على نوعية املادة الأولية ون�صبة ال�صكريات فيها. 

وكما في اجلدول  رقم 38.

اجلدول رقم38. كمية الإيثانول احليوي املنتجة من النباتات.

حمتوى ال�صكرياتاملادة الأولية

كمية الإيثانول احليوي املنتج

لرت لكل طن من املادة الأولية

60 لرت13 %  �صكروزق�صب ال�صكر
116 لرت18 %  بنجر �صكري
375 لرتن�صاءذرة �صفراء

280 لرت65 %  التمور

مالحظة: الهكتار الواحد من النخيل ينتج 6300 لرت من الإيثانول احليوي اإ�صافة اإىل ال�صتفادة 

من املخلفات الناجتة في ت�صنيع منتجات اأخرى.
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�إنتاج �لإيثانول �حليوي من �لتمور
ع�صري التمور غني بال�صكريات الأحادية والثنائية والأمالح والفيتامينات، وهذه تعد عنا�صر 

اأ�صا�صية لنمو الأحياء الدقيقة، وب�صكٍل خا�س اخلمائر التي ت�صتعمل في اإنتاج الإيثانول. وقام 

الب�صام )2009( با�صتعمال ع�صري التمور املح�صــــــر من دبـــــ�س �صـــــنف الزهدي برتكيز 70 

%، حـــــيث مت حت�صــــــري تــــــراكيز مــــــتلفة منـــــه )50،  و100، و200، و300غ/ل(، وعــــــدل 

Saccha�) وا�صـــتــــــعـــــمــــلــــت اخلـــــمـــــائر التــالــــية ،NHCl اإلـــــى 4.5 بـــا�صــــتـــعــــــمـــــال PH

romtces cervisiac و Candida utillis)، وبطريقتني للتخمر هما الطريقة التقليدية وطريقة 

اخلاليا املثبتة بعد حتديد الظروف املثلى للتخمر من حرارة وPH وتركيز املادة ال�صكرية.

اأجنزت عملية التخمر با�صتعمال دوارق زجاجية مروطية ب�صعة 250 مل حتتوي على 100مل 

�صاعة،   48 وملــدة  ْم   30 حــرارة  درجــة  وعند  هوائية  غري  ظــروف  حتت  الغذائي  الو�صط  من 

وجمعت اخلاليا بو�صاطة عملية الطرد املركز عند �صرعة 4500 دورة/ دقيقة وملدة 15 دقيقة، 

ثم ا�صتعملت عملية التثبيت بو�صاطة حوامل من Sodium alginate  وذلك بو�صعه في اأنبوب 

زجاجي بطول 50 �صم وقطر 4 �صم، وبلغت �صرعة تدفق ال�صائل 6 مل / �صاعة.

وكانت النتائج كما يلي:

اإنتاجية  36 �صاعة، بينما كانت  % اإيثانول خالل   8.4 S.cerevisiaeو  اإنتاجية خمرية  1. كانت   

خمرية C.utilisو6.8 %.

 2. درجة احلرارة املثلى لكال طريقتي التخمر هي 30ْ م وكانت خمرية S.cerevisiae هي الأكفاأ 

في اإنتاج الإيثانول حيث اأعطت 10.6 %  عند درجة حرارة 30 ْم با�صتعمال طريقة اخلاليا 

احلرة )Bactch fermentation( مع وجود 0.4 غ/ل �صكريات غري م�صتهلكة، بينما اأعطت 

طريقة اخلاليا املثبتة )Immobilizedcell( ن�صبة 11.4 %  اإيثانول وبا�صتهالك كامل جلميع 

ال�صكريات في الو�صط الغذائي.

 3. كانت اأعلى اإنتاجية لالإيثانول عند PH = 4.5 عند ثبات درجة احلرارة.

 4. كانت خمرية S.cerevisiae هي الأكفاأ با�صتهالك ال�صكر وحتويله اإىل اإيثانول بكال الطريقتني.

ومن هذه التجربة ي�صتدل على اإمكانية ا�صتعمال ع�صري التمر لإنتاج الإيثانول ال�صناعي عند 

.S.cerevisiae اإجراء عملية التخمري بو�صاطة طريقة اخلاليا املثبتة خلاليا خمرية
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2. �سناعة ع�سل �لتمر )�لدب�ض(
ع�صري التمر )الدب�س( اأو ع�صل التمر، هو ال�صائل ال�صكري املركز وامل�صتخل�س من ثمار بع�س 

لثمرة  للمحتويات الطبيعية  املائي واملكثف بو�صاطة احلرارة  امل�صتخل�س  التمور، وهو  اأ�صناف 

التمر، واخلايل من الألياف والروا�صب، وال�صوائب، والأج�صام الغريبة، وي�صتهلك ب�صكل مبا�صر 

اأو ي�صتعمل في �صناعة احللويات، واملعجنات. وتختلف طرائق اإنتاجه وم�صمياته ح�صب البلدان. 

ففي م�صر ي�صمى )ع�صل البلح(، وفي العراق واململكة العربية ال�صعودية )دب�س(، وفي �صلطنة 

عمان )ع�صل �صح(، وفي اليمن )حل وقطارة(، وفي ليبيا )رب التمر(، وفي اإيران )�صريا(، 

واجلدول التايل يو�صح املكونات الكيماوية للدب�س حيث متثل ال�صكريات 85 % من الوزن اجلاف 

معظمها من ال�صكريات املختزلة اإ�صافة اإىل الربوتني والأحما�س املعدنية والفيتامينات.

املكونات الكيماوية للدب�س

الوزن اجلاف ) %   (املكونات

86.6�صكريات كلية
81.7�صكريات متزلة

4.9�صكروز
24.8رطوبة

00.2حمو�صة
2.1بروتني

6.6رماد )اأمالح معدنية(
كما يحتوي على ن�صبة جيدة من فيتامني اأ و ب

واأهم طرائق �صناعة الدب�س، هي: 

طريقة �مل�سابك )�لبز�ر�ت(
القدر  في  املــاء  مع  التمر  ويغلى  كبريين.  قدرين  من  تتكون  املع�صرة  اأو  البزارة  اأو  امل�صبكة 

الأول لعدة �صاعات.  بعدها ينقل الع�صري بعد ت�صفيته من الألياف والنوى اإىل القدر الثاين. 

داخل  بع�صها  فوق  تكد�س  زنابيل  في  بو�صعها  الأول،  القدر  ملفات  في  املتبقي  وي�صتخل�س 

اأكرب كمية ممكنة من الع�صري،  حو�س، ويو�صع فوقها ثقل لزيادة ال�صغط عليها  وا�صتخراج 

لي�صاف اإىل القدر الثاين. الدب�س املنتج بهذه الطريقة يكون داكن اللون مييل اإىل ال�صواد، وله 
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طعم ال�صكر املحروق )الكراميل( من تاأثري احلرارة العالية التي تعر�س لها، كما يحتوي على 

الكثري من املواد العالقة. يختلف تركيز الدب�س الناجت بهذه الطريقة، فقد يكون الناجت منخف�س 

الرتكيز يتخمر ب�صرعة عند تعر�صه للهواء، اأو يكون عايل الرتكيز يتبلور فيه ال�صكر بعد فرتة، 

لالإ�صابة  وكذلك  العالية،  درجات احلرارة  اأخطار  لبع�س  العمال  يتعر�س  قد  الطريقة  وبهذه 

%   من وزن   55 الناجت متثل  اآخر. ون�صبة الع�صري  اإىل  اأثناء نقل الع�صري من قدر  باحلروق 

الثمار امل�صتعملة، وت�صتعمل الألياف املتبقية من هذه العملية والنوى كعلف للحيوانات.

طريقة �ملد�ب�ض
العرب.  �صط  منطقة  في  وخا�صة  العراق،  جنوبي  مناطق  في  بكرثة  الطريقة  هذه  ت�صتعمل 

مبنية  مرتين  عن  يزيد  ل  ارتفاعها  جدران  اأربعة  من  مكون  ب�صيط  بناء  عن  عبارة  واملدب�صة 

واحد،  مرج  اإىل  منحدرة  الأر�صية  وتكون  باجلري.  الداخل  من  ومطالة  اللنب،  اأو  بالطني 

ومطالة باجلري، وتغطى بطبقة من جريد النخل النظيف تعلوها طبقة من احل�صري النظيف، 

فيها  تخزن  دائري  ب�صكل  ت�صنع من اجلب�س  في اجلزائر )خابية( جدرانها  املدب�صة  وت�صمى 

التمور الطرية. يكد�س التمر في املدب�صة حتى ميالأها، ويعلو م�صتوى جدرانها ب�صكل مروطي، 

ويغطى �صطح التمر باحل�صر النظيفة، وتو�صع فوقها قطع من اخل�صب لزيادة ال�صغط. وبفعل 

ثقل التمر املكد�س فوق بع�صه، وحرارة اجلو، والرطوبة مع طراوة التمر ي�صيل الدب�س للقاع ، 

ويتجه منحدرًا اإىل فتحة تنتهي مبا ي�صبه املزراب اأو اأنبوب ينتهي اإىل وعاء )�صفيحة اأو برميل 

اأو جرة...الخ(، وكلما امتالأ ا�صتبدل بغريه.

ممتازة،  ونكهته   )  %  82( حوايل  عايل  تركيزه  �صفافًا  يكون  الطريقة  بهذه  الناجت  الع�صري 

ولونه يتبع لون التمر امل�صتعمل، ويطلق على الدب�س املنتج بهذه الطريقة )دب�س دمعة(. وميكن 

تلخي�س عيوب هذه الطريقة فيما يلي:

الدب�س  فن�صبة  احلديثة،  بالطرائق  باملقارنة  جدًا  �صئيلة  تكون  الدب�س  من  الناجتة  الكمية   •
ترتاوح ما بني  10 - 15 %  من وزن التمر.

تكد�صه،  فرتة  لطول  رديئًا  ويكون  رخي�صة،  باأ�صعار  ال�صتخال�س  بعد  املتبقي  التمر  يباع   •
وتعر�صه لالإ�صابة باحل�صرات. 

• حتتاج هذه الطريقة اإىل الكثري من العمال واإىل م�صاحات وا�صعة، وتت�صم بانخفا�س طاقتها 
الإنتاجية.

وقل ا�صتعمال املداب�س في الآونة الأخرية.



الفصل العاشر | الصناعات الحيوية المعتمدة على التمور 290

�لطريقة �حلديثة: وت�صتمل على اخلطوات التالية:
• مرحلة تهيئة التمور: وذلك ب�صحبها من املخزن على �صريط ناقل، حيث تزال ال�صوائب والثمار 

الرديئة اأثناء �صري ال�صريط، ثم تنقل اإىل �صريط اآخر داخل حو�س، حيث ميرر عليها تيار 

هواء لإزالة الأتربة  والأو�صاخ، وتر�س التمور باملياه.

جهاز  بو�صاطة  الع�صري  ا�صتخال�س  يتم  ثم  التمور،  تهر�س  الع�صري:  ا�صتخال�س  مرحلة   •

الذائبة.  ال�صلبة غري  املواد  والتخل�س من  للرت�صيح،  ي�صخ في مكب�س �صاغط  ا�صتخال�س 

والتفل املتبقي ) العجينة املحتوية على النوى والألياف( يجمع ، وي�صفى الع�صري املوجود به. 

ثم يف�صل النوى بو�صاطة فرازة خا�صة، وير�صل العجني املتبقي اإىل مكب�س �صاغط للح�صول 

على اأكرب كمية من الع�صري.

مرحلة الرتكيز: حيث يتم تركيز الع�صري بعد تر�صيحه في جهاز تبخري حتت التفريغ على   •

مرحلتني اإىل درجة 75 برك�س.

• مرحلة التعبئة: تتم ب�صحب الع�صري من خزان الإنتاج وتعبئته في العلب بو�صاطة جهاز ن�صف 

اأوتوماتيكي ي�صيطر على الوزن املقرر لكل عبوة.

وهناك عدة اأنواع من الدب�س املنتج، هي :

 1. دب�س ال�صتهالك الب�صري: هو الع�صري املركز اخلايل من كل ال�صوائب، وي�صمل دب�س الدمعة، 

والدب�س ال�صناعي.

2. الدب�س املجر�س : هو دب�س يحتوي على بلورات �صكر الكلوكوز املنف�صلة عن بقية املكونات   

ومظهره  لزوجته  تغري  اإىل  يــوؤدي  مما  الكلية  الذائبة  ال�صلبة  املــواد  تركيز  زيــادة  ب�صبب 

اخلارجي .

الدب�س املتخمر: هو ذو رائحة متخمرة ونكهة غري طبيعية ب�صبب ا�صتعمال متور خام متخمرة، 

وهو غري �صالح لال�صتهالك الب�صري.

3. �سناعة �ل�سكر �ل�سائل
اأبي�س رائق، يتكون من ماء و�صكر فقط لونه  ميكن تعريف ال�صكر ال�صائل باأنه حملول �صكري 

اأبي�س كاملاء، عدمي الرائحة خاٍل من الأمالح وكمية احلمو�صة الفعلية فيه )PH = 5.5( �صواء 

يكون  التجاري  ال�صائل  ال�صكر  اأو مزيج منهما. وحملول  اأحادية،  اأو �صكريات  ب�صورة �صكروز، 

دائمًا مركزًا لأن املخفف ل يكون اقت�صاديًا من ناحية احلفظ والنقل، وتركيزه يرتاوح ما بني 
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75 – 80 %   مواد �صلبة ذائبة.

باإذابته في  الن�صاء، وذلك  اأو من  ال�صكروز )�صكر الق�صب(  العامل من  ال�صكر في  اإنتاج  ويتم 

تركيز معني باملاء وتنقيته، ثم ت�صاف اأنزميات معينة لتحويلها اإىل �صكريات ب�صيطة )كلوكوز(. 

بينما ال�صكر ال�صائل امل�صتخل�س من التمر فيمتاز باحتوائه على �صكريات اأحادية ب�صيطة فقط 

الثنائية التي توجد في  % ب�صورة فركتوز، واإن ال�صكريات  %  منها ب�صورة كلوكوز، و45   55

لذا ميكن  الإنتاج،  اأثناء مراحل  اأحادية  اإىل �صكريات  تتحول  ولكنها  التمر قبل ال�صتخال�س، 

اعتبار ال�صكر ال�صائل املنتج من التمر من النوع امل�صمى بال�صكر ال�صائل املحول كليًا. 

واملرطبات  احللويات  �صناعة  في  ل�صتعماله  كبرية  اقت�صادية  بقيمة  ال�صائل  ال�صكر  وميتاز 

واملعلبات واملياه الغازية وغريها من ال�صناعات الغذائية. ويزداد الإقبال على �صناعة ال�صكر 

ال�صائل في اأوروبا والوليات املتحدة نتيجة ل�صتيعاب النا�س هناك لقيمة هذه املادة الغذائية، 

وكذلك لزدياد ا�صتهالك املواد الغذائية ب�صورة عامة. 

لذا اأخذت الكثري من م�صانع ال�صكر هناك مب�صاعفة اإنتاج ال�صكر ال�صائل ل�صد الطلب املتزايد 

عليه. وت�صتعمل ثمار �صنف الزهدي كمادة اأولية لإنتاج ال�صكر ال�صائل، وذلك لتوافره بكميات 

%  ، جمموع  كبرية ولرخ�س ثمنه. ومكونات الثمرة )ن�صبة النوى 12  %  ، ن�صبة الرطوبة 15 

.)  % %  ، واملواد ال�صكرية غري الذائبة 8  %  ، املواد غري الذائبة 10  ال�صكريات 55 

وميكن تلخي�س مراحل اإنتاج ال�صكر ال�صائل من التمر كما يلي:

لإزالة  هواء  تيار  الثمار  على  وميرر  الرديئة  والثمار  ال�صوائب  تزال  الع�صري:  ا�صتخال�س   .1  

بو�صاطة  الع�صري  ا�صتخال�س  ويتم  تهر�س،  ثم  التمور،  املياه على  وتر�س  والأو�صاخ،  الأتربة 

جهاز ا�صتخال�س ي�صخ في مكب�س �صاغط للرت�صيح والتخل�س من املواد ال�صلبة غري الذائبة 

والتفل املتبقي )النوى والألياف(، ثم يجمع الع�صري وي�صفى وتف�صل النوى بفرازة خا�صة، 

وير�صل العجني املتبقي اإىل مكب�س �صاغط للح�صول على اأكرب كمية من الع�صري، ثم ير�صح 

في جهاز تبخري حتت التفريغ لريكز اإىل درجة 75 برك�س.

 2. اإزالة ال�صوائب واملواد العالقة من الع�صري : بعد ف�صل النوى والألياف، ت�صبب عادة الربوتينات 

والبكتني عدم �صفافية الع�صري، وقد اأمكن ف�صل هذه املكونات بو�صاطة فو�صفات اأو كربونات 

الكال�صيوم، وبالن�صبة لع�صري التمر يف�صل ا�صتعمال الأوىل وبن�صبة 0.2 – 0.4 %  .

الربوتني  اإزالــة  بعد  التمر  ع�صري  ي�صخن  الفعال:  بالكربون  باختزالها  امللونة  املواد  اإزالــة   .3  
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املــزج اجليد  ْم، ثم ي�صاف مع   50 –  45 تــرتاوح ما بني  والبكتني منه على درجــة حــرارة 

الكربون الن�صط بن�صبة 0.025 %  من وزن التمر امل�صتعمل، ويكون ذلك تدريجيًا على مدى 

اإليه  ي�صاف  ثم  جيدًا،  ليمتزج  اأخرى  �صاعة  ن�صـــف  املحلول  بعدها  يرتك  �صـــــاعة  ن�صف 

0.5 % من وزن التمر امل�صتعمل مادة م�صاعدة على الرت�صيح مثل كي�صلجر )Kieselgur( اأو 

الع�صري  اإرث )Fullers Earth(، ثم ير�صح املزيج خالل مر�صحات �صغط، ويكون  الفوللر 

الناجت خاليًا من جميع ال�صوائب تقريبًا اأ�صفر اللون �صاحبًا ولكنه يتحول بعد فرتة اإىل اللون 

الغامق نتيجة لتاأك�صد بع�س املواد امللونة املتبقية فيه باأوك�صجني الهواء. ولتفادي ذلك جترى 

اخلطوة التالية. 

4. املعاملة باملبادلت الأيونية)Ionexctangers( وذلك للتخل�س من الأمالح املعدنية واملواد   

املوجبة  الأيونية  املبادلت  لذلك  وي�صتعمل  الفعال،  بالكربون  املعاملة  بعد  املتبقية  امللونة 

عن  عبارة  هي  الأيونية  واملــبــادلت  )النــيــون(.  ال�صالبة  الأيونية  واملــبــادلت  )الكاتيون( 

مركبات ع�صوية مكونة من جزيئات كبرية غري قابلة للذوبان باملاء، وحتتوي على جمموعات 

فعالة تعطي ال�صفات القاعدية واحلام�صية للمبادلت. وتتفاعل هذه املجموعات الفعالة مع 

الأمالح الذائبة في ع�صري التمر، وتتم عملية تبادل اأيوين بني الأيونات املوجودة في الع�صري 

وتلك املوجودة في املجموعات الفعالة والتي متتاز بعدم تاأثريها على لون و�صفافية ع�صري 

التمر. وميكن تب�صيط املراحل املعقدة التي متر بها التفاعالت التي تتم بني ع�صري التمر 

املحتوي على العديد من الأمالح الع�صوية واملعدنية واملبادلت الأيونية على الوجه التايل:

• عند مرور املحلول املخفف خالل برج املعاملة حيث توجد املبادلت الأيونية املوجبة ف�صتحل 

اأيونات الهيدروجني حمل الأيونات املوجبة املوجودة في املحلول مثل اأيونات الفلزات املختلفة 

كال�صوديوم والبوتا�صيوم والكال�صيوم وغريها.

اإمرار املحلول  اأما  اأقل.  اأو   5 اإىل   PH الـ  وجود الهيدروجني �صيزيد احلمو�صة فت�صل درجة   •

اأيونات الهيدروك�صيد املوجودة في املبادلت  املخفف خالل املبادلت الأيونية ال�صالبة، فاإن 

والكربيتات  الكلوريد  اأيــونــات  مثل  املحلول  في  املــوجــودة  ال�صالبة  الأيــونــات  حمل  �صتحل 

الأمالح  تكون جميع  التعادل )PH = 7( كما  اإىل حالة  املحلول  يعود  وبذلك  والكربونات، 

الذائبة قد زالت، في�صبح ع�صري التمر املخفف عدمي اللون والرائحة يحتوي على �صكر فقط 

ول يتغري لونه عند التعر�س للهواء.

• لأن املبادلت الأيونية تفقد طاقتها بعد فرتة من املعاملة فال بد من غ�صلها واإعادة تن�صيطها، 

غ،   2 حوايل  برتكيز  الهيدروكلوريك  اأو  الكربيتيك  بحام�س  املوجبة  املبادلت  تعامل  حيث 
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وتعامل املبادلت ال�صالبة بهيدروك�صيد ال�صوديوم برتكيز 1 غ، وبعد اإعادة التن�صيط تغ�صل 

باملاء، ثم تخفف وت�صتعمل في التبادل الأيوين من جديد.

اأثناء الرتكيز يتم  5. الرتكيز حتت ال�صغط املخلخل: لكي ل يتغري لون ورائحة ع�صري التمر   

غليانه في غاليات حتت ال�صغط املخلخل، حيث يغلي في درجة ترتاوح ما بني 50 – 55 مْ . 

وتوجد عدة اأنواع من اأجهزة الغلي حتت ال�صغط املخلخل، منها:

.Robert Vacvum – Pan، Tripple effect evaportator، Double effect evaporator 

�صكريات   71.6 منها     %  72 الذائبة  ال�صلبة  املــواد  ن�صبة  هي:   ال�صائل  ال�صكر  وموا�صفات   

متزلة، وت�صل نقاوته اإىل 99.5 %  ، ويكون عدمي اللون والرائحة. وي�صتهلك م�صروع ال�صكر 

ال�صائل،  ال�صكر  األف طن من   30 ويعطي  الزهدي،  األف طن من متور   41 العراق  ال�صائل في 

وينتج من امل�صروع 10 اآلف طن من املواد العلفية التي متثل ق�صور التمر وبقايا املواد الليفية 

والبذور امل�صحوقة حيث يتم مزجها جيدًا وجتفيفها.

��ستعمالت �ل�سكر �ل�سائل
 1. اإنتاج امل�صروبات والع�صائر املركزة بنكهات الفواكه املختلفة.

 2. �صناعة احللوى البكتينية.

 3. �صناعة احللوى اجليالتينية.

 4. �صناعة التوفي.

اأحادية )مقلوبة(، ول ميكن  املتبلورة كونها �صكريات  ال�صكريات غري  التمور من  اإن �صكريات 

بلورة �صكر التمور كما هو احلال في ال�صكر امل�صتخل�س من البنجر اأو ق�صب ال�صكر. ف�صكريات 

التمور تتميع ب�صرعة، حيث متت�س رطوبة اجلو اإذا تركت معر�صة له لفرتة معينة، وهذه ال�صفة 

تعيق اإنتاج ال�صكر ب�صورة م�صحوق جاف، ولكن هذه ال�صفة ميكن التغلب عليها بتعبئة ال�صكر 

للعائلة.  باأوزان �صغرية كافية  ال�صداد  اأو علب حمكمة  اثيلني  البويل  باأكيا�س  املجفف مبا�صرة 

اأوًل ثم جتفيفه حتت  ال�صائل  ال�صكر  اإنتاج  التمور عن طريق  ال�صكر اجلاف من  اإنتاج  وميكن 

التفريغ.

وجترى العديد من الدرا�صات لإمكانية ال�صتفادة من اإنتاج التمور الفائ�س في ت�صنيع ال�صكر، 

 2009 عام  وفي  ال�صكريات.  من  العايل  املحتوى  ذات  الزراعية  املحا�صيل  اأهم  تعترب  حيث 
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ا�صتطاعت اإحدى ال�صركات اليابانية )هيا�صيبارا( املتخ�ص�صة في اإنتاج ال�صكر ت�صنيع عينة 

دائمًا  يجب  ولكن  )الرتيهالوز(،  مادة  با�صتعمال  التمر  دب�س  من  اجلاف  املحبب  ال�صكر  من 

الغذائية  والقيمة  الكيمياوي  الرتكيب  حيث  من  التمور  و�صكريات  املائدة  �صكر  بني  التفريق 

ال�صحية.

4. �إنتاج خمرية �خلبز
اخلمائر Yeast كائنات حية جمهرية اأحادية اخللية ا�صتخدمها الإن�صان منذ القدم في عمليات 

نباتية جمهرية ل  اأحياء  نوع وهي   1500 الفطريات يوجد منها  التخمر واخلمائر من مملكة 

حتتوي على الكلووفيل. وخمرية اخلبز ت�صتخدم لإنتاج اخلبز والكحول.

اقت�صادية،  ولأ�صباب  ولكن،  اأولية،  كمادة  �صكري  اأي حملول  ا�صتعمال  لإنتاج اخلمرية، ميكن 

يقت�صر ال�صتعمال على عدد قليل من املواد التي ي�صرتط فيها اأن حتتوي على ن�صبة عالية من 

ال�صكريات ون�صبة قليلة من ال�صوائب غري ال�صكرية الذائبة واأن تكون رخي�صة الثمن. اإن فكرة 

خالل  من  وذلك  بالتكاثر،  للخمائر  املالئمة  الظروف  توفير  على  تعتمد  اخلبز  خمرية  اإنتاج 

اجليدة.  والتهوية  املالئمتني  واحلمو�صة  احلــرارة  درجة  توافر  مع  الأ�صا�صية  باملواد  تغذيتها 

واملواد الأ�صا�صية لتغذية اخلمرية هي )الكربون والأحما�س الأمينية والع�صوية(. 

وعلى هذا الأ�صا�س يعترب املول�س )ف�صالت اإنتاج ال�صكر من الق�صب( اأح�صن مادة اأولية، اإذ 

ت�صل ن�صبة ال�صكريات فيه اإىل حوايل 50 – 55 %. اأما في البلدان التي تتوافر فيها التمور، 

لرخ�س  اخلمرية  اإنتاج  في  اأولية  كمادة  بالآفات  امل�صابة  اأو  الرديئة  التمور  ا�صتعمال  فيمكن 

باخلطوات  اخلبز  خمرية  اإنتاج  في  اأولية  كمادة  التمر  ا�صتعمال  طريقة  اإيجاز  وميكن  ثمنها. 

التالية:

ثم  مــاء،  ل   5 اإىل  كغ   1 بن�صبة  �صاخن  مباء  التمر  ميزج  حيث  �لتمر:  ع�سري  حت�سري   .1  

ي�صتخل�س ع�صري التمر ال�صافي ويعقم برفع درجة حرارته اإىل 80 ْم ويربد باأجهزة تربيد 

خا�صة، وترتاوح درجة تركيز هذا الع�صري من 13 – 15 درجة برك�س.

ميرر  ثم  �صغط،  حتت  تر�صيح  اأجهزة  بو�صاطة  �لعالقة:  و�لألياف  �ل�سو�ئب  ف�سل   .2  

املحلول على اأجهزة ت�صفية بفعل قوة الطرد املركزي لإزالة املواد غري الذائبة املتبقية والتي 

تقلل من قيمة اخلمرية. 
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حت�سري �ملحلول: ميرر املحلول اخلايل من ال�صوائب خالل اأجهزة تربيد خلف�س درجة   .3  

حرارته اإىل ما بني 20 – 30 ْم، ويدفع بعدها اإىل اأحوا�س كبرية ترتاوح �صعتها ما بني 50 – 

100 م3، ثم ت�صاف خمرية من النوع  Saccharomyces cerivicia بكميات معينة من حجم 

الهواء خالل املحلول لت�صجيع منو خاليا اخلمرية.

ويجدر بالذكر اأنه ي�صاف اإىل اأحوا�س التخمر م�صادر للنيرتوجني والفو�صفات لأهميتها في 

بناء خاليا اخلمرية اجلديدة، وذلك باإ�صافة حملويل �صلفات وفو�صفات الأمونيوم با�صتمرار، 

وقد ي�صتبدل ذلك في بع�س املعامل بحام�س الفو�صفوريك املخفف وحملول الأمونيا، واأي من 

هذه املحاليل ت�صاف ب�صورة م�صتمرة وبكميات حم�صوبة ، كما ي�صاف حام�س الكربيتيك 

لأن  ْم   35 من  لأكرث  احلــرارة  درجة  ارتفاع  عدم  مراعاة  ويجب  احلمو�صة.  درجة  ل�صبط 

خاليا اخلمرية متوت اإذا تعر�صت لدرجة حرارة عالية. ومعظم معامل اخلمرية ترتك خاليا 

اخلمرية الأم لتكون خم�صــــة اأجيال متتالية فقط ، اأي فرتة التخــــــمر ترتاوح عادة ما بني 

2 – 15 �صاعة  لأن كل جيل من خاليا اخلمرية يبداأ بالنق�صام بعد 2.5 �صاعة.

 4. ف�سل �خلمرية: بعد انتهاء املدة املحددة لعملية التخمر، ترتاوح ن�صبة اخلمرية املتكونة 

ما بني 10  - 14 %   من حجم املحلول املتخمر، فيدفع املحلول اإىل اأجهزة ف�صل تعمل بفعل 

قوى الطرد املركزي لف�صل خاليا اخلمرية عن املحلول. ثم تغ�صل اخلاليا املنف�صلة مرة اأو 

مرتني.  

جتفيف �خلمرية: تدفع اخلمرية املغ�صولة اإىل جهاز جتفيف حتت تفريغ للتخل�س من   .5  

ن�صبة كبرية من رطوبة اخلمرية حيث ت�صل اإىل 50 %   من وزنها، ثم ت�صغط في �صكل قوالب 

وتغلف وت�صوق. وهذه اخلمرية يجب اأن ت�صتعمل خالل اأ�صبوع. اأما اإذا كان الإنتاج للت�صدير 

اأو التخزين فيجب اأن جتفف هذه اخلمرية املركزة بو�صاطة اأجهزة خا�صة لتخلي�صها من 

الرطوبة مع عدم التاأثري على فعالية اخلمرية.

5. �سناعة �لربوتني �لنباتي
الربوتني مادة غذائية مهمة و�صرورية لبناء ج�صم الإن�صان واحليوان، وتكمن اأهميته كعلف 

اأهم م�صادر الربوتني.  اأنه م�صدرًا مهمَا في تغذية احليوانات التي تعترب من  حيواين في 

الدقيقة )اخلمائر، والفطريات(  الأحياء  با�صتعمال  اإنتاج الربوتني  الو�صائل احلديثة  ومن 
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التي لها القدرة على حتويل املركبات الكربوهيدراتية اإىل بروتينات بعملية التخمر الهوائي.

ونظرًا لقدرة اخلمائر في النمو ال�صريع على الثمار الغنية بال�صكريات، فقد ا�صتعمل ع�صري 

با�صتعمال   )Single cell protein( املفردة  اخلاليا  بروتني  لإنتاج  مالئم  كو�صط  التمر 

�صاللت خمائر التخمر الكحويل، حيث اأمكن احل�صول على الربوتني الفطري من ع�صري 

املواد  من  مطلوبة  ن�صبة  واأقــل   Aspergillus niger الفطر  من  �صاللتني  با�صتعمال  التمر 

ال�صلبة الذائبة في ع�صري التمر 3 %  ، وحمو�صة 5 – 6، ودرجة حرارة 28 – 30 ْم، وكانت 

اأف�صل ن�صبة لقاح من الفطر للو�صط الغذائي هي 50 �صبور/ 100 �صم3، ومت احل�صول على 

بروتني بن�صبة 21.97 – 31.2 من ال�صاللتني يحتوي على 16 حام�صًا اأمينيًا، وكان منا�صبًا 

لعالئق الدواجن.

)Vinegar Manufacture( 6. �سناعة �خلل
يعرف اخلل باأنه ال�صائل الناجت من التخمرين الكحويل واخللي للمادة الن�صوية اأو ال�صكرية، 

حيث تعمل اخلمرية في الأول، في ظروف ل هوائية، على حتويل املادة ال�صكرية اإىل كحول 

الثاين  التخمر  في   اخلليك  حام�س  بكرتيا  تقوم  بينما   ،Zymases اأنزميات  بفعل  اإثيلي 

باأك�صدة الكحول اإىل حام�س اخلليك في ظروف هوائية.

النكهة  مواد  على  ويحتوي  باملاء،  املخفف  اخلليك  حام�س  هو  اخلل  الأ�صا�س،  حيث  ومن 

واللون وال�صرتات والأمالح غري الع�صوية، وهي تختلف باختالف املادة الأولية امل�صتعملة في 

الت�صنيع. اإن حام�س اخلليك هو العامل الرئي�س الفعال في اخلل، وي�صنع اخلل من ع�صري 

معظم الفواكه كالتفاح والعنب والأجا�س والكرز والتمور، وهو يحتوي على الأقل 4غ حام�س 

Grains على اخلل الذي يبلغ  % ، ويطلق م�صطلح   4 اأي بن�صبة  100 مل ماء،  اخلليك في 

تركيزه 4 % ، اأي قوته Grains 40، واخلل الذي تكون ن�صبة حام�س اخلليك فيه 4 %  يكون 

�صحي وجيد ال�صنع. 

واملوا�صفات الفنية خلل التمورهي:

• اللون : اأ�صفر اأو اأ�صمر ح�صب لون التمر.

• الرائحة :  نفاذة رائحة اخلل الطبيعي.

• حام�س اخلليك : 4 – 5 %  .

• املواد ال�صلبة الذائبة : 1 – 2 %  .

• الرماد : 0.2 – 0.5 %  . 
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وي�صتعمل اخلل كمادة حافظة لالأغذية واخل�صراوات واللحوم، ويدخل في �صناعة املخلالت. 

والأ�صا�س العلمي ل�صناعة اخلل هو مرور �صكر التمر مبرحلتي تخمرهما:

 1. التخمر الكحويل : حتول �صكر التمر اإىل كحول اإثيلي.

 2. التخمر اخلليكي : حتول الكحول اإىل حام�س اخلليك.

AcetyldehydeAlcohol

CH3COOHCH3 CHO + H2OCH3CH2OH + O
Acetic acidDehdrogenaseAcetyldehydedehydrogenaseEthanol

وهناك عدة طرائق لإنتاج اخلل من التمور، هي:

�لطريقة �لتقليدية 
يو�صع املحلول ال�صكري باإناء فخاري وي�صاف له البادئ )اأم اخلل(، ويغطى الإناء ب�صكل ل مينع 

عنه الهواء ولكن مينع �صقوط الأتربة واحل�صرات، وبعد 40 يومًا يكون اخلل قد تكون.

�لطريقة �مليكانيكية 
• �لطريقة �لبطيئة

ن�صتعمل براميل خ�صبية �صعة 500 غالون، وميالأ ربع الرباميل بخل �صابق يحتوي على مزرعة 

ن�صطة من بكرتيا حام�س اخلليك، وي�صاف له حملول كحويل 4/3 حجم الربميل، ويرتك 

اإىل اأن يتحول الكحول اإىل خل. وي�صحب 3/2 من حمتويات الربميل، وي�صاف للربميل كحول 

جديد، وتكرر العملية لإنتاج اخلل عدة مرات.

• �لطريقة �ل�سريعة

ي�صتعمل جهاز اإ�صطواين من احلديد غري قابل لل�صداأ قطره 2 م وطوله 4 م، به فتحات ت�صمح 

بدخول الهواء، واجلهاز مق�صم اإىل:

-   الق�صم العلوي :  به ر�صا�س يتحرك دائريًا لتوزيع املحلول الكحويل ب�صكل مت�صاوي.

-  الق�صم الأو�صط : ميالأ بن�صارة اخل�صب امل�صبعة باخلل )البادئ(، وير�س املحلول الكحويل من 

الق�صم العلوي على الن�صارة في الق�صم الأو�صط ويتحول الكحول اإىل خل.

-  الق�صم ال�صفلي : يتم فيه جتميع اخلل الناجت .      
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وينتج هذا اجلهاز 100 غالون خل يوميًا، وي�صحب اخلل اإىل خزانات التعتيق، ثم يعقم ويعباأ 

ويخزن. 

�سناعة �خلل منزليًا
 1. يغلى التمر مع املاء ملدة 15 – 20 دقيقة، ثم ي�صفى بقما�س ال�صا�س، ويو�صع ع�صري التمر 

في اإناء زجاجي حتى يربد.

 2. ي�صاف للع�صري خمرية جافة بو�صاطة ملعقة �صغرية ومبقدار 1 )ملعقة(/2 ل من الع�صري 

مع التقليب اجليد.

 3. يغطى الإناء بقطعة من ال�صا�س ويرتك ملدة ترتاوح ما بني 36 – 48 �صاعة معر�صًا للجو في 

مكان بارد.

 4. ير�صح الع�صري باإناء اآخر يف�صل اأن يكون من الفخار، وي�صاف له اخلل البكر ملعقة كبرية 

لكل   1 لرت من الع�صري مع التقليب اجليد.

 5. يغطى الإناء الفخاري بقطعة من ال�صا�س املزدوج ويرتك في مكان حرارته 30ْم ملدة 40 يومًا 

ويكون بعدها قد ن�صج.

• �لفحو�سات �خلا�سة باخلل:

ال�صلبة  الكلية، واملواد  واللون، واحلمو�صة  1.  فحو�صات ح�صية: وت�صمل )الرائحة، والطعم،   

الكلية(.

 2.  فحو�صات معملية: وت�صمل )الرماد، والفو�صفات، والنرتوجني، واملعادن، والأيثانول املتبقي(.

بع�ض �لظو�هر �مل�ساحبة ل�سناعة �خلل
 1. عكارة �خلل

عند ا�صتعمال اأجهزة واأدوات من احلديد، يتفاعل حام�س اخلليك مع احلديد، فتتكون عكارة 

بتاأك�صد  تتكون  والعكارة  والق�صدير.  النحا�س  بفعل  تتكون  وهي   ،Iron casse با�صم  تعرف 

في  املوجودة   والربوتينات  والتانينات  الفو�صفات  مع  تفاعله  ثم  اإىل احلديديك  احلديدوز 

املحلول مكونة حماليل غروية فيكون اخلل عكرًا. لذا يجب عند تعبئة اخلل بقناين زجاجية 

اأن يكون غطاوؤها مطليًا مبادة ل ت�صداأ.
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 2. ديد�ن �خلل

عند ا�صتعمال الفواكه التالفة في �صناعة اخلل تنمو ديدان Angaileula - Aceta والتي متوت 

عند درجة حرارة 130 ْف، وهي ل تتكاثر بالعبوات اململوءة لأنها حتتاج اإىل الهواء، وفي حالة 

انت�صارها يجب اإيقاف العمل وتنظيف اأجهزة املعمل.

 3. ذبابة اخلل

تنت�صر ذبابة الدرو�صوفال Drosophila cellaris في م�صانع اخلل، وخطورتها تكمن في نقل 

ديدان اخلل من �صهريج لآخر، ويتم التخل�س منها بالنظافة ور�س اجلدران باملبيد املنا�صب مع 

مراعاة عدم تلوث اخلل واملوارد الأولية باملبيد امل�صتعمل.

 4. بكرتيا حام�ض �لالكتيك

في كثري من الأحيان تختلط بكرتيا حام�س الالكتيك مع بكرتيا حام�س اخلليك، وهذا يوؤدي 

ال�صائل  ير�صح  البكرتيا  هذه  من  وللتخل�س  اخلل.  في  مرغوبة  غري  وروائــح  نكهة  ظهور  اإىل 

اأوك�صيد الكربيت بن�صبة  اأو ي�صاف ثاين  %  خل جيد النوعية   2 اإليه  املتخمر ويب�صرت وي�صاف 

100 جزء باملليون.

فو�ئد �خلل:
 1( م�صاد حيوي.

 2( ي�صتعمل كمذيب وفي �صناعة ال�صا�س والكات�صب.

 3( ي�صتعمل في تطرية اللحوم ومادة حافظة لالأغذية.

 4( يزيل ال�صموم من الدم ويك�صر الدهون ويخف�س ال�صكر.

 5( ي�صاعد في طرد النمل وتلميع ال�صجاد والأر�صيات.

 6( م�صاد لاللتهابات وعالج اجلروح وتخفيف ال�صداع.

)Citric acid( 7. �سناعة حام�ض �لليمون
 حام�س الليمون هو احد احلوام�س الع�صوية ذات العالقة باحلياة اليومية للنا�س في املطابخ 

  )C6H8O7(   وال�صناعة ويوجد في النباتات بن�صب متلفة ،حيث يوجد في الليمون احلام�س

واكت�صف هذا احلام�س   ،   %  7 –  6 ن�صبته  ما  النا�صج على  الليمون غري  يحتوي ع�صري  اإذ 
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في القرن الثامن من قبل العامل العربي جابر بن حيان،و  يتم احل�صول على هذا احلام�س  

Aspergillus niger، وحام�س الليمون ثالثي  من تخمر ال�صكريات بتاأثري بع�س الأعفان مثل 

الكربوك�صيل مع جمموعة هيدروك�صيل واحدة، وترجع اأهمية حام�س ال�صرتيك كونه مادة منكهة 

اإنتاج هذا  ومادة م�صادة لالأك�صدة وحتجز الأيونات بالحتاد معها في مركبات ذوابة وميكن 

احلام�س من التمور با�صتعمال الع�صري ال�صكري امل�صتخل�س من التمور وتنظيم تركيز ال�صكر 

فيه بن�صبة ترتاوح ما بني  14 – 20 %، ثم يعقم للق�صاء على البكرتيا وينقل بعدها اإىل املفاعل 

الرئي�س،

 وميكن ا�صتعمال ع�صارة التمر )التلف(، بعد ا�صتخال�س ال�صكر من التمور، كمادة اأولية لإنتاج 

حام�س الليمون. وخطوات انتاج حام�س الليمون من التمور تكون كما يلي:

• توفير املادة الولية )التمور( لنتاج ع�صري التمر النقي من املعادن.

.Aspergillus niger توفير ال�صاللة النتاجية من الفطر •

• اعداد البيئة الغذائية الالزمة للفطر.

• تثبيت الظروف الالزمة لالإنتاج.

• ا�صتخال�س احلام�س من الو�صط البيئي الغذائي.

اإن ع�صارة التمر حتتوي على كمية من ال�صكر بن�صبة 4 – 5 % ، ي�صاف لها كمية من الع�صري 

ال�صكري امل�صتخل�س من التمور لت�صل ن�صبة ال�صكريات اإىل 20 – 25 % ، وجترى بعدها عملية 

التعقيم وتربد الع�صارة وتنقل اإىل املفاعل الرئي�س، وحت�صر اخلمرية الأم في املخترب وت�صاف 

للع�صري ال�صكري مع بع�س املواد الكيمياوية ويدفع الهواء اإىل املفاعل ب�صورة م�صتمرة، ويجب 

H3 = PH تنظيم درجة احلرارة بحيث ل تزيد عن 30ْ م، وتعديل درجة احلمو�صة بحيث يكون

املفاعل  في  ال�صكري  الع�صري  تغذية  عملية  وت�صتمر  الأوكزاليك،  حام�س  تكون  لتجنب  وذلك 

دخول  ويقطع  الكيمياوية،  املواد  اإ�صافة  توقف  حيث  التخمر،  انتهاء  حتى  الكيمياوية  باملواد 

الهواء، وينقل املحلول اإىل اأحوا�س �صطحية، وي�صاف اإليه كلوريد الكال�صيوم فترت�صب �صيرتات 

مع  وكذلك  الليمون  حام�س  مع  الرا�صب  ويعامل  باملاء،  الرا�صب  ويغ�صل  وير�صح  الكال�صيوم، 

حام�س الكربيتيك فترت�صب كربيتات الكال�صيوم، وينف�صل حام�س الليمون الذي يعامل بالفحم 

الفعال لق�صر لونه وير�صح للح�صول على حملول احلام�س الرائق، ثم يبخر املحلول باأجهزة 

ملخلة ال�صغط للح�صول على بلورات احلام�س التي جتفف وتعباأ باأوعية خا�صة.

اإن املواد الكيمياوية الداخلة في اإنتاج حام�س الليمون هي )كربونات الكال�صيوم، وفيرو�صيانيد 
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احلــديــدوز،  وكــربيــتــات  اخلــار�ــصــني،  وكــربيــتــات  البوتا�صيوم،  وفيرو�صيانيد  الكال�صيوم، 

وفورمالدهايد امونيا، وحام�س الكربيتيك، وكربون فعال، وكلوريد الكال�صيوم، وتراب القا�صر( 

وي�صتخدم حام�س ال�صرتيك في ال�صناعات الكيمياوية وال�صيدلنية والغذائية منها: 

• �سناعة �مل�سروبات
ومينحها  الطازجة  الفاكهة  نكهة  عليها  ي�صفي  حيث  الغازية  امل�صروبات  �صناعة  في  ي�صتخدم 

معظم  في    %  0.4  –  0.2 بن�صبة  وي�صتخدم  امل�صروب  ا�صت�صاغة  ويح�صن  منا�صبة  حمو�صة 

امل�صروبات.

• �سناعة �حللويات
للمواد املحالة �صناعيًا وبن�صبة  والثبـــــات  الـــــذوبان  للنكهة وزيـــــادة قابلية  للحلويات  ي�صاف 

0.8 – 2 % في حني تكون ن�صبته في احللويات امل�صغوطة والعلك 0.5 – 1 % .

• �سناعة �لألبان
ال�صرتيك كعوامل ا�صتحالب لت�صنيع منتجات الأجبان برتاكيز ت�صل  اأمالح حام�س  ت�صتعمل 

اإىل 3 % في املنتج النهائي ويح�صن حام�س ال�صرتيك �صفات الذوبان في اجلنب وحت�صني امللم�س 

ومرونة �صرائح اجلنب.

• �سناعة �جللي و�ملربيات
   % ترتاوح تراكيز احلام�س في املربيات واجللي واملعلبات وح�صوات الفطائر بني 0.42 – 0.90 

ويعمل على خف�س الـ PH قريبًا من نقطة التعادل.

• �سناعة �للحوم 
ت�صتخدم اأمالح احلام�س في ت�صكيل منتجات اللحوم كم�صتحلب في �صناعة ال�صجق املطبوخ. 

بن�صبة  وي�صتخدم    %  5 –  3 بن�صبة  املجفف  وال�صجق  اللحوم  الأغلة في  اإزالة  وللم�صاعدة في 

0.003 – 0.01 كمانع لالأك�صدة.
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• �لأطعمة �لبحرية
يتم تغطي�س الأ�صماك في حملول حام�س ال�صرتيك برتكيز 0.25 – 1 %  اإذ ي�صاعد في املحافظة 

اأثناء عمليات قلي  اإزالة الرائحة  على اللون والنكهة لالأ�صماك الطازجة املربدة وي�صتعمل في 

و�صوي ال�صمك ومنع التلوث وال�صمرة والتزنخ.

• �ل�سناعات �ل�سيدلنية 
اأمالح حام�س ال�صرتيك حماليل منظمة جيدة في حت�صري الأدوية وي�صتعمل في تثبيت  تعترب 

حام�س ال�صكوربيك وفي اإنتاج م�صادات احلمو�صة.

8. �سناعة �لكحول و�مل�سروبات �لكحولية
�صناعة الكحول من التمور طريقة م�صتعملة  في العراق، حيث ينتج نوعان اأحدهما لال�صتهالك 

الب�صري ل�صناعة العرق والنبيذ والرباندي وغريها بعد تخفيفها واإ�صافة املواد املطيبة وامللونة 

اإليها، والآخر لالأغرا�س ال�صناعية. وموا�صفات الكحول الإثيلي املنتج هي:

• ن�صبة الكحول )النقاوة( : 94 – 96 %  .

• اللون : عدمي اللون.

• الرائحة والطعم : طبيعي.

• اللديهايد : 0.02 %   .

• احلام�صية: 18 مغ / ل.

• ال�صرتات : 100 مغ/ ل.

• املتبقي بعد التخمر : 10 مغ/ ل.

اأما الرتكيب الكيميائي للكحول املعدم فهو، كحول اإثيلي 79 %، وكحول مثيلي 5 %، وماء 16 %.  

في  تعتمد  با�صتعمال خمائر  الثمار  يعتمد على تخمر م�صتخل�س  التمور  الكحول من  اإنتاج  اإن 

تكاثرها على ال�صكريات وكما في املعادلة التالية:

yeast

2C2H5OH + CO2 + 22K Cal            C6H12O6

       Ethanol     تخمر ل هوائي
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مر�حل �إنتاج �لكحول �لإثيلي من �لتمور هي:
 1. مرحلة حت�صري ع�صري التمر )ال�صتخال�س(

املاء بن�صبة  اإليها  النوى بعد وزنها في جهاز ال�صتخال�س، وي�صاف  التمور املنزوعة  تو�صع 

ْم ل�صمان قتل اخلمائر   90 –  80 3 ماء )وزن/ وزن(، مع درجة حرارة  1 متر:  اأو   2  :  1

والبكرتيا، وميكن نقع التمور ملدة 21 – 24 �صاعة في حرارة الغرفة لف�صح املجال لتت�صرب 

الثمار باملاء لت�صهيل عملية الع�صر واإجراء ال�صتخال�س ب�صكل �صريع.

 2. مرحلة التخمر

جهاز  با�صتعمال     %  15  –  13 تتعدى  ل  بحيث  الذائبة  ال�صلبة  املــواد  ن�صبة  تعديل  يتم   •

املنا�صب  اإىل الرتكيز  للو�صول  اإ�صافتها  الواجب  املاء  اليدوي، وح�صاب كمية  الرافركتومرت 

با�صتعمال مربع بري�صون.

• تثبيت احلمو�صة وتعديل الرقم الهيدروجيني اإىل )PH )4.5 – 4 باإ�صافة حام�س الكربيتيك 

اأو هيدروك�صيد ال�صوديوم.

• اإ�صافة املواد املغذية للخمرية وهي املركبات النرتوجينية، وعادة ت�صاف فو�صفات الأمونيوم 

ثنــــــائية القـــــــاعـــــدة NH4(2 HPO4( وهــــــي م�صــــــــدر للنتــــــــروجني والفــــو�صفور بن�صبة 

0.1  - 0.3 غ/ل.

• �صبط درجة احلرارة على 29 – 33 ْم.

• اإ�صافة مانع الرغوة.

الظروف     التخمر جلعل  وعاء  يغلق  ثم  للتخمر،  الأول  اليوم  في  وتقليب  تهوية  عملية  اإجــراء   •

لهوائية.

حجم  من    %  4 برتكيز  تكون  التخمري  حو�س  اإىل  ت�صاف  التي  النقية  اخلمرية  ن�صبة  اإن 

الع�صري ال�صكري، بعدها يرتك الع�صري ليتخمر كليًا خالل 2 – 4 اأيام، وقد تطول اأو تق�صر 

هذه الفرتة ح�صب نوعية التمر وقوة اخلمرية.

 3. مرحلة التقطري

غليان  درجة  اختالف  على  تعتمد  التي  التقطري  عملية  جترى  التخمر  عملية  اكتمال  بعد 

الكحول   )78.3( ْم واملاء )100( ْم في ال�صـــــغـــــط اجلـــــــوي العـــــتيادي، ويكون تركيز 

الكحول 94 – 95 %  .
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]Rayon Acetate[ )9. �سناعة �لريون )�حلرير �ل�سناعي
الطبيعي  احلرير  خيوط  متاثل  التي  ال�صناعية  الألياف  اإنتاج  على  احلديثة  ال�صناعة  تعمل 

وباأ�صعار زهيدة وذات ملم�س متميز ومظهر جذاب. وتعد الألياف ال�صليلوزية النباتية امل�صدر 

الرئي�س لتلك الألياف، وال�صليلوز ل ميكن ال�صتفادة منه ب�صكٍل مبا�صر وي�صتعمل بعد املعاجلة 

 Viscose( الف�صكوز  ريون  املختلفة  واأنواعه    .)Rayon )الريون  ال�صناعي  احلرير  اإنتاج  في 

A Rayon(، وريون النحا�س الن�صادري )Cuparmmonium Rayon(،  وريون ال�صيتات )-

etate Rayon(، وينتج ريون ال�صيتات باإنتاج حام�س اخلليك اأوًل من التمور، ويتم احل�صول 

على هذا احلام�س عن طريق اأك�صدة اليثانول الذي يتم احل�صول عليه من تخمر العديد من 

املواد الغذائية النباتية ومنها التمور �صواء كانت رديئة اأو ملفات. 

وتتميز األياف الريون ا�صيتات بكونها �صعيفة اإذا قورنت بالألياف الأخرى ولكنها ل تفقد قوتها 

اإذا تعر�صت للبلل، كما اأنها ل تنكم�س اأثناء الغ�صيل، وهي قريبة ال�صبه باحلرير الطبيعي، ومتثل 

األياف الريون ا�صيتات 50 %  من اإجمايل الألياف ال�صناعية في العامل.

ولإنتاج هذا النوع من احلرير ال�صناعي تتم معاجلة ال�صليلوز بحام�س اخلليك الالمائي في 

ال�صليلوز معه  العادية وبوجود حام�س الكربيتيك كعامل م�صاعد حيث يتفاعل  درجة احلرارة 

والبخار.  احلار  باملاء  الغ�صل  يتم  ثم  اإىل خالت،  تتحول لحقًا  التي  ال�صليلوز  لإنتاج كربيتات 

اإنتاج حرير ال�صيتات عن طريق معاجلة عوادم القطن وزغبه بحام�س اخلليك  كذلك ميكن 

وبوجود حام�س الكربيتيك كعامل م�صاعد ثم رفع درجة احلرارة ليبداأ التفاعل، وبعدها يربد 

ثم  كامل  ب�صكٍل  التفاعل  يتم  حتى  املزيج  ويرتك  املخفف،  اخلليك  حام�س  اإ�صافة  مع  املزيج 

اإليها  ي�صاف املاء لرت�صيب ا�صيتات ال�صليلوز التي تطحن على �صكل ق�صور بي�صاء، ثم ي�صاف 

ال�صيتون 90 %  وير�صح �صمن نظام خا�س لينتج عنه خروج �صائل ا�صيتات ال�صليلوز الذي يقابله 

ال�صناعي  احلرير  هي  م�صتمرة  رفيعة  �صعريات  وتت�صكل  ال�صيتون  ليتبخر  دافىء  هوائي  تيار 

)ريون ا�صيتات(.

10. �سناعة �لآي�ض كرمي

الرومان هم اأول من قام بت�صنيع املثلجات املائية )Water Ice(، وقاموا بخلط ع�صري الفاكهة 

وع�صل النحل مع اجلليد. ومع تقدم الزمان، تطورت �صناعة املثلجات، واأ�صبحت من املنتجات 

املواد  كافة  على  احتوائه  حيث  من  كامل  غذاء  كرمي  والآي�س  التجارية.  ال�صناعية  الغذائية 

الدهنية والكربوهيدراتية والربوتينات وغريها، التي يحتاجها الإن�صان، وهو �صهل اله�صم، وله 
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ا�صتعمال �صكرياتها في �صناعة  ال�صكريات فيمكن  التمور عالية  ولكون  قيمة حرارية مرتفعة، 

الآي�س كرمي حيث ميثل ال�صكر ما ن�صبته 14 – 15 %  من مكوناته.

لذا ميكن ا�صتعمال ال�صكر ال�صائل اأو عجينة التمر في هذه ال�صناعة والتي اأعطت نتائج جيدة 

وم�صجعة من حيث الطعم والنكهة. وخطوات �صناعة الآي�س كرمي من التمور هي:

 7. غ�صل التمور واإزالة النوى.

دقيقة   30 وملدة  ْم   85 اإىل حــرارة  وي�صخن اخلليط   1  :  1 بن�صبة  التمور  اإىل  املاء  8. ي�صاف   

لت�صهيل تكون العجينة وللق�صاء على بع�س الأحياء املجهرية.

 9. تتم اإزالة الق�صور والألياف بو�صاطة القما�س )ال�صا�س(.

 10. تخلط العجينة مع مزيج الآي�س كرمي املجهز، وتتم عملية الب�صرتة على درجة 73ْ م ملدة 30 

دقيقة، ثم يتم جتني�س املخلوط وعملية التعتيق على درجة 5 ْم ملدة 24 �صاعة.

ْم ثم يعباأ بعبوات خا�صة ويحفظ   11. يجمد اخلليط في املجمدات اخلا�صة على درجة  - 5 

بدرجة 20 ْم.

)Date powder( 11. �سناعة م�سحوق �لتمر

يتم  حيث  والكبكاب،  الربمي  �صنفي  من  املطبوخ  اخلالل  ا�صتعمال  ال�صناعة  هذه  في  يف�صل 

جتفيف التمر حتت التفريغ اإىل اأن تكون ن�صبة الرطوبة فيه 3 – 4 % ، بعدها تطحن التمور على 

هيئة م�صحوق، ولكن امل�صحوق الناجت يكون �صريع المت�صا�س للرطوبة، لذا يجب حفظه في علب 

حمكمة الغلق، كما اأنه يكون �صريع الذوبان باملاء، وميكن طبخ متور الزهدي في مرحلة اخلالل 

ثم طحنها للح�صول على م�صحوق التمر.

12. �سناعة �لكر�ميل

يتكون الكراميل كنتيجة حلرق ال�صكريات مع تكون لون، ولهذا اللون اأهمية كبرية في ال�صناعات 

الغذائية، خا�صة في �صناعة امل�صروبات امل�صروبات الغازية والروحية واملعجنات، كما اأن الكراميل 

وبح�صا�صية  احلرارية  باملعاملة  الكراميل  لون  وينتج  الطبيعية  امل�صتح�صرات  لبع�س  ي�صاف 

�صديدة لبع�س املكونات الكربوهيدراتية مثل )الدك�صرتوز وال�صكريات املختزلة و�صكر الالكتوز، 

واملولت والن�صا املتحلل واملول�س(، حيث يحدث جتمع )بلمرة( لوحدات مكونات الكربوهيدرات 

لون  لإنتاج  الدرا�صات  من  العديد  واأجريت   ،n)C12H18O9(n مركب  ويتكون  اأعاله  املذكورة 

الكراميل في احللويات حيث اأن الكراميل الذي ل يتاأثر بالأحما�س ميكن ا�صتعماله في �صناعة 
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امل�صروبات الروحية وامل�صروبات اخلفيفة مثل الكول والبرية احللوة، وميكن ا�صتعماله في التقليل 

من حدة اللون الناجت من تعتيق الوي�صكي. وخطوات اإنتاج الكراميل من التمور، هي:

 1. اإجراء عملية تقليب لع�صري التمر املهرو�س اأو الدب�س املخفف باملاء بن�صبة 1: 3 وي�صاف له 

حام�س الكربيتيك املخفف ببطىء، ثم يتم الت�صخني حتى الغليان.

 2. ي�صاف للخليط هيدروك�صيد الأمونيوم وكربيتات الأمونيوم مع الت�صخني، ثم ت�صاف �صلفات 

ال�صوديوم وكربيتات الأمونيوم، وجترى عملية خلط جيدة للمحلول مع اإ�صافة هيدروك�صيد 

الأمونيوم.

 3. ي�صخن املزيج ملدة 4 �صاعات على درجة حرارة 120 ْم، وي�صاف اإليه جزء من هيدروك�صيد 

الأمونيوم ويرتك ملدة �صاعة.

ْم وملدة �صاعتني، ثم يربد املزيج   4. جترى عملية خلط جيد للمزيج وعلى درجة حرارة 120 

وجترى له عملية تر�صيح وبعدها يخزن املزيج.

13. �سناعة �أغذية �لأطفال

اإن م�صكلة نق�س الغذاء في العامل وخا�صة الأغذية الربوتينية، وانت�صار �صوء التغذية بني الأطفال 

�صناعات  قيام  ت�صتوجب  العربية  الأقطار  بينها  ومن  النامية  الأقطار  في  املدار�س  وطــالب 

منا�صبة لإنتاج هذه الأغذية وهناك اأ�صباب عديدة توؤدي اإىل انت�صار اأمرا�س �صوء التغذية، ومن 

اأهم اأ�صبابها:

 1. العتماد في التغذية على اأغذية فقرية بالربوتني مثل احلبوب.

 2. ارتفاع اأ�صعار املواد الغنية بالربوتني وقلة دخل الفرد.

 3. عدم وجود وعي �صحي باجلانب التغذوي. 

اإن املواد الأولية لقيام �صناعة وطنية لالأغذية الغنية بالربوتني متوافرة في العديد من الدول 

في  العتماد  فيمكن  ال�صناعة  لهذه  ال�صكري  امل�صدر  اأما  واحلبوب(،  )البقوليات،  العربية 

تاأمينه على التمور.

واأجريت العديد من الدرا�صات ل�صتعمال التمور في اإنتاج غذاء غني بالربوتينات، ومت اإعداد 

بع�س  له  واأ�صيفت  والتمور،  احلليب،  وبــودرة  والعد�س،  واحلم�س،  القمح،  من  مكون  خليط 

الفيتامينات، واحلديد، وامليثونني وبعد اخللط اأجريت درا�صة القيمة الغذائية من حيث حمتواه 

اخلليط  ومتيز  املعدنية.  والأمــالح  وال�صكريات،  والألياف،  والرماد،  والدهون،  الربوتني،  من 
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املدار�س،  وطالب  لالأطفال  ال�صرورية  الغذائية  العنا�صر  على  واحتوائه  قليلة  اإنتاج  بتكاليف 

وجنحت جتارب خزنه في اأكيا�س البويل اثيلني املبطنة بالورق على درجة حرارة الغرفة ملدة 

�صنة. ومتيز اخلليط بخلوه من امليكروبات املر�صية، واأطلق عليه ا�صم )تامرينا(.

14. �خلالل �ملطبوخ )�ل�سلوق(

يقال ب�صل الب�صر )اخلالل(: اأي غليه وجتفيفه، وهي طريقة حلفظ اخلالل لأمد طويل وذلك 

بغليه في املاء وجتفيفه بال�صم�س حتى ي�صبح جافًا �صلبًا، وينت�صر ا�صتعمال هذه الطريقة في 

العراق، واململكة العربية ال�صعودية، و�صلطنة عمان، واإيران، وباك�صتان، وناجتها ي�صمى خالل 

مطبوخ، وت�صتعمل اأ�صناف معينة لهذا الغر�س ح�صب الدول، وكذلك الت�صميات تختلف من دولة 

لأخرى.

الأ�صنافالت�صميةالدولة

الربمي، الكبكابخالل مطبوخالعراق

خنيزي، رزيز�صلوقالبحرين

اململكة العربية ال�صعودية

الإح�صاء  

احلجاز  

�صلوق

قالئد

خنيزي ، رزيز

مب�صليب�صال�صلطنة عمان – م�صقط

مزتي، هلينيهراك ، جهو هارةباك�صتان

ويح�صر اخلالل املطبوخ كما يلي:

 1. قطع العذوق بعد تلونها، اأي عند اكتمال مرحلة اخلالل وقبل الإرطاب.

 2. يعد اإناء كبري ميالأ ن�صفه باملاء وت�صرم حتته النار حتى يغلي.

 3. تو�صع العذوق بكاملها في املاء املغلي ملدة 30 – 40 دقيقة حتى ي�صبح لون الثمار ع�صلي 

وقوامها لينًا مطواعًا. ويجب عدم اإطالة عملية الطبخ لأن ذلك ي�صبب تق�صر الثمار.

 4. ترفع العذوق والثمار ال�صاقطة داخل الإناء وت�صفى من املاء وتن�صر على ح�صر على �صكل 

طبقة خفيفة حتت اأ�صعة ال�صم�س حتى اكتمال اجلفاف.

 5. جتمع الثمار اجلافة وحتفظ اأو توؤكل اأو تطحن لال�صتعمال في بع�س ال�صناعات.
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مالحظات:
  -  كلما كانت الثمار في نهاية مرحلة اخلالل كان الناجت جيدًا.

�ُس باإ�صافة املاء اإليه.   -  يجب عدم تبديل ماء الطبخ بعد كل وجبة بل ُيعوَّ

  -  وزن اخلالل املطبوخ يعادل ن�صف وزنه قبل الطبخ.

15. �سناعة مربى �لتمر 

 ،55  : 45 املربى هو الغذاء �صبه ال�صلب اللزج امل�صنوع من خلط الفواكه وال�صكريات بن�صبة 

. ومربى التمر يختلف عن    %  68 –  65 ويركز باحلرارة حتى ت�صبح املواد ال�صلبة الذائبة 

املنتوج املنزيل املحلي امل�صنع بطبخ التمر مع الدب�س، والذي ي�صاف له ال�صم�صم والقرفة وبع�س 

التوابل وي�صمى )املع�صل(. اأما مربى التمر فيح�صر كما يلي:

 1. وزن كمية من التمور اجليدة بعد غ�صلها ونزع النوى منها وتقطيعها.

 2. تهر�س الثمار وت�صاف اإليها كمية م�صاوية من املاء وتغلى ملدة 10 – 20 دقيقة .

 3. ت�صاف كمية من البكتني وال�صكر وحام�س ال�صرتيك وكما يلي:

 

وزن لب التمر
تركيز اللب 

Bx
كمية املاء 

امل�صاف �صم3

احلام�س 

)غ(

ال�صكر 

)غ(

البكتني 

)غ(

2  -  4240044003 – 100045 غ

على  تظهر  التي  العكارة  وتق�صط     %  68 –  65 تركيز  اإىل  ي�صل  ب�صرعة حتى  املزيج  يطبخ 

ال�صطح، وتزال، ثم يعباأ في زجاجات اأو عبوات زجاجية معتمة.

ثانيًا: �ل�سناعات �ملعتمدة على �لألياف و�لأجز�ء �ل�سليلوزية
تنتج النخلة الواحدة حوايل 36 كغ من ال�صعف والرتائك )العذوق اخلالية من الثمار( �صنويًا، 

وذلك كجزء من عمليات التقليم وجمع الثمار وتنظيف النخلة من الليف املحيط بالقلب دون 

احلاجة اإىل قطع الأ�صجار نف�صها. ي�صاف اإىل ذلك الأ�صجار امل�صنة والبذرية التي تزال وتعترب 

م�صدرًا اآخر من م�صادر املادة اخلام لإنتاج الألياف. وقام  الفدا وابو عيانة،)2010( بتقدير 

كميات املنتجات الثانوية لنخلة التمر وخلم�صة ع�صر �صنفا هي )ام اخل�صب وخال�س ودخيني 

�صيف  ونبوت  علي  ونبوت  ومكتومي  وكويري  و�صقراء  و�صباكة  و�صلج  و�صكري  ورزيــزي  وروثانة 

وونان وفحل( وكانت الأ�صجار بعمر 30�صنة وبلغ متو�صط اإنتاجية النخلة الواحدة  )19.32كغ(
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التقليم و)7.49كغ(من نواجت عمليتي اخلف وما بعد اجلني و)9.20كغ(نواجت فرز  من نواجت 

التقليم  عمليات  نــواجت  و)8.64كغ(بذور)نوى(،ووزعت  مت�صاقطة  و)1.73كغ(ثمار  التمور 

واخلف واجلني كما في اجلدول رقم 39 الذي يبني املتو�صط العام للمنتجات الثانوية للنخلة.

اجلدول  رقم39 املتو�صط ال�صنوي للمنتجات الثانوية للنخلة

الوزن)كغ(الأجزاء الناجتةالعملية

التقليم

6.05خو�س
5.88جريد
4.45كرب
2.20الياف
0.22ا�صواك

اخلف واجلني

3.75الغاري�س
3.74العذوق

الفرزوالتمورال�صاقطة

9.200الفرز
1.73الت�صاقط الطبيعي

8.64بذور)نوى(ال�صتهالك والعجينة

هو  والعذوق(  والكرب،  والليف،  وال�صعف،  )ال�صاق،  النخلة  لأجــزاء  الكيماوي  الرتكيب  لن   

ال�صـــــليلوز واللكنني والربوتني، اإ�صافة اإىل مواد ع�صوية ومعدنية. ففي �صاق النخلة يوجد 45 

% �صليلوز و 23 %  همي �صليلوز، وفي �صعف النخيل يوجد 47.1 %  �صليلوز، ورماد 7.4 %، وماء 

11.8 % . اأما في الوريقات )اخلو�س(، فن�صبة ال�صليلوز 41 % ، والرماد 10 % ، واملاء 9.8 % . 

واجلدول  رقم  40يو�صح مكونات كل جزء من اأجزاء �صنف الزهدي.
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اجلدول رقم40.   مكونات اأجزاء نخلة التمر �صنف الزهدي.

األياف �صليلوزيةدهونالربوتنيالرماداملادة اجلافةاجلزء

88.277.51.290.3742.59الكرب
81.215.31.400.5146.29ع�صد ال�صعف

91.0614.44.604.3232.57الوريقات
92.826.91.480.7649.47العذق

وميكن ال�صتفادة من الألياف الناجتة من ف�صالت النخيل في جمالت �صناعية جديدة، منها:

 1. �سناعة اخل�سب امل�سغوط )�خل�سب �حلبيبي(

وهو نوع من اخل�صب ال�صناعي ميكن اإنتاجه من مواد عديدة حتتوي على ال�صليلوز واللجنني مثل 

اأغ�صان وجذوع وجذور الأ�صجار والربدي وملفات ق�صب ال�صكر وملفات احلبوب من �صوق 

واأغلفة وف�صالت. وتعترب الف�صالت ال�صليلوزية التي تقطع من النخل �صنويًا كال�صعف والعذوق 

والألياف م�صادر ل تن�صب من املواد الأولية ال�صيلولوزية الرخي�صة. وقد ذكر با�صات )1971( 

اأن القيمة التقديرية للخ�صب امل�صغوط بالطريقة الكيمياوية بلغ حوايل 15 فل�صًا عراقيًا للقدم 

الواحد ب�صماكة 4 مم،  الأمر الذي يعزز اإمكانية احل�صول على اأ�صواق وا�صعة في جهات متلفة 

من العامل، عالوة على جودة ونوعية اخل�صب املنتج.

بالبخار،  تطبخ  التي  اخل�صب  ن�صارة  هي  ال�صناعة  هذه  في  ت�صتعمل  التي  الأ�صا�صية  املادة  اإن 

وت�صاف اإليها مواد راتنجية لزيادة �صالبتها، وتكب�س على مراحل حتى ت�صل اإىل احلد املطلوب، 

والطريقة  اجلوية.  التقلبات  حتمل  زيادة  على  ت�صاعد  التي  املواد  بع�س  اإليها  ت�صاف  واأحيانًا 

الأخرى ل�صناعة اخل�صب امل�صغوط هي ا�صتعمال حرارة ورطوبة عالية اأثناء الطبخ، حيث تقطع 

املادة الأولية اإىل قطع �صغرية )2 – 3( �صم وتغمر باملاء على درجة احلرارة العتيادية لزيادة 

ْم حيث يتم  3 دقائق على درجة 180  % ، ثم تعر�س للبخار ملدة  ن�صبة الرطوبة فيها اإىل 50 

احل�صول على عجينة تنقى ب�صكٍل جيد باإزالة الألياف، وت�صفى جيدًا، ويتم التخل�س من املاء، 

ثم ت�صغط تدريجيًا باألواح معدنية، وترفع درجة احلرارة عند ال�صغط اإىل 200 ْم، ثم تعر�س 

ْم ملدة اأربعة �صاعات، ثم اإىل هواء على  قطع اخل�صب اإىل تيار هوائي �صاخن على درجة 165 

درجة 20 ْم ورطوبة 65 %  ملدة 48 �صاعة. 
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واأمكن اإنتاج اخل�صب امل�صغوط من منتجات النخيل ال�صليلوزية مبعاملة املادة الأولية بهيدروك�صيد 

ال�صوديوم املخفف البارد لإزالة مادة اللجنني، حيث اأن انخفا�س ن�صبة اللجنني ي�صاعد على 

قوة الت�صاق اأجزاء اخل�صب امل�صغوط.

اإنتاج العديد من الألواح من ملفات  اأن  الباحثني متكنوا من  واأ�صار من�صور )2004(. اإىل 

نخلة التمر )ال�صعف، اجلذع، الكرب، العذوق، الألياف( ومنها الألواح الليفية، واألواح اخل�صب 

الورق،  اإنتاج عجني  اإىل  اإ�صافة  البال�صتيكية،  والألواح  الإ�صمنتية،  الألواح اخل�صبية  احلبيبي، 

والفورفورال، والأعالف املركزة من ملفات نخلة التمر.

وحدد اخلطوات الأ�صا�صية لإنتاج األواح MDF من �صعف النخيل وكما يلي:

 1. تقطيع وتنظيف ال�صعف

يقطع ال�صعف مبكائن تقطيع خا�صة Chipper drum اإىل رقائق Chips باأطوال 5 – 40 مم.

 2. تنظيف رقائق ال�صعف

يتم تنظيف الرقائق بالطريقة الرطبة بغ�صلها باملاء للتخل�س من الأتربة والغبار والرمال 

ال�صعف  %  ول ت�صتخدم الطريقة اجلافة مع رقائق   80 –  70 اإىل  ورفع املحتوى الرطوبي 

ب�صبب احتوائها على الرمال والأتربة ولقلة الرطوبة فيها 8 – 10 %  . لذا يجب رفع حمتواها 

الرطوبي ل�صمان اإنتاج عجينة مبوا�صفات قيا�صية.

 3. تفكيك الألياف

بتعري�صها  اإما  مفردة  األياف  اإىل  وحتويلها  بع�صها  عن  ال�صعف  رقائق  األياف  تفكيك  يتم 

للبخار بدرجة حرارة 165 – 170 ْم في جهاز  Digester ملدة  3 – 4 دقائق اأو با�صتخدام 

جهاز Defibrater وهذه العملية تعتمد علة نظافة رقائق ال�صعف وحمتواها الرطوبي.

 4. اإ�صافة املواد الكيمياوية

ت�صاف مادة اليوريا فورمالد يهايد ذات القوام ال�صمغي اإىل األياف ال�صعف املنفردة ب�صكل 

رذاذ ل�صمان انت�صارها على تلك الألياف وبن�صبة 12 – 15 % من الوزن اجلاف لالألياف.

 5. جتفيف الألياف

تعر�س الألياف اإىل تيار من الهواء ال�صاخن بفرن ا�صطواين ل يقل طوله عن 100 م لتقليل 

املحتوى الرطوبي لالألياف اإىل 4 % .

 6. تنظيف الألياف

تفر�س الألياف على �صكل ح�صرية باأبعاد منا�صبة لطول املنتج النهائي وتكب�س كب�صًا باردًا 

لت�صهيل تغذيتها واإي�صالها اإىل املرحلة التالية.
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 7. كب�س الألياف

ت�صتخدم عدة اأنواع من املكاب�س، منها )املكب�س ذو الفتحة الواحدة، اأو املكب�س امل�صتمر ذو 

الفتحة الواحدة، اأو املكب�س متعدد الفتحات( ويتم اختيار نوع املكب�س ح�صب الطاقة الإنتاجية 

للم�صنع ويتم كب�س الألياف حتت �صغط 35 كغ/�صم2، ودرجة حرارة 210 ْم، وملدة 4 – 5 

دقائق.

 8. حتديد اأبعاد املنتج وتنعيم ال�صطح

اإن األواح MDF تقطع باأبعاد 4*8 قدم، اأو 4*10قدم، اأو اأية اأبعاد اأخرى ح�صب طلب ال�صوق 

مكائن  وت�صـــــتخدم  الغــــــــر�س  لهذا  متحركة  وعـــــر�صية  طولية  منا�صــــــري  وت�صــــتخدم 

Sanding machine لتنعيم ال�صطحني ال�صفلي والعلوي.

 9. اإك�صاء الألواح

ت�صتخدم عدة مواد منها Paper foils اأو Melamine اأو Pvc لأك�صاء الألواح لتكون جاهزة 

لال�صتخدام النهائي.

وقام �صالح )2010( باإجراء اختبارات على الياف �صعف وملفات النخيل لأ�صناف متلفة 

التجفيف  اعادة  ثم  وتقطيعها  جتفيفها  بعد  اللياف  ا�صتخال�س  مت  حيث  ابوظبي  مدينة  في 

وا�صتخال�س احلجم املطلوب من اللياف لتجان�صها مع املواد  البال�صتيكية وا�صتخدمت ثالث 

انواع من عمليات التجان�س والتداخل بني  جزيئات اللياف وال�صليلوز والبوليمرات وهي:

• البثق احلراري

• احلقن القولبي احلراري

• اخللط احلراري

 ومت اعتماد مقاطع انتاجية معينة هي:

الثانوية،  البناء)ال�صقوف  ــواد  وم انظمة  ينتج  الــذي  النخيل  ملفات  بوليمرات  م�صنع   •

الر�صيات، البيوت الريفية، اعمدة احلدائق ، الأثاث املنزيل(.

• م�صنع البواب.

• م�صنع �صبابيك UPVCاملقوى باألياف النخيل ذات التقنية العالية والعزل احلراري.

واملواد الولية  الرئي�صة لهذه امل�صانع من اللياف التي تنتجها �صجرة النخيل وهي )ال�صعف 

بكافة اجزائه، جذوع ال�صجار، كافة ملفات التقليم، بقايا الطلع ،العذوق،الكرب ، الليف(.
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خ�سب من �سعف �لنخيل ل يحرتق ومقاوم للمياه
ـــد اأحــــمــــد عـــقـــل بـــابـــتـــكـــار  طـــريـــقـــة لــتــحــويــل �ــصــعــف  ـــزي  قـــــام املــــخــــرتع الـــ�ـــصـــعـــودي ي
ــــن �ــصــاأنــهــا  ــــي م ــــت الــ�ــصــلــبــة وال الـــ�ـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــاب  ــــص ــــن الأخــــ� نـــــوع م اإىل  الـــنـــخـــيـــل 

ـــجـــار.  ـــص ــة بــالــتــخــلــ�ــس مــــن الـــنـــفـــايـــات واملـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأ� ــئ ــي ــب  املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ال

حيث مت نقل جريد النخل اإىل م�صنع في ال�صويد  و  ت�صنيع مادة خ�صبية تتميز “مبوا�صفات 

الرتابط  حيث  مــن  املــراحــل  بع�س  فــي    %  30 بــحــوايل  الأوروبــــي  الحتـــاد  متطلبات  تتعدى 

هذه  اأن  كما  اإ�ــصــافــات.  بـــدون  للماء  املــقــاومــة  اأو  املــرونــة  اأو  احلـــراري  النقل  او  الــداخــلــي 

اأن  بدون  احرتاقها  عند  تتفحم  اأنها  ر�صميا  معتمدة  غري  بدائية  جتارب  في  اأثبتت  الأخ�صاب 

هذه  اأن  منها”.   امل�صنعة  املباين  في  احلرائق  انت�صار  من  يحد  ما  وهــذا  لهب  منها  يخرج 

ذلك  في  �صاأنها  مبنى  اأي  ت�صييد  في  ت�صتخدم  اأن  ميكن  النخل  جريد  من  امل�صنعة  الأخ�صاب 

عموما.  والبيئة  والأ�صجار  الغابية  بــالــرثوات  الإ�ــصــرار  بــدون  ولكن  اخل�صبية  الألـــواح   �صاأن 

  ق�س �صجرة ل�صنع لوح خ�صبي فاإنك اليوم حتتاج اإىل زرع نخلة للح�صول على جريدها”.  اأن 

هذه الطريقة املبتكرة تنتج مادة تتمتع مبوا�صفات جودة قيا�صية .
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2. �سناعة �لورق

يعترب ال�صليلوز اجلزء الأ�صا�صي املكون جلدران اخلاليا النباتية، وتعترب األياف القطن من اأنقى 

ماء، وحتتوي    %  8 –  6 و  �صليلوز    %  90 اأكرث من  على  يحتوي  اإذ  الطبيعي،  ال�صليلوز  اأنــواع 

جذع  وفي  الورقية.  الأ�صجار  في  اأقل  والن�صبة  �صليلوز،    %  50 الإبرية  على  الأ�صجار  اأخ�صاب 

النخلة تبلغ ن�صبة ال�صليلوز 45 %  و 23 %  همي �صليلوز، اأما في الكرب، وع�صد ال�صعفة، واأوراق 

ال�صعف والعذق فن�صبة ال�صليلوز فيها 42.6 % ، و46.3 % ، و32.6 % ، و47.5 %  على التوايل. 

ومن الناحية النظرية فاإن جميع املواد ال�صليلوزية النباتية ميكن اأن ت�صتعمل في �صناعة الورق، 

وهي املادة الولية ل�صناعة الورق وتتكون ب�صكل رئي�س من الكربون والهيدروجني والوك�صجني 

)CHO(  ولكن عند التطبيق العملي، يظهر اأن بع�صها اأكرث مالءمة من غريها في ال�صناعة.  

ونوع الورق يختلف ح�صب املادة الولية امل�صتخدمة  في انتاجه فالورق البي�س ينتج من الياف  

القطن والكتان  والورق ال�صمر ينتج من الق�س واللياف اخل�صبية  ، وما يوؤخذ بعني العتبار 

العجينة  من  الورق  وي�صنع  معه،  املوجودة  الغريبة  املواد  عن  الفايرب  ف�صل  و�صهولة  اإمكانية 

الورقية )Pulp(، وهي عبارة عن ملوط ملادة خ�صبية حتتوي على ال�صليلوز بنقاوات متلفة 

ح�صب طريقة اإنتاج العجينة.

�إنتاج �لورق من �سعف �لنخيل
اأجريت العديد من الدرا�صات لإنتاج الورق من اأجزاء النخلة ال�صليلوزية للنخلة، وقد تركزت 

اإنتاج الورق من �صعف النخيل احلاوية على ن�صبة اأعلى من ال�صليلوز من بقية  الدرا�صات على 

الأجزاء، وا�صتعملت في بع�س الدرا�صـــــات ال�صـــــودا الكاوية وكربيتيد ال�صوديوم معًا )17 – 

ْم، ولفرتة �صاعة ون�صف،   170 –  160 1، واحلرارة التي ا�صتعملت كانت   :2 % ( بن�صبة   20

ثم ق�صرت العجينة التي مت احل�صول عليها بطريقتني الأوىل با�صتعمال امل�صحوق القا�صر على 

باملاء،  الذائب  بالكلور  املعاملة  وهي  مراحل،  ثالث  على  الق�صر  عملية  كانت  والثانية  ْم،   40

ثم مبحلول هيبوكلورات الكال�صيوم، واأخريًا برتكيز حمدد من الكلور الذائب باملاء، ثم تغ�صل 

العجينة باملاء لإنتاج �صفائح الورق منها. 

اأن �صعف النخلة ميكن ا�صتعماله لإنتاج عجينة مالئمة لإنتاج الورق اجليد النوعية  وقد وجد 

بالرغم من اأن ن�صبة املنتوج منخف�صة حيث كانت ن�صبة العجينة املنتجة 32 – 40 %  من وزن 

املادة، ويتطلب ذلك ا�صتهالك كميات كبرية من املواد الكيمياوية مقارنة بال�صرائح املنتجة من 
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ال�صنوبر. وقد وجد اأن نوعية الورق اأقل جودة في بع�س ال�صفات من الورق املنتج من اأخ�صاب 

ال�صنوبر، خا�صة في معامل التمزق، واأن جميع هذه املعلومات كانت على نطاق معمل جتريبي. 

وفي درا�صة اأخرى، مت القيام بها لعمل الورق من �صعف النخيل، حيث مت ا�صتعمال )الأ�صالع( 

جريد ال�صعف والوريقات مع بع�س، وكل منهما على حدة.

اأقطارها  اأما  مم،   1.74 مبعدل  مرحلة  اآخر  في  الأ�صالع  من  امل�صتخرجة  الألياف  طول  كان 

فكانت مبعدل 0.165 مم، وطول الألياف امل�صتخرجة من الوريقات )اخلو�س( مبعدل 2.1مم 

والقطر مبعدل 0.0127 مم، وعوجلت الأ�صالع الو�صطى املقطعة بال�صودا الكاوية بن�صبة 20 %  

ملدة خم�س �صاعات وعلى درجة حرارة 150 ْم، وكان الورق امل�صنوع رخوًا �صميكا وغري �صفاف 

ال�صلبة ومل  الألياف  �صوهته كرثة  �صكله  اأن  اإل  بها،  باأ�س  اأما متانته فال  اأ�صمر رمادي،  ولونه 

ينكم�س عند التجفيف.

ال�صعف  ا�صتعمال  من  الناجت  من  رخــاوة  اأقل  فكان  الوريقات  ا�صتعمال  من  الناجت  الــورق  اأما 

الكامل. ودلت التجارب على اإمكانية �صنع الورق من �صعف النخيل بعد اإجراء بع�س التحويرات 

41يبني  رقم   العجينة. واجلدول   باإنتاج  والأجهزة اخلا�صة  الأولية  املادة  تقطيع  على مكائن 

�صفات الورق املنتج من عجينة �صعف النخيل.

اجلدول رقم41. �صفات الورق املنتج من �صعف النخيل.

ورق من عجينة مق�صورورق من عجينة غري مق�صورال�صفة

1.021.07النفجار
1.381.57التمزق
478587الطي
51105731ال�صد

 3.  �سناعة �لفورفور�ل 

الفورفورال مادة دهنية عدمية اللون اأو مائلة لل�صفرة، طيارة غري قابلة لالحرتاق، رائحتها 

ت�صبه رائحة اخلبز الطازج اأو رائحة زيت اللوز اأو الديهايد البنزين، كثافتها النوعية 1.1598، 

C4H3O.CHO،  والفورفورال هو من مركبات  ْم ، ورمزها الكيميائي   161.7 ودرجة غليانها 

وحت�صر   ،Mucic حلام�س  اجلاف  التقطري  طريق  عن  عليه  احل�صول  ومت   Furan الفيوران 
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هذه املادة في ال�صناعة من معاملة الأجزاء النباتية املحتوية على ن�صب عالية من ال�صكريات 

بن�صب  املخففتني  الهيدروكلوريك  اأو  الكربيتيك  بحام�س  الهمي�صليلوز  اأو  املعقدة  اخلما�صية 

معينة لتحويل هذه ال�صكريات املعقدة اإىل �صكريات خما�صية ب�صيطة. ومن ال�صكريات اخلما�صية 

�صناعة  في  ت�صتعمل  التي  الأولــيــة  املــواد  من  كثري  وتوجد  الــفــورفــورال.  ي�صتخل�س  الب�صيطة 

الفورفورال، مثل قوالح الذرة )الكيزان اخلالية من احلبوب(، وتنب القمح وال�صعري وال�صوفان، 

اأن جذوع النخيل و�صعفه وملفاته الأخرى تعترب م�صادرًا جيدة لإنتاج  اإل  وف�صالت ال�صكر. 

مادة الفورفورال كما يت�صح من اجلدول رقم42 .

اجلدول  رقم 42 . ن�صبة وجود الفورفورال في متلف اأجزاء النخلة.

اأجزاء النخلة

الن�صبة املئوية للفورفورال مقدرة 

على اأ�صا�س املادة ال�صلبة 

11.7 %  جذع النخلة
16.4 %  �صعف النخلة

8.5 %  اخلو�س )وريقات ال�صعفة(
16.7 %  �صاق العذق

14.5 %  بقايا ال�صماريخ
12.7 %  ليف النخلة

املعقدة  اخلما�صــــــــية  ال�صكـــــــريات  حتويل  في  هــــــــو  الفورفورال،  ل�صناعة  العلمي  والأ�صا�س 

اإىل الديهايد حلقي  اإىل �صكريات خما�صية ب�صيطة )Pentose(، والتي تتحول   )Pentosans(

والهيدروكلوريك،  كالكربيتيك  املخففة  الأحما�س  مع  ت�صخينه  عند  فورفورال  ي�صمى  الــذي 

وينف�صل من كل جزيئة بنتوز ثالثة جزيئات ماء، وكما في املخطط الآتي:

�ل�ستعمالت �ل�سناعية للفورفور�ل 
ي�صتعمل الفورفورال في �صناعات كثرية، منها:
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  -  تر�صيح الزيوت النباتية واحليوانية، وكذلك تر�صيح الدهون امل�صتخل�صة من النفط.

  -  مادة و�صطية في �صناعة النايلون، وهذه ال�صناعة ت�صتهلك معظم الفورفورال املنتج.

  -  مادة مذيبة لعدد من ال�صبغات واملواد امللونة اأو مزيلة لها.

  -  اإنتاج املعقمات واملواد القاتلة للح�صرات.

  -  �صناعة بع�س ال�صبغات.

  -  اإنتاج العديد من اأنواع الراتنجات.

  -  ا�صتخال�س غاز البيوتادين املوجود في الغازات الناجتة من م�صافي النفط والذي ي�صتعمل 

في اإنتاج املطاط ال�صناعي.

 4. �سناعة احلبال وخيوط الدوبارة 

الأوراق  قواعد  عدا  ال�صعف  من  كغ   13.5 و  الليف،  من  كغ   0.6 �صنويًا  الواحدة  النخلة  تعطي 

)الكرب(، و 2.7 كغ من العذوق. وميتاز ليف النخيل باحتوائه على خيوط طويلة ي�صهل ف�صلها 

وعزلها، ومت ا�صتعمال هذه الألياف الطويلة لإنتاج اأنواع جيدة من احلبال وخيوط ن�صيج الكنبار.

اأمكن �صناعة  األياف جوز الهند، وقد      وا�صتعملت في ذلك الآلت التي ت�صنع الدوبارة من 

الدوبارة من األياف النخيل املفتولة من طبقتني اأو ثالث طبقات على حد �صواء، واأمكن ا�صتعمال 

هذه الدوبارة في �صناعة احل�صر والب�صط. وقد وجد اأن الب�صط امل�صنوعة من األياف النخيل 

مما  البحر،  ماء  وخا�صة  املــاء  نفاذية  ومقاومة  الحتكاك  مقاومة  على  قوية  مبقدرة  تتميز 

يرجح ا�صتعمالها كن�صيج على املراكب. اإن الطريقة املتبعة في اإنتاج احلبال الليفية تكون بنقع 

الليف باملاء ملدة �صاعة، ثم ميزق يدويًا للح�صول على الألياف ال�صليلوزية التي تو�صع على اليد 

ب�صكل متوازي، ويقوم العامل بلفها وبرمها لتكوين حبل ق�صري، ثم يقوم العامل باإعادة العملية 

للح�صول على حبل متجان�س مبختلف الأحجام والأطوال. 

    اإن معاملة الليف باملاء العادي اأو مبحلول هيدروك�صيد ال�صوديوم املخفف )0.05( لعدة دقائق 

الألياف  حولت  وقد  احلبال،   �صناعة  في  ت�صتعمل  ومتينة  طويلة  خيوط  ف�صل  اإمكانية  ت�صهل 

الق�صرية اإىل حبال با�صتعمال اآلة للغزل واللف، وفي الإمكان حتويل هذه احلبال اإىل ليف مرة 

بع�صها  فوق  تكوميها  املفككة عن طريق  الألياف  عمل  للتفكيك، وميكن  اآلة  اأخرى عن طريق 

البع�س واإل�صاق طبقاتها ب�صائل من املطاط، وهكذا يكون الن�صيج الليفي جاهزًا لتحويله اإىل 

و�صائد ميكن ا�صتعمالها للنوم اأو طراريح لأر�س الغرفة اأو ملقعد ال�صيارة. اإن الو�صادة امل�صنوعة 

من ليف النخيل اأجود من الو�صادة امل�صنوعة من األياف جوز الهند نظرًا ملا تتمتع به الأوىل من 
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مرونة كمادة طبيعية.

اأما �صعف النخيل فينقع باملاء ويقطع اإىل عدد كبري من القطع حتى ت�صبح كاخليوط، ويقوم 

العامل بربمها يدويًا حتى تاأخذ �صكل احلبل.

 )Seed ثالثًا: نوى �لتمر )�لبذرة
عجم(،  )بــذور،  واجلمع  العجمة،  البذرة،  وت�صمى  )نــوى(  واجلمع   )Stone( النواة  ت�صمى   

وت�صمى في الب�صرة وجند )ف�صمة واجلمع ف�صم(، وفي بغداد والإح�صاء وليبيا )نواية واجلمع 

نواة(، وفي عمان واليمن )عجمة(   وفي املغرب )علفة، عظم(، وفي م�صر )نواة، و�صرى(، 

وتعرف باأنها هي اجل�صم ال�صلب، و�صكلها م�صتطيل، ومدببة عند طرفيها، وحتتل و�صط الثمرة، 

ويرتاوح وزنها ما بني 0.5 – 4 غ، وطولها 12 – 20 مم،  وعر�صها 6 – 15 مم، وعادة ما يكون 

طول البذرة م�صاوي ثالثة اأمثال عر�صها، وهي متثل 10 – 20 %  من وزن الثمرة الكاملة، حيث 

متثل 11.5 %  في احلالوي، و 14 %  في اخل�صراوي، والزهدي 10.5 % . 

نقرة منخف�صة  الظهري )dorsal side( حمدب يحتوي على  داكن، اجلانب  بني  البذرة  لون 

�صغرية م�صتديرة هي النقري )Micro Pyle( يختلف موقعها ح�صب الأ�صناف، واجلانب البطني 

البذرة.  طول  على  ميتد   )groove( اأخــدود  اأو   ]Furrow[ )حز(  �صق  فيه   )Ventral side(

واحلز البطني )الأخدود( قد يكون وا�صعًا اأو �صيقًا اأو قد ينفرج عند اإحدى النهايتني وي�صيق 

القراآن مرة  وقد ذكره  ،يوجد غ�صاء خفيف جدا  النواة  يكون غائرًا.في خارج  اأو  الو�صط  في 

واحدة با�صم القطمري في قوله تعاىل

ى  �َصمًّ َجٍل مُّ
َ
ِلأ َيْجِري  َواْلَقَمَر ُكلٌّ  ْم�َس  َر ال�صَّ َهاَر يِف اللَّْيِل َو�َصخَّ َوُيوِلُج النَّ َهاِر  ُيوِلُج اللَّْيَل يِف النَّ  } 

ِلُكوَن ِمن ِقْطِمرٍي })فاطر - الآية - 13(    ِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َما مَيْ  َربُُّكْم َلُه امْلُْلُك َوالَّ
ُ َّ
َذٰلُِكُم اهلل

وهي اللفافة التي على نوى التمر، وهي غ�صاء رقيق.
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 وهناك خيط رفيع موجود على �صق النواة وقد ذكره القراآن با�صم فتيل في قوله تعاىل  {ُقل 

ْنَيا َقِليٌل َوالآِخَرُة َخرْيٌ مِلَِن اَتَّقى َول ُتْظَلُموَن َفِتيال } )�صورة الن�صاء - الآية - 77( َمَتاُع الُدّ

فَأُولَِٰئَك  ِبَيِميِنِه  ِكَتاَبُه  وِتَي 
ُ
اأ َفَمْن  ِباإَِماِمِهْم  َنا�ٍس 

ُ
اأ ُكَلّ  َنْدُعو  َيْوَم   }  : تعاىل  قوله  ذلك  بعد  تاأمل 

َيْقَرُءوَن ِكَتاَبُهْم َوَل ُيْظَلُموَن َفِتياًل }

 و في ظهر النواة يوجد مثل النقرة ال�صغرية وقد �صماها القراآن نقريا في قوله تعاىل:   {َوَمْن 

َنِقرًيا}  ُيْظَلُموَن  َول  َة  َنّ اجْلَ َيْدُخُلوَن  وَلِئَك 
ُ
َفاأ ُموؤِْمٌن  َوُهَو  ْنَثى 

ُ
اأ ْو 

َ
اأ َذَكٍر  ِمْن  اِت  احِلَ ِمَن ال�صَّ َيْعَمْل 

)�صورة الن�صاء - الآية - 124( 
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و  حتت هذا النقري يوجد ج�صم �صغري م�صتطيل ي�صمى اجلنني ،وكل املادة ال�صلبة التي حتيط 

به تعد غذاء مزونًا له فاإذا توافرت الظروف من رطوبة وحرارة فاإّن اجلنني �صينمو باإذن اهلل 

و�صيظهر من النقري .... 

وقيل في ال�صعر 

ها يدعى فتياًل ونقطة ظهرها  �صِقّ لفافتها احلقرُي وما في  النواِة م�صمياٌت فقطمرٌي  ثالٌث في 

فهي النقرُي

اأما ذنب البذرة فيكون مدببًا اأو م�صتديرًا، وح�صب الأ�صناف تتكون البذرة من:

1. غالف البذرة )Seed coat(، وهو جدار غليظ �صلب يحيط باجلنني وال�صويداء.

و�صمكه  2 مم  ال�صكل طوله  بي�صوي  اأبي�س رقيق،  2. اجلـــنني )Embryo(، وهو ج�صم �صغري 

1مم يحتل منت�صف ال�صطح الظهري من النواة حتت فتحة النقري )germ pore( مبا�صرة.

]Endosperm[، وهو ميثل اجلزء الأكرب من البذرة، مكون من  3. الإاندو�صربم )ال�صويداء( 

.)Hemicellulose(مادة �صلبة ن�صف �صفافة هيم�صيللوزية

 4. الفـــلقـــــة )الورقــــــة اجلنينية( ]Single cotyleoldon[، وتتكــــــون مــــــن اجلــــــزء املا�س 

على  تدريجيًا  يت�صع  هالليًا  �صكاًل  ويتخذ  البذرة  داخل  يبقى  الذي   )Absorbing part(
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ح�صاب ال�صويداء عند الإنبات، ومن غمد الفلقة)Cotyledonary sheath( وهو على �صكل 

اأنبوبة تخرج من فتحة النقري عند اإنبات البذرة ويحتوي على اجلذير والروي�صة وله قابلية 

. )Geotropic(كبرية لالنحناء الأر�صي

وبــــروكـــــامبيومية   ،)Pranchyma(بارنكيمية اخلـاليا  من  اأنــواع  ثالثة  من  الفلقة  وتتكون 

واحلجم  بال�صكل  باختالفها  ومتتاز   ،])Protodermal([وبروتوردمية  ،)Procambial(

وكروماتينات  نويات  مع   )nuclei( بارزة  نوى  على  باحتوائها  اخلاليا  جميع  وتتميز  واملوقع، 

)Chromatins(

 

مر�حل تطور �لبذرة 
متر البذرة بعدة مراحل من بدء تكونها حتى و�صولها اإىل احلجم وال�صكل النهائي لها، وهي:

• �ملرحلة �لأولى : وتبداأ هذه املرحلة من بدء عملية التلقيح وت�صتمرحتى تنتهي ال�صويداء من 
املرحلة الأوىل من تطورها، وت�صتمر هذه املرحلة ثمانية اأ�صابيع.

�ملرحلة �لثانية : يحدث في هذه املرحلة تغريات في التكوين الداخلي لل�صويداء، وتنمو   •

اأغلفة النواة ب�صكل �صريع، ويظهر اجلنني ب�صكل كروي وي�صتمر بالدوران حتى ي�صتقر بو�صعه 

النهائي في و�صط النواة تقريبًا، وتنتهي هذه املرحلة بتكوين احلز البطني لل�صويداء، وت�صتمر 

هذه املرحلة ما بني 3– 4 اأ�صابيع.
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• �ملرحلة �لثالثة : وهي املرحلة الأخرية في تطور البذرة، وفيها ت�صبح الق�صرة اخلارجية 

للنواة كاملة الت�صلب، وبعدها تاأتي خاليا ال�صويداء ال�صميكة اجلدران، ويكتمل اجلنني الذي 

يكون اأ�صطوانيًا ق�صريًا وموقعه حتت النقري مبا�صرة.

 �لرتكيب �لكيميائي للبذرة
 مت تقدير املحتوى الكيميائي لنوى التمور العراقية حيث كانت التقديرات كما يلي:

وكربوهيدرات   ،%  8.49 ودهون   ،%  16.20 واألياف   ،%  5.22 وبـــــروتني   ،%  6.46 رطــــــوبة 

62.51 %، ورماد 1.12 %. واجلدول رقم 43 يو�صح الرتكيب الكيمياوي لنوى التمر

جدول رقم 43الرتكيب الكيمياوي لنوى التمر

الن�صبة ) % (املحتوى

5 – 10 %  رطوبة
5 – 7 %  بروتني
7 – 10 %  زيوت
10 – 20 %  الياف

55 – 65 %  كربوهيدرات
1 – 2 %  رماد

وحتتوي نوى التمر على الرماد بن�صبة 1 – 2 %  ويتكون من عنا�صر معدنية مبينة في اجلدول 

رقم  44

 جدول  رقم 44. العنا�صر املعدنية في رماد نوى التمر.

الن�صبة املئوية ) % (نوع احلام�س

Mg167
K605
Ca8.9
Fe3.7
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Na39.8
Cu2.8
Li1.23
Cl0.02

واأجريت العديد من الدرا�صات لتقدير املكونات الع�صوية واملعدنية لبذور العديد من اأ�صناف 

التمور. 

واجلدول رقم 45يبني متو�صط حمتوى بذور �صتة اأ�صناف من التمور الليبية

 جدول رقم45. متو�صط حمتوى بذور �صتة اأ�صناف من التمور الليبية.

املحتوى ) وزن جاف(املادة

20.64 %  الن�صا
2.46 %  ال�صكريات املختزلة

1.98 %  ال�صكريات غري املختزلة
9.20 %  الدهون

6.43 %  الربوتينات
0.038 %  الكال�صيوم
0.112 %  الف�صفور

0.244 %  البوتا�صيوم
0.082 %  ال�صوديوم
0.161 %  الكلورين
ppm 15.71املنغنيز
ppm 30.4احلديد
ppm 8.1النحا�س

العربية  اململكة  فــي  التمر  نخيل  مــن  ا�صناف  اربــعــة  بــذور  فــي  الع�صوية  املـــواد  حتليل  ومت 

ال�صعودية)�صكري، خ�صري، نبة �صيف، منيفي( ومت تقدير املكونات على ا�صا�س الوزن اجلاف. 

وكما يلي
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ال�صنف

املكونات الكيماوية

م�صتخل�س 

اليرث % 

النيرتوجني الكلي 

ميكرومول/غ

الربوتني 

ميكرومول/غ

ال�صكريات الكلية

 مغ/غ

اللياف 

 %

2.010.5254.258920.71خ�صري
1.180.4236.567421.34�صكري

2.130.5447.2356616.62نبتة �صيف
0.070.5954.1151239.39منيفي

وكانت كميات عنا�صر الكال�صيوم واملنغنيز والزنك مت�صاوية في بذور ال�صناف الربعة.

�لأحما�ض �لدهنية
كما اأظهرت التحاليل وجود ن�صب من الحما�س الدهنية، ومنها :

وحام�س   ،%  24.2 اللوريك  وحام�س   ،%  0.5 الكربنيك  وحام�س   ، %  0.7 الكربيك  حام�س 

املري�صتيك 9.3 %، وحام�س البامليتيك 9.9 %، وحام�س الوليك ولينوليك 25.2 %، وحام�س 

 –  1.8 . واأثبتت الدرا�صـــــات ارتفاع ن�صب الــــدهون والربوتني حيث كانت   %  3.2 ال�صيتاريك 

5.2 % دهون، و 3.4 – 6.5 % بروتني، وتقاربت ن�صبة الأحما�س الدهنية امل�صبعة وغري امل�صبعة 

ن�صب عالية  اإىل وجود  الدرا�صات  واأ�صارت  التغذوية فيها.  الألياف  اإ�صافة لرتفاع معدل  فيها 

الرتبتوفان،  اأحما�س  وتليها  والرجنني(  والغلوتاميك،  )ال�صربتيك،  الأمينية  الأحما�س  من 

وايزوليو�صني، واللي�صني، وبكميات قليلة. اأما بالن�صبة لزيت النوى فيتميز باللون الأ�صفر الباهت 

ورائحته الطيبة واأهم �صفاته: الكثافة 0.920 ، معامل النك�صار 1.46، الرقم اليودي 50 – 55، 

رقم الت�صنب205 – 210. والأحما�س الدهنية املوجودة في البذرة هي:  

حام�س الأوليك + لينوليك 44.2 – 52.2 % ، وحام�س اللوريك 17.4 – 24.2 % ، وحام�س 

املر�صتيك 9.3 – 11.5 %، وحام�س الباملتيك 9.9 – 10.3. وهذه الن�صب حم�صوبة من الأحما�س 

الدهنية الكلية. 

الآمينية في  من جمموع الأحما�س   %  50 وميثل حام�س اجللوتاميك وال�صربتيك والأرجنني 

واأهم  زكية،  وبرائحة  للخ�صرة  مييل  الذي  الباهت  الأ�صفر  بلونه  النوى  زيت  ويتميز  النوى، 

موا�صفاته  )الكثافة 0.9207  على درجة  15 ْم، و 0.9174 على درجة 20 ْم، ومعامل النك�صار 

1.4580 على درجة 40 ْم ، و 1.4633 على درجة 25 ْم، الرقم اليودي 50 – 55، ورقم الت�صنب 

205 – 210 (، اأما الأحما�س الدهنية في نوى التمر فكانت ن�صبها كما في اجلدول رقم 46 
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 جدول رقم 46 ن�صب الأحما�س الدهنية في نوى التمر.

الن�صبة املئوية ) %   (نوع احلام�س

0.7الكربيك
0.5الكربنيك
24.2اللوريك

9.3املري�صتيك
9.9البامليتيك

25.2الأوليك واللينوليك
3.2ال�صتياريك

وي�صتعمل النوى كوقود لالأفران ال�صغرية، ومت اإجراء حتليل لفحم نوى التمر، وكانت النتائج 

كما يلي :

الن�صبة ) % (املحتوى

0 %  رطوبة
808 %  مواد طيارة

4 %  رماد
0.67 %  الكثافة الن�صبية الظاهرية
1.36 %  الكثافة الن�صبية احلقيقية 

51 %  امل�صامية
1.8 %  درجة المت�صا�س اليوين

اإن بقايا ال�صناعات املعتمدة على التمور ت�صمل النوى والأقماع التي متثل ما ن�صبته 13 %  من 

ال�صكري  الع�صري  عن  تف�صل  التي  العالقة  ال�صكرية  واملواد  الألياف  اإىل  اإ�صافة  التمور،  وزن 

التمر املجرو�صة مع املخلوط  ا�صتعملت نوى  اإىل مربي احليوانات، حيث  تباع  بالرت�صيح، وهي 

اأبو زيد واآخرون )1993( بدرا�صة لتكوين امل�صاد احليوي  العلفي في تغذية احليوانات. وقام 

الأوك�صي ترتا�صيكلني من نوى التمور، حيث مت ا�صتخال�س الليبدات بو�صاطة خليط من مذيبي 

الكلورفورم وامليثانول وتقدير امل�صاد احليوي الأوك�صي ترتا�صكلني با�صتعمال البكرتيا احل�صا�صة، 

Bacillus subtililis NRRLB -  543، ودلت النتائج على اأن لبيدات نوى التمر م�صادر كربونية 
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منا�صـــــــبة للتكوين احليوي لالأوك�صي ترتا�صكلني، وكان اأن�صـــــبها الرتكيز 50 غ/ل، وهي متثل 

و�صطًا تخمريًا جيدًا بعد اإ�صافة املكونات الكيميائية الأخرى.

وفي درا�صة اأولية لتقييم تاأثري امل�صتخل�صات اخلام لثمار ونوى نخيل التمر �صنف الزهدي في 

اثنني من اخلطوط اخللوية ال�صرطانية هما خط �صرطان احلنجرة الب�صري )Hep -  2( وخط 

.)REF( وفي اخلط اخللوي الطبيعي جلنني اجلرذ )AMN3( صرطان الغدة اللبنية للفئران�

Invi - )تتقييم تاأثري هذه امل�صتخل�صات في مزارع خاليا الدم املحيطي الب�صري في الزجاج 

النق�صام  ومعــــــــــامل    )%  BI(  Blast Index الأرومــي   التحول  معامل  بو�صاطة ح�صاب   )ro

 CA( ودرا�صــــــة حـــــــــالت الــــــزيغ الكـــرمو�صــــومي ، )%MI (و Mitioc Index اخلـــــــــــيطي

Chromosomal Aberration(وت�صمنت الدرا�صة التي قام بها اجلري�صي واآخرون )2009( 

الفعالية العالجية لثنني من امل�صتخل�صات املح�صرة من ثمار ونوى التمر في الفئران املخربية 

احلاملة ل�صرطان الغدة اللبنية Mammary Adenocarcinoma، كانت النتائج:

 1. اأعطى ال�صتخال�س املائي لثمار ونوى التمر اإنتاجية بن�صبة 24.33 %  و 7.4 %  وبلغت اإنتاجية 

بالهك�صان  ال�صتخال�س  وعند  التوايل.  على    % و13.6   14.2 لهما  اليثانويل  ال�صتخال�س 

100غ من حم�صوق  4.1 مل/  اأعطت النوى زيتًا ذا لون اأ�صفر م�صر وبنكهة طيبة بن�صبة 

النوى ومل تعط الثمار اأي ناجت عندما ا�صتخل�صت بهذا املذيب.

ال�صرطانية  التمر في كال خطي اخلاليا  ونوى  لثمار  للم�صتخل�صات اخلام  ال�صمي  التاأثري   .2  

Hep - 2   وAMN3  في الزجاج Invitro اعتمد على الرتكيز امل�صتخدم ومدة التعر�س وكان 

بالرتكيز  اخلاليا  على  تعري�صها  من  �صاعة   72 بعد  للم�صتخل�صات  الأعلى  املعنوي  التاأثري 

1000 ميكرو غرام/ مل.

حيث بلغت ن�صبة التثبيط الأعلى في خاليا Hep - 2و 76.3 و 89.4 %  للم�صتخل�صني املائي 

للثمار واليثانويل للنوى وكانت ن�صبة تثبيط هذين امل�صتخل�صني خلاليا  AMN3 و 84.1 %  

و 93.4 %  على التوايل.

اخلاليا  خط  في  طفيفة  تثبيطية  تاأثريات  التمر  ونــوى  لثمار  اخلــام  امل�صتخل�صات  اأبــدت   .3  

الطبيعية REF فقد و�صلت اأعلى ن�صبة تثبيط في هذه اخلاليا 21.1 و 17.7 %  عند الرتكيز 

10000 ميكرو غرام / مل، للم�صتخل�صني املائي للثمار والأيثانويل للنوى على التوايل.

 4. اأدت امل�صتخل�صات اخلام لثمار ونوى التمر اإىل انخفا�س معنوي في معدلت معامل التحول 

.  % MI ومعامل النق�صام اخليطي  %  BI الأرومي

اعتمادًا على  للنوى  واليثانويل  للثمار  املائي  امل�صتخل�صني  العالجية من  5. مت حتديد اجلرع   



327 الفصل العاشر | الصناعات الحيوية المعتمدة على التمور 

هذين  فعالية  العالجية  التجارب  اأثبتت  حيث   )LD50( الن�صفية  املميتة  اجلرعة  قيمة 

امل�صتخل�صني في اختزال حجم الورم وكانت اجلرعة العالجية الأعلى للم�صتخل�صني املائي 

للثمار واليثانويل للنوى 1.2 و 1 غ/ كغ من وزن الفاأرة على التوايل وهي الأف�صل من حيث 

تاأثريها على اختزال حجم الورم في الفئران بن�صبة 73.9 و 83.8 %   على التوايل.

 6. تعد ثمار التمر م�صدرًا جيدًا ملركبات Anthocyanins التي متتلك فعالية م�صادة لالأك�صدة 

Antioxidant etfect والتي قد يكون لها دورًا في تثبيط عمليات الأك�صدة املرتبطة بعملية 

تكون الورم.

واأثبتت التجارب �صالحية النوى وملفات معامل التمور كمادة اأولية في �صناعة العلف املركز 

اجلاهز ون�صف اجلاهز. اإن الكربوهيدرات في نوى التمر تتاألف من الهمي �صليلوز وهو جاهز 

للتحول اإىل دك�صرتوز بالتحلل احلام�صي اأو الأنزميي. اإن اأح�صن الظروف لعملية اإنبات بذور 

املختزلة حتى و�صلت في  ال�صكريات  ن�صبة  ازدادت  ْم حيث   35 يوم على درجة   45 التمر هي 

نهاية الفرتة اإىل 13.8 %  وال�صكريات الكلية اإىل 16.28 % ، وا�صتعملت نوى التمر في اأعالف 

اأثناء عملية الإنبات مما    %  36 %  اإىل   10 املجرتات، حيث لوحظ ارتفاع ن�صبة الرطوبة من 

ي�صاعد على عمليات الطحن واخللط عند جتهيز العالئق، وكانت ن�صبة الربوتني فيها 6.9 %، 

وهذا يدل على اأنه باإجراء عملية الإنبات تكون نوى التمر مادة اأ�صا�صية في �صناعة العالئق.

واأهم ال�صناعات القائمة على نوى التمور:

 1. اإنتاج الأعالف.

 2. ا�صتعمال م�صحوق نوى التمر في بع�س ال�صناعات.

 3. اإنتاج بع�س العقاقري من زيت نوى التمر )ال�صرتويدات(

واملخطط التايل   يو�صح اإنتاج الأعالف من نوى التمر
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 يعرف الإجهاد )stress( باأنه تاأثري اأي عامل مناخي يوؤدي اإىل حالة �صد)strain( في الكائن 
احلي وميكن القول انه تاأثري متلف الظروف البيئية في النبات �صواء كانت بيئية اأو  فيزيائية 

كيميائية  اأو هو الظروف البيئية التي جتعل النبات  ي�صتنزف مزيدا من الطاقة للقيام بعملياته 

في  �صررا  ت�صبب  البيئية  الظروف  في  تغريات  اأية  على  يطلق  اآخر  مبعنى  اأو    . الف�صيولوجية 

الغ�صاء البالزمي للخلية .

والتعريف الأكرث قبول هو اأن لكل نبات حد اأو مدى امثل من الظروف البيئية )احلرارة، الكثافة 

ال�صوئية، العنا�صر الغذائية ،امللوحة ،املياه ،امللوثات ،املبيدات، الرياح(  وان نق�س اأو زيادة اأي 

عامل عن احلد الأمثل تعني تعر�س النبات لالإجهاد. وعوامل الإجهاد عديدة منها نق�س املياه 

واختالف درجات احلرارة وامللوحة والرياح وال�صوء والإ�صعاعات واملبيدات وغريها .ان زيادة 

Heat Stress  درجة احلرارة عن احلد الأمثل  تعني تعر�س النبات لالإجهاد احلراري املرتفع

واإذا انخف�صت عن احلد الأمثل ولكن مل ت�صل اإىل ال�صفر املئوي فالنبات �صيعاين من اإجهاد 

الربودة Chilling Stress واإذا هبطت لل�صفر املئوي اأو دونه فالنبات يعاين من اإجهاد التجمد 

Freezing Stress. والنباتات انت�صرت وتاأقلمت في الكرة الأر�صية باآليات متلفة فبع�صها ينمو 

في املناطق املتجمدة وبع�صها في املناطق املعتدلة وبع�صها في ال�صتوائية وبع�صها في ال�صحارى 

 10 عر�س  خطي  بني  تنمو  التمر  نخلة  فمثال  النباتات  من  متلفة  باأنواع  منطقة  كل  وتتميز 

و35�صمال ولكنها قد متتد اإىل ابعد  من ذلك ولكن ثمارها ل تن�صج مما يجعلها ك�صجرة زينة 

ارتفاع  البيئات وخا�صة  للبيئات ال�صحراوية وحتملها لق�صوة تلك  بتاأقلمها  التمر متتاز  ونخلة 

احلرارة واجلفاف وامللوحة ونق�س الرطوبة الأر�صية و ي�صاعدها في ذلك الرتكيب الت�صريحي 

واملورفولوجي ومتتاز نخلة التمر عن اأ�صجار الفاكهة الأخرى مبا يلي :

مميز�ت �ل�ساق 
 1( يرتاوح طول �صاق النخلة ما بني20 – 30 مرتًا، ومعدل النمو الطويل ال�صنوي يرتاوح ما بني       

30 – 90�صم ح�صب الأ�صناف والظروف البيئية وعمليات اخلدمة.

 2( يكون ال�صاق مك�صوًا بقواعد الأوراق )الكرب(  ]Leaf bases[، وهي متثل اجلزء الرئي�س من 

اجلذع.

 3( اأهم املكونات الكيميــائية للجذع ال�صـليلوز Cellulose 45% ، وهمي�صليلوز

 hemi-cellulose 23%، وما تبقى اللجنني )Lignin( ومركبات اأخرى )با�صات ، 

  )1971

فرعني  اإىل  احلزمة  وتتفرع  النخلة،  حياة  طيلة  فعالة  اجلذع  في  الوعائية  احلزم  تبقى   )4  
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اأحدهما يتجه اإىل ال�صعفة اأو العرجون، والفرع الأخر يكون اإحدى حزم اجلذع الأ�صلية .

ارتفاعات متلفة من �صطح  ال�صاق وعلى  الهوائية على  تكوين اجلذور  5( للنخلة قدرة على   

الرتبة .

 6( وجود ممرات هوائية )Air passages( مت�صلة مع اجلذور والأوراق مل�صاعدة الأ�صجار على 

النمو في الرتب املتغدقة وامل�صتنقعات وحتمل النغمار باملاء.

الكامبيوم كونها  الرغم من عدم وجود  اأ�صطواين �صخم على  التمر )اجلذع(  7( �صاق نخلة   

من ذوات الفلقة الواحدة وهذا يعود اإىل منو القمة النامية وتو�صع قواعد الأوراق.وال�صيادة 

القمية وا�صحة في نخلة التمر، ول يتفرع ال�صاق اإل في حالت نادرة لأ�صباب عديدة منها ما 

يرتبط بال�صنف كما في �صنف )التربزل(، اأو لأ�صباب اأخرى، واإن قطع القمة النامية يعني 

موت النخلة.

مميز�ت �أور�ق �لنخيل 
 1. ورقة النخيل الكاملة )ال�صعفة( مركبة ري�صية عمرها 6 �صنوات، بعدها يتوقف ن�صاطها وتفقد 

�صبغة الكلوروفيل ثم جتف، ولكنها تبقى ملت�صقة باجلذع لأنها ل تكون منطقة  )�صقوط( 

انف�صال )Abscission zone(، لذا يجب اإزالتها بتدخل الإن�صان.

 2. نظام ترتيب الأوراق )Phyllotaxy(: يتوزع ال�صعف على حمور راأ�س النخلة اأو اجلذع ب�صكٍل 

حلزوين اأو لولبي ب�صفوف راأ�صية متماثلة يعطيها ال�صفة املميزة  بني اأنواع اجلن�س فينك�س 

بالأكدا�س  النخلة  على جذع  بها  املحيطة  الليفية  والأغماد  الأوراق  توزيع  وي�صبه   Phoenix

الورقية املتداخلة )قدح داخل قدح( على �صكل ي�صبه املنظار )التل�صكوب(، وال�صعف يرتتب 

وترتيب �صفوف  يبلغ عددها )13( �صف  ي�صارًا  اأو  ب�صفوف متيل ميينًا  النخلة  على جذع 

ال�صعف على جذع النخلة ياأخذ ثالث اجتاهات هي:

Vertical line الجتاه الراأ�صي  -  

Right line الجتاه اإىل اليمني  -  

Left line الجتاه اإىل الي�صار  -  

 3. الوريقات �صميكة حماطة بطبقة �صمعية، واخلو�صة منطوية على حمورها الطويل على �صكل قارب.

4. مقاومة للرياح، وفقدان املاء منها قليل بعمليتي التبخر - النتح، وتكون فتحات الثغور �صغرية   

احلجم وغائرة.
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مميز�ت جذور �لنخيل
 1( تعمق جذور نخلة التمر داخل الرتبة ب�صورة مائلة وعلى �صكل ي�صبه حبال اخليمة، وبهذا 

تقوم بتثبيت جذع النخلة بقوة في الأر�س.

 2( القدرة الفائقة على تكوين جذور جديدة وتعوي�س اجلذور املتقطعة اأو التالفة خالل ثالثة 

�صهور بالن�صبة للف�صائل املقلوعة.

هذه  تكوين  على  النخلة  قدرة  عدم  ب�صبب   )root hairs(اجلذرية ال�صعريات  وجود  3( عدم   

واإن المت�صا�س يتم بفعل  اأن اجلذور تكون دائمًا قريبة من الرطوبة،  ال�صعريات، وكذلك 

اجلذيرات املا�صة.

 4( عدم وجود الكامبيوم بني اخل�صب واللحاء كما في جميع ذوات الفلقة الواحدة .

 5( وجود املمرات الهوائية في منطقة الق�صرة وهذا ي�صاعدها على العي�س في الرتبة الرطبة 

واملتغدقة وكذلك في الأهوار وامل�صتنقعات، حيث ترتبط هذه املمرات مع مثيالتها في اجلذع 

ومتتد اإىل الأوراق لرتتبط بالثغور حيث ميكن اأن تتم عملية التنف�س من خالل الثغور.

 6( جذور نخلة التمر عر�صية ، خالية من ال�صعريات اجلذرية ولها جذيرات ما�صة، ولالأ�صجار 

القدرة على تكوين اجلذور العر�صية على امتداد اجلذع  

 7( متتاز جذور نخلة التمر بقابليتها على ا�صتثناء امت�صا�س الكلوريد وال�صوديوم من حملول 

الرتبة امل�صبعة وماء الري، ولها القدرة على حتمل النغمار باملاء لفرتة طويلة ب�صبب وجود 

الفراغات الهوائية املمتدة من اجلذور حتى ال�صاق والأوراق لتت�صل بالثغور حيث ميكن اأن 

يتم التنف�س من خاللها .

ل  اأن  يجب   Genetic Potential الوراثية  قدراتها  عن  وتعرب  جيدا   وتثمر  النخلة  تنمو  ولكي 

تتعر�س اإىل ظروف  جمهدة. وميكن ال�صارة اىل الجهادات التي تتعر�س لها نخلة التمر وكما 

يلي:

Heat Stress  1 - �لإجهاد �حلر�ري 

تتحمل نخلة التمر التقلبات في درجات احلرارة لدرجة كبرية، فدرجات احلرارة العظمى التي 

تتحملها ت�صل اإىل 50 ْم في ف�صل ال�صيف، ودرجات احلرارة املنخف�صة اإىل  - 9ْم في ف�صل 

ال�صتاء. واأن اأف�صل مناطق اإنتاج النخيل هي التي يرتاوح فيها معدل درجات احلرارة العظمى 

ما بني 35 – 38 ْم، وال�صغرى ما بني 4 – 13ْم . واأظهرت الدرا�صات اأن الدرجة التي يتوقف 

عندها النمو وانق�صام اخلاليا هي الدرجة التي يطلق عليها درجة ال�صفر، وترتاوح ما بني 8.8 
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– 9 ْم ، وي�صتمر منو النخلة طوال اأيام ال�صنة ب�صورة طبيعية وب�صكل يتنا�صب مع معدلت درجة 
احلرارة حتى في ال�صتاء اإذا كانت درجة احلرارة 9 ْم، ويزداد النمو مع زيادة درجة احلرارة 

ْم، واإن عقد   18 ْم. اإن درجة احلرارة التي يبداأ عندها الإزهار يجب اأن ل تقل عن   38 حتى 

الإزهار يكون عند درجة 25 ْم.

واإن درجة حرارة القمة النامية )منطقة النمو( تكاد تكون ثابتة تقريبَا ولكن هناك اختالف 

بينها وبني حرارة الهواء املحيط بالنخلة فدرجات احلرارة اليومية مبنطقة القمة النامية ل 

تتعدى 9.4 ْم وهي ت�صري معكو�صة مع حرارة اجلو املحيط بها كاأن تكون في اأعلى م�صتوى لها 

اأن  الرابعة بعد الظهر، وقد وجد  اإىل  الثانية  ال�صاعة  واأدنى م�صتوى عند  ال�صم�س  عند �صروق 

14.4ْم في ال�صباح  الختالف بني احلرارة الداخلية للنخلة وحرارة اجلو املحيط بها حوايل 

البارد، وتنخف�س بحوايل 18ْم عن حرارة اجلو في اآخر النهار . قد يرجع �صبب الثبات الن�صبي 

في درجة حرارة القمة النامية لالآتي:

• اإن القمة النامية حماطة بغالف �صميك عازل مكون من عدد كبري من قواعد الأوراق )الكرب( 

ومن الليف املحيط بها، وهذه الطبقات الكثيفة املرتا�صة ت�صاعد على منع ت�صرب احلرارة 

الداخلية اإىل اخلارج وبالعك�س وت�صكل عازًل جيدًا.

• تيار الن�صغ ال�صاعد من اجلذور اإىل القمة يوؤثر على حرارة القمة النامية ويجعلها قريبة من 

حرارة املاء املحيط باجلذور . هذه العوامل التي حتافظ على اإبقاء حرارة القمة النامية في 

�صجرة النخيل ثابتة دون تغيري كبري وت�صاعدها على مقاومة التقلبات في درجة احلرارة.

 )Minimum temperature( تاأثري درجة �حلر�رة �ل�سغرى
12ْم ملدة ق�صرية رغم اأن  6 و  -  نخيل التمر املثمر يقاوم درجة احلرارة املنخف�صة بني   - 

هذه  اىل  تعر�س   اذا  مئوية  7درجة   - بدرجة   الوراق  متوت  حيث  ميوت  قد  ال�صعف  معظم 

الدرجة ملدة ليلة واحدة ففي مثل هذه الظروف تربد الن�صجة الداخلية من املر�صتيم الطرفي 

ت�صرب  يقلل من  الذي  العزل احلراري  ب�صبب وجود  ال�صغرية لفرتة ق�صرية وذلك  والرباعم 

درجة احلرارة بينما تكون قوة العزل احلراري ملر�صتيم وبراعم الف�صيلة املغرو�صة حديثا ا�صعف 

من النخلة البالغة لذلك حتتاج اىل احلماية من برد ليايل ال�صتاء.  اما الطلع وا لنورات الزهرية 

بداخله  فهي تكون في اباط الوراق ولذلك تكون حممية وتتحمل انخفا�س درجة حرارة الهواء 

في الليايل الباردة .



الفصل الحادي عشر | االجهادات البيئية 332

وفي بغداد ا�صار البكر )1972( اىل ان �صعف النخيل املثمر مات عدد كبري منه عند انخفا�س 

درجة احلرارة اىل  - 7.7 درجة مئوية  ومات جميع �صعف النخيل الذي يرتاوح  عمره ما بني 

4 – 6 �صنوات في مزرعة الزعفرانية   ، وكان ال�صرر كبريا   في �صنف الغر�س الذي بعمر 3 

- 5�صنوات حيث مات جميع �صعفه غري اأنه عاد ،ومنى في ف�صل ال�صيف. وان موجة ال�صقيع 

التي عمت عبادان والحواز في ايران عند انخفا�س  درجة احلرارة اىل  - 7درجة مئوية �صببت 

موت بع�س الف�صائل وكانت ن�صبة جفاف ال�صعف بني 20 - 50 %  ح�صب ال�صنف وعمر ال�صجار.

درجــــــة حرارة  وانخفا�س   �صقيع  اإىل موجة  تعر�س  الذي  النخيل  اأن  كاليفورنيا  في  ولوحظ 

ْم مات جميع �صعفه، ولكن الرب عمة الرئي�صة )القمة النامية( بقيت حية واأعطت   اىل  - 11  

منوات  جديدة من ال�صعف   وحملت الأ�صجار طلعًا لكن الطلع النامي كان �صعيفا و مل يعطي 

اإل ثمارًا قليلة. ولكن عند درجة حرارة  - 9و - 10درجة مئوية كان �صرر الوراق اقل وبع�س 

الوراق بقيت حية ومات البع�س الخر وخا�صة في ا�صجار النخيل ال�صاهقة. ان ال�صتاء الدافئ 

وال�صيف املبكر ينعك�س تاأثريهما في الزهار املبكر والن�صج املبكر للثمار في ذلك املو�صم او في 

تلك ال�صنة على العك�س من املو�صم الذي يت�صم ب�صتاء ابرد و�صيف متاأخر حيث يوؤدي ذلك اىل 

تاأخر منو الغاري�س )الطلع( وكذلك تفتح الزهار وهذا ينعك�س على ن�صج الثمار، وفي املوا�صم 

التي تت�صم بنف�س منط احلرارة في ال�صتاء وال�صيف   يكون منو ون�صج الثمار فيها بنف�س املوعد 

في كل مو�صم. ان لدرجة احلرارة تاأثري مبا�صر على منو وتطور الطلع وتفتح الزهار اما درجات 

احلرارة بعد تفتح الزهار فيكون تاأثريها كبريا على الن�صج.

وعند حدوث جتمد ملدة 18 �صاعة لوحظ اأن الف�صائل التي يرتاوح عمرها ما بني 1 – 3 �صنة 

ومن جميع الأ�صناف كانت اأ�صرارها بالغة ، وكثريًا من الف�صائل التي عمرها �صنة واحدة ماتت، 

اإل اأن النخل الذي يرتاوح عمره ما بني 4 – 6 �صنوات مات 15 %   من �صعفه خا�صة �صنف دقلة 

التي  اأقل من اخل�صراوي واحلالوي  اأ�صرارهما  الزهدي واخل�صتاوي كانت  بينما �صنفي  نور. 

كان �صررها اأ�صد. اأما الأ�صجار املثمرة بعمر ما بني 8 – 20 �صنة فكانت ن�صبة الأ�صرار فيها 

قليلة ولوحظ اأن الب�صاتني املروية خالل فرتة التجمد كان �صررها اأقل من غري املروية. وق�صمت 

اأ�صناف اأ�صجار النخيل ح�صب مقاومتها للربد كالآتي:

• الأ�صناف املقاومة )Resistance(: الزهدي ، واحلياين، والأ�صر�صي، واخل�صتاوي، وال�صاير، 

والثوري.

والعامري،  والــديــري،  والــربحــي،  نــور،  دقلة   :)Moderate( املقاومة  متو�صطة  الأ�صناف   •

والقنطار، واخل�صراوي، واملكتوم، واملناخر، واملجهول.



333 الفصل الحادي عشر | االجهادات البيئية 

• الأ�صناف احل�صا�صة للربد )Sensitive(: الربمي، والغر�س، واحلالوي، واخلال�س، والفر�صي.

وا�صتنتج )Dowson )1982، باأن منو النخلة ل يتوقف رغم انخفا�س درجات احلرارة اإذا كانت 

درجة احلرارة ال�صغرى اليومية اأعلى من درجة التجمد. ودرجة حرارة القمة النامية اأعلى من 

9 درجة مئوية. كما اإن انخفا�س درجة احلرارة اول الربيع لأقل من 18درجة مئوية ي�صبب تاأخر 

الإزهار وبالتايل تاأخر العقد ون�صج الثمار وان ارتفاع معدل درجة احلرارة ال�صغرى في ال�صتاء 

عملية  في  خلل  حدوث  اإىل  يــوؤدي  مئوية  15درجة   -  12 من  الثاين/يناير  كانون  �صهر  خالل 

الإزهار وبالتايل عدم احلمل.

 

 )Maximum temperature( تاأثري درجة �حلر�رة �لعظمى
تنمو نخلة التمر في كل مناطق العامل احلارة، اإل اأن املناطق ال�صديدة احلرارة ك�صمايل ال�صودان 

يكون جافًا  واإمنا  والطراوة،  الليونة  العتيادي من  ب�صكله  فيها  التمر  ين�صج  ل  فزان  وجنوبي 

ياب�صًا مت�صلبًا، ويعود ال�صبب اإىل جفاف اجلو وتتحمل �صجرة النخيل درجات احلرارة املرتفعة 

لأكرث من 50 ْم كما في العراق )الب�صرة( اإذ ترتفع درجة احلرارة اإىل 50 ْم في متوز/ يوليو 

ومل تت�صرر الأ�صجار. اإن ارتفاع درجة احلرارة خالل املراحل الأوىل لنمو وتطور الثمار يوؤدي 

اإىل جفاف الثمار ال�صغرية خا�صة في الأ�صناف احل�صا�صة لذلك مثل دقلة نور ولكنه بعد ذلك 

يتحمل ارتفاع درجة احلرارة في املراحل التالية من عمر الثمرة.

 وتختلف اأ�صناف النخيل في درجة حتمل خو�صها لإجهاد احلرارة املرتفعة ولوحظ اأن و�صول 

درجة احلرارة اإىل 68درجة مئوية يوؤدي اإىل موت الأ�صجار وان الف�صائل اخل�صرية اأكرث حتمال 

خا�صة  املبا�صرة  ال�صم�س  لأ�صعة  الثمار  تعر�س  اإن  الن�صيجية.  الف�صائل  من  املرتفعة  للحرارة 

عند احلرارة املرتفعة اىل 50درجة مئوية في بع�س املناطق اجلافة يوؤدي اإىل اإ�صابتها بلفحة 

ال�صم�س Sun Scaldوخا�صة جزء الثمرة املوجهة لل�صم�س مما يوؤثر على قيمتها الت�صويقية.

Water Stress 2 -  �لإجهاد �ملائي
املاء من اهم العوامل املحددة لنمو الكائنات احلية ب�صكل عام والنباتات ب�صكل خا�س وللماء 

القدرة على اذابة الكثري من املواد القطبية بفعل ارتفاع ثابت تفاعله الكهربائي وميتاز بقدرة 

جزيئاته على التما�صك والتال�صق وهاتني ال�صفتني لهما اهمية في عملية النتح ويدخل املاء في 

تركيب املادة احليه ونق�صه ي�صبب انخفا�صا في الن�صاط الف�صيولوجي كونه يعمل كمادة تفاعل 



الفصل الحادي عشر | االجهادات البيئية 334

اجلذور  منو  وو�صط  الرتبة  حملول  مكونا  املدنية  Solventللعنا�صر  مذيب  Substrateوكذلك 

الذي متت�س منه حاجتها من املاء والعنا�صر الغذائية،اإن نخلة التمر متتاز  بتحملها  للعط�س 

واجلفاف لفرتات طويلة، وهذا يعود اإىل بع�س ال�صفات املورفولوجية فيها، ومنها:

 1. انت�صار جمموعها اجلذري اأفقيًا وعموديًا في الرتبة حتى و�صولها اإىل املناطق الرطبة.

 2. الأوراق )ال�صعف( مركبة ري�صية، والوريقات )اخلو�س( مغطاة بطبقة �صمعية لتقليل فقد 

املاء.

 3. تكون الثغور موزعة على الوريقات ب�صكل يقلل فقد الرطوبة.

اإن تعر�س النخيل لالإجهاد املائي لفرتات طويلة وملوا�صم عديدة يوؤدي اإىل موت اأ�صجار النخيل 

، وورد في القول العربي املاأثور  “نخلة التمر �صيدة ال�صجر قدمها دائمًا في املاء وراأ�صها في 

وبخلوه  الرتبة،  داخل  وتعمقه  بقوته،  التمر  لنخلة  اجلذري  املجموع  ميتاز  احلارقة”.  ال�صماء 

الرتبة عن طريق  من  الغذائية  والعنا�صر  املاء  امت�صا�س  يتم  ال�صعريات اجلذرية، حيث  من 

اجلذيرات املا�صة، ومتتد جذور النخيل اأفقيًا حتى م�صافة 10.5م، وتتعمق داخل الرتبة حتى 

م�صافة 4.5 م، واإن ن�صبة ما متت�صه جذور النخيل من املياه ح�صب اأعماق الرتبة املختلفة يرتكز 

في املنطقة املح�صورة بني 0 - 120�صم حيث تبلغ 80 % .  وان  الن�صبة الكرب منة جذور النخيل  

الأر�صي  املاء  م�صتوى  على  يعتمد  اجلذور  تعمق  واإن  الرتبة،  داخل  �صم   120 عمق  حتى  متتد 

والطبقة الكل�صية. وتختلف كميات املياه التي حتتاجها نخلة التمر من منطقة اإىل اأخرى اعتمادًا 

على العوامل الآتية:

  -  الظروف املناخية ال�صائدة )حرارة، اأمطار، رطوبة(.

  -  نوعية مياه الري وطريقة الري امل�صتعملة. ) الغمر، التنقيط، الفقاعات(.

  -  عمر النخلة وقوة منوها وطريقة زراعتها.

  -  قوام وتركيب الرتبة )رملية، طينية( وامل�صامية وعمق الرتبة.

  -  م�صافات الزراعة.

  -  الزراعات البينية اأو التحتية ونوعية املحا�صيل املزروعة.

  -  وجود طبقة كل�صيه اأو �صماء وارتفاع م�صتوى املاء الأر�صي.

كفاءة �لنخيل في  ��ستخد�م �ملياه
في   قدر  التمر  نخلة  في  ال�صوئي  للبناء  معدل  اأعلى  اإن  الف�صيولوجية  الدرا�صات  احد  ا�صارت 

نخلة التمر قدر في اجلزائر هو 3.4 مغ من ثاين اوك�صيد الكربون في ال�صاعة لكل �صم مربع 
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)2.27 ميكرو جزيئي من ثاين اوك�صيد الكربون. م-2. ثانية-2( وفي الدرا�صة التي مت اجراءها 

على �صنفين من نخيل التمر)�صكري، ع�صيلة( قام بها الوهيبي،)2008( اىل حدوث تغريات 

ن�صبية في كفاءة ا�صتخدام املياه ح�صب ال�صنف وعمر الورقة حيث مت ح�صاب كمية ثاين اوك�صيد 

الكربون املثبت مغ/غ ماء مفقود من الورقة وكانت النتائج كما يلي :

�صنف ع�صيلة�صنف ال�صكريعمر الورقة

0.690.92م�صنة)قدمية(
1.100.96متو�صطة العمر
0.961.09فتية)حديثة(

ال�صكري  �صنف  املياه من  ا�صتخدام  كفاءة  اكرث  الع�صيلة  �صنف  ان  اعاله  ويظهر من اجلدول 

،وعند ح�صاب اقل جهد للماء كان في ال�صاعة الثانية ظهرا ل�صنف ال�صكري وفي ال�صاعة الرابعة  

بعد الظهر ل�صنف ع�صيلة وكان ارتفاع اجلهد في كال ال�صنفين في ال�صاعة الثالثة بعد الظهر 

ويعتقد ان ذلك مرتبط بفتحة الثغر واظهرت الدرا�صة وجود فروقات بني ال�صنفين في معدل 

النتح وذلك ح�صب عمر الورقة والزمن و�صطح الورقة وتبني ان �صنف الع�صيلة ذو تو�صيلة ثغريه 

stomata conductance اكرب من �صنف ال�صكري وتراوحت القيم بني )207  و254 وما بني 

157و186(مغ ماء - 2 ثانية - 2 لكال ال�صنفين على التوايل. ومتيز �صنف ع�صيلة بزيادة معدل 

البناء ال�صوئي بن�صبة 13 %  عن �صنف ال�صكري في قمة تثبيت ثاين اوك�صيد الكربون.

كميات �ملياه �لالزمة لنخلة �لتمر 
اإن كمية املياه التي حتتاجها ال�صجرة تختلف ح�صب ال�صهر واملو�صم ونوع الرتبة، حيث لوحظ اأن 

النخلة حتتاج اإىل )9.5( �صم/ماء في �صهر كانون الثاين/ يناير، بينما تكون الكمية)33.75( 

�صم/ماء في �صهر حزيران/ يونيو، ويف�صل اأن تروى الأ�صجار مرة كل اأ�صبوعني �صيفًا في الرتب 

الرملية، بينما يجب اإطالة الفرتة والكمية في الرتب الثقيلة )Pillsbury ،1937(.  واأجريت 

حتتاجها،  التي  الري  مياه  وكمية  التمر،  لنخلة  املائي  املقنن  لتحديد  الدرا�صات  من  العديد 

وال�صهور احلرجة للري في مناطق زراعة واإنتاج التمور املختلفة، حيث اختلفت هذه الدرا�صات 

في حتديد كمية املياه الالزمة لري اأ�صجار النخيل  حيث اأ�صار ح�صني،)1986( اإىل اأن كمية 

لري هكتار واحد من النخيل �صنويا بلغت 17490مرتمكعب والكمية   Reme املياه التي قدرها

الالزمة لري نخلة واحدة هي 138مرتمكعب �صنويا في منطقة وادي ريغ باجلزائر بينما بلغت 

و125مرت  للهكتار  15000مرتمكعب  ذيبان  منطقة  Wertheimerفي  تقديرات  ح�صب  الكمية 
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مكعب للنخلة الواحدة �صنويا.

قــدرت  �صنويا  ــواحــدة  ال النخلة  لــري  الــالزمــة  املــيــاه  كمية  اأن  البكر،)1972(اىل  ــار  واأ�ــص

ب171مرتمكعب في العراق و274مرتمكعب في وادي الأردن و189مرتمكعب في فل�صطني.

وقدر �صبانة وال�صريقي،)2000( كميات املياه الالزمة لري اأ�صجار النخيل ح�صب اأعمارها في 

دولة الإمارات العربية املتحدة كما يلي:

كمية املياه)م3/نخلة/�صنة(العمر)�صنة(

341.3�صنوات

565.8�صنوات

7102�صنوات

 
Hussein and Husseinو)1982(، اإىل اأن النخيل املقاوم للجفاف في منطقة اأ�صوان  واأ�صار 

يحتاج اإىل 12 ريه �صنويًا، على اأن تبلغ الفرتة الفا�صلة بني ريه واأخرى 4 اأ�صابيع وبواقع 300 

اإىل تعمق جذوره في الرتبة  النخيل للجفاف وامللوحة يعود  واأن حتمل  م3/ فدان في كل ريه، 

وكفاءتها في عملية امت�صا�س املاء والغذاء من اأعماق الرتبة املختلفة.

الو�صطى من  التمر في املنطقة  اأن نخلة  اإىل  Abou - khaled etalو)1982(،   بينما ذكر  

العراق حتتاج اإىل 10 ريات �صنويًا، موزعة على �صهور ال�صنة، فهي حتتاج اإىل ])ريه واحدة( في 

�صهور: اأيار/ مايو، واأيلول/ �صبتمرب ، وت�صرين الأول/ اأكتوبر. و)ريتان( في �صهور: حزيران/ 

يونيو، ومتوز/ يوليو، واآب/ اأغ�صط�س.  و)ريه واحدة( توزع على �صهور: ت�صرين الثاين/ نوفمرب، 

وني�صان/  مار�س،  واآذار/  فرباير،  و�صباط/  يناير،  الثاين/  وكانون  دي�صمرب،  الأول/  وكانون 

اأبريل [.

وفي درا�صة على النخيل البالغ �صنف دقلة نور، ا�صتعملت طرائق ري متلفة بالتنقيط وبالر�س، 

وكانت النتائج ت�صري اإىل اأن ا�صتعمال الري بالتنقيط اأف�صل من الري بالر�س، واأن الحتياجات 

ال�صنوية للنخلة الواحدة يرتاوح ما بني 150 – 200 م3 با�صتعمال 12 منقطًا، وتراوح حا�صل 

النخلة الواحدة من 135 – 145 كغ مقارنة بالري بالر�س حيث بلغ احلا�صل 109كغ، واأمكن 

بهذه الطريقة ا�صتعمال مياه ري حتتوي على ppm 2000 – 1000 من الأمالح.

واأكدت الدرا�صات التي قامت بها وزارة الزراعة في اململكة العربية ال�صعودية با�صتعمال طرائق 
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الري بالغمر والر�س والتنقيط في عدة مناطق، اأن الري بالتنقيط كان اأف�صل الطرائق من حيث 

تقليل كمية املياه امل�صتعملة.

وقامت وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية في دولة الإمارات العربية املتحدة، باإجراء جتربة ملدة 

7 �صنوات في حمطة البحوث الزراعية في احلمرانية، وذلك لتحديد املقننات املائية )الكميات 

اأن�صب  اإىل  الو�صول  املختلفة، وقد مت  النخيل في مراحل منوها  اأ�صجار  املياه( لري  املثلى من 

من  ابتداًء  النخيل  �صجرة  منو  ملراحل  ال�صنة  �صهور  خالل  املكعب(  )باملرت  الري  مياه  كميات 

زراعتها وحتى بداية الإنتاج القت�صادي. وتقدر الكميات الإجمالية ال�صنوية ملياه الري الالزمة 

لأ�صجار النخيل خالل مراحل منوها من 1 – 7  �صنوات  حتت ظروف دولة الإمارات العربية 

املتحدة مبا يلي: 26.4 – 33.0 – 41.3 – 51.8 – 65.1 – 81.6 – 102.0 م3 / لل�صجرة 

لل�صنوات الأوىل حتى ال�صابعة على التوايل .  

وميكن الإ�صارة اإىل اأن ال�صتهالك الفعلي للنخيل من املاء هو 50 – 80 م3 / نخلة �صنويًا عند 

ا�صتخدام الري بالتنقيط اأما في حالة الري بالغمر فاإن متو�صط ال�صتهالك هو 100 – 150 

م3/نخلة �صنويًا.

ولكن العديد من املزارعني ي�صيفون كميات من مياه الري خم�صة اأ�صعاف ال�صتهالك الفعلي. 

ت�صاوي  والتي  للرتبة  التخزينية  ال�صعة  على  تعتمد  الواحدة  الرية  في  امل�صافة  املياه  كمية  اإن 

150 مم/ مرت عمق، ومبا اأن النخيل يح�صل على ن�صبة كبرية من املاء من خالل تعمق جذوره 

وباخل�صو�س على عمق 1.5 مرت. فاإن عمق املاء الكلي الذي ميكن اإ�صافته في الرية الواحدة 

يكون )150 مم * 1.5 م( = 225 مم.

اإن عدم توافر مياه الري الكافية للنخلة يوؤدي اإىل :

 1. بطء عملية النمو، و�صعف الأ�صجار، وجفاف ن�صبة عالية من الأوراق )ال�صعف(.

 2. تاأخر عملية التزهري، وت�صاعد على ظهور املعاومة )تبادل احلمل(.

 3. ت�صاقط الثمار وتدين نوعيتها و�صغر حجمها.

وال�صيول(، ف�صجرة  املياه)الرطوبة والأمطار  اإجهاد زيادة  اإىل  التمر  تتعر�س نخلة  اأن  وميكن 

النخيل   �صجرة الفاكهة ال�صحراوية، ولكنها تتطلب جوًا خاليًا من الأمطار ابتداًء من مو�صم 

التلقيح وانتهاًء مبو�صم اجلني للح�صول على ثمار ذات �صفات جيدة. 

الأمطار توؤثر على ال�صجرة وت�صبب اأ�صرارًا �صديدة عند �صقوطها في وقت التلقيح، فقد ت�صبب 

الثمار  توؤثر على  كما  اللقاح،  اأنبوب  وانفجار  الأنثوية  الأزهار  ميا�صم  اللقاح عن  اإزالة حبوب 
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اإذا �صقطت قبل الن�صج والثمار على ال�صجرة، وتكون الأ�صرار اأ�صد اإذا اأعقبتها رطوبة عالية، 

ويكون ال�صرر اأقل اإذا كانت الثمار في دور الكمري ودور الب�صر )اخلالل(، وقد تكون الأمطار 

في  للثمار  حتدث  قد  الأ�صرار  بع�س  هناك  اأن  اإل  والــرتاب.  الرمل  ذرات  من  لغ�صلها  مفيدة 

طور الرطب والتمر مثل الت�صطيب )Checking( وا�صوداد الذنب )Black nose( وتعفن الثمار 

)Rotting( وت�صقق الثمار)Splitting(، وتختلف اأ�صناف التمور التجارية في حتملها لأ�صرار 

املطر باختالف ال�صنف، وقد ق�صمت ح�صب حتملها لأ�صرار املطر اإىل ثالث جماميع هي:

واخل�صراوي،  والثوري،  واخل�صتاوي،   ، الديري   : وهي  لالأمطار  حتماًل  الأكــرث  الأ�صناف   .1  

واحلالوي، واخل�صاب، وال�صاير، وفر�س.

 2. الأ�صناف متو�صطة املقاومة لأ�صرار املطر وهي: الزهدي، واخلال�س، والربحي، والهاليل، 

ونغال، و�صي�صي.

 3. الأ�صناف احل�صا�صة للمطر وهي: دقلة نور، ويتيما، واحلياين، والغر�س، وج�س ربيع، وخنيزي.

وت�صرين  �صبتمرب،  واأيلول/  اأغ�صط�س،  اآب/  �صهور  �صقط في  اإذا  للثمار  اأ�صرارًا  املطر  وي�صبب 

الأول/ اأكتوبر. في ن�صف الكرة ال�صمايل ، وكانون الثاين/ يناير، و�صباط/ فرباير ، واآذار/ 

مار�س في ن�صف الكرة اجلنوبي ، وعليه ق�صم مو�صم اإنتاج التمور اإىل اأربعة اأق�صام: 

• مو�صم جيد، اإذا كان معدل �صقوط الأمطار اأقل من 50 مم في كل �صهر من ال�صهور الثالثة.

50 مم / في �صهر واحد من ال�صهور  • مو�صم مقبول اإذا كان معدل �صقوط الأمطار اأكرث من 

الثالثة.

• مو�صم غري جيد اإذا كان معدل �صقوط الأمطار اأكرث من 50 ملم في كل �صهر واحد من ال�صهور 

الثالثة . 

• مو�صم �صيء اإذا كان معدل �صقوط الأمطار اأكرث من50 ملم في كل �صهر من ال�صهور الثالثة 

ال�صابقة الذكر. 

مر�س  ا�صتفحال  التلقيح  قبل  بالدفء  امل�صحوبة  العالية  والرطوبة  الربيعية  املطر  زخات  ت�صبب 

خيا�س الطلع )مر�س اخلامج( كما في منطقة الب�صرة في العراق، وفي املناطق التي تكون الرطوبة 

فيها عالية مثل البحرين وراأ�س اخليمة والدمام ينت�صر الفطر امل�صمى Graphiola ، وينعدم عنكبوت 

الغبار، وبالعك�س كما في منطقة العني حيث يقل الكرافيول ، وينت�صر عنكبوت الغبار ، وفي املناطق 

الرطبة يكون التمر الناجت في الغالب لني. اأما في املناطق اجلافة يكون التمر النا�صج ياب�س جاف 

القوام.كما ان ارتفاع درجة احلرارة م�صحوبا بزيادة الرطوبة يوؤدي اإىل حدوث ظاهرة انف�صال  

ق�صرة الثمرة عن اللحم في �صنف اخلال�س مما ي�صبب تلف الثمار وانخفا�س قيمتها الت�صويقية.
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اإن اأ�صرار الأمطار على الثمار ميكن حتديدها مبا يلي:

مرحلة  اآخر  الأمطار  �صقوط  عند  يحدث  وهذا   ،)Splitting( وحلمها  الثمرة  جلد  ت�صقق   .1  

اخلالل.

 2. تبقع الثمار )Fruit spots( ب�صبب الإ�صابة بالفطريات التي ت�صجعها الرطوبة العالية، حيث 

تالحظ البقع البنية وتعفن قاعدة التمرة عند منطقة ات�صالها بالقمع، وهذه حتدث بنهاية 

مرحلة اخلالل.

مرحلتي  في  حتدث  وهذه  الثمار،  في   )Souring( والتحم�س   )Fermentation( التخمر   .3  

في  خا�س  وب�صكل  اخلليك  وحام�س  كحول  اإىل  ال�صكريات  تتحول  حيث  والتمر  الرطب 

الأ�صناف الطرية.

اأو الو�صم )Checking(، والت�صطيب هو عبارة عن خطوط ترابية رفيعة طولية  4. الت�صطيب   

وعر�صية تظهر على ب�صرة ثمار نخيل التمر نتيجة لت�صقق الق�صرة، وقد ت�صبب ت�صلب الق�صرة 

وجفاف منطقة اللحم التي تليها مما يوؤدي اإىل خ�صارة اقت�صادية كبرية. وت�صتفحل ظاهرة 

الأخ�صر(،  اللون   ( الكمرى  مرحلة  في  اجلو  في  الن�صبية  الرطوبة  ارتفاع  عند  الت�صطيب 

التوازن  لختالل  الظاهرة  هذه  حدوث  �صبب  يرجع  وقد  )الب�صر(،  اخلالل  مرحلة  وبداية 

املائي للثمار، حيث درجة احلرارة مالئمة لمت�صا�س املاء، ورطوبة الرتبة متوفرة، والتبخر 

 )Water potential( اأو قليل نتيجة للرطوبة اجلوية العالية، واجلهد املائي للثمار معدوم 

اإىل  املاء  ينتج عنه حركة  الثمرة مما  �صويق  املائي في  منخف�س )�صالب( مقارنة باجلهد 

داخل الثمار وانتفاخها، مما ي�صبب ت�صققات لق�صرة الثمار. لذا ين�صح في املناطق الرطبة 

بالزراعة املتباعدة، وتقليم الأ�صجار كثيفة ال�صعف لفتح و�صط النخلة، وخف العذوق، وو�صع 

حلقة حديدية في مركز العذوق الكبرية لل�صماح للهواء بتخللها للحد من هذه الظاهرة.

 5. ا�صوداد الذنب Black nose   ا�صوداد ذنب اأو طرف الثمرة و يحدث عند التحول من مرحلة 

الكمري اإىل مرحلة الب�صر )اخلالل(، وهي ظاهرة ف�صيولوجية غري مر�صية �صببها ارتفاع 

الرطوبة الن�صبية في اجلو، وتراكم الندى في ال�صباح الباكر على الثمار، وقد ي�صل الفقد 

ال�صنوي في احلا�صل ما بني 5 – 50 %  ، وميكن تقليل ن�صبة الإ�صابة بهذه العاهة بتهوية 

العذوق، وجتنب زراعة الأ�صناف احل�صا�صة لهذه الظاهرة في املناطق الرطبة مثل دقلة نور 

واحلياين.
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��سر�ر �خرى  لالإجهاد �ملائي
  اأن زيادة الرطوبة  ب�صبب الري الرذاذي او بالنا فورات غري املنتظمة وزيادة ت�صرب  قواعد 

الهوائية  ن�صوء اجلذور  ي�صاعد على  اإىل تعر�صها لالإجهاد مما  يوؤدي  باملاء  الأوراق )الكرب( 

على جذع النخلة، حيث اأن �صاق نخيل التمر له القدرة على تكوين اجلذور عند ترطيبه باملاء 

املاء  ومالم�صة  بالر�س  الــري  عند  اأو  الرطوبة،  املرتفعة  املناطق  في  النخيل  زراعــة  عند  اأو 

جلذع النخلة، وهذه اجلذور الهوائية تدفع بقايا الكرب اإىل اخلارج، ثم بعد ذلك متوت لعدم 

مالم�صتها لالأر�س، ثم تتكون جمموعة اأخرى، وهكذا، وهذه ت�صبب �صعف قاعدة ال�صجرة مما 

قد ي�صرع من �صقوطها نتيجة لهبوب الرياح القوية، لذا يف�صل اإزالة اجلذور الهوائية ب�صكني حاد 

كلما ظهرت ودفن اجلزء الأ�صفل من ال�صاق بالرتاب ، وترطيبه لت�صجيع تكوين اجلذور واإ�صناد 

ال�صاق للحيلولة دون �صقوطها.

كما ان ف�صائل النخيل املزروعة حديثا في احلقل امل�صتدمي تذبل وجتف وقد متوت اإذا تعر�صت 

لالإجهاد املائي ب�صبب عدم التوازن بني كمية املياه املفقودة واملمت�صة اإ�صافة اإىل هبوب الرياح 

ال�صاخنة وعدم توفر احلماية الكافية للف�صائل.

 ان نق�س التهوية في الرتبة توؤدي اىل الختناق وانخفا�س قدرة النبات على امت�صا�س املاء 

وفقدان التوازن املائي بني عملية المت�صا�س التي تقوم بها اجلذور وعملية النتح التي تقوم بها 

الوراق وهناك عدة عوامل توؤثر على ن�صبة ال�صرر الذي ت�صببه التهوية غري الكافية للجذور في 

الرتبة ومنها )نوع النبات ،نوع الرتبة ،درجة احلرارة ، فرتة انغمار اجلذور باملاء ،نوع الحياء 

الدقيقة في الرتبة(.  وهناك مالحظات عن  النخيل الذي بقيت جذوعه نامية في م�صتنقعات 

البنجاب في الهند مغمور باملياه ملدة �صتة �صنوات دون ان متوت ، وكذلك لوحظ ا�صتمرار النخيل 

بالإنتاج رغم ان جذوعه مغمورة باملاء لع�صرات ال�صنوات على �صفاف نهر الفرات في العراق 

وكذلك احلال في م�صر على �صفاف النيل ا�صتمر النخيل ناميا لع�صرات ال�صنني مغمورا باملاء 

لرتفاع 5 - 10قدم  دو ان يتاأثر بينما الف�صائل التي غمرت قممها النامية باملاء ماتت جميعها.

  Salinity Stress 3 - �لإجهاد �مللحي
امللوحة هي زيادة تراكيز الأمالح في منطقة جذور النبات وت�صل هذه الرتاكيز  اإىل احلد الذي 

يوؤثر على منو النبات والتاأثري على الإنتاجية وح�صول نق�س في املح�صول وتكون الأعرا�س على 
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الأوراق  م�صابهة   لعرا�س اجلفاف وقلة الري مثل جفاف الأوراق او ظهور اللون الداكن او 

الأخ�صر املزرق عليها ويزداد تركيز الأمالح في العمق نتيجة امت�صا�س النبات للمياه وتركز 

املتعاقبة  الري  وتغ�صل  عملية  اجلــذور  املياه    حول  املتبقية من  القليلة  الكمية  في   الأمــالح 

الأمالح اىل اأماكن اأعمق من اجلذور وتظل تتجمع الأمالح ما مل يحدث الغ�صيل لها وللح�صول 

على حم�صول جيد يجب احلفاظ على وجود املياه املتاحة للنبات بدرجة كافية وكذلك الغ�صيل 

لالأمالح املتجمعة في منطقة منو اجلذور قبل ان يزيد تركيزها عن قدرة النبات على حتملها   

ويوؤدى ارتفاع من�صوب املاء الأر�صي الذي يعترب م�صدرا اإ�صافيا لالأمالح نتيجة  حلركته لالأعلى 

وو�صوله ملنطقة منو اجلذور وذلك لزيادة حمتواه من الأمالح الذائبه  فيه  اىل زيادة  ملوحة  

الرتبة واجلفاف في نق�س املاء املتاح للنبات وبالتايل نق�س املح�صول وحتدث اأعرا�س كثرية 

على النبات نتيجة لزيادة امللوحة في الأر�س مثل احرتاق الأوراق وتبقعها وتقزم النبات وزيادة 

ال�صرر مع زيادة مدة تعر�صه للملوحة وتتفاوت النباتات فيما بينها فى درجة حتملها لالأمالح 

وذلك لأ�صباب ف�صيولوجية خا�صة بالنبات اإن ملوحة الرتبة هي اإحدى م�صكالت الأرا�صي املروية 

وال�صحراوية والقاحلة، فم�صاحات كثرية من الأرا�صي حتولت اإىل اأرا�صي غري منتجة ب�صبب 

تراكم الأمالح فيها وامللوحة ب�صكٍل عام هي توافر عدد كبري من املركبات الكيميائية في الرتبة 

لبع�س الأمالح    املعدنية مثل كلوريدات اأو كربيتات الكال�صيوم، اأو املغني�صيوم، اأو ال�صوديوم 

وبالتايل ت�صمى تربة ملحية.    وعند توافر اأمالح قلوية من كربونات العنا�صر الثالثة ال�صابقة 

الذكر خا�صة        عن�صر ال�صوديوم  ت�صمى تربة قلوية. وميكن التفريق بني هذين النوعني من 

والن�صبة  الهدروجيني  والرقم   Electrical Conductivity الكهربائية  التو�صيلة  بقيا�س  الرتب 

النبات،  على  التـــــربة  في  الأمالح  لرتاكم  تاأثريان  وهناك  للتبادل  القابل   لل�صوديوم  املئوية 

هما تاأثري الأمالح )Salinity(، وتاأثري القلويات )Alkali(. فو�صـــــــول امللـــــوحة اإىل تـــــركــــــيز 

النبات  يعني دخــــــــول  بار،   4 ا�صـــــموزي )Osmotic pressure( مقداره  يعــــــــــادل �صــــــغط 

املعروفة  النباتات  منو  من  يقلل  وهذا   ،)permanent wilting( الدائم  الذبــــول  مرحـــــلة 

بتحملها العايل للملوحة كالرب�صيم والقطن والبنجر ال�صكري ونخيل التمر والرتبة املاحلة هي 

الرتبة املحتوية على اأمالح كلوريد ال�صوديوم والكال�صيوم وكربيتات ال�صوديوم بن�صب  عالية، 

الرتبة  اأما  Phو =8.5  ودرجة حمو�صتها   ،%  15 فيها  للتبادل  القابل  ال�صوديوم  اأيون  ون�صبة 

 )Ph( القلوية، فتكون ن�صبة اأيون ال�صوديوم القابل للتبادل اأكرث من 15 % ، ودرجة حمو�صتها

اأعلى من 8.5 ) مطر، 1991(.
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 2. ارتفاع م�صتوى املاء الأر�صي الناجت عن غياب الت�صريف اجليد بعد عملية الري. 

 3. تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية خا�صة في الأرا�صي املحاذية للمناطق ال�صاحلية. 

 4. الأمالح الذائبة امل�صافة من خالل مياه الري والت�صميد. 

  �لعو�مل �ملحددة ل�سالحية مياه �لري للزر�عة 

  1( كمية الأمالح الذائبة ون�صب تراكيزها حيث تتحرك معظم الأمالح الذائبة مع مياه الري 

فت�صرب اإىل اأ�صفل الرتبة اأو تبقى على ال�صطح الرتبة م�صبب بذلك خطرة على النبات من 

حيث النمو والإنتاج. 

 2( ن�صبه تراكيز العنا�صر ال�صارة في مياه الري ومن اأهمها ال�صوديوم والكلوريد والبورون.

وفيما يلي تاأثري هذه �لعنا�سر �ل�سارة على �لنبات 
�ل�سوديوم: 

ن�صبة ال�صوديوم  النباتات احل�صــــــا�صة وتظهر فيها حـــــــــرق والأوراق وعنــــــــدما ت�صل  تتاأثر 

بني 0.25 % - 0.50 %  )على اأ�صا�س الوزن(. 

�لكلوريد 
يتحرك هذا العن�صر ب�صهول مع حملول الرتبة وي�صتهلكه النبات من خالل النتح حيث يتجمع 

الكلوريد في الأوراق. وتتحمل معظم اأ�صجار الفاكهة ن�صب الرتاكيز التي ترتاوح بني 6 – 10 

)ملغ / لرت( اإل اأن ال�صرر يظهر على الأوراق عند الرتاكيز التي ترتاوح بني 0.6 – 1.0 %  . 

�لبورون 
ي�صل تركيز اإىل حوايل 15 )ملغ / لرت( في املياه العالية امللوحة. 

احلد الأعلى لرتكيز البورون امل�صموح به لنمو النبات يرتاوح بني 2 – 4 )ملغ/لرت(. 

تقدير �مللوحة 
املو�صلية  لقيا�س  قيا�ٍس ما  اعتماد وحدة  اإجماع   دويل على  1960 مل يكن هنالك  العام  قبل 
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تدعى          قيا�س  وحــدة  ي�صـــــتخدمون  املخت�صني  وكــان   Electrical conductivity الكهربائية 

قيا�س  حــدة  وو   ) مرت  ال�صنتي   / مو  )ميلي   )mmho/cm(وmillimho per centimeter

كما  الأوم  و  معكو�صة   )  ohm اأوم   ( كلمة  عن  عبارة  هي   )  mho مو   ( الكهربائية  املو�صلية 

 ،electrical resistance نعلم هو وحدة قيا�س كهربائية ت�صتخدم في قيا�س املقاومة الكهربائية

لكن وحدة قيا�س املو�صلية الكهربائية هذه ت�صتخدم اليوم على نحٍو �صيٍق جدًا وذلك اأنه منذ 

العام 1960 مت اعتماد وحدة قيا�س جديدة وهي ) ال�صيمن�س Siemens ( ونعرب بال�صيمن�س عن 

 ds/m.    مقدار املو�صلية الكهربائية و يعترب الدي�صي �صيمن�س اأ�صهر وحدات قيا�س املو�صلية

و  ما  و�صٍط  في  الأمــالح  تركيز  م�صتوى  بني  العالقة  ماهي  والآن   Deci Siemens per meter

بني وحدة القيا�س هذه و اأعني بها) ال�صيمن�س(، هذا ال�صوؤال ينقلنا اإىل احلديث عن وحدات 

قيا�س تراكيز الأمالح في ال�صوائل ، اأو ما يدعى TDS اأي ) جمموع املركبات ال�صلبة الذائبة 

حيث ي�صمل هذا املفهوم وحدات قيا�ٍس مثل ال ppm اأي جزء في   Total Dissolved Solids )

 ppt و نعني بها عدد جزيئات امللح الذائبة في مليون جزٍء من املاء ال part per million املليون

اأي جزء في الألف part per thousand  ونعني بها عدد جزيئات امللح الذائبة في الف جزٍء 

اأن ال�صيمن�س هو وحدة  ppt هو  من املاء ، والختالف بني ال�صيمن�س وبني وحدات قيا�س مثل 

قيا�ٍس كهربائية ) فيزيائية( اأما ppt و ppm فهي وحدات قيا�ٍس كيميائية، لكن هنالك عالقٌة 

حقيقية بني وحدات القيا�س هذه فكلما ازداد مقدار اإحداهما ازداد مقدار الأخرى حتمًا على 

اعتبار ان اإحداهما متثل مقدار املو�صلية الكهربائية و الثانية متثل ن�صبة الأمالح الذائبة، اإذًا 

ماهي العالقة بينهما ؟ اإن كل ds/m 1 ي�صــــــــــاوي ما بني ppm 500 و ppm 800 وذلك تبعًا 

لنوعية الأمالح الذائبة و �صنتحدث ل حقًا ب�صيٍء من التف�صيل عن كيفية التحويل بني وحدات 

القيا�س هذه لكن هنالك عامل ل بد من ذكره هنا وهو اأن املو�صلية الكهربائية تزداد بازدياد 

درجة حرارة الو�صط ) وفق حدوٍد معينة( لذلك فاإننا اإذا قمنا بتحليل مياه بئٍر اأو نبع ماء ما 

في ف�صل ال�صتاء بق�صد حتديد درجة ملوحته فاإننا �صنح�صل على قيم تختلف عن القيم التي 

القيا�س  هيئات  فاإن  لذلك   ، ال�صيف  ف�صل  في  ذاتها  العينة  بتحليل  قمنا  لو  عليها  �صنح�صل 

الدولية قد اأخذت هذه الظاهرة بعني العتبار و اتفقت على اعتماد درجة حرارة قيا�صية عند 

ds/ حتليل العينات و هي 25 درجة مئوية ، مبعنى اأن املو�صلية الكهربائية لعينة مياه مثال هي

تكون درجة احلرارة  ds/m3 عندما  املياه هي  لتلك  الكهربائية  املو�صلية  باأن  يعني  m3 فهذا 

25 درجة مئوية لذلك فاإن اأجهزة قيا�س املو�صلية الكهربائية احلديثة تقوم ب�صكٍل تلقائي عند 

بافرتا�س  العينة  تلك  حرارة  درجة  كانت  مهما  ما  مياٍه  عينة  في  الكهربائية  املو�صلية  قيا�س 
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احل�صابية  العمليات  باإجراء  تقوم  و  مئوية   25 حــرارة  درجة  في  مت  قد  العينة  هذه  حتليل  اأن 

الالزمة، لكن اخلرباء ين�صحون باأن نقوم فعليًا بتعديل درجة حرارة العينة التي نريد حتليلها 

بقيا�س  نقوم  اأن  قبل  مئوية  25 درجة  الفعلية  ت�صبح حرارتها  لكي  بتربيدها(  اأو  )بت�صخينها 

اأجهزة  تقنية  كانت  مهما  الوقوع  املمكنة  الأخطاء  لوقوع  جتنبًا  وذلك  الكهربائية  مو�صليتها 

الكهربائية  املو�صلية  قيا�س  دقة  يوؤثر على  اآخر  وثمة عامٌل  عالية.  الكهربائية  املو�صلية  قيا�س 

فمو�صــــــلية  �صـــــــــــواًء،  لي�صــــــــت  الكهـــــربــــــــائي  للتيـــــــار  املختلفة  الأمالح  مو�صلية  اأن  هو  و 

�صــــــــعف  تبلغ  الكهـــــــــربائي  للتيار   Ammonium sulphate الأمــــــــونيــــــــوم  كبـــــــريتـــــــات 

اأن مو�صلية كربيتات املغني�صيوم تبلغ ثلث  calcium nitrate كما  مو�صــــــلية نرتات الكال�صيوم 

مو�صلية كربيتات الأمونيوم و لو كان القيا�س الدقيق ممكنًا في املخابر عندما نذوب اأمالحًا 

هو   ملوثة   نهر  مياٍه  عينة  ملو�صلية  الدقيق  القيا�س  فاإن   ، مقطر  ماٍء  في  ال�صوائب  من  خاليًة 

اأمٌر �صديد ال�صعوبة .وميكننا عند معرفة قيمة املو�صلية الكهربائية لعينٍة ما اأن نعرف مقدار 

الأمالح املنحلة في تلك العينة و لو ب�صكٍل تقريبي )ب�صبب تباين مو�صلية الأمالح املختلفة( كما 

اأن باإمكاننا معرفة قيمة املو�صلية الكهربائية لعينٍة ما من خالل معرفة ن�صبة الأمالح املنحلة 

في هذه العينة وذلك وفق معادلة ب�صــــيطة تعتمد على عامل حتويل conversion factor ميثل 

العالقة بني وحدة قيا�س املو�صلية الكهربائية و بني مقدار الأمالح املنحلة ، و عامل التحويل 

هذا ل ميثل رقمًا ثابتا حيث يرتاوح مقدار عامل التحويل هذا بني 500 و 1000 وهذا الأمر يعود 

كذلك اإىل تباين مو�صلية الأمالح املختلفة للتيار الكهربائي، وفي ولية فلوريدا الأمريكية مثاًل 

يعتمد عامل حتويل مقداره 700 ، وكما نعلم فاإن تركيز الأمالح في عينٍة معينة يح�صب كالآتي 

:عامل التحويل ) 700 مثاًل ( × املو�صلية الكهربائية )�صيمن�س( = تركيز الأمالح في العينة 

فاإذا اأردنا معرفة تركيز الأمالح في عينة ماأخوذة من بئر في ولية فلوريدا و كانت املو�صلية 

الكهربائية لتلك العينة ت�صاوي 3ds/m فاإننا نح�صب تركيز الأمالح كالتايل :

) 3ds/m عامل التحويل ) 700 ( × املو�صلية الكهربائية للعينة ) وهي هنا

ppm 2100 = 3 × 700 هي ن�صبة الأمالح املنحلة في هذه العينة ) ب�صكٍل تقريبي(

و الآن اإذا عرفنا مقدار الأمالح املنحلة في عينة ما فكيف نحدد مو�صليتها الكهربائية ؟

لنفرت�س اأن مقدار الأمالح في عينة ما ي�صاوي 3000ppm و كان عامل التحويل ي�صاوي 500

وكما نعلم فاإن مقدار الأمالح املنحلة في عينة ما ت�صاوي معامل التحويل م�صروبًا في قيمة

املو�صلية الكهربائية ، وهذا يعني اأن قيمة املو�صلية الكهربائية ت�صاوي مقدار الأمالح املنحلة

مق�صومًا على عامل التحويل : 6ds/m = 500\3000 تقريبًا.
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 -  اإذا كانت املو�صلية الكهربائية لعينة ما ت�صاوي ECe=2ds/m و كان معامل التحويل 700

) ح�صب ولية فلوريدا( فما هي كمية الأمالح املنحلة في تلك العينة؟

ds/m  كمية الأمالح املنحلة = عامل التحويل ) 700 ( × قيمة املو�صلية الكهربائية

   700 * 2 = 144 جزء من امللح في كل مليون جزء من املاء .

لتلك  ووفقًا  الكهربائية  املو�صلية  بدرجة  التحويل  عامل  قيمة  تربط  العلمية  املراجع  وبع�س 

5ds/m املراجع فاإن قيمة عامل التحويل تكون ) 640 ( اإذا كانت املو�صلية الكهربائية اأقل من

5ds/m و تكون قيمة عامل التحويل ) 800 ( اإذا كانت املو�صلية الكهربائية اأعلى من

فاإذا كانت لدينا عينة مياه درجة مو�صليتها الكهربائية اأقل من 5ds/m و لنقل 2ds/m مثاًل

فاإننا نح�صب تركيز الأمالح في هذه العينة كالتايل :

ppm 1280 = )و× 640  ) وهي قيمة عامل التحويلds/m 2 املو�صلية الكهربائية

درجة  مياه  عينة  لدينا  كانت  اإذا  تقريبًاو  املاء  من  جزء  مليون  كل  في  امللح  من  جزء   1280

مو�صليتها الكهربائية اأعلى من 5ds/m و لنقل 6ds/m مثاًل فاإننا نح�صبها كالآتي :املو�صلية 

الكهربائية  ds/m6 × 800 ) قيمة عامل التحويل (= 4800  جزء من امللح في كل مليون جزء 

من املاء تقريبًا

معلومات عامة
ppm 500 اأي 500 جزء من امللح في كل  بحدود  الأمالح  من  مقدارًا  حتوي  ال�صرب  مياه   •
مليون جزء من املاء اأو ما يعادل 500 ميليغرام من الأمالح في كل كيلو غرام من املاء حيث 

اأن كل ppm 1 ي�صاوي 1 ميليغرام، اأي اأن امليليغرام الواحد يعادل جزء من املليون في كل كيلو 

غرام . )يفرت�س الكيميائيون اأن لرت املاء يعادل كيلو غرام واحد من املاء (

SARو )Adsorption Ratio The Sodium معدل  تدعى  قيا�س  بوحدة  ال�صوديوية  تقا�س   •
كثافة ال�صوديوم(

ds/m 0.01 بحدود  هي  املطر  ملياه  الكهربائية  املو�صلية   •
املو�صلية  عن  هنا  ورد  ما   )ds/m  50( بحدود  هي  البحار  ملياه  الكهربائية  املو�صلية   •
الكهربائية ملاء املطر و مياه ال�صرب و ماء البحر هي اأرقام تقريبية فلكل بحر و لكل حميط 

مو�صلية كهربائية تختلف اختالفًا �صديدًا عن مو�صلية بقية البحار و املحيطات كما اأن تركيز 

الأمالح في ماء ال�صرب و مياه الأمطار يتباين من منطقة لأخرى تباينًا �صديدًا 

ppt 1 ) جزء في الألف ( ي�صاوي غرام واحد g 1 من امللح ذائبًا في كيلو غرام من املاء.-  كل   •
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العنا�صر الكربى كالكال�صيوم و النرتوجني و ال�صوديوم توجد في الرتبة برتكيز ppt اأي عدة 

اأجزاء من هذه الأمالح في كل األف جزء من الرتبة 

مليون  كل  في  العنا�صر  اجزاء من هذه  اأي عدة    ppm برتكيز  توجد  ال�صغرى  العنا�صر   •
جزء من الرتبة ، وهذا يعني اأن تركيزاي عن�صر من العنا�صر الكربى هو اأكرث باآلف املرات 

من تركيز اأي عن�صٍر من العنا�صر ال�صغرى .)العنا�صر ال�صغرى هي كالنحا�س و الزنك و 

غريها (.

قيا�ض ملوحة مياه �لري 
 تاأخذ عينات دورية ملياه الري وحتلل في املخترب لقيا�س كمية الأمالح الذائبة في املياه ويعرب 

عنها باجلزء املليون اأو ملغرام / لرت )مبعنى ملغرام من الأمالح الذائبة في لرت واحد من املاء( 

.ولنفرت�س اأن ملوحة مياه الري بعد التحليل في املخترب ت�صري اإىل 10000 جزء في املليون فاأن 

ذلك يعني اأن 1 %  من وزن املاء م�صدره الأمالح الذائبة في مياه الري. 

وقد  املخترب  في  للرتبة وحتلل  عينات  اأي�صا  تاأخذ  الرتبة  في  الذائبة  الأمــالح  ر�صد  حالة  في 

اأدخلت حاليا تقنيات حديثة لر�صد حتركات الأمالح في قطاع الرتبة من خالل و�صع اأجهزة 

ر�صد في احلقل ت�صاعد في معرفة التغيريات في تراكيز الأمالح في الرتبة وذلك من خالل نقل 

البيانات/املعطيات اإىل مركز حتليل البيانات اأو املخترب. وتق�صم املياه من حيث احتوائها على 

امللوحة اإىل الأنواع الآتية:

كمية امللوحة)جزء باملليون(نوعية املياه

اقل من 1000مياه عذبة

1000 - 3000مياه قليلة امللوحة
3000 - 10000مياه متو�صطة امللوحة
10000 - 35000مياه �صديدة امللوحة

اكرث من 35000مياه البحر

مقاومة �لأمالح على م�ستوى �خللية �لنباتية 
اإن و�صول �صوارد ال�صوديوم اإىل اخلاليا احلار�صة مل�صام اأوراق النبات مينع عن�صر البوتا�صيوم 

اأو مغلًق ب�صكل دائم ، فاإذا  من تاأدية وظيفته في تنظيم عمل م�صام النبات و يبقيها مفتوحًة 

في  انهياٌر  ح�صل  و  التبخر  طريق  عن  �صوائله  النبات  فقد  دائم  ب�صكٍل  مفتوحًة  امل�صام  بقيت 
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التوازن املائي داخل النبات ، و اإذا اأغلقت هذه امل�صام ب�صكل دائم تعذر على النبات احل�صول 

على الغازات الالزمة لإمتام عمليتي التنف�س و الرتكيب ال�صوئي . اأي اأن عمل امل�صام يتعطل عند 

و�صول �صوارد ال�صوديوم اإىل �صايتوبالزم اخلاليا احلار�صة مل�صام الأوراق في النباتات التي ل 

حتتمل الأمالح و هذا يعني باأن اآلية عمل امل�صام في النباتات الكارهة لالأمالح تختلف عن اآلية 

عمل امل�صام في النباتات املتحملة لالأمالح ، حتى اأن بع�س الدرا�صات العلمية تقول باأن اخلاليا 

احلار�صة للم�صام في النباتات املتحملة لالأمالح ت�صتخدم �صوارد ال�صوديوم بدًل من البوتا�صيوم 

للقيام بعملها. و هكذا فاإن �صغط الأمالح يثبط منو اخللية النباتية و ذلك لأن اإغالق النبات 

للم�صام يقلل من كمية ثاين اأك�صيد الكربون الداخلة اإىل اخللية و الذي ي�صتخدمه النبات في 

عملية الرتكيب ال�صوئي، وكذلك فاإن الإجهاد امللحي يثبط انق�صام اخللية النباتية و يعود هذا 

الأمر اإىل مورٍث يدعى باملورث ICK1 وهذا املورث م�صوؤول عن منع اخللية من النق�صام عند 

النباتية  اخللية  تعر�س  عند  كذلك  ين�صط  املورثات  من  النمط  وهذا  ملحي  لإجهاد  تعر�صها 

لالإجهادات الأخرى كاجلفاف و الربودة وغالبًا فاإن مثل هذه املورثات ل تن�صط في الظروف 

الطبيعية . وكما ذكرنا �صابقًا فاإن هنالك عالقة وا�صحة في بع�س النباتات املتحملة لالأمالح 

ال�صوارد  م�صتوى  ازداد  فكلما  النباتات  لهذه  املائي  املحتوى  وبني  القلوية  ال�صوارد  م�صتوى  بني 

اأن�صجته  املائي داخل  املحتوى  زيادة  بعملية  يقوم  والنبات   ، املائي  املحتوى  ازداد  كلما  القلوية 

و خالياه حتى ي�صائل من �صمية هذه ال�صوارد. وكذلك فقد لوحظ اأن اأوراق النباتات املقاومة 

لالأمالح حتوي عددًا اأكرب من اجل�صيمات امليتاكوندرية mitochondria ، كما اأن اجل�صيمات 

لأن  ذلك  و  حجمًا  اأكرب  تكون  امللحي  لالإجهاد  تتعر�س  التي  النباتات  اأوراق  في  امليتاكوندرية 

تتخل�س من  الطاقة حتى  اإ�صافٍي من  اإىل قدٍر  امللحي حتتاج  تتعر�س لالإجهاد  التي  النباتات 

مقاومة  على  النبات  مقدرة  اإن  الرتبة.  من  املاء  امت�صا�س  ت�صتطيع  وحتى  الزائدة  الأمــالح 

الأمالح ل تعني املقدرة على التعامل مع �صوارد ال�صوديوم وح�صب ، بل تعني كذلك مقدرة هذا 

يتاأثر  للبوتا�صيوم  النبات  امت�صا�س  لأن  البوتا�صيوم  تخزين عن�صر  و  امت�صا�س  على  النبات 

كذلك  و   . العن�صرين  هذين  �صوارد  بني  ال�صديد  للت�صابه  نظرًا  ال�صوديوم  تركيز  زيادة  عند 

فاإن تعر�س النبات لالإجهاد امللحي و غريه من الظروف غري املالئمة يوؤدي اإىل زيادة حم�س 

الب�صي�صيك  حم�س  تركيز  وزيــادة  النباتية  اخللية  في   ABA اأو   Abscisic Acid الب�صي�صيك 

ترتبط بزيادة م�صتوى �صوارد البوتا�صيوم وهو الأمر الذي يوؤدي اإىل ازدياد مقدرة النبات على 

الـ  مورث  اأما  لالأمالح.  املقاومة  النباتات  على  يقت�صر  ما  غالبًا  الأمر  وهذا  الأمالح  مقاومة 

HKT1 فهو عبارٌة عن ناقل لعن�صر ال�صوديوم من الأجزاء الهوائية في النبات اإىل املجموع 
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اجلذري و بالعك�س . وكما نعلم جميعًا فاإن تركيز الأمالح في و�صطني �صائليني متما�صني يتجه 

اأن يح�صل تعادٌل في تركيز الأمالح  اإىل  اإىل الو�صط الأقل تركيزًا  من الو�صط الأكرث تركيزًا 

بني هذين الو�صطني و هكذا فاإن اأمالح الرتبة تقلل من مقدرة النبات على امت�صا�س املياه لأن 

القوانني الفيزيائية في مثل هذه احلالة تكون في �صالح انتقال املاء من داخل النبات اإىل و�صط 

النمو الذي يتميز برتكيٍز عاٍل من الأمالح ، لذلك فاإن النبات يتجه اإىل �صنع مركبات تعمل 

على تقليل م�صتوى التاأك�صد الناجت عن ازدياد معدل اجلذور احلرة Free radicals و التي يت�صبب 

م�صتوى الأمالح املرتفع في انت�صارها مع علمنا مبا ت�صببه هذه اجلذور احلرة من اأ�صرار للخلية 

احلية و كذلك فاإن النبات ينتج مركباٍت ت�صاعده على حفظ التوازن التنافذي ) ال�صموزي( 

ومـــــــــركبــــــــات   Amino Acids الأمينية  الحما�س  و  كال�صــــــكر  امللحي  الإجهاد  ظروف  في 

 Glycin Betain بيتني  الكالي�صني  مركب  املركبات  هذه  ومن   Sulphonium ال�صــــــلفونيـــــــوم 

الديهايد ديهايدروجينيز  بــــــاتني   BADH ن�صاط مركب  و  تركيز  ازدياد  و كذلك فقد لوحظ 

عدة اأ�صعاف في جذور البنجر ال�صكري و اأوراقه عند   Batain Aldehyde Dehydrogenase

تعر�س بنجر ال�صكر لإجهاٍد ملحي و يطلق بع�س املخت�صني على هذه املركبات ت�صمية منظمات 

بتجميع  تقوم  لالأمالح  املقاومة  النباتات  بع�س  فاإن  )ال�صموزي(.وكذلك  التنافذي  ال�صغط 

كمياٍت كبريٍة من مركب برولين انالوجز Proline Analogues وهذا املركب هو من منظمات 

على  للح�صول  البذور  معاجلة  في  اليوم  ي�صتخدم  وهو   osmoprotectants التنافذي  ال�صغط 

بادراٍت مقاومٍة لأمالح الرتبة.

وق�صمت الرتبة على ا�صا�س درجة ملوحتها معربا عنها بالتو�صيل الكهربائى ) ECe ( مل�صتخل�س 

العجينة امل�صبعة اىل الق�صام التية :

ECe فيها = اقل من2 قيمة  ويكون  بها  الزراعة  عند  للنبات  �صرر  اأي  حتدث  ل  تربة   •
 ECe فيها تاأثري للنباتات احل�صا�صة لالأمالح فقط ويكون تركيز يحدث  • تربة 

فيها = من 2 - 4 

فيها تاأثري على معظم النباتات يكون ECe فيها = من 4 - 8  يحدث  تربة   •
 ECe فيها �صوى النباتات املقاومة لالأمالح يكون قيمة ينمو  ل  •  تربة 

فيها =من 8 - 16 

 اما ملوحة مياه الري ويعرب عنها ECw وتكون مدى �صالحيتها كما يلي:

في مياه الري = اقل من ppm 450 اىل ppm 450 فانه ل  الكلية  الأمالح  تركيز  كان  •  اذا 
مانع من زراعة املحا�صيل احل�صا�صة مللوحة ماء الري مثل الربتقال - اخلوخ - الفا�صوليا - 
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الب�صلة العد�س - الفول ال�صوداين - الفاكهة املت�صاقطة الأوراق

اإذا كان تركيز الأمالح مباء الري = ppm 2000 فانه ل مانع من زراعة النباتات املتو�صطة   •
وال�صم�صم  والقمح  وال�صورجم  والب�صل  والرب�صيم  واخل�س  اجلــزر  مثل  للملوحة  التحمل 

والطماطم والفلفل والثوم ...الخ 

زراعــة  مانع من  ل  فانه   ppm  2000 من  اكــرث   = الــري  مبــاء  المــالح  تركيز  كــان  اذا   •
النباتات املتحملة للملوحة مثل ال�صعري والرب�صيم احلجازى والبنجر والقطن وعباد ال�صم�س 

واخلر�صوف والكرنب والهليون والبطيخ والكانول والباذجنان والثوم ومعظم النباتات الطبية 

والعطرية

�أثر ملوحة مياه �لري على �إنتاج �ملحا�سيل
تتاأثر املحا�صيل الزراعية من خ�صار و فواكهه بكميات الأمالح الذائبة في مياه الري حيث يوؤدي 

الرتفاع في تراكيز الأمالح الذائبة وخا�صة ال�صارة منها اإىل فقد في الإنتاج واجلدول   رقم 

47 يبني ن�صبة هذا الفقد عند ا�صتعمال مياه الري ذات امللوحة املختلفة ومدى حتملها لالأمالح 

الذائبة. 

اجلدول رقم47 .  ن�صبة الفقد في الإنتاج عند ا�صتعمال مياه ري ماحلة

املحا�صيل

ن�صبة الفقد في الإنتاج

التحمل الن�صبي 

للملوحة

25 % 10 % �صفر
)ds/m ( ) ملوحة مياه الري )دي�صي �صيمنز/م

حما�صيل الفاكهة

متحمل2.74.57.3النخيل

ح�صا�س01.50تفاح

متو �صط التحمل1.11.62.2برتقال

متو�صط التحمل1.21.62.2جريب فروت

متو�صط التحمل1.01.52.3ليمون

متو�صط التحمل1.01.72.7عنب

ح�صا�س1.11.31.8م�صم�س
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حما�صيل اخل�صر

ح�صا�س0.71.01.5فا�صوليا

متو�صط التحمل0.81.32.1فجل

متو�صط التحمل1.72.31.9طماطم

ح�صا�س0.71.12.1جزر

متو�صط التحمل0.91.42.5خ�س

متو�صط التحمل1.11.7بطاط

حما�صيل احلقل

متحمل4.04.95.6�صعري )غلف(

متحمل4.55.02.5ذرة رفيعة

متو�صط التحمل1.11.73.6ذرة �صاميه

متو�صط التحمل1.32.26.35بر�صيم

متحمل2.76.35علف الرود�س

وتختلف اأ�صجار الفاكهة في حتملها للملوحة، وق�صمت ح�صب ذلك اإىل ثالث جماميع.

اأ�صجار ح�صا�صة للملوحة 

)2 - 4( ملي موز/�صم

اأ�صجار معتدلة التحمل 

للملوحة 

)4 - 8( ملي موز/�صم

اأ�صجار عالية التحمل 

للملوحة 

)8 - 16( ملي موز/�صم

الكمرثى، التفاح، 

الربتقال، الإجا�س، 

اللوز، امل�صم�س، اخلوخ، 

الأفوكادو

الرمان، التني، الزيتون، 

العنب
املوز، النخيل

وتعترب �صجرة النخيل اأكرث اأ�صجار الفاكهة حتماًل للملوحة، وت�صتطيع النخلة حتمل ن�صبة ملوحة 

3 - 4 % ، ولكن اإنتاجها يقل اإذا كانت امللوحة 1 % ، وينتظم الإثمار اإذا اأ�صبحت ن�صبة امللوحة 

للنخلة  في الرتبة يزيد من مقاومتها للجفاف   وانت�صار املجموع اجلذري  % .  ان تعمق    0.6

وحتملها للعط�س وللملوحة واأ�صار )Arar)1975، اأن نخلة التمر اأكرث املحا�صيل حتمال للملوحة 
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واإنها ميكن تعي�س في تربة حتوي على اأمالح ذائبة بن�صبة3 %  ولكن عندما ت�صل الن�صبة اىل6 %  

فان النخلة ل ت�صتطيع النمو وان نخيل التمر ميكن ان يروى مبياه ت�صل ملوحتها اىل3.5مليموز/

�صم اي2240جزءباملليون دون ان يتاأثر املح�صول واجلدول رقم 48 يو�صح تاأثري ملوحة الرتبة 

ومياه الري على حم�صول نخلة التمر.

 اجلدول  رقم 48  تاأثري ملوحة مياه الري والرتبة على املح�صول

ds/mملوحة الرتبةds/mللمح�صولملوحة ماء الري % 

4.02.7100

6.84.590

11.07.375

18.012.050

32.021.00.0

ملوحة  تكون  عندما    %  50 اإىل  تنخف�س  املح�صول  كمية  ان  اأعـــاله  اجلـــدول  مــن  ويت�صح 

.  12ds/m 18 وملوحة ماء الريds/mالرتبة

من املالحظات التي يقرن فيها منو نخلة التمر مبلوحة الرتبة ما يظهر على النخلة من اأعرا�س 

اأعقاب  في   Chlorosis ال�صفرار   مثل  الأخــرى  النباتات  على  تالحظ  التي  العنا�صر  نق�س 

اأو �صغر الأوراق وانحنائها لعدم اكتمال النمو والذي ي�صمى  اأو تيب�س اأطراف الأوراق  ال�صعف 

مر�س )املجنون( في بع�س الدول ولكن هذا املر�س قد يكون �صببه قلة اإنتاج الهرمونات. 
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البذور  اإنبات  على  الــري  ومياه  الرتبة  ملوحة  تاأثري  ملعرفة  الدرا�صات  من  العديد  واأجريت 

ملح  من  متلفة  تراكيز  ا�صتعملت  حيث  البذور،  زراعة  من  الناجتة  النادرات  ومنو  )النوى( 

الطعام )كلوريد ال�صوديوم( على اإنبات بذور �صنف الزهدي املنقوعة في حماليل ملحية داخل 

اإنبات  اأن  ووجد   ، %  2.5  - �صفر  بني  الرتاكيز  وتراوحت   ،)Petri dishes( زجاجية �صحون 

 .)Khudiri، 1952 (  % 2 البذور ممكن في املحلول امللحي حتى تركيز

ولدرا�صة تاأثري الأمالح على النخيل امل�صتمر اأجريت جتربة على �صنفي احلالوي واملجهول قام 

بها Furrو)1963(، حيث اختريت اأ�صجار بعمر 17 �صنة مزروعة في قواطع منتظمة، وكل قاطع 

يحتوي على نخلة حالوي ونخلة جمهول، والهدف هو معرفة تاأثري الرتاكيز املختلفة من اأمالح 

واإنتاجية  وعلى منو  الرتبة(،  اأقــدام من عمق   8 )اأول  امت�صا�س اجلذور  منطقة  على  الرتبة 

النخلة، وحجم الثمار ونوعيتها. ونرثت كميات مت�صاوية من كلوريد ال�صوديوم والكال�صيوم على 

تربة كل قاطع، وا�صتعملت ثالثة م�صتويات من ماء الري، وكانت املعامالت:

  -  ري خفيف مبا يعادل 6 قدم /اإيكر/�صنة.

  -  ري متو�صط مبا يعادل 10 قدم /اإيكر/�صنة.

  -  ري عايل مبا يعادل 14 قدم /اإيكر/�صنة.

  -  معاملة املقارنة ري عادي لقواطع غري مملحة.
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وكانت �لنتائج:
 1 -  مت ح�صاب �صرعة منو الأوراق ) ال�صعف( على اأ�صا�س مقدار الزيادة في طول ال�صعف الفتي 

كل اأ�صبوعني ن�صبة اإىل الزيادة احلا�صلة في طول ال�صعف في معاملة املقارنة، حيث اعتربت 

�صرعة منو هذه املعاملة =100، ولوحظ وجود عالقة غري وثيقة بني ملوحة الرتبة و�صرعة 

منو الأوراق.

 2 -  انخف�صت اإنتاجية النخلة مع زيادة تراكيز الأمالح في الرتبة ومل تالحظ اأية عالقة بني 

تراكيز الأمالح ودرجة جودة الثمار.

اأية عالقة بني  الكلور املتجمع فيها مل تظهر  الفتية والقدمية ملعرفة كمية  عند حتليل الأوراق 

ن�صبة الكلور في الأوراق وتركيز الأمالح في الرتبة، وت�صري النتائج اإىل اأن جلذور النخيل القدرة 

على ا�صتبعاد الكلور من املاء املمت�س والتقليل من تراكمه في الأوراق.

وفي جتربة اأخرى قام بها  Hewittو)1963(، ا�صتعمل  اأمالح كلوريدات ال�صوديوم والكال�صيوم 

وكربيتات ال�صوديوم بثالثة تراكيز، هي:

  -  ppm 10000 ومبا يعادل 10 % .

  -  ppm 20000 ومبا يعادل 20 % .

  -  ppm 30000 ومبا يعادل 30 % .

البيت  مــن  مت�صاوي  مزيج  فــي  املــزروعــة  نــور  دقلة  �صنف  بــذور  لــري  املحاليل  وا�صتعملت 

مو�س)Peatmoss( والفيرمكيوليت )Vermiculite( داخل �صنا دين )Pots(، وكانت النتائج 

 )control( املقارنة مقارنة مبعاملة  الرتكيز  عالية  املعاملة  في  البذور  اإنبات  ن�صبة  انخفا�س 

املروية باملاء العادي. ولوحظ جتمع اأيون الكلور في جذور واأوراق البادرات في املعامالت كافة 

عدا املقارنة، وكان الكلور املتجمع في الأوراق اأقل من اجلذور، وهذا ي�صري اإىل زيادة امت�صا�س 

وبالتايل  النبات،  قمة  اإىل  نف�صه  بالرتكيز  انتقاله  يعني  ل  ولكن  الكلور،  لأيون  النخيل  جذور 

ت�صاعد اجلذور على تقليل �صرر الكلور.

تاأثريها على حمتوى  ملعرفة  الرتبة  ملوحة  فيها عدة م�صتويات من  ا�صتعملت  و�صممت جتربة 

الوريقات ])اخلو�س( Pinnae[ من الكلور و�صرعة منو اأوراق ف�صائل �صنفي جمهول ودقلة نور، 

وكانت املعامالت:

.Ece 1.2  و ppm 253 املقارنة ماء النهر العتيادي تركيز  -  
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.Ec 31.2 و ppm 6000 تركيز ملح الطعام  -  

.Ece 40.31  و ppm 18000 ppm تركيز ملح الطعام  -  

.Ece 51.2 و ppm 24000 تركيز ملح الطعام  -  

وقدرت ن�صبة الكلور املتجمعة في املادة اجلافة في الوريقات ) اخلو�س(، حيث و�صلت اإىل 0.5 

% ، ومل يالحظ اأي ارتباط بني تركيز امللح في املعامالت ون�صبة الكلور املتجمعة في الوريقات. 

اأما م�صتوى ال�صوديوم في الوريقات فكان قليل ن�صبيًا ولي�صت له عالقة مب�صتويات الأمالح. وكان 

�صنف املجهول اأكرث حتماًل للملوحة من �صنف دقلة نور.

وا�صتبعاد معظم  املاحلة  الرتبة  املاء من  امت�صا�س  النخيل على  التجربة قدرة جذور  واأكدت 

الأمالح منه، وتناق�صت �صرعة منو الأوراق الفتية تبعًا لزيادة تركيز الأمالح، واأن نخلة التمر 

مقاومة ل�صرر الرتاكيز العالية من كلوريد ال�صوديوم لفرتة طويلة، ولكنها ل تنمو ب�صكل جيد 

حتت تركيز ملحي يزيد عن ppm 6000و)Furr and Ballardو، 1966(.

التمر  نخلة  اأن  ات�صح  الأمريكية  املتحدة  الوليات  في  والدرا�صات  الأبحاث  من  العديد  ومن 

تتحمل امللوحة العالية بني 10 - 18 ملي موز،  واأن النخيل النامي في ترب عالية امللوحة يكون 

قليل ال�صعف ويحمل عددًا قلياًل من العذوق مقارنة بالنخيل النامي في ترب عادية. 

وي�صاب النخيل النامي في الأرا�صي امللحية مبر�س ي�صمى املجنون في اجلزائر، ويكون ال�صعف 

�صغري ومنحني غري كامل النت�صار وفي �صحراء تون�س �صمي النخل النامي في الرتب امللحية    

) اأبو �صعفة(. اإن نخيل التمر يتحمل ارتفاع امللوحة في مياه الري، فهو ينتج حم�صوًل كاماًل اإذا 

كانت كمية الأمالح في مياه الري 2000 جزء باملليون، واإذا كانت امللوحة 3000 جزء باملليون 

فاإن املح�صول ينخف�س بن�صبة 10 % ، وينخف�س املح�صول بن�صبة 25 %  اإذا بلغت امللوحة 5000 

ينخف�س  املح�صول  فاإن  باملليون  جزء   8000 اإىل  امللوحة  ن�صبة  و�صلت  اإذا  اأما  باملليون،  جزء 

بن�صبة 50 % .

واأجريت جتربة ملعرفة تاأثري ملوحة املياه والرتبة على اإنتاج النخيل، وكانت النتائج كما يلي:

ds/mملوحة الرتبةds/mن�صبة نق�س الإنتاج %  ملوحة ماء الري

3.55.30

5.3810

101750
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وا�صتنتج من هذا الدرا�صة اأنه كلما زادت امللوحة اإىل ds m/ 10 انخف�س املردود اإىل 50 %  

وتردت نوعية الثمار، واأن امل�صتويات العالية من الأمالح توؤثر على �صبكة الري مما يقلل من فرتة 

ا�صتعمالها ويجعلها بحاجة اإىل �صيانة م�صتمرة.

وقام ال�صويغ واآخرون، )1991( با�صتخدام املزارع املائية واإ�صافة تراكيز متدرجة من كلوريد 

اأن ن�صبة  ال�صوديوم اإىل املحلول املغذي على بادرات �صنفي اخل�صري وال�صكري حيث وجدوا 

ايون ال�صوديوم في اجلذور اإىل املجموع اخل�صري هي 2 في �صنف ال�صكري، و 2.25 في �صنف 

اخل�صري.

واأن امللوحة العالية 30 غم/لرت من كلوريد ال�صوديوم امل�صاف للمحلول املغذي اأثرت في اأطراف 

الأوراق امل�صنة التي حتولت اإىل اللون الأ�صفر البني، واأن املحتوى املائي الن�صبي انخف�س من 97 

%  اإىل 89 %  مما يدل على تراكم بع�س املركبات في الورقة بو�صفه رد فعل للملوحة اخلارجية 

كما تغري اجلهد الكلي في الأوراق طرديًا مع زيادة تركيز امللح في الو�صط اخلارجي. ولوحظ 

 Proline تراكم بع�س املواد في الأن�صجة النباتية واأن ال�صوديوم واحلام�س الأميني الربولني 

يرتاكمان داخل الأن�صجة مع زيادة تركيز امللح ول ي�صتبعد تراكم مركبات اأخرى.

ودر�س اليو�صف واآخرون، )1994( تاأثريات ايون البورون في الو�صط اخلارجي لبادرات نخلة 

التمر �صنف اخل�صري وتاأثريه على ال�صكل الظاهري ومنو البادرات حيث لوحظ وجود اأعرا�س 

 100 باللون الأبي�س وجفافها والتفافها عند الرتكيز  النق�س )تربق�س قمم الأوراق( وتلونها 

اأعرا�س �صمية حتى عند  اأية  تاأثرت بالرتاكيز املنخف�صة ومل تظهر  مغ/لرت واأن قمم اجلذور 

اأعلى تركيز من البورون 50 جزء باملليون.

الأوراق  في  اجلافة  املــادة  ن�صبة  من  وتزيد  الأوراق  تقلل من عدد  الري  ماء  ملوحة  زيــادة  اأن 

تراكم  الأوك�صني يخف�س من  النمو  اإ�صافة منظم  لكن  الأوراق  ال�صوديوم في  وال�صاق وتركيز 

ال�صوديوم في الأوراق )Alguburi and AL - Masry،و 2000(.

واأ�صار فرج،)2005( اإىل تاأثر جودة الثمار وانخفا�س اإنتاجية املح�صول اإىل الن�صف اإذا اأ�صبح 

اإذا و�صلت اجلذور املا�صة لرتبة  6400جزءباملليون ويتوقف الإثمار  تركيز الأمالح في الرتبة 

تزيد فيها ن�صبة امللوحة عن 1 % اي10000جزءباملليون واجلدول رقم 49 يو�صح تاأثري ملوحة 

الرتبة وماءا لري في منطقة اجلذور على حم�صول نخلة التمر
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اجلدول رقم49 تاثري ملوحة الرتبة وماء الري على النتاج

ن�صبة النخفا�س في النتاج املتوقع

اعلى تركيز10 % �صفر % 

ECeECwLRECeECwLRECeECwLRECDw

5.33.5 % 2185.3 % 111648
حيث اأن:

ECe: تعني التو�صيل الكهربائي مل�صتخل�س الرتبة امل�صبع ملي موز/�صم
ECw:درجة التو�صيل الكهربائي للماء ملي موز/�صم

leaching متطلبات الغ�صيل : LR
ECDw:اعلي تركيز لالأمالح في مياه ال�صرف حتت املح�صول ب�صبب التبخر -  النتح

640 X  وللتحويل اإىل الأمالح الذائبة الكلية كاأجزاء في املليون ن�صرب ملي موز/�صم

وقام Aljuburi و Maraoffو)2006(، و بدرا�صة الرتكيب املعدين ومنو بادرات �صنف احلامتي 

�صنتني مزروعة  بعمر  بادرات  التجربة على  النمو حيث نفذت  البحر ومنظمات  املعاملة مبياه 

باأكيا�س بال�صتيكية ابعادها 40x25 �صم وبخلطة من الرمل الأ�صفر والبيت مو�س بن�صبة 1:1 

�صقيت البادرات مباء يحوي على ملح الطعام 1337.6 مغ/لرت بالإ�صافة اإىل 300مل/�صهر/

غر�صه من حملول Hoagland املغذي.  اأما تراكيز ماء البحر امل�صتخدمة فهي 0 % و20 %  و40 

%  و60 %  وت�صاف للبادرات كل 20 يوم مبقدار 300 مل من كل تركيز بالإ�صافة اإىل تراكيز 

مغ/لرتNAAومزيج بينهما )300  و400   IAA مغ/لرت من   300 متلفة من منظمات النمو 

NAA 400 + IAA(مغ/لرت وبعد 120 يوم من املعاملة مت قيا�س طول البادرات وطول اجلذور 

وعدد الأوراق وعدد اجلذور ون�صبة املادة اجلافة وحمتوى الأوراق من العنا�صر الغذائية وكانت 

اأهم النتائج كما يلي:

 1 -  اأدت املعاملة ب40 % و60 %  من ماء البحر اإىل زيادة معنوية في عدد الأوراق في البادرات 

عنها في معاملة املقارنة. 

 2 -  عدد اجلذور في البادرة ازداد معنويا عند املعاملة مباء البحر لوحده بن�صبة 40 % و60 %  

اأو مع خليط منظمات النموIAAوNAA عن البادرات غري املعاملة.

 3 -  وزن املادة اجلافة في قمم البادرات ازداد معنويا عند املعاملة مباء البحر لوحده اأو باإ�صافة 

منظمات النمو وخليطهما مقارنة بغري املعاملة ومل يكن ملاء البحر اأو خليط منظمات النمو 

اي تاأثري على ن�صبة املادة اجلافة في اجلذور.
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اأدى  اأو كخليط  اأو مباء البحر كل على حده  4 -  ري بادرات �صنف احلامتي مبنظمات النمو   

اإىل زيادة معنوية برتكيز عن�صري النرتوجني والف�صفور في الأوراق. اأما تركيز البوتا�صيوم 

في الأوراق فقد انخف�س معنويا عند الري ب40 %  و60 %  ماء البحر لوحده  اأو خليط مع

NAA.مقارنة بغري املعاملة.

 5 -  اإن ري بادرات �صنف احلامتي بNAA وماء البحر كخليط قلل من تاأثري امللوحة من خالل 

تقليل جتمع ال�صوديوم والكلوريد في الأوراق.

و�سائل معاجلة �ملياه �ملاحلة
1 -  خلط نوعيات متلفة من املياه بن�صب معينه بهدف تخفيف تركيز الأمالح الذائبة في مياه 

الري املراد اإ�صافتها

2 -  جدولة / برجمة الري مع الأخذ بعني العتبار اأثر ملوحة مياه الري على الإنتاج وحتديد 

فرتات الري.

3 -  ت�صوية الأر�س الزراعية واملتاأثرة بامللوحة و و�صع ال�صرف اجليد لها لتفادي تراكم الأمالح 

الذائبة في مياه الري

4 -  تبادل عملية الري من خالل اإ�صافة املياه ذات النوعية اجليدة واملياه ذات امللوحة العالية 

اأثناء الري .

5 - ا�صتخدام نظام الري بالفقاعات )ببلر( تفاديا حلدوث ق�صرة �صلبة على �صطح الرتبة.

6 -  ا�صتخدام نظام الري بالر�صا�صات في حالة الرتبة الرملية و الرملية الطميه مع مراعاة 

اأن ل تكون كمية الأمالح الذائبة في مياه الري عالية حيث �صيوؤدي ذلك اإىل حرق الأوراق.

7 -  ا�صتخدام املياه ذات النوعية اجليدة اأثناء املراحل احل�صا�صة لنمو النبات. 

8 -  ا�صتخدام الري بالتنقيط فقط في حالة الرتبة الناعمة وعند زراعة الأع�صاب و الأعالف 

املتحملة للملوحة العالية مع �صرورة اإ�صافة الحتياجات الغ�صيلية للحد من جتمع الأمالح 

في منطقة اجلذور

9 -  اختيار الأ�صناف املحتملة للدرجات املختلفة مللوحة مياه الري. 

10 - احت�صاب كميات مياه غ�صل الأمالح الذائبة في مياه الري و الرتبة )الحتياجات الغ�صيلية( 

وفرتات اإ�صافتها.
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     Nutrient Stress 4 -  �لإجهاد �لغذ�ئي 

الرتبة هي و�صط منو اجلذور وم�صدر اإمدادها بالعنا�صر الغذائية، وخزان حفظ املاء. وتتكون 

الرتبة من العنا�صر الأ�صا�صية التالية:

• دقائق الرتبة املعدنية.

• املادة الع�صوية.

• حملول الرتبة.

• هواء الرتبة.

ي�صاف اإىل ذلك الأحياء املجهرية ) البكرتيا / الفطريات(، واخلمائر، والطحالب، والربوتوزوا، 

ودودة الأر�س، وغريها من الكائنات التي توؤثر ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر في �صفات الرتبة 

نخيل  اأ�صجار  فيها  تنمو  التي  الرتبة  نوع  بني  ومبا�صر  وثيق  والرتباط  والفيزيائية  الكيميائية 

التمر والحتياجات للري والت�صميد، وكما ت�صري الدرا�صات اإىل اأن نخلة التمر تنمو في مديات 

في  جتود  التمر  نخلة  زراعة  لكن  املختلفة،  وانت�صارها  زراعتها  مناطق  في  الرتب  من  وا�صعة 

الرتبة التي تتميز مبا يلي :

 1. اأن تكون عميقة ل تتخللها طبقة �صلبة تعيق امتداد اجلذور، ومبا يوؤمن تثبيت النخلة.

 2. اأن يكون قوام الرتبة )Soil texture( مالئمًا لنت�صار اجلذور وذو تهوية جيدة.

 3. اأن حتتوي على الرطوبة الكافية لتمكني اجلذور من امت�صا�س غذائها من املحلول املخفف.

احلبيبات  توفير  مــع  النخــلة  لنمو  الــ�ــصــروريــة  الــغــذائــيــة  العنا�صر  على  حتــتــوي  اأن   .4  

الغروية)Colloids( واملادة الع�صوية املنا�صبة.

اإن نخلة التمر ميكن زراعتها في متلف اأنواع الرتب، ولكنها جتود وتعطي حا�صاًل جيدًا في 

الرتبة اخلفيفة العميقة اأكرث من الرتبة الطينية الثقيلة مع مراعاة عمليات الري والت�صميد.

والعنا�صر الغذائية التي  يحتاجها النبات تبلغ 17عن�صراق�صمت اىل العنا�صر الغذائية الكربى 

والعنا�صر الغذائية ال�صغرىوالنبات ميت�س هذه العنا�صر من الرتبة، لذا يجب اإ�صافتها للرتبة 

با�صتمرار من خالل برامج �صمادية.  و نخلة التمر كغريها من النباتات، حتتاج اإىل الت�صميد 

بالعنا�صر الغذائية ب�صكل منتظم ودون اإهمال لهذه العملية املوؤثرة على اإنتاجية الأ�صجار ب�صكل 

كبري .
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ويعد العن�صر �صروريا وفق احلالت التالية:

• ل ي�صتطيع النبات اإكمال دورة حياته بدونه.

• ل ميكن تعوي�صه بعن�صر اآخر.

• يدخل في تركيب النبات.

• �صروري للتفاعالت الف�صيولوجية املختلفة.

واجلدول  رقم50  يو�صح اأهمية بع�س العنا�صر الغذائية واعرا�س نق�صها على النخلة :

اجلدول رقم 50   اهمية بع�س العنا�صر الغذائية للنخلة

اعرا�س النق�سالأهميةالعن�صر

CHOموت النباتتدخل في تركيب ال�صكريات والربوتينات والدهون

N

يلعب النيرتوجني دورًا هامًا في عملية التمثيل ال�صوئي 

– النمو اخل�صري – واحلفاظ على ال�صفات الوراثية 
وتوفره بالكمية املثلى يزيد من ن�صبة العقد ووزن 

الثمار وحجمها ون�صبة اللحم وبالتايل كمية املح�صول. 

ويدخل في تركيب الربوتينات والحما�س المينية

ا�صفرار الوراق امل�صنة

P

يلعب الفو�صفور اأدوار هامة في عمليات التنف�س 

– النمو اخل�صري – التمثيل ال�صوئي – انق�صام 
اخللية – املحافظة على ال�صفات الوراثية – تركيب 

الحما�س النووية  - منو اجلذور – عملية الإزهار 

ويدخل في تركيب الغ�صاء البالزمي للخاليا ويزيد من 

حيوية الثمار ويوؤثر عل النمو اخل�صري والثمري وعلى 

قدرة حفظ الثمار بعد اجلني.

اعاقة و�صعف النمو

K

للبوتا�صيوم دور هام في عمليات انتفال النيرتوجني 

وتن�صيط العمليات احليوية وكذلك له دور في عملية 

طول الألياف – مهم في عملية فتح وغلق الثغور – له 

دور في عملية مقاومة اجلفاف والربودة – واملحافظة 

على ال�صغط ال�صموزي -  حت�صني نوعية وجودة الثمار 

و  يزيد من حجم الثمار.

بقع نخرة على طول حواف 

الوراق
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Ca
يدخل في تركيب جدر اخلاليا مما يحافظ على 

�صالبتها ويطيل مرحلة اخلالل والقدرة التخزينية 

للثمار.

اعاقة و�صعف النمو

Mgتغري اللون بني عروق الوراقتركيب الكلوروفيل

Sا�صفرار الأوراق ال�صغريةيدخل في تركيب الربوتينات

Fe له دور في الأن�صطة الإنزميية التي   توؤثر على خوا�س

الثمار .وتركيب ال�صايتوكروم

نخر في الوراق ال�صغرى

و ا�صفرار في الأوراق

B

مهم في تكوين الرباعم والقمم النامية – مهم 

في نفاذية اجلدر اخللوية – مهم في نقل املواد 

الكربوهيدراتية – مهم في تخليق مادة اللجنني – 

مهم في عمليات تخليق الربوتني وانق�صام اخللية 

–يزيد من حيوية البوي�صات ومنو الأنبوبة اللقاحية 
وحركة ال�صكريات داخل الأن�صجة مما يزيد من عقد 

الثمار ويوؤثر على خوا�س الوك�صينات التي تن�صط 

انق�صام اخلاليا وكرب حجمها. وقد مت ت�صجيل حالت 

ملوت اأ�صجار النخيل ب�صبب نق�س عن�صر البورون.

موت القمم النامية وتكون 

الوراق داكنة اللون

Mn
له دور حمفز في التفاعالت الإنزميية والتفاعالت 

الف�صيولوجية – مهم لعملية التنف�س وتخليق الربوتني 

والكلوروفيل

غري وا�صحة

MoNo3 - reductase ذبول جانبي على الوراق�صروري لعمل انزمي

Znاعاقة النمو وا�صفرار الوراقله دور مهم في تن�صيط النزميات

Cuموت اطراف الوراقيدخل في تركيب البال�صتو�صيانني

Mn و،Z بينما الأوراق  N، وPو،Kو   ،Ca و،Naو  وان الثمار متت�س كميات اكرب من عنا�صر 

متت�س كميات اكرب من عنا�صر Na،Ca،Fe،Mnوالكميات املفقودة من العنا�صر يجب تعوي�صها 

عن طريق اإ�صافة الأ�صمدة و يف�صل اإ�صافتها في الوقت املنا�صب لعملية الت�صميد حتى ل يتاأثر 

الإنتاج بال�صلب.

�مت�سا�ض �لعنا�سر �لغذ�ئية
تنتقل العنا�صر الغذائية من حملول الرتبة على هيئة ايونات عرب الأغ�صية اخللوية في منطقة 

ال�صعريات اجلذرية)اجلذيرات املا�صة(في النخيل اإىل داخل النبات بطريقني:
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1 - المت�صا�س الن�صيط ويظهر بعدة اأوجه منها

Accumulation لرت�كم�
ويعني وجود تراكيز عالية من العنا�صر ال�صرورية داخل اخللية بينما يكون تركيزها في الو�صط 

اخلارجي اقل وهذا الرتاكم يكون داخل الفجوة الغذائية ورمبا هو احد عوامل تاأقلم النباتات.

Selectivity and Competition الختيارية والتناف�س

اليونات  بني  لمتيز  ولكنها  حمددة  اختيارية  وتكون  املختلفة  لاليونات  تكون  الظاهرة  وهذه 

القليلة الرتكيز في الو�صط اخلارجي من اليونات ال�صائدة وامل�صابهة لها كليا.

�لحتفاظ باملو�د �ملمت�سة
حتتفظ اخلاليا بالعنا�صر واملركبات ما دامت تلك اخلاليا حيوية وان عدم حدوث امت�صا�س 

ن�صيط للعن�صر حتت الظروف غري العادية يعود لعدم توفر الطاقة الالزمة لذلك ب�صبب توقف 

.ATP التنف�س وبالتايل عدم اإنتاج الطاقة على هيئة

2 - المت�صا�س غري الن�صيط

وهو انتقال املادة عرب الغ�صاء نتيجة لفرق الرتكيز وبدون احلاجة اإىل اأي طاقة ويحدث بعدة 

طرق مثل النت�صار اأو التبادل الأيوين اأو المتزازا وظاهرة دونان. وعند مقارنة معدل النت�صار 

داخل النبات مع معدل امت�صا�س العنا�صر بوا�صطة اخلاليا جند اإن معدل المت�صا�س اكرب 

بكثري من معدل النت�صار ويزداد معدل النت�صار طرديا مع الرتكيز.

والعنا�صر تنتقل داخل النبات عرب الغ�صاء اأما بالمت�صا�س الن�صيط او غري الن�صيط وهذا يعتمد 

على فرق اجلهد على جانبي الغ�صاء )جهد اخللية( وهو مكون من اجلهد الكيميائي الناجت من 

بعدة  اليونات  امت�صا�س  ويتاأثر  ال�صحنات.  فرق  الناجت عن  الكهربائي  واجلهد  الرتكيز  فرق 

عوامل منها :

 ، النمو  مرحلة  التنف�س،  مثبطات  املائي،  الإجهاد  التهوية،  احلــرارة،  درجة  الن�صيج،  )حالة 

الإ�صاءة، الهرمونات، الرقم الهيدروجيني(. وهناك عدة نظريات لتف�صري حركة اليونات عرب 

وتعني وجود مركب عرب الغ�صاء يتحد مع   Carrier Theory الغ�صاء من ا�صهرها نظرية الناقل

اليون ثم يدور 180درجة با�صتخدام الطاقة مفرغا اليون داخل اخللية.

وحركة  اخللوي  والغ�صاء  الفجوة  غ�صاء  وهما  الرئي�صني  احلاجزين  اإن  وتعني  الغ�صاء  ونظرية 

اليونات عربهما تكون غري ن�صيطة وتتم بفعل قوانني النت�صار والقوة املحركة هي فرق اجلهد 
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فرق  ممال  �صد  �صتكون  احلركة  لن  الطاقة  بذل  تتطلب  الن�صيطة  واحلركة  الكهروكيميائي 

اجلهد ويكون امل�صئول عنها الغ�صاء اأو جزء منه.

لذا يجب العناية باحلالة الغذائية لالأ�صجار والري حتى بعد جني الثمار خا�صة في الأ�صناف 

املتو�صطة الن�صج  كما ان نق�س العنا�صر الغذائية عن احلد الأمثل يعر�س الأ�صجار اإىل اجهاد 

نق�س العنا�صر ول ين�صح باإجراء عملية التقليم بعد اجلني مبا�صرة وذلك:

1 - عدم ح�صول جروح في الأ�صجار توؤدي اإىل فقدان املاء منها.

2 -  اإعطاء الفر�صة لل�صعف الذي جف موؤخرا وعدم اإزالته مبا�صرة لكي تنتقل املواد الغذائية 

املخزنة به اإىل ال�صجرة لال�صتفادة منه مبا يوؤثر ايجابيا على �صرعة تطور الرباعم الزهرية.

كما اأن العامل اإثناء عملية �صعود النخلة قد يت�صبب بك�صر بع�س قواعد الأوراق اخل�صراء مما 

ي�صبب حرمان النخلة من جزء من املواد الغذائية  .

ثانية  الرتبة  اإىل  يعود  املفقودة  العنا�صر  اأن جزء كبري من هذه  هو  اإليه،  الإ�صارة  وما جتدر   

عن طريق الثمار املت�صاقطة على الأر�س وال�صعف الذي يرتك على اأر�س الب�صتان لفرتة طويلة 

ويتحلل في الرتبة.

النمو  عمليات  في  وذلــك  الغذائية  العنا�صر  من  كبرية  كميات  �صنويا  التمر  نخلة  ت�صتنزف 

اخل�صري وانتاج ال�صعف اجلديد واحلا�صل الثمري ا�صافه اىل ان كميات اأخرى من العنا�صر 

تفقد بعملية التقليم التي ت�صمل ازالة الوراق اجلافه وبع�س الوراق اخل�صراء وقواعد الوراق 

وت�صري  املت�صاقطة.  الثمار  طريق  عن  اأخــرى  كميات  وتفقد  والعراجني.  القدمي  الطلع  وبقايا 

الدرا�صات ال�صابقة في كاليفورنيا اإىل اأن الهكتار الواحد املزروع باأ�صجار نخيل التمر وعددها 

ا�صتنزاف  طريق  عن  الرئي�صة  الغذائية  العنا�صر  من  كبرية  كميات  �صنويًا  يفقد  نخلة،    120

الأ�صجار لهذه العنا�صر في النمو وتكوين الأوراق اجلديدة والثمار، اإ�صافة اإىل اأن عملية تقليم 

اأ�صجار التمر التي جتري باإزالة ال�صعف الياب�س والأخ�صر وبقايا العذوق القدمية)العراجني( 

ت�صبب فقدان كميات كبرية من هذه العنا�صر. 

من  غ   600 بـ  التمر  من  كغ   45 مقداره  حا�صل  لإعطاء  الــواحــدة  النخلة  ت�صتهلكه  ما  وقــدر 

الف�صفور225 غ من البوتا�صيوم،  

وقام Furr and Braber،و)1950( بتقدير الن�صبة املئوية للنرتوجني في الوراق والثمار واجلذور 

حيث بلغت)0.49 و0.41 و0.20( % على التوايل  وبينا ان كمية النرتوجني املمت�صة من قبل 

الجزاء النباتية بلغت 31.4كغ وا�صارا اىل ان الثمار ا�صتنزفت اعلى كمية من النرتوجني تليها 

الوراق وان جزء من النرتوجني امل�صتنزف يعود للرتبة عن طريق الثمار املت�صاقطة والوراق التي 
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يتم ازالتها بالتقليم. وقدرا املعدل ال�صنوي ملا يفقد من النيرتوجني من الهكتار الواحد املزروع 

ب120 نخلة مثمرة من �صنف دقلة نور78كغ وذلك من خالل حتليل عينات تربة الب�صتان بينما 

كانت حتاليل عينات تربة جماورة غري مزروعة ت�صري اىل وجود احتياطي من النيرتوجني في 

الطبقة ال�صطحية وحتى عمق 72�صم ومل�صاحة هكتار واحد تبلغ

 )0 225 - 17000(كغ ولحظا ارتفاع ن�صبة النرتوجني في اول 30 - 60�صم من الرتبة حيث 

ن�صبة  وحيث  ال�صفلى  الطبقات  في  بينما    %  50 من  اكرث  مرتفعة  والطني  الغرين  ن�صبة  تكون 

تكون  توجد فرتة حمددة  انه ل  وا�صارا اىل  النيرتوجيني منخف�س  املحتوى  كان  الرمل عالية 

ال�صنة  مدار  وعلى  امل�صتمر  لنموها  وذلك  الغذائية  العنا�صر  اىل  بحاجة  النخيل  ا�صجار  فيها 

وكمية العن�صر التي متت�صها ال�صجار من الرتبة تعتمد على مو�صم النمو وانت�صار اجلذور في 

املغذية  العنا�صر  لمت�صا�س  الطاقة  م�صدر  باعتبارها  املتوفرة  الكربوهيدرات  وكمية  الرتبة 

وهذه العوامل جميعا جتعل النخلة غري قادرة على امت�صا�س العنا�صر من الرتبة.

وا�صار  Nixonو، )1959( اىل ان نق�س العنا�صر وخا�صة الفو�صفور والبوتا�صيوم ل يظهر على 

النخيل  الت�صميد حت�صن من منو  وان عملية  املناطق اجلافة   النامية في ترب  النخيل  ا�صجار 

وان  مبا�صرة  غري  ب�صورة  النخيل  ا�صجار  منو  حت�صن  التغطية  حما�صيل  زراعــة  فان  وكذلك 

الت�صميد بالف�صفور �صنويا يوؤدي اىل جتمعه في الرتبة وهذا �صار وغري مفيد لالأ�صجار.

والف�صفور  النرتوجني  لعنا�صر  الــعــايل  التدفق  مــن  حالة  هناك  ان  Paul،و)1962(  وبــني 

والبوتا�صيوم في اوراق النخيل احلديثة خالل فرتة انت�صارها واكتمال منوها وي�صتمر بعد ذلك 

الكاملة  الوراق  بينما في  ال�صوئي  التمثيل  ن�صبة  لزيادة  فيها  تنخف�س كميتها  ثم  قليلة  لفرتة 

امل�صنة تتجه حركة العنا�صر الثالثة للتناق�س ،وحدد فرتة ثبات ن�صبي حلركة هذه العنا�صر في 

الوراق لب�صعة ا�صابيع خا�صة عندما تكون في احلد الدنى من تركيزها وا�صار اىل ان حتليل 

الوراق ميكن العتماد عليه كدليل للحالة الغذائية للنبات.

النباتية  الجزاء  حمتوى  ملعرفة  Ibrahim and Mougheith،و)1974(  بها  قام  درا�صة  وفي 

الن�صبة  ان  ا�صناف م�صرية لحظا  والبوتا�صيوم في عدة  والفو�صفور  النيرتوجني  من عنا�صر 

املئوية للنرتوجني في خو�س الوراق كانت اعلى من اجلريد وبينا ان ال�صاق ل يخزن املركبات 

النيرتوجينية بل يكون مو�صل لها وان خو�س الوراق احلديثة اعلى في حمتواه النرتوجيني من 
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خو�س الوراق الكاملة وان ال�صناف تختلف كذلك في املحتوى حيث كان الرتكيز في الوراق 

احلديثة 2.60 %  قي �صنف احلياين بينما بلغ 1.86 % في بنت عي�صة  اما في الوراق الكاملة 

فان اعلى تركيز كان 2.48 %  في �صنف ال�صماين واقل تركيز 1.15 %  في �صنف بنت عي�صة. 

ومل يالحظا اي اختالف بني حمتوى اخلو�س واجلريد من عن�صر الفو�صفور وان تركيز العن�صر 

في الوراق الكاملة واحلديثة كان متقاربا. وكان حمتوى الوراق احلديثة من البوتا�صيوم اعلى 

عي�صة  بنت  �صنف  % في  و0.48  مدرة  حلوة  �صنف  % في   1.08 بلغ  الكاملة حيث  الوراق  من 

بنت  % في �صنف   0.30 و  الزغلول  % في �صنف  الن�صبة0.38  كانت  الكاملة  الوراق  بينما في 

عي�صة وخل�صت الدرا�صة اىل ان اف�صل جزء لإجراء التحاليل لعنا�صر النيرتوجني والفو�صفور 

والبوتا�صيوم هي الوراق احلديثة وان حتليل الوراق هو الدليل ال�صحيح لتقدير احلالة الغذائية 

للنبات.

الوراق  في  منخف�صة  النيرتوجني  لعن�صر  املئوية  الن�صبة  ان  اىل    )1979(، ابراهيم  وا�صار 

الكاملة والوراق احلديثة خالل ا�صهر حزيران وايلول في ا�صناف واخل�صتاوي والزهدي وان 

الكاملة  الوراق  وان  احلديثة  الوراق  من  اكرث  كان  الكاملة  الوراق  في  النيرتوجني  تذبذب 

العماق  في  الفو�صفور  تركيز  زيادة  بني  توافق  ولحظ  احلديثة  من  في حمتواها  اعلى  كانت 

ال�صفلى من الرتبة وزيادة تركيزه في اوراق النخيل وان الن�صبة املئوية للفو�صفور كانت منخف�صة 

في  وا�صح  النخفا�س  وهذا  و�صباط  وايلول  حزيران  ا�صهر  في  واحلديثة  الكاملة  الوراق  في 

الوراق الكاملة اكرث من الوراق احلديثة وان �صلوك الفو�صفور متماثل في كال الوراق الكاملة 

واحلديثة والوراق احلديثة اعلى في حمتواها  من الفو�صفور من الوراق الكاملة وظهر توافق 

وا�صح بني حركة البوتا�صيوم في كال الوراق الكاملة واحلديثة وبني زيادة تركيز البوتا�صيوم 

املئوية  الن�صبة  فيها  كانت  التي  الفرتة  وان  الدرا�صة  فرتات  خالل  الرتبة  في  و   الوراق   في 

الوراق  وكانت  الول  وكانون  الثالثة هي حزيران  ال�صناف   اوراق  في  منخف�صة  للبوتا�صيوم 

الزمنية  الفرتات  حتديد  مت  الدرا�صة  هذه  وفي  البوتا�صيوم.  من  حمتواها  في  اعلى  احلديثة 

التي كانت فيها الن�صبة املئوية لعنا�صر النيرتوجني والفو�صفور والبوتا�صيوم منخف�صة في اوراق 

ال�صناف املدرو�صة وهي ا�صهر)حزيران،ايلول،كانون الول،�صباط(وان الوراق الكاملة اعلى 

في حمتواها من النيرتوجني من الوراق احلديثة بينما الوراق احلديثة اعلى في حمتواها من 

الكاملة  العنا�صر في الوراق  الفو�صفور والبوتا�صيوم ولحظ وجود ارتباط معنوي بني تراكيز 

والثمار والوراق احلديثة والثمار وفي الوراق الكاملة واحلديثة وكان معامل الرتباط موجب 
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بالن�صبة اىل حمتوى الجزاء النباتية من النرتوجني والفو�صفور وارتباط معنوي �صالب في بع�س 

�صالب  معنوي  الرتباط  واإن  البوتا�صيوم.  لعن�صر  بالن�صبة  اخرى  في فرتات  وموجب  الفرتات 

ارتباط  املختلفة ومل يظهر  الرتبة  واعماق  الكاملة  الوراق  النيرتوجني في  تركيز عن�صر  بني 

معنوي بني الوراق الكاملة واحلديثة واعماق الرتبة بالن�صبة لعن�صر الفو�صفور ويوجد ارتباط 

معنوي بني تركيز عن�صر البوتا�صيوم في الوراق الكاملة واحلديثة والعماق الوىل من الرتبة0 

- 60�صم  ل�صنفي اخل�صراوي واخل�صتاوي في حني مل تظهر اي قيمة معنوية ملعامل الرتباط 

بالن�صبة ل�صنف الزهدي.

82كغ من املادة اجلافة �صنويا عن طريق جني الثمار  اأن النخلة تفقد �صنويا   ووجد في ليبيا 

وتقليم الأوراق. يعتقد كثري من املزار عني باأن ت�صميد اأ�صجار النخيل غري �صروري واأنه ميكن 

للنخلة اأن تعطي حم�صوًل جيدًا بدون اإ�صافة الأ�صمدة وهذا العتقاد ينطوي على خطاأ كبري 

حيث اأن النخلة  حتتاج �صنويًا    كميات من العنا�صر الغذائية  والتي يجب توفيرها حول املجموع 

اجلذري للنخلة بالرتبة حتى يكون منوها جيدًا واإنتاجها وفيرًا هذا على الرغم من اأن للنخلة 

نظامًا جذريًا كبريًا وا�صع النت�صار يتغلغل في حيز كبري من الرتبة ي�صل حجمه اإىل 200 م3 

باحثة عن  مــرتًا   11  -  10 اأفقيًا  وتنت�صر  اأمتار   9  -  7 اإىل عمق حــوايل  . فقد ت�صل اجلــذور 

املاء والغذاء. ومبقارنة العديد من الدرا�صات على ت�صميد النخيل فقد اأو�صت منظمة الأغذية 

والزراعة على اإ�صافة الكميات التالية من العنا�صر ال�صمادية للح�صول على حم�صول 50 كغ من 

التمر -  يجب اإ�صافة 650 غ من النيرتوجني – 650 غ من الفو�صفور – 870 غ من البوتا�صيوم 

للنخلة في العام

ال�صعف  خالل  من  �صنويا  ت�صتهلك  التمر  نخلة  اإن  اىل    .)2008(، والثنيان  عيانه  اأبو  وي�صري 

والثمار كميات كبرية من العنا�صر الغذائية تبلغ حوايل  2كغ  وميكن  حتويل هذه الكمية اإىل 

الزراعة  م�صافات  على  اعتمادا  املزروعة  الأ�صجار  عدد  وح�صب  الهكتار  او  الفدان  اأو  الدومن  

املتبعة وكما  مبني في اجلدول رقم  51.
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اجلدول رقم51 كميات العنا�صر امل�صتهلكة من الأوراق والثمار

العن�صر
الكمية امل�صتهلكة)غ(

بال�صعف

الكمية امل�صتهلكة)غ(

بالثمار
املجموع)غ(

472.4272744.4نيرتوجني
47.730.878.5فو�صفور

422.6310.8733.4بوتا�صيوم
218.980.2299.1كال�صيوم
36.46.742.1�صوديوم

5.81.87.6حديد
1.20.351.37منغنيز

1.30.982.28زنك
1206.3703.631909.93املجموع

وما جتدر الإ�صارة اإليه، هو اأن جزء كبري من هذه العنا�صر املفقودة يعود اإىل الرتبة ثانية عن 

طريق الثمار املت�صاقطة على الأر�س وال�صعف الذي يرتك على اأر�س الب�صتان لفرتة طويلة ويتحلل 

في الرتبة. وحددت العديد من الدرا�صات الحتياجات ال�صمادية لنخلة التمر، وذلك اعتمادًا 

على طبيعة الرتبة املزروعة فيها الأ�صجار، وطريقة الزراعة. فكما هو معروف، اإن العديد من 

اأ�صجار نخيل التمر، وفي هذه احلالة تكون الحتياجات  املحا�صيل واأ�صجار الفاكهة تزرع بني 

ال�صمادية متلفة.واأ�صارت الدرا�صات اإىل �صرورة حتليل �صعف النخيل بعد جني الثمار ومعرفة 

حمتواها من العنا�صر الغذائية مقارنة بالكمية القيا�صية الواجب توفرها  وال�صتفادة من ذلك 

عند و�صع برامج الت�صميد وكما في اجلدول   رقم 52الذي يبني نتائج حتليل ال�صعف بعد مو�صم 

جني الثمار في م�صروع الباطن عام 2005.

اجلدول رقم52 حمتوى ال�صعف من العنا�صر الغذائية والكميات الواجب توفرها بعد اجلني

الوحدةالعن�صر

حمتوى ال�صعف من 

العنا�صر بعد اجلني 

مبا�صرة

الكمية او الن�صبة الواجب 

توفرها في ال�صعف

2.8 - 1.253 % نيرتوجني
0.19 - 0.590.21 % ف�صفور
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1.5 - 0.651.8 % بوتا�صيوم
0.30 - 0.0840.35 % مغني�صيوم

150 - 29200مغ/كغمنغنيز
15 - 5.0520مغ/كغزنك

 

ومن اجلدول اأعاله يت�صح نق�س العنا�صر الغذائية بال�صعف عن الكمية الواجب توفرها عدا 

ت�صتمد  التمر  نخلة  ،اإن  الت�صميد  برنامج  و�صع  عند  مراعاته  يجب  ما  وهذا  الف�صفور  عن�صر 

معرفة  من  بد  ول  بو�صاطته  املحمولة  اأو  املاء  في  الذائبة  الغذائية  العنا�صر  من  احتياجاتها 

من جذور   %  80 واأن  املائية خا�صة  احتياجاتها  النخلة على  فيها  التي حت�صل  الرتبة  اأعماق 

النخيل متتد حتى عمق 120 �صم داخل الرتبة، وتعّمق اجلذور في الرتبة يعتمد على م�صتوى املاء 

الأر�صي فيها، كما اأن اإ�صافة الأ�صمدة وخا�صة النرتوجينية يجب اأن يعقبها �صيطرة على الري 

لالحتفاظ بالأ�صمدة في جمال اجلذور والتقليل من فقدها بعملية الغ�صيل والتطاير، واأن كمية 

العن�صر التي متت�صها الأ�صجار من الرتبة تعتمد على: مو�صم النمو، وتوزيع اجلذور في الرتبة، 

وكمية الكربوهيدرات املتوافرة كونها م�صدر الطاقة ال�صروري لمت�صا�س املغذيات. اإن اإ�صافة 

عنا�صر �صمادية اإىل الرتبة خالل فرتة الحتياجات املائية العالية يوؤدي اإىل فقدان كميات من 

الأ�صمدة وخا�صة النرتوجينية، لأنها �صرعان ما تتحول اإىل نرتات �صهلة احلركة في قطاع الرتبة 

و�صريعة الفقد منه، لذا يف�صل ت�صميد النخيل في �صهور اخلريف و اأوائل الربيع، اأي خالل فرتة 

الحتياجات املائية القليلة، ويتبعه اإ�صافة رية خفيفة لتثبيته في الرتبة.

5. �إجهاد �لتلوث
اأو  الكيمياوية  ال�صفات  في  تغري  اأي  وهو   ،)Pollution( للتلوث  مب�صط  تعريف  من  لنا  لبد 

بكميات  املختلفة  م�صادرها  من  امللوثات  انتقال  بفعل  ويحدث  للبيئة،  احليوية  اأو  الفيزيائية 

احلياة  فيها  مبا  الأخرى  احلية  وللكائنات  لالإن�صان  واقت�صاديًا  �صحيًا  �صررًا  م�صببة  متلفة 

اإن النباتات هي امل�صدر الأ�صا�س لتغذية الإن�صان وبع�س الكائنات احلية الأخرى ملا  النباتية. 

تتمتع به من قدرة على �صنع الغذاء وتخزينه في الأجزاء النباتية املختلفة ، لذا كان الهتمام 

من�صبًا عليها منذ القدم، حيث متت تهيئة الظروف املنا�صبة التي ت�صاعدها على اأداء وظائفها 

وخدمتها بالري والت�صميد وعمليات اخلدمة الأخرى، لكن النباتات تعر�صت للتلوث عرب متلف 

امل�صادر، واأحدث ذلك اأ�صرارًا متباينة في النبات ب�صكل كامل، اأو في اأجزاء منه في املناطق 
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التي تتعر�س للتلوث. وقد تظهر الأ�صرار ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر.

واملاء  الرتبة  اإىل  اآثاره  تلوث امتدت  اإىل  وال�صناعية  الزراعية واحل�صرية  التنمية  ت�صارع  اأدى 

والهواء وكذلك تلوث مياه الري بفعل ال�صتخدامات ال�صكانية والزراعية وال�صناعية، وقد كان 

لنت�صار ال�صناعات بالقرب من جماري املياه الطبيعية والمتدادات ال�صكانية والعمرانية وما 

تفرزه من �صرف �صناعي و�صحي غري معالج وملفات ال�صياحة النهرية وا�صتخدام الأ�صمدة 

واملبيدات والكيميائيات غري املر�صد الإ�صهام الأكرب في ت�صارع ن�صبة التلوث  في الرتبة واملياه 

البلهار�صيا  تنمو فيها عوائل قواقع  املائي حيث  للتلوث  اآخر  املائية م�صدرًا  وت�صكل احل�صائ�س 

ف�صاًل عن اأنها تعيق حركة املياه فت�صبح راكدة مما ي�صكل بوؤرًا لتوالد البعو�س وانت�صار  مر�س 

املال ريا وغريه من الأمرا�س.  ويختلف علماء البيئة واملناخ في تعريف دقيق وحمدد للمفهوم 

العلمي للتلوث البيئي واأيا كان التعريف فاإن املفهوم العلمي للتلوث البيئي مرتبط بالدرجة الأوىل 

بالنظام الإيكولوجي )فرع من علم الأحياء يدر�س العالقات بني الكائنات احلية وبيئتها( حيث 

اأن كفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبرية وت�صاب ب�صلل تام عند حدوث تغري في احلركة التوافقية 

بني العنا�صر املختلفة، فالتغري الكمي اأو النوعي الذي يطراأ على تركيب عنا�صر  النظام يوؤدي 

اإىل اخللل فيه، ومن هنا جند اأن التلوث البيئي يعمل على اإ�صافة عن�صر غري موجود في النظام 

البيئي اأو انه يزيد اأو يقلل وجود اأحد عنا�صره ب�صكل يوؤدي اإىل عدم ا�صتطاعة النظام البيئي 

على قبول هذا الأمر مما يوؤدي اإىل اأحداث خلل في هذا النظام.

درجات �لتلوث �لبيئي
حدد العلماء ثالث درجات  للتلوث البيئي، هي :

• التلوث املقبول 
نظرا  التلوث  من  الدرجة  هذه  من  الأر�صية  الكرة  مناطق  من  منطقة  تخلو  تكاد  ل  حيث 

العوامل  بوا�صطة  ذلك  كان  �صواء  اآخر  اإىل  مكان  املختلفة من  باأنواعه  التلوث  نقل  ل�صهولة 

توازن  بها  يتاأثر  ل  التي  التلوث  املقبول هو درجة من درجات  والتلوث  الب�صرية  اأو  املناخية 

النظام الإيكولوجي ول يكون م�صحوبا باأي اأخطار اأو م�صاكل بيئية رئي�صية .

• التلوث الأخطر
 هو  في الدرجة الثانية و  تعاين منه كثري من الدول ال�صناعية ويعود بالدرجة الأوىل اإىل 

الن�صاط ال�صناعي وزيادة الن�صاط التعديني والعتماد ب�صكل رئي�صي على الفحم والبرتول 

كم�صدر للطاقة وهذه املرحلة تعترب مرحلة متقدمة من مراحل التلوث حيث اأن كمية ونوعية 
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الطبيعية  البيئية  العنا�صر  على  ال�صلبي  التاأثري  معه  يبداأ  و  املقبول،  احلد  تتعدى  امللوثات 

والب�صرية كما وتتطلب هذه املرحلة اإجراءات �صريعة للحد من التاأثريات ال�صلبية ويتم ذلك 

كفيلة  معاجلة  وحدات  كاإن�صاء  حديثة  تكنولوجية  و�صائل  با�صتخدام  املعاجلة    طريق  عن 

بتخفي�س ن�صبة امللوثات لت�صل اإىل احلد امل�صموح به دوليا اأو عن طريق �صن قوانني وت�صريعات 

و�صرائب على امل�صانع التي ت�صاهم في زيادة ن�صبة التلوث 

• التلوث املدمر
ميثل املرحلة التي ينهار فيها النظام الإيكولوجي وي�صبح غري قادر على العطاء نظرا لختالف 

م�صتوى التزان ب�صكل جذري ولعل حادثة   ) ت�صرنوبل ( التي وقعت في املفاعالت النووية في 

الحتاد ال�صوفيتي �صابقا خري مثال للتلوث املدمر حيث اأن النظام البيئي انهار كليا ويحتاج 

اإىل �صنوات طويلة لإعادة اتزانه بوا�صطة تدخل العن�صر الب�صري وبتكلفة اقت�صادية باهظة 

،ويجدر  هنا ذكر ما اأ�صار اإليه تقرير ملجموعة من خرباء البيئة في الحتاد ال�صوفييتي �صابقا 

حيث اأكدوا اأن منطقة ت�صرنوبل واملناطق املجاورة لها حتتاج اإىل حوايل خم�صني �صنة لإعادة   

توازنها البيئي وب�صكل ي�صمح بوجود منط من اأمناط احلياة.

 اأمناط التلوث البيئي
1( تلوث الهوا ء  

يحدث عندما تتواجد جزيئات اأو ج�صيمات ع�صوية اأو غري ع�صوية في الهواء وبكميات كبرية   

ل ت�صتطيع الدخول اإىل النظام البيئي وت�صكل �صررا على العنا�صر البيئية، وهو من اأكرث اأ�صكال 

زمنية  وبفرتة  اأخــرى  اإىل  منطقة  من  وانت�صاره  انتقاله  ل�صهولة  نظرا  انت�صارا  البيئي  التلوث 

مبا�صرا  تاأثريا  والنبات  واحليوان  الإن�صان  على  التلوث  من  النوع  هذا  ويوؤثر  ن�صبيا،  ق�صرية 

ويخلف اآثارا بيئية و�صحية واقت�صادية وا�صحة متمثلة في التاأثري على �صحة الإن�صان وانخفا�س 

كفاءته الإنتاجية كما اأن التاأثري ينتقل اإىل احليوانات وي�صيبها بالأمرا�س املختلفة ويقلل من 

الإنتاجية  بانخفا�س  متمثلة  وجلية  فوا�صحة  النباتات  على  التاأثري   اأما  القت�صادية،  قيمتها 

الزراعية للمناطق التي تعاين من زيادة تركيز امللوثات الهوائية. و هناك تاأثريات غري مبا�صرة 

متمثلة في التاأثري على النظام املناخي العاملي حيث اأن زيادة تركيز بع�س الغازات مثل ثاين 

اأوك�صيد الكربون يوؤدي اإىل انحبا�س حراري يزيد من حرارة الكرة الأر�صية وبالتايل يزيد من 

اإنتاج حما�صيل الأرز وفول ال�صويا والقمح في بع�س املناطق ولكن ذلك يقلل من القمة الغذائية 



الفصل الحادي عشر | االجهادات البيئية 370

لهذه املحا�صيل لأنه في الوقت الذي تنتج فيه النباتات بذورا اأكرث مع ارتفاع ن�صبة ثاين  اوك�صيد 

لبناء  مهم    النيرتوجني  اقل،  النيرتوجني  من  ن�صبة  على  حتتوي  البذور  هذه  تكون  الكربون 

الربوتني في ج�صم الإن�صان واحليوان واأكرث ما يحر�س عليه العلماء هو زيادة النيرتوجني في 

املحا�صيل .

ميكن ت�صنيف ملوثات الهواء اإىل ثالث م�صادر رئي�صية و ذلك ح�صب م�صدر و طبيعة امللوثات 

و هي: 

• م�صادر ثابتة 

هي من �صنع الإن�صان والناجمة عن امل�صانع و املنازل وغريها من الأماكن الثابتة فعلى �صبيل 

املثال توؤدي �صناعة النفط اإىل تلوث الهواء بغازات اأوك�صيد الكربيت و النيرتوجني و المونيا 

واأول اأوك�صيد الكربون و كربيتيد الهيدروجني  كما و تنبعث غازات امليثان و اأول اأك�صيد الكربون 

و المونيا و كربيتيد الهيدروجني من النفايات الع�صوية. و تنبعث اأكا�صيد احلديد من م�صانع 

احلديد و ال�صلب وغريها الكثري من الأمثلة ل�صناعات توؤدي اإىل انبعاث غازات �صارة بالبيئة 

و الإن�صان.

• م�صادر متحركة 

ت�صمل و�صائل النقل من �صيارات و مركبات و طائرات و قطارات و �صفن وغريها حيث تطلق هذه 

الو�صائل العديد من الغازات ال�صارة مثل اأول اأوك�صيد الكربون و اأكا�صيد النيرتوجني والكربيت 

واأكا�صيد و كلوريدات الر�صا�س وغريها.

• م�صادر طبيعية 

هي الناجتة عن اأ�صعة ال�صم�س مثل الأوزون و الغبار وال�صوائب الناجتة عن العوا�صف و الغازات 

اللقاح و  الناجمة عن الرباكني و الإ�صعاعات املنطلقة من الرتبة و كذلك ما ينتج عن حبوب 

امليكروبات مثل )البكترييا و الفطريات و الفيرو�صات(.

2( تلوث املياه  

تتبخر  التي  فمياهها  الإن�صان،  بحياة  مبا�صرة  وغري  مبا�صرة  عالقات  املائية  البيئية  للنظم    

النباتية  احلية  املادة  من  ومدخراتها  الياب�صة،  على  للحياة  �صرورية  اأمطار  �صكل  في  ت�صقط 

واحليوانية تعترب مدخرات غذائية لالإن�صانية جمعاء في امل�صتقبل، كما اأن ثرواتها املعدنية ذات 

الأر�صية وله  الكرة  %  من م�صاحة   70 اأكرث من  املائي ميثل  بالغة. ونظرا لن الغالف  اأهمية 

اأهمية كبرية كون املياه   م�صدر رئي�س للحياة على �صطح الأر�س لذا علينا احلفاظ عليه من اأجل 

توازن النظام الإيكولوجي الذي يعترب في حد ذاته �صر ا�صتمرارية احلياة .ومن اخطر اأ�صكال 



371 الفصل الحادي عشر | االجهادات البيئية 

هذا التلوث من املنظور العلمي اإحداث خلل وتلف في نوعية املياه ونظامها الإيكولوجي بحيث 

ت�صبح املياه غري �صاحلة ل�صتخداماتها الأ�صا�صية وبالتايل يبداأ اتزان هذا النظام بالختالل 

حتى ي�صل اإىل احلد احلرج والذي تبداأ معه الآثار ال�صارة بالظهور على البيئة.

 3( تلوث الرتبة 

 تتلوث الرتبة نتيجة ا�صتعمال املبيدات والأ�صمدة  املختلفة واإلقاء الف�صالت ال�صناعية، وينعك�س 

مما  واحليوان،  النبات  وعلى  خ�صوبتها  على  وبالتايل  الرتبة،  في  احلية  الكائنات  على  ذلك 

ينعك�س اأثره على الإن�صان في نهاية املطاف.

ومن اأهم امللوثات التي ميكن الإ�صارة اإليها:

1. الهيدروكربونات

وهي مركبات ع�صوية طيارة ت�صمل مدى وا�صعًا من الكيماويات التي يدخل في تركيبها الكربون 

 )CH4( امليثان ومنها  الغالف اجلوي  وتوجد ب�صورة طبيعية في   ،)H( والهيدروجني  ،)C(

وتركيزه 1.68 جزء باملليون، وامل�صتويات الطبيعية منه ل ت�صبب اأي �صرر، وتنتج الهيدروكربونات 

في  امل�صتعملة  املذيبات  ومــن  ال�صيارات  حمركات  في  للكازولني  الكامل  غري  الحــرتاق  من 

ال�صناعات املختلفة ف�صاًل عن انبعاثها من معامل الكيمياويات وامل�صافي النفطية.

2. مركبات الكربيت

الرباكني،  انفجارات  SO2 من  ب�صورة طبيعية على هيئة  الغالف اجلوي  الكربيت في  يدخل 

وكذلك من حتلل املواد الع�صوية ل هوائيًا.

3. املواد العالقة

اأجزاء �صلبة خفيفة وقطريات من �صوائل قد تكون معلقة في الغالف اجلوي، وم�صادر  وهي 

العالقة هي  واأن�صطة الرباكني. واأغلب املواد  اأمالح البحار، وتعرية الرتبة،  انبعاثها من رذاذ 

غبار و�صخام )Soot( ت�صدر من تاأثري الرياح والفعاليات الزراعية على الرتبة.

4 . امل�صادر احليوية ) الهيدروكربونات احليوية(

هي بارافينات حتتوي عددًا فرديًا من ذرات الكربون وتقوم النباتات بتخليقها ب�صال�صل كربونية 
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الكائنات  اأن�صجة  في  الطبيعية  الهيدروكربونات  جميع  ت�صمل  املركبات  وهذه   ،C19 ،C17 ،C15

احلية بفعل البناء احليوي لها. 

5.الت�صرب النفطي 

الذي يقدر باأكرث من 0.7 مليون طن �صنويًا.

مما  اأعلى  برتاكيز  اأن�صجتها  في  الع�صوية  امللوثات  مراكمة  على  القدرة  لها  احلية  والكائنات 

الكائنات  قابلية  باأنه    )Bioaccumulation( الرتاكم احليوي ويعرف  البيئة.  في  هو موجود 

في  موجود  هو  مما  اأكرب  برتاكيز  اأن�صجتها  في  وتركيزها  الع�صوية  امللوثات  اأخذ  على  احلية 

بيئتها. وتوؤثر عدة عوامل على الرتاكم احليوي للهيدروكربونات النفطية داخل اأن�صجة الكائنات 

احلية، منها درجة احلرارة، والأوك�صجني، و PH، وامللوحة. وتخزن الهيدروكربونات النفطية 

في الأن�صجة الغنية بالدهون )Fats(، لذا فاإن هناك عالقة بينها وبني كمية اأو ن�صبة الدهن في 

الأن�صجة.

�لتلوث بالغبار و�ملو�د �لعالقة
وهي  عوامل  عدة  بفعل  حتدث  التي  الريحية  للتعرية  العربي  الوطن  مناطق  غالبية   تتعر�س 

�صدة  الــرتب،  معظم  قــوام  خ�صونة  املالئم،  الطبيعي  النباتي  الغطاء  غياب  اجلــاف،  )املناخ 

فرتة  بني  الغبارية  العوا�صف  حدوث  اىل  يوؤدي  وهذا  لالأرا�صي(،  ال�صيئ  ال�صتعمال  الرياح، 

واأخرى وهذه العوا�صف حمملة بدقائق الرتبة مما ت�صبب اأ�صرار �صحية وعند زيادة تاأثريها في 

اجلو يكون لها تاأثري ترافقي مع عدد من ملوثات الهواء مثل اكا�صيد النيرتوجني والكربيت مما 

ي�صبب �صررا كبريا على �صحة الإن�صان.وتعد هذه الظاهرة من اأكرث امل�صاكل البيئية انت�صارًا في 

الوطن العربي، �صواًء من حيث فقدان الرتبة ال�صطحية اخل�صبة اأو امل�صاكل التي ي�صببها انتقال 

وال�صكك  املوا�صالت  على طرق  اأو جتمعها  ال�صكنية،  املناطق  على  وت�صاقطها  وزحفها  الرمال 

احلديدية، بالإ�صافة اإىل تاأثريها ال�صار على الإن�صان واحليوان والنبات.

واأجريت بع�س الدرا�صات ملعرفة كميات الغبار املتجمعة على اأ�صجار  نخيل التمر واملواد العالقة 

وتاأثريها على �صفات الأ�صجار وقوة منوها واإنتاجية الثمار،ففي درا�صة قام بها قا�صم واآخرون 

)1986(، على اأ�صجار نخيل بالغة من �صنف اخلال�س في اململكة العربية ال�صعودية، مت خاللها 

اأ�صجار النخيل ح�صب بعد هذه الأ�صجار عن ال�صوارع  اأوراق  تقدير كمية الغبار املتجمعة على 

كلما  الأوراق  على  املتجمعة  الغبار  كمية  في  تناق�س  ولوحظ  املعبدة،   الزراعية غري  والطرق 
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ابتعدت الأ�صجار عن الطرق الزراعية وال�صوارع غري املعبدة. وكانت النتائج كما يلي:

بعد الأ�صجار عن 

الطرق )م(

كمية الغبار )غ / �صم2 (

املتو�صط19841985

10a 0.47a 0.78a 0.76

40b 0.29b 0.33b 0.26

80c 0.23bc 0.19b 0.21

120c 0.12c 0.15c 0.13

 ودر�س   تاأثري الغبار املتجمع على ن�صبة املادة ال�صمعية في الأوراق  وخا�صة ان لها دورا كبريا 

في حتقيق التوازن املائي وتقليل فقد املاء بالتبخر –النتح و على حمتوى الأوراق  من الكلوروفيل 

الكلي وكلوروفيل  Aو B  وملا لهذه املادة وكما هو  معروف من دور كبري وفعال في عملية البناء 

ال�صوئي وت�صنيع الكربوهيدرات ال�صرورية  للفعاليات احليوية املختلف في النبات ومت  ح�صاب  

وزن الثمرة، وكان معدل �صنتي الدرا�صة كما في اجلدول رقم53 .

ال�صمعية وحمتواها من  الغبار املتجمع على الأوراق على ن�صبة املادة  تاأثري   .  53  جدول  رقم 

الكلوروفيل.

بعد الأ�صجار 

عن الطرق )م(

) %  ( للمادة 

wax ال�صمعية

A كلوروفيلB كلوروفيل

الكلوروفيل 

الكلي

وزن الثمرة 

)غ(

10bc 0.98c 0.38c 0.22d 0.59c  7.93

40b 1.15d 0.18c 0.22c 0.81b 10.70

80a 2.33b 0.70b 0.29b 1.04ab 11.51

120a 2.36a 1.07a 0.62a 2.46a12.75

  يالحظ  من اجلدول  اأعاله تناق�س وزن الثمرة في الأ�صجار القريبة من ال�صوارع، وبالتنا�صب 

 A مع كمية الغبار املتجمعة وكذلك  زيادة ن�صبة املادة ال�صمعية، وحمتوى الأوراق من كلوروفيل

و B والكلوروفيل الكلي،  كلما مت البتعاد عن الطرق وهذا يعود اإىل جتمع الغبار على الأ�صجار 

القريبة  بكميات اأكرب من الأ�صجار البعيدة.  مما  يعر�س الأ�صجار اإىل اإجهاد التلوث بالغبار 

الذي يوؤثر على الفعاليات احليوية وعلى كفاءة الأوراق في الت�صنيع الغذائي وبالتايل اإنتاجية 

الثمار .
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اأ�صجار  املت�صاقط على  الغبار  واآخــرون )2001(  وجدوا عالقة موجبة بني كميات  اإبراهيم    

نخيل التمر �صنف احلالوي املزروعة في ب�صاتني موزعة على ثالثة مناطق في حمافظة الب�صرة 

و�صرعة الرياح ودرجة احلرارة ح�صب منطقة زراعة النخيل و وح�صبت كميات الغبار املت�صاقطة 

على الأوراق ح�صب  ا�صهر منو الثمار وكما في اجلدول رقم 54 

 جدول  رقم 54  معدل كمية الغبار املت�صاقطة على  اأ�صجار النخيل في منطقة الب�صرة.

ال�صهر

كمية الغبار 

املت�صاقطة غ / م3 

/ �صهر

�صرعة الرياح 

م / ثا

درجة احلرارة

ْم
) % ( للرطوبة 

الن�صبية

5.993.134.127اأيار/ مايو
7.363.838.124حزيران/ يونيو

6.904.438.523متوز/ يوليو
6.463.438.026اآب/ اأغ�صط�س
5.263.934.824اأيلول/ �صبتمرب

6.193.7236.724.8 املعدل العام

ون�صتنتج من اجلدول اأعاله:

 1. اأن اأعلى كمية للغبار املت�صاقط كانت في �صهر متوز/ يوليو، واأقلها في �صهر اأيلول/ �صبتمرب.

 2. اأن كمية الغبار املت�صاقط تزداد مع زيادة �صرعة الرياح.

اأما كمية الغبار املت�صاقطة على الأ�صجار ح�صب مناطق الدرا�صة اأبي اخل�صيب ، والهارثة، و�صط 

العرب وفي ال�صهور من اأيار/ مايو اإىل اأيلول/ �صبتمرب، كما في اجلدول رقم 55.

 جدول رقم 55  . معدل كمية الغبار املت�صاقطة على اأ�صجار النخيل في ثالثة مواقع في 

الب�صرة.

ال�صهر

كمية الغبار املت�صاقط غ / م2 / �صهر

املعدل

�صط العربالهارثةاأبي اخل�صيب

3.496.657.485.99اأيار/ مايو
3.487.028.256.37حزيران/ يونيو

4.038.168.536.96متوز/ يوليو
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3.876.349.176.46اآب/ اأغ�صط�س
3.005.597.205.26اأيلول/ �صبتمرب

كما قدر حمتوى الغبار من الر�صا�س وكذلك ) % ( للدهن في الأوراق وحمتواها من كلوروفيل 

B والكلوروفيل الكلي واأخذ معدل الأ�صجار في مناطق الدرا�صة وح�صب ال�صهور وكما في  A و 

اجلدول رقم 56  

 جدول رقم 56  حمتوى الأوراق من الكلوروفيل والن�صبة املئوية للدهن وحمتوى الغبار من 

الر�صا�س.

ال�صهر

تركيز الر�صا�س كمية الكلوروفيل مغ / 100 غ

مايكرو غرام 

/ غ

) % ( دهن

A كلوروفيلB كلوروفيل

الكلوروفيل 

الكلي

a 10.03a 2.86a 12.90c 1.33c 0.794اأيار/ مايو
c 9.39ab 2.77c 12.16b 1.50a 0.807حزيران/ يونيو

b 9.24c 2.33e 11.59a 1.66b 0.801متوز/ يوليو
b 9.81b 2.61b 12.43b 1.51c 0.793اآب/ اأغ�صط�س
c 9.44bc 2.48a 11.96b 1.23a 0.809اأيلول/ �صبتمرب

9.582.6112.201.440.8008املعدل العام

وبينت الدرا�صة انخفا�س اإنتاجية الأ�صجار في مواقع الدرا�صة، حيث بلغت 36 كغ في منطقة 

اأبي اخل�صيب، تليها منطقة الهارثة التي بلغ معدل اإنتاج النخلة الواحدة فيها 32 كغ، وكان اأقل 

معدل لإنتاجية النخلة �صنف احلالوي 24 كغ في منطقة �صط العرب. ورمبا يعود التباين في 

اإنتاجية النخلة الواحدة من التمور في مناطق الدرا�صة الثالثة اإىل تاأثري الغبار املت�صاقط على 

اأن الغبار املت�صاقط على الأوراق يقلل من كفاءة الأوراق في تزويد  �صفات الثمار، ف�صاًل عن 

الثمار بحاجتها من الكربوهيدرات ال�صرورية لنموها وتطورها.
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اأ�صجار  من  النخيل  �صعف  خو�س)وريقات(  من  عينات  باأخذ  ،واآخرون)2010(  العاين  وقام 

نامية في بيئات متلفة) بيئة �صناعية، ، بيئة بحرية،بيئة زراعية،بيئة �صحراوية، بيئة مدنية( 

الثقيلة  العنا�صر  من  حمتواها  ومعرفة  اخلو�س  على  من  املاأخوذة  الأتربة  عينات  حتليل  ومت 

املمت�صة و املرت�صبة،وكانت النتائج كما يلي:

 1( اإن ل �صجار النخيل دور كبري في امت�صا�س وتر�صيب كميات كبرية من الفلزات الثقيلة واأعلى 

تر�صيب للعنا�صر الثقيلة على خو�س الأوراق املاأخوذة من البيئة ال�صناعية واقل تركيز كان 

في البيئة الزراعية ثم ال�صحراوية.

العن�صر

الرتكيزppmفي 

البيئة ال�صناعية

الرتكيزppmفي البيئة 

ال�صحراوية

ن�صبة الرت�صيب % 

17 - 0.650.06100الزرنيخ
50 - 0.530.1891الكوبلت
1.2 - 8.264.0259الكروم
22 - 31.97.964النيكل

36 - 26.812.978الر�صا�س

 

 2( تراوحت ن�صبة العنا�صر الثقيلة املمت�صة  واملرت�صبة بوا�صطة اأوراق النخيل)كوبلت، كروم، 

النيكل، الر�صا�س، بني 22 - 91 % (.

 3(   اإن الأ�صجار حتتجز 40 - 80 %  من كميات الغبار العالقة في الهواء وتراوح جمموع ما  
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متت�صه  الأوراق من فلزات  بني 22 - 91 %  كما وان الأ�صجار متت�س 70 %  من الغازات 

ال�صامة امللوثة للهواء مثل CO و SO2 وحتتجز اأكرث من 90 %  من مركبات الر�صا�س املنطلقة 

من عوادم ال�صيارات. 

 4( اإن البيئة البحرية هي اأكرث املناطق عر�صة للتلوث ب�صبب بقايا النفايات وملفات احرتاق 

وم�صدر  املدينة  بيئة  تليها  ال�صناعية  واملخلفات  النفطي  والت�صرب  النفط  ناقالت  وقود 

التلوث فيها يعود اىل ا�صتخدام و�صائط النقل وملفات عوادم ال�صيارات والن�صاط ال�صناعي 

والتجاري.

�لتلوث بالهيدروكربونات �لنفطية
الهيدروكربونات النفطية ترتاكم على اأوراق النباتات، وتعد طبقة الكيوتكل ال�صمعية م�صتودعًا 

لها، مما يوؤدي اإىل زيادة تراكيزها في الأن�صجة النباتية. ومن حتليل الأن�صجة النباتية ميكن 

الدهون  حتليل  واإن  نفطية،  اأو  حيوية  كانت  �صواء  الهيدروكربونات  وتراكيز  م�صدر  معرفة 

امل�صتخل�صة من الأن�صجة النباتية يو�صح ما يحتويه الدهن من هيدروكربونات، وميكن معرفة 

تراكيزها ومكوناتها. اإن معظم املادة الدهنية تكون في الطبقة ال�صمعية املغلفة لثمار واأوراق 

النباتات، واإن ن�صبها تختلف ح�صب تاأثري العوامل البيئية والوراثية ومرحلة النمو.

غري  البيئية  الــظــروف  من  النبات  حماية  في  كبريًا  دورًا  ال�صمعية  الكيوتكل  طبقة  وتلعب 

املالئمة، كالتقلبات اجلوية، وفقدان املاء، كما اأنها تك�صب الثمار ملعانًا وبريقًا طبيعيًا. وترتبط 

خا�صة  ال�صموع،  لتلك  الأ�صا�صية  املكونات  من  وهي  بال�صموع،  عادة  احليوية  الهيدروكربونات 

�صال�صل اللكانات العتيادية التي تبلغ ذرات الكربون فيها C17 اإىل اأكرث من C34، وبو�صاطتها 

من  اأو  اأحيائي  من�صاأ  من  ناجتة  كانت  اإذا  الهيدروكربونات  م�صادر  على  التعرف  ميكن 

الن�صاطات الب�صرية من خالل التلوث النفطي.وميكن ا�صتعمال بع�س الأدلة للك�صف عن من�صاأ 

الهيدروكربونات، ومنها:

 1. ا�صتعمال بع�س اللكانات املتفرعة كمركب الرب�صتان ومركب الفاتيان وال�صكوالن كموؤ�صرات 

في البيئة من اأجل التعرف على البقايا النفطية، لأنها تعد من املكونات الرئي�صة للنفط اخلام، 

وت�صتطيع النباتات الراقية بناء هذه املركبات نتيجة لتك�صر �صل�صلة الفايتني )Phytein( لكل 

من كلوروفيل A و كلوروفيل B ف�صاًل عن ال�صبغات الكاروتينودية.

 2. دليل تف�صيل الكربون CPI، حيث يتم فح�س العينات بجهاز الكروتوكرافي الغازي، ومنها 

يتم حتــــديد بع�س املوؤ�صــــــرات التي تو�صـــــح م�صـــــادر تلك الهــــــيدروكــــربونــــــات ومنها 
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Carbon preference index و )CPI( الذي يو�صح ن�صبة وجود املركبات ذات اأعداد الكربون 

الفردية اإىل املركبات ذات اأعداد الكربون الزوجية. فاإذا كانت قيمة CPI اأعلى من 1 فهي 

دليل على امل�صدر الأحيائي، اأما اإذا كانت القيمة اأقل من 1 فاإن امل�صدر نفطي.

 3. ن�صبة الرب�صتان اإىل الفايتان ون�صبة C17 اإىل الرب�صتان و C18 اإىل الفايتان، فاإذا كانت الن�صبة 

اأكرب من 1 فهذا دليل على املن�صاأ الأحيائي، واإذا كانت القيمة قريبة اأو اأقل من 1 فهي دليل 

على امل�صدر النفطي.

واجلدول رقم  57   يو�صح بع�س الدرا�صات واملالحظات على امللوثات الهيدروكربونية في بع�س 

النباتات.

 جدول رقم  57. حمتوى بع�س النباتات من امللوثات الهيدروكربونية.

املالحظاتم�صدر الهيدروكربوناتالنبات

ال�صنوبر

)Pinus radiate( 
نفطية اآروماتية

قيم عالية في املناطق املزدحمة بال�صكان وكثافة حركة 

املركبات.

بارافينية ، واآروماتيةنباتات القهوة والكاكاو
تراوحت الرتاكيز بني 10 – 100 مايكرو غرام / غ وزن جاف 

من م�صادر اأحيائية ونفطية.

اأ�صناف الزيتون ال�صبانية
بارافينية )مركب 

ال�صكوالن(
ظهور �صيادة لاللكانات العتيادية ذات اأعداد الكربون املفردة.

نفطيةاأ�صجار نخيل الزيت
امل�صدر من اجلو املحيط بالأ�صجار 0.6 – 7.1 مايكرو غرام 

/ غ وزن جاف.

ثمار اخل�صراوات 

)بطيخ ، طماطم(، وثمار 

اأ�صجار الكاكي

اإحيائي
ظهرت ن�صب متباينة من مركب الرب�صتان والفايتان في ثمار 

الكاكي اأعلى منها في البطيخ والطماطم.

اإحيائية ونفطيةنخيل التمر �صنف احلالوي
تراوحت الرتاكيز بني 0.5 – 2.6 

مايكرو غرام / غ وزن جاف في الب�صرة.

اأوراق خم�صة اأ�صناف من 

نخيل التمر
اآروماتية

تراوحت الرتاكيز بني 1.27 – 8.49 

مايكرو غرام / غ وزن جاف واأعلى الرتاكيز كانت قرب 

امل�صادر ال�صناعية.

اأوراق وثمار النخيل �صنف 

ال�صاير
حيوية واآروماتية

الرتاكيز في الأوراق اأعلى من الثمار لختالف كمية الدهن 

بينهما.

و�صن�صتعر�س بع�س الدرا�صات اخلا�صة بعالقة نخلة التمر بالتلوث بالهيدروكربونات النفطية:

النخيل   اأ�صناف  بع�س  اأوراق  في  الهيدروكربونات  لرتاكيز   )1999( اإبراهيم  درا�صة  في 



379 الفصل الحادي عشر | االجهادات البيئية 

وهي)الربحي، والديري، والربمي، والزهدي، واخل�صراوي(، ومن خم�صة مناطق على �صفاف  

اأخذت عينات  واأبي اخل�صيب.  حيث  والتنومة،  والهارثة،  والدير،  املدينة،  العرب، هي:  �صط 

الأوراق خالل �صهر �صباط/ فرباير، ومت تقدير الهيدروكربونات النفطية فيها وحمتوى الأوراق 

اإىل وجود اختالف في تراكيز الهيدروكربونات في  من الدهون، وكانت نتائج الدرا�صة ت�صري 

اأوراق الأ�صناف وفي مناطق الدرا�صة املختلفة، حيث كان اأقل تركيز 1.27 مايكرو غرام /غ وزن 

جاف في اأوراق �صنف الديري في منطقة املدينة، واأعلى تركيز هو 8.49 مايكرو غرام / غ في 

اأوراق �صنف الربحي في منطقة الهارثة. وتراوحت ن�صبة الدهن في عينات الأوراق بني 0.31 

%   في �صنف الديري، و 0.49 %   في �صنف الربحي، واجلدول رقم 6 يو�صح متو�صط حمتوى 

الأوراق من الهيدروكربونات والن�صبة املئوية للدهن لالأ�صناف اخلم�صة حتت الدرا�صة.

 جدول رقم 6. متو�صط حمتوى الأوراق من الهيدروكربونات والن�صبة املئوية للدهن

في خم�صة اأ�صناف من نخيل التمر في مناطق متلفة من �صط العرب.

) % ( للدهنال�صنف

متو�صط حمتوى الأوراق 

من الهيدروكربونات ميكرو غرام / غ

0.495.79الربحي
0.312.59الديري
0.322.71الربمي

0.464.16الزهدي
0.484.27اخل�صراوي

وحمتواها  الأ�صناف  اأوراق  في  الهيدروكربونات  تراكيز  بني  معنوية  ارتباط  عالقة  ووجــدت 

التلوث  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ�ــصــارت   )r =  0.908( التباط  معامل  قيمة  وبلغت  الدهن،  من 

بالهيدروكربونات النفطية في اأوراق الأ�صناف املدرو�صة كان قلياًل، واأن م�صدر هذا التلوث هو 

من الفعاليات النفطية واملخلفات ال�صناعية واملنزلية وما ي�صقط من اجلو على اأوراق اأ�صجار 

نخيل التمر.

وقام اإبراهيم )2000(،  بدرا�صة لرتاكيز الهيدروكربونات والعنا�صر النادرة في ثمار اأ�صناف 

مناطق  ب�صاتني  في  واحلـــالوي  وال�صاير  والــربحــي  والــديــري  واخل�صراوي  والــربمي  الــزهــدي 

الهارثة واجلزيرة واأبو اخل�صيب على امتداد �صط العرب، اأخذت العينات الثمرية في مرحلة 

الرطب، ومت تقدير تراكيز الهيدروكربونات ون�صبة الدهن فيها، حيث لوحظ اختالف تراكيز 
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الهيدروكربونات في ثمار الأ�صناف املختلفة وفي متلف مناطق الدرا�صة، حيث كان اأقلها 0.8 

مايكرو غرام / غ ثمار في �صنف الديري في منطقة اجلزيرة، وكان اأعلى تركيز 4.89 مايكرو 

غرام / غ في �صنف الزهدي في منطقة اأبي اخل�صيب، وتراوحت ن�صبة الدهن في الثمار ما بني 

0.19 % في ثمار احلالوي، و0.39 % في ثمار الزهدي، ولوحظ وجود عالقة ارتباط معنوية 

للعنا�صر  بالن�صبة  اأما  الدهن.  الأ�صناف وحمتواها من  ثمار  الهيدروكربونات في  تراكيز  بني 

النادرة، فكان اأعلى تركيز لعن�صري الزنك والنحا�س 19.26 و50.08 مايكرو غرام / غ وزن 

جاف في ثمار اخل�صراوي والربمي في منطقة اأبي اخل�صيب، ومل تالحظ اأي تراكيز للكادميوم 

والر�صا�س والكوبالت في ثمار الأ�صناف املدرو�صة في املناطق الثالث.

اأوراق  اإبراهيم وعزيز )2001( للتباين في تراكيز الهيدروكربونات النفطية في  وفي درا�صة 

نخيل التمر �صنف احلالوي خالل الفرتة من ت�صرين اأول/ اأكتوبر 1999 اإىل نهاية اآذار/ مار�س 

2000 في ثالث حمطات على �صط العرب هي الهارثة والتنومة واأبي اخل�صيب، فقد اأظهرت 

نتائج هذه الدرا�صة اأن اأعلى حمتوى للهيدروكربونات النفطية في الأوراق كان في املحطة رقم 

2 في منطقة التنومة، وبلغ 5.6 مايكرو غرام / غ وزن جاف وبلغ في املحطة )1( واملحطة )3( 

4.2 و 4.1 مايكرو غرام / غ وزن جاف على التوايل، اأما تراكيز الهيدروكربونات ح�صب ال�صهور 

واملحطات فكانت كما يلي:

ال�صهراأقل تركيزال�صهراأعلى تركيزاملحطة

ت�صرين الأول/ اأكتوبر4.01اآذار/ مار�س34.41

ت�صرين الأول/ اأكتوبر5.56اآذار/ مار�س25.88

ت�صرين الأول/ اأكتوبر4.60اآذار/ مار�س15.03

واأ�صارت الدرا�صة اإىل اختالف م�صادر الهيدروكربونات النفطية في �صط العرب، وت�صل اإىل 

الأ�صجار اإما عن طريق مياه الري اأو بتبخرها من اأماكن تواجدها، خا�صة واأن ذرات الكربون 

من C15 – C5 اأكرث تطايرًا في البيئة، وتعمل درجات احلرارة على تبخرها وانتقالها اإىل اأ�صجار 

النخيل القريبة من �صط العرب.

الأوراق  حمتوى  زاد  وكلما  للدهون،  املحبة  امللوثات  من  النفطية  الهيدروكربونات  ولكون 

تراكيز  بني  طردية  عالقة  لوحظت  حيث  فيها،  الهيدروكربونات  تراكيز  زادت  الدهون  من 

 r( الرتباط قيمــــــة معامـــــل  وكانت  لالأوراق،  الدهني  واملحـــــــتوى  النفطية  الهيدروكربونات 

.)= 0.98
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وقام اإبراهيم وعزيز )2001(، بدرا�صة التباين في الهيدروكربونات الأروماتية في اأوراق نخيل 

التمر �صنف ال�صاير، وفي الرتبة واملياه في منطقة اأبي اخل�صيب، حيث اأخذت عينات املياه من 

ثالثة مواقع تبعد 100، و1000، و2000 مرت عن �صط العرب، وعينات الرتبة من العمق 0 – 

60 �صم، واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن هناك تباين في تراكيز الهيدروكربونات بني متلف 

عينات الأوراق والرتبة واملياه وكانت اأعلى الرتاكيز في جميع العينات في املوقع الأول الذي يبعد 

100 مرت عن �صط العرب، حيث بلغت 5.06 ميكرو غرام / لرت و 7.27 و 8.21 مايكرو غرام / غ 

وزن جاف في عينات املياه، والرتبة والأوراق، وتنخف�س الرتاكيز كلما ابتعدنا عن �صط العرب.

 �لثار  �ل�سلبية لالإجهاد�ت  �لبيئية على نخلة  �لتمر  
1( انخفا�س معدل النمو ال�صنوي للنخلة وانخفا�س كمية املح�صول وتوقف الثمار اذا كانت   

اجلذور املا�صة للنخلة متتد في تربة ملوحتها 10000جزء باملليون وميكن القول ان ا�صجار 

النخيل تنمو في تربة ملوحتها 3000 - 4000جزء باملليون وتتاأثر اثمارها   اذا كانت امللوحة 

6000جزء باملليون.

من  التحول  وخا�صة  الثمار  منو  مو�صم  في  والثمار  ال�صجار  حول  اجلوية  الرطوبة  زيــادة   )2  

الت�صطيب  منها  ف�صيولوجية  ا�صرار  ت�صبب  الرطب  اىل  امللونة)اخلالل/الب�صر(  املرحلة 

والذنب ال�صود وزيادة ت�صاقط الثمار بينما اجلفاف وهبوب الرياح اجلافة ي�صبب ال�صابة 

بالذنب البي�س )ابو خ�صيم( واحل�صف.

 3( ارتفاع درجة احلرارة اىل 50درجة مئوية او اكرث و تعر�س الثمار لأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة 

يوؤدي اىل ا�صابتها بلفحة ال�صم�س Sun Scald مما يقلل قيمتها الت�صويقية.

 4( نق�س العنا�صر الغذائية عن امل�صتوى المثل  يوؤدي اىل الجهاد الغذائي كما ان لقلوية الرتبة 

تاأثري كبري على تي�صر وامت�صا�س بع�س العنا�صر الغذائية  ال�صغرى مثل احلديد والزنك 

واملنغنيز.

 5( انخفا�س درجة احلرارة اىل اقل من 18درجة مئوية في  بداية ف�صل الربيع يوؤدي اىل تاأخر 

الزهار واذا كان معدل درجة احلرارة ال�صــــغرى خـــــالل �صــــــهر كانون الثاين/يناير بني 

12 - 15 درجة مئوية فان ذلك ي�صبب خلل في عملية التزهري وعدم حمل ال�صجار.

لتوازن مائي �صالب اي  النخيل املزروعة حديثا تذبل وجتف او متوت اذا تعر�صت  6( ف�صائل   

ال�صاخنة اجلافة وعدم  الرياح  املاء املمت�صة بفعل  املفقودة منها عن كميات  زيادة كميات 

 Osmotic Stress توفر احلماية الكافية لها ي�صاف اىل ذلك تعر�صها لالإجهاد ال�صموزي 
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ب�صبب العط�س وامللوحة.

 7( تعر�س النخلة للغباروالتربة واملواد العالقة وجتمعها  على  اخلو�س يوؤدي اىل تقليل تعر�صها 

ل�صعة ال�صم�س وهذا ي�صبب انخفا�س معدل البناء ال�صوئي وقلة الكربوهيدرات في الوراق 

ونق�س كميتها الوا�صلة اىل القمة النامية والثمار المر الذي ينعك�س على قوة النمو وعلى 

وزن الثمار وحجمها.

8( ا�صتمرار تراكم الغبار وخا�صة في املراحل الوىل من عمر الورقة وكذلك على الغر�صات   

الن�صيجية يوؤثر على تكون املادة ال�صمعية على الوراق وعلى ن�صبة الدهون فيها مما يوؤثر على 

فقد املاء ويزيد من كميته املفقودة وهذا يوؤثر على العمليات احليوية في ال�صجار .

من  اكرث  عليها  وتر�صبها  النباتية  الجــزاء  في  وال�صامة  الثقيلة  العنا�صر  تركيز  زيــادة   )9  

احلدود امل�صموح بها يعر�صها اىل حالة من الت�صمم وال�صعف والجهاد واختالل العمليات 

الف�صيولوجية.

و�سائل معاجلة �لجهاد�ت �لبيئية
اآثار  من  احلد  او  تقليل  على  تعمل   التي  الزراعية   والعمليات  املمار�صات  من  العديد  هناك 

الجهادات البيئية وان اآلية مقاومة الجهاد البيئي  ت�صري في اجتاهني الول جتنب حدوث 

البيئي  الجهــــاد  مع  التكــــــــيف  او  حتمل  والثاين   Stress Avoidance البيئي  الجـــــــهاد 

وفيما يلي بع�س العمليات واملمار�صات الزراعية للتعامل مع الجهادات   Stress Tolerance

البيئية.

 1. – ت�صجيع املجموع اجلذري على النمو والتعمق داخل الرتبة وذلك با�صتخدام  الري بالنافورة 

يوؤمن  مما  �صطحية  بقائها  وعدم  اجلذور  تعمق  ي�صهل  هذا  الري  وونظام    Bubblerالببلر

و�صولها  اىل الرطوبة املطلوبة ويثبت الأ�صجار في الرتبة .

 2. زراعة الف�صائل اجلديدة في حفر وا�صعة وتكون الف�صيلة منخف�صة عن �صطح الرتبة بحوايل  

25  - 30�صم حلمياتها من الرياح ال�صديدة وتقليل فقد املياه.

Calicheان وجدت وخا�صة  الكل�صية ال�صماء  الطبقة   الف�صائل يجب ك�صر  3.  -  قبل زراعة   

في الأرا�صي ال�صحراوية لأنها متنع نفاذية املياه و واملحلول  امللحي  اإىل اأعماق الرتبة مما 
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يعر�س الف�صائل لالإجهاد امللحي.

 4. اإتباع م�صافات واأبعاد الغر�س املنا�صبة والتي ل جتعل ال�صعف مت�صابكا عندما تكرب الأ�صجار 

انتقال الإ�صابات احل�صرية واملر�صية وكذلك يزيد من الرطوبة  ال�صعف ي�صهل  لن ت�صابك 

ويقلل حركة الرياح مما يزيد من الأ�صرار الف�صيولوجية مثل الت�صطيب وا�صوداد الذنب .

 5.  لف الف�صيلة املزروعة حديثا بال�صعف او اخلي�س او تغطيتها بال�صباك البال�صتيكية لتظليلها 

وحمايتها من التغريات في درجة احلرارة مع مراعاة توفي التهوية الكافية لها لتقليل درجة 

حرارة الهواء املحيط بها.

 6. زراعة حما�صيل التغطية في امل�صافات البينية بني اأ�صجار النخيل لتقليل فقد املاء بالتبخر 

وخف�س حرارة الرتبة مثل زراعة حم�صول ال�صعري واجلت )القت( والرب�صيم.

القمة  رطوبة  على  للمحافظة  اخلي�س  او  بالقما�س  ولفه  تقليمه جزئيا  بعد  ال�صعف  7. جتميع   

النامية من اثر احلرارة املرتفعة وحماية القمة النامية وهذه حتمي من عدة اجهادات تن�صا 

من اأ�صرار ميكانيكية للقمة النامية اأو فقد املاء اأو تعر�س القمة للجفاف قبل منو املجموع 

اجلذري وانت�صاره في احلفرة اجلديدة.

 8. جتنب الت�صميد اأثناء ارتفاع درجات احلرارة في �صهري يوليو واأغ�صط�س لن النخلة املجهدة 

الناجت عن  الغذائي  الثمار تتعر�س لإجهاد احلرارة وامللوحة ل تتحمل الإجهاد  من  تغذية 

الت�صميد في املوعد غري املنا�صب.

 9. اجراء عملية التكيي�س لالغاري�س املوؤنثة بعد التلقيح للمحافظة على الرطوبة وزيادة ن�صبة 

العقد.

 10. اجراء عملية تكميم العذوق.
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Phsiological Disorders  لظو�هر و�لأ�سر�ر �لف�سيولوجية�
الكتاب والباحثني  التمر ي�صري  الكتب والدرا�صات والإ�صدارات اخلا�صة بنخلة  العديد من  في 

خا�صة في جمالت الإمرا�س واحل�صرات اإىل بع�س احلالت  والظواهر التي حتدث في نخلة 

اأو  اأو عاهات  اأ�صرارا  بل  اأمرا�صا  لي�صت  الف�صيولوجية واحلقيقة هي  الإمرا�س  بت�صمية  التمر 

اأو بكرتيا  اوفيرو�صات او ح�صرات بل يكون امل�صبب لها  ظواهر لن م�صبباتها لي�صت فطريات 

او غذائية وهذه جميعها عوامل وم�صببات غري حية  او ف�صيولوجية   او ت�صريحية  بيئية  عوامل 

او  اخل�صري  بالنمو  ال�صرار  اىل  اأ�صراروتوؤدي  او  ظواهر  ت�صميها  فيمكن   Abiotic factors

الثمري ومنها  :

�أوًل: �لتفرع في �ساق نخلة �لتمر
نادرة،  حالت  في  عدا  متفرع  غري  ا�صطواين  خ�صبي   )Trunk(  ) )اجلــذع  التمر  نخلة  �صاق 

اأما  مــرتًا،   30 –  28 بني  ما  اإىل  طوله  ي�صل  الأوراق(  )قواعد  ال�صعف  باأعقاب  مك�صو  وهو 

القطر فيختلف ح�صب الأ�صناف والبيئة التي يزرع فيها، فهناك اأ�صناف ذات جذع �صخم مثل 

الربحي ، واخل�صاب، والرببن، وال�صيوي، واأ�صناف ذات جذع متو�صط مثل الزهدي، والربمي، 

واخل�صتاوي ، ودقلة نور، وجمهول، واخلال�س، والكبكاب، واملكتوم، واأ�صناف نحيفة اجلذع مثل 

اخل�صراوي، واحلالوي، وال�صاير.

املر�صتيم  ن�صيج  من  املتحورة  البتدائية  الأن�صجة  على  يحتوي  )اجلــذع(  التمر  نخلة  �صاق  اإن 

واللب،  واخل�صب،  واللحاء،  والق�صرة،  الب�صرة،  وهي:  ن�صوئه  من  الأوىل  ال�صنة  خالل  الطرفي 

ونظرًا لعدم وجود الكامبيوم الوعائي بني اخل�صب واللحاء فاإن اجلذع ل يزداد قطره �صنويًا كما 

يح�صل في اأ�صجار ذوات الفلقتني. اأما قطر اجلذع وزيادته في اأ�صجار النخيل فاإنه يرجع اإىل:

.]Leaf base[ )تو�صع خاليا قواعد الأوراق )الكرب •

• تو�صع وانق�صام ن�صيج املر�صتيم احلجابي )Mantle meristem(  وهو املعروف بـ اجلمار.

احلقيقي  للقلب  املكون  الأ�صا�صي  املر�صتيم  وهو   ،)Meristel( القلب  ن�صيج  وانق�صام  تو�صع   •

لراأ�س النخلة.
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)Apical dominance(  ل�سيادة �لقمية�
بقوة  ينمو   ]Apical bud[  ) القمي   ( الطرفي  الربعم  اأن  النباتات  من  العديد  في  يالحظ  

الطرفية  الرباعم  اأي  الرباعم اجلانبية،  لنمو   )Inhibition( املثبط التاأثري  نوعًا من  ويظهر 

ت�صود في منوها على الرباعم اجلانبية م�صببة منع منوها وهذا ي�صمى ال�صيادة القمية. ويعرف 

اإزالة الربعم الطرفي ت�صبب حتفيز الرباعم اجلانبية على  اأن  الب�صتنة  املخت�صون في جمال 

النمو وتكوين النموات اجلانبية، ولوحظ اأن اإ�صافة الأوك�صينات )Auxins( اإىل اجلزء املقطوع 

عن  امل�صوؤولة  الفعالة  املادة  اأن  يوؤكد  مما  اجلانبية  الرباعم  منو  تثبيط  اإىل  يوؤدي  النبات  من 

تثبيط الرباعم اجلانبية والتي تتكون في الرباعم الطرفية هي الأوك�صينات التي ت�صيطر على 

التفرع  )منو الرباعم اجلانبية في النباتات(. وال�صكل 54 يو�صح ذلك.

ال�صكل54. ر�صم تخطيطي يو�صح دور الأوك�صينات في تثبيط الرباعم اجلانبية.
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ولوحظ اأن ال�صايتوكانينات تقوم بتحرير الرباعم اجلانبية من ال�صيادة القمية وت�صجع منوها 

دون احلاجة اإىل اإجراء عملية اإزالة للرباعم الطرفية، ويعتقد اأنها تقوم بت�صهيل انتقال املاء 

الفتية،  التمر  نخيل  اأ�صجار  وفي  الأوك�صينات.  عمل  وتثبط  اجلانبية  الرباعم  اإىل  واملغذيات 

الرباعم  منو  حتفز  التي  ال�صايتوكانينات  من  عالية  تراكيز  ينتج  اجلذري  املجموع  اأن  لوحظ 

اجلانبية لتنمو مكونة الف�صائل، وعند بلوغ الأ�صجار واجتاهها اإىل تكوين الأزهار فاإن تراكيز 

ينتجها  التي  الأوك�صينات  اإىل فعالية  يوؤدي  لها مما  اأقل م�صتوى  اإىل  ال�صايتوكانينات تنخف�س 

الربعـــــم القــــــمــــــي ويعمــــــل على تثبـــــيـــــط البــــــراعــــــــم اجلـــــانبية ومنــــــع منوها وتطورها 

)AboEl-nilو،  AL -  Ghamdiو1986(.

واأعطيت عدة تف�صريات لهذه احلالة هي:

ال�صـــــايتوكـــــانينات  معه  تتداخل  قد  بل  عنها  امل�صـــــــوؤول  وحده  يكون  ل  قد  الأوك�صني  اأن   .1  

بني  بالتوازن  تتاأثر  القمية  ال�صيادة  واأن   ،)Gibberellins( واجلربلينات   )Cytokinins(

الأوك�صينات وال�صايتوكانينات ب�صكل خا�س.

 2. اأن الرباعم اجلانبية تكون ح�صا�صة لرتكيز معني من الأوك�صينات .

 3. التناف�س بني الربعم الطرفي والرباعم اجلانبية على املغذيات، ويعتقد اأن الأوك�صني يحول 

الربعم الطرفي اإىل Sink فتندفع له املواد الغذائية دون الرباعم اجلانبية مما يثبط منوها.

ما �لأوك�سينات :
الأن�صجة  وتوجد في  للنبات،  الف�صلجية  العمليات  قليلة في  توؤثر برتاكيز  هي مركبات ع�صوية 

النباتية برتاكيز �صئيلة )10 مايكرو غرام/ كغ وزن طازج من الن�صيج النباتي(، واأعلى تركيز 

لها يوجد في القمم النامية لل�صيقان واجلذور والأوراق . وكذلك في البذور . وحركة الأوك�صينات 

IAA ي�صابه احلام�س  في الأوراق مهمة لنمو ال�صاق وتثبيط الرباعم اجلانبية. اإن الأوك�صني  

الأميني Tryptophan في تركيبه وهو املركب البادىء لتكوين الأوك�صني، ووجد اأن الأنزميات 

الفعالة في حتويل هذا احلام�س األأميني اإىل IAA تكون ن�صطة في الأن�صجة الفتية كالأن�صجة 

الزنك  وجود  الأوك�صني  بناء  يتطلب  كما  واجلــذور،  ال�صغرية  والثمار  الأوراق  في  املر�صتيمية 

)حممد،1985(.ومبني في ال�صكل  55 مطط بناء الأوك�صني. 
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ال�صكل 55  . مطط بناء الأوك�صني.

هل يحدث تفرع في نخلة �لتمر:
اأن لنخلة التمر �صاق واحدة م�صتقيمة غري متفرعة، ولها راأ�س مفردة، وهذا  كما هو معروف 

واأن  النخيلية،  العائلة  �صفات  من  �صفة  وهذه  وتامة،  وا�صحة  فيها  القمية  ال�صيادة  اأن  يعني 

حدوث التفرع يعترب حالة غري طبيعية بل اإنها غري �صائعة ونادرة، ولكن لوحظت حالت تفرع 

في عدد من اأ�صجار نخيل التمر في العراق واملغرب وم�صر.

�ل�سوؤ�ل هنا ما �أ�سباب حدوث هذ� �لتفرع ؟
،و 1998( حالت   El- Wakil and Harhash(و ،)و، 1987Zaid(و ،)و، 1974Fisher( لحظ

تفرع في اأ�صجار نخيل التمر، كما اأ�صار البكر )1972( اإىل حالة تعدد الروؤو�س في �صنف نخيل 

التمر التربزل في العراق. وميكن حتديد حالت التفرع التي اأ�صار اإليها الباحثون كما يلي :
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)Natural Dichotomy Branching( لتفرع �لثنائي �لطبيعي� )1 
لوحظت هذه احلالة في ب�صاتني م�صر في منطقة ر�صيد، وفي املغرب في منطقة مراك�س، وفي 

 ) الطرفي  الربعم   ( القمي  املر�صتيم  تفرع  يالحظ  حيث  التربزل،  �صنف  حالة  في  العراق، 

هــــذه احلالة  ي�صــــــيطر على  وراثي  اإىل عامل  يعود  التفرع  و�صــــــبب مثل هذا  ق�صـــــــمني،  اإىل 

)Zaid،و1987(، Hrahashو و El Wakilو، )1998(، وميكن الإ�صارة اإىل ح�صول حالة تفرع 

اأن  ثنائي متعدد حيث يحدث  تفرع  اأو  بالنمو  ي�صتمران  بفرعني  ال�صجرة  وتبقى  واحدة  ثنائية 

اإىل )حـ، د( ينمو حـ  اآ، ب، ينمو الفرع )اآ( طبيعيًا ويتفرع )ب(  يكون لل�صجرة فرعني هما  

اإحدى  في  احلالة  هذه  ولوحظت  ال�صكل  بهذا  ال�صجرة  وتظهر  و(  )هـ،  اإىل  د  ويتفرع  طبيعيًا 

الأ�صجار املذكرة.

)Compact Dichotomy Branching( لتفرع �ملدمج �أو �ملعقد� )2 
ونظام  م�صر،  في  �صيوه  واحة  في  احلالة  هذه  لوحظت 

اأظهرت  حيث  الثنائي  التفرع  عن  يختلف  فيها  التفرع 

 Harhash ال�صجرة تفرعًا مدجمـــــــًا ) معقد (، واأ�صــــــار

وEL - Wakil )1998( اإىل اأن الفروع تبدو وكاأنها تخرج 

التي  احلالت  اأن  الباحثان  واعتقد   . واحدة  نقطة  من 

�صوهدت هي لأ�صجار نخيل ناجتة من البذور.
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 3( حالت تعدد �لروؤو�ض في �سنف �لتربزل
�صنف التربزل من التمور ال�صهرية في املنطقة الو�صطى من العراق، وميتاز مبا يلي : 

//منطقة  م�صتقيمًا  يكون  اأن  ويكاد  الطول  متو�صط  متقارب  ال�صعف:   // – متو�صط  اجلذع 

اللون   ، قليل احلالوة  املذاق  : عف�صي  ال�صعفة. //اخلالل  4/1 طول  وا�صعة متثل   الأ�صواك 

اأ�صفر م�صوب بخطوط اأو نقاط داكنة.// الرطب كهرماين مييل اإىل العتمة، واللحم لني قليل 

الألياف غري لذع احلالوة. توؤكل الثمار في مرحلة الرطب. //يت�صف ب�صفة فريدة حيث اأن 

القمة النامية تن�صطر اإىل ق�صمني فتكون راأ�صني اأو ثالثة اأو اأربعة للنخلة )ح�صني، 2002(.

 

ويعتقد اأن حالة تعدد الروؤو�س في �صنف التربزل هي حالة غري طبيعية لأن معظم اأ�صجار ال�صنف 

تنمو براأ�س واحدة وجذع واحد وان ح�صول هذه احلالة رمبا يعود لعامل وراثي فقد تكون هذه 

ال�صفة وراثية متنحية. واأ�صار البكر)1972(، اإىل اأن تعدد الروؤو�س في �صنف التربزل �صببه 

انق�صام الربعم الرئي�صة ل�صبب غري معلوم اإىل برعمتني مت�صاويتني ومتماثلتني �صكاًل وحجمًا 

وت�صتمران بالنمو حتى ي�صبح للنخلة راأ�صني اأو قد تنق�صم اإىل ثالثة اأق�صام فتعطي ثالثة روؤو�س. 

لتاأثري جمموعة  اأن التفرع الذي يحدث في نخلة التمر طبيعيًا، ورمبا يعود  وميكن القول هنا 

من العوامل التي ت�صيطر على هذه الظاهرة مثل املركبات الفينولية التي يكون اأحدها م�صوؤوًل 

عن ا�صتطالة الرباعم اجلانبية، والأخرى تكون م�صوؤولة عن التفرع املدمج، ومن اأهم وظائف 

املركبات الفينولية في النبات هو تنظيم عملية النمو من خالل تاأثريها على فعالية الهرمونات 

اخللية  في  احليوية  الفعاليات  بع�س   )Stabilization( بتثبيت  قيامها  اإىل  بالإ�صافة  النباتية 
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النباتية، ون�صمي التفرع هنا الطبيعي، وذلك لعدم وجود اأي موؤثر اأو عامل خارجي ولأن الفروع 

مت�صلة بال�صاق بنقطة واحدة وهذا يربهن على منو وتطور الرباعم اجلانبية.

�لأ�سباب �خلارجية
 1( تطور ون�صوء الرباعم الإبطية ب�صبب موت القمة النامية، حيث تنمو الرباعم الإبطية بعد 

اأية حالة �صرر للربعم الطرفي حتفز الرباعم الإبطية  اأن  اأي  للنخلة،  النامية  القمة  موت 

التي تكون �صاكنة على النمو، وال�صبب هنا هو انتهاء ال�صيادة القمية وانتقال الغذاء اإليها، 

تتطور  التي  الطرفي مبا�صرة هي  الربعم  املوجودة حتت  الإبطية  الرباعم  اأن  ويف�صر ذلك 

بعد اأن يتوقف منوه ل�صنوات عدة نتيجة ل�صرر يوؤثر عليه وتكون الفروع الناجتة متماثلة في 

احلجم والقطر والن�صاط والإنتاج ومتوازية اأي اأن اإثمارها يكون مثل �صجرتني منف�صلتني.  

ومن اأ�صباب هالك القمة النامية، هي :

• القطع املتعمد من قبل املزارعني ب�صبب زيادة كثافة الزراعة.

• الإهمال وانعدام عمليات اخلدمة .

• تعر�س القمة اإىل �صدمة خارجية مثل الربق.

• قطع روؤو�س النخيل اأو جرح القمة النامية من قبل املزارعني ل�صتخراج حملول �صكري ي�صمي 

Lagby، ي�صتعمل كع�صري اأو ع�صل �صناعي بعد غليه.

واأ�صار  جديدة،  فــروع  وتتكــــــون  الإبطـــــــية  البـــــــراعم  حتفــــز  ال�صــــــابقة  احلــالت  جميع 

جديد  قمي  برعم  منو  يحفز  النامية  القمة  قطع  اأن  اإىل  EL-wakilو)1998(،  و   Harhash

اأو جانبية، وذكر  وهذه تتطلب متيز خاليا مر�صتيمية من الربعم القدمي اإىل براعم عر�صية 

Groodwinو)1978(، اأنه لي�س دائمًا تنتج الفروع اجلديدة من حيوية ون�صاط الرباعم الإبطية 

ال�صاكنة، بل تنمو من متيز بع�س اخلاليا املر�صتيمية اإىل براعم جانبية ويتكون �صاق جديد على 

اجلذع القدمي.
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 2( �لإ�سابات �ملر�سية و�حل�سرية

هالك  ت�صبب  النخلة  ت�صيب  التي  الأمرا�س  بع�س  اإن 

)اللفحة  القمة  تعفن  مر�س  ومنها  الطرفي  الربعم 

القلب  تعفن  وي�صـــــمى   ،]Black scorch[ ال�صوداء( 

)Terminal bud rot( اأو املجنونة، وي�صبب هذا املر�س 

اأعرا�س  تظهر  حيث   Theilavopsis paradoxa الفطر 

والقمة  والطلع  النخيل  �صعف  على  املر�س  بهذا  الإ�صابة 

الطلع  تعفن  م�صببة  اللون  �صوداء  بقع  هيئة  على  النامية 

وتعفن الربعم القمي مما يوؤدي اإىل انحناء راأ�س النخلة 

وموت القمة النامية .

قليلة  الأمرا�س  من  وهو    ،)Belaat( البلعات  ومر�س 

املهملة  النخيل  اأ�صجار  على  اأعرا�صه  تظهر  النت�صار، 

وحتدث   ،Phytophthera sp الفطر  ي�صببه  وال�صعيفة 

يوؤدي  مبتل  تعفن  بظهور  النامية  القمة  قرب  الإ�صابة 

بها،  املحيطة  ال�صعف  قواعد  وموت  موتها  اإىل  اأحيانًا 

وقد تتوقف الإ�صابة حتت القمة النامية مب�صافة ق�صرية 

على  به  حت�صل  الذي  املكان  في  دائمًا  اختناقًا  م�صببة 

اجلذع ورمبا يكون هذا �صبب ت�صميته البلعات.

النخيل  عذوق  حفار  الـــــــواحد  القـــــــــــرن  خــــــنف�صــــــــاء  بح�صـــــــــرة  الإ�صـــــــــابة  اأن  كمـــــــا 

تهاجم  حيث  القمي،  الربعم  موت  ت�صبب   )The Palm Stalk Borer Oryctes elegans(

احل�صرة الكاملة ال�صعف احلديث واحلامل الزهري )العرجون(، وتوؤدي الإ�صابة ال�صديدة اإىل 

موت القمة النامية. 
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اإن كل تلك الإ�صابات املر�صية واحل�صرية توؤدي اإىل موت الربعم الطرفي مما ي�صبب تك�صف 

 EL - و Harhash و1987، و، Zaid و، 1983، وDijerbi( . واحد اأو اأكرث من الرباعم اجلانبية

Wakil ،و1998(.

 3( حتول �لرب�عم �لزهرية �إلى بر�عم خ�سرية
يحدث اأحيانًا حتول الربعم الزهري اإىل منو خ�صري قرب عنق الورقة، ولوحظت هذه احلالة 

في نخيل الزيت، وال�صكر، وجوز الهند، ونخيل التمر، وكما هو مفرت�س فاإن منو وتطور الرباعم 

الإبطية م�صيطر عليه عن طريق الأوك�صينات وتكون املواد الغذائية بعملية الرتكيب ال�صوئي وفق 

ال�صتجابة لفرتة �صوئية حمددة. لذا ميكن اإحداث هذه العملية عن طريق الإ�صافة اخلارجية 

لالأوك�صينات اأو تعري�س الأ�صجار لفرتة �صوئية معينة. واأجريت وفق هذه الفر�صية العديد من 

  20 TP -و2،4،5  والثلني على اأ�صجار نخيل بعمر  IAA، و  الدرا�صات با�صتعمال الأوك�صينات 

�صنة كما ا�صتعمل GA3 برتاكيز 0 ،100، 1000 مغ / لرت ور�صت على الأزهار لكن النتائج مل 

تكن اإيجابية ميكن العتماد عليها وتعميمها.

 4( �لت�ساعف �جلنيني
والأجنة   ،)1987( Zaidو،  و  Fisher،و)1974(،  قبل  من  النخيل  في  الظاهرة  هذه  وجدت 

املت�صاعفة تن�صاأ من انق�صام البي�صة املخ�صبة مما ينتج عنها عدة اأجنة تنمو هذه الأجنة اإىل 

اأن التفرع يحدث  Zaidو)1987(، اإىل  عدة فروع مما يوؤدي اإىل تكوين نخلة متفرعة. واأ�صار 

اأثناء اإنبات البذور حيث اأن الفروع تن�صاأ من حمور ال�صويقة ول يحدث في اأي مكان اآخر غري 

ال�صويقة اأثناء اإنبات البذور.

في  EL- wakilو)1998(،  و   Harhash اإليه  اأ�صار  الــذي  املدمج  التفرع  اإىل  يــوؤدي  قد  وهو 

مالحظاتهم عن هذه الظاهرة في واحة �صيوه في م�صر.
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�ل�ستنتاجات
 1( تظهر حالة التفرع في نباتات العائلة النخيلية وفي نخلة التمر ب�صكل خا�س.

وحتول  واحل�صرية،  املر�صية  والإ�صابات  الأجنة،  وتعدد  لالنق�صام،  نتيجة  يحدث  التفرع   )2  

الرباعم الزهرية اإىل خ�صرية.

 3( اإن التفرع في العائلة النخيلية خ�صب والفروع لي�صت عقيمة، وميكن اأن تنتج على النخلة 

العديد من الروؤو�س.

 4( اإن الفروع املتكونة في نخلة التمر تكون كما لو اأن كل فرع �صجرة م�صتقلة.

 5( حالت التفرع في الأ�صناف املعروفة نادرة كما في �صنف التربزل العراقي .

 6( اإن التفرع في نخلة التمر ينتج عن انتقال املغذيات اإىل الرباعم الإبطية بدًل من الرباعم 

الطرفية ب�صبب �صعف اأو هالك القمة النامية.

با�صتعمال  املتفرعة  التمر  لنخلة  الوعائي  النقل  لنظام  متكاملة  درا�صة  اإجــراء  يجب  وعليه، 

في  النمو  مقدار  ملعرفة  الت�صريحية  والدرا�صات   Cinematographic مثل  احلديثة  التقانات 

احلالة املفردة واحلالة املتفرعة، وكذلك ال�صتفادة من تقانات الإكثار ال�صريع خارج اجل�صم 

احلي في معرفة اأ�صا�س حدوث هذه احلالة.

ثانيًا: نظام ترتيب �ور�ق  �لنخيل )�ل�سعف (
 ورقة النخيل الكاملة ) ال�صعفة ( مركبة ري�صية )Pinnate( كبرية احلجم يرتاوح طولها ما بني 

2.5 – 5 مرت، وهذا يعتمد على : 

 1 -  �صنف النخيل . 

 2 -     قوة منو النخلة .  

 3 -      البيئة التي تعي�س فيها . 

تتكون ال�صعفة من حمور قوي )Rachis( ي�صل معدل عر�صه عند القاعدة اإىل  18�صم وينتهي بطرف 

]Pinnae[ وتكون جال�صة ويرتاوح  الوريقات)اخلو�س(  باملحور)اجلريدة(  . يت�صل  0.5 �صم  قطره   

 . لل�صعفة  الطرفي  الطول  من     %  80 –  60 بني  ما  متثل  وهي  وريقة   250 – بني100  ما  عددها 

والوريقات مرتبة باأربعة م�صتويات حول املحور، وهذا الرتتيب ي�صهل التعر�س لل�صوء وعدم التظليل . 

يرتاوح طول الوريقة ما بني 20 - 75�صم، وتكون منطوية حول حمورها الطويل ب�صكل قارب يواجه بطنه 

ال�صماء )Induplicate( ومنطقة التحام اخلو�صة باملحور تكون �صميكة وقوية ت�صمى عنق اخلو�صة.
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ومتتاز �لوريقات ) �خلو�ض (مبا يلي :
 1. مكونة من ن�صيج �صميك قوي، وب�صرتها ذات خاليا �صميكة اجلدران مطلية بطبقة �صمعية 

الرملية  للرياح  الورقة مقاومة عالية  تك�صب  �صميكة )Thick cuticle(، وهذه اخل�صائ�س 

ال�صحراوية.

حتت  وغائرة  احلجم  �صغرية  الوريقة  �صطحي  على  املنت�صرة   Stomata الثغور  فتحات  اإن   .2  

�صطح الورقة، وهذا يوفر حماية لالأوراق من اجلفاف ويقلل من فقدان املاء بالنتح والتبخر.

 )Spins(اأ�صواك اإىل   )Leaf blade( الورقة ن�صل  من  ال�صفلي  في اجلزء  يتحور اخلو�س   .3  

ب�صورة تدريجية بحيث يتو�صط النتقال من اخلو�س اإىل الأ�صواك ما يعرف ب�صبه اخلو�صة    

)Spine like - pinnae( ويتقل�س طولها من 8 – 2 �صم كلما اقرتبنا من قاعدة ال�صعفة.

اأما اجلزء القاعدي اخلايل من الأ�صواك فيمثل �صويق الورقة )Petiole( حيث يزداد بال�صمك 

والعر�س عند القاعدة مكونًا قاعدة عري�صة ت�صمى قاعدة الورقة )الكربة( ]Leaf base[ وهذه 

حتيط باجلذع ب�صكل اإ�صطوانة جدرانها �صميكة من جهة القاعدة )الكربة( ورقيقة من اجلهة 

الورقة  مع  ورقة  كل  قاعدة  وتتداخل   .)Fibres sheath( الليفي  الغمد  ت�صمى  للكربة  املقابلة 

التالية لها في الرتتيب والواقعة فوقها بانحراف نحو اليمني اأو الي�صار ومن هذا التداخل ين�صاأ 

ال�صكل الهند�صي اخلا�س باجلذع .

والورقة ميتد عمرها اىل اأكرث من �صتة �صنوات وبعدها يتوقف ن�صاطها وتفقد �صبغة الكلوروفيل 

ثم جتف ولكنها تبقى ملت�صقة باجلذع ول ت�صقط ول ترتك حولها اأو�صاخا لأنها ل تكون منطقة 

انف�صال )�صقوط( Abscission zone لذا يجب اأن يتدخل الإن�صان لإزالتها والوريقات �صميكة 

حماطة بطبقة �صمعية، واخلو�صة منطوية على حمورها الطويل على �صكل قارب مقاومة للرياح، 

وفقدان املاء منها قليل بعمليتي التبخر -  النتح، وتكون فتحات الثغور �صغرية احلجم وغائرة. 

اأن  البيئة وميكن  اأورق النخيل على الأر�س فهي �صجرة نظيفة ول تو�صخ  ونظرًا لعدم ت�صاقط 

نو�صح علميًا اأ�صباب عدم ت�صاقط اأوراق النخيل اجلافة. 

 

�لأ�س�ض �لف�سلجية للت�ساقط
ي�صبق �صقوط الأوراق والأزهار والثمار تكّون طبقة اأو منطقة ت�صمى منطقة اأو طبقة ال�صقوط اأو 

النف�صال )Abscission layer or zone( وهي تتكون في قاعدة الع�صو الذي �صي�صقط، وتتاألف 
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هذه املنطقة من جمموعة من اخلاليا ذات اجلدران اخلفيفة، وتكون ال�صفائح الو�صطية بني 

اخلاليا متحللة ب�صبب زيادة فعالية اأنزميات Cellulase و Pectinase، وفي حالت نادرة يفقد 

هذه  بني  النف�صال  يحدث  لذا  باملاء  مليئة  ت�صبح  واخلاليا  وتنظيمه،  تركيبه  الربوتوبالزم 

اأو العوامل امليكانيكية، وي�صبق حدوث ال�صقوط  اخلاليا ويتك�صر النظام الوعائي بفعل الرياح 

مبا�صرة عدة انق�صامات خلوية مما ينتج عنه جتمع مادة ال�صوبرين اأو بع�س املواد اخللوية في 

جدران اخلاليا وامل�صافات البينية لغر�س حماية النبات من امل�صببات املر�صية ومنع فقدان املاء 

وجتنب اجلفاف. 

اإن ال�صقوط يحدث عند اكتمال العمليات احليوية، ويتاأخر كلما كان الع�صو النباتي فعاًل من 

الناحية الف�صيولوجية، ويعتقد اأن ال�صقوط يعتمد على الفرق في تركيز الأوك�صني عرب منطقة 

ال�صبا  هرمونات  تركيز  فاإن  النف�صال  طبقة  وتتكون  الت�صاقط  عملية  تتم  ولكي   ، ال�صقوط 

ينخف�س في الع�صو النباتي اإىل احلد الذي يجعل الإثيلني قادرًا على تكوين طبقة النف�صال 

 ،)Cellulase( ال�صليوليز  اأنزمي  هو  اخلاليا  جدران  حتلل  عن  امل�صئول  الرئي�س  الأنــزمي،  واإن 

واإن املعاملة بالإثيلني ت�صجع تكون هذا الأنزمي، واإن CO2 وجميع العوامل التي متنع الت�صاقط 

مثل الأوك�صينات واجلربلينات وال�صايتوكاينينات متنع تكون هذا الأنزمي في منطقة النف�صال 

ومتنع ن�صاطه.

ولكن  النباتية،  الجــزاء  ت�صاقط  ملنع  �صروريًا  يعترب  الأوك�صينات  من  كافية  تراكيز  وجود  اإن 

انخفا�صها اإىل حد معني يجعل هذه الأجزاء عر�صة للت�صاقط، وهناك تاأثري مزدوج لالأوك�صينات 

على الت�صاقط، اإن التاأثري املزدوج لالأوك�صينات يعرف من خالل عاملني مهمني الرتكيز ووقت 

والعالية  للت�صاقط،  مانعة  املنخف�صة  فالرتاكيز   ،)Timing and concentration( املعاملة 

اإنتاج  اأ�صرارًا ف�صلجية لالأغ�صية اخللوية مما يوؤدي اإىل زيادة �صرعة  م�صببة له، حيث حتدث 

ال�صايتوكاينينات  اأن  ووجد    ،Auxin induced ethylene production ي�صمى  وهذا  الإثلني 

تعرقل �صقوط الأجزاء النباتية اإذا اأ�صيفت ب�صكل مبا�صر اإىل منطقة ال�صقوط، ولكنها ت�صرع من 

ال�صقوط اإذا اأ�صيفت قريبًا من اإحدى جهتي منطقة ال�صقوط، واأن ال�صايتوكاينني يجعل الأن�صجة 

التي يوجد بها Sink للمواد احليوية واأن اإ�صافته اإىل اأحد جهتي منطقة ال�صقوط ي�صبب خروج 

املواد احليوية من املنطقة فيحدث ال�صقوط.

الثمار والأجزاء  اأن تركيز حام�س الب�صي�صك )ABA( يكون عاليًا في  اإىل  وت�صري الدرا�صات 
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النباتية املت�صاقطة على الأر�س، واأن تركيزه يرتفع في الثمار والأع�صاء النباتية ال�صغرية قبل 

ت�صاقطها، واأن زيادة تركيزه ت�صبب ت�صاقط هذه الأجزاء، ويتاأثر تركيز ABA بعوامل عديدة 

منها التعطي�س، وارتفاع درجة احلرارة  ولوحظ تاأثري الإثيلني على الت�صاقط من خالل تاأثري 

الدخان على اأوراق وثمار اأ�صجار ال�صوارع، وذلك من خالل فعالية غاز الإثيلني. ولكي تت�صاقط 

 IAA الثمار والأوراق يجب اأن يكون تركيز الإثيلني اأعلى من خالل زيادة فعالية الأنزميات مثل

oxidase اأو منع ن�صاط الأنزميات التي حتول Tryptophan اإىل اأوك�صني

 )Phyllotaxy( نظام ترتيب �لأور�ق
 اإن Phyllotaxis  تعريف دقيق يعرب عن نظام ترتيب الأوراق، والدرا�صات حول هذا املو�صوع 

قليلة، فلقد اأ�صارت اإحداها اإىل اأن اأ�صجار النخيل البالغة تظهر حلزونات ورقية متلفة وفي 

الوقت نف�صه هذه احللزونات تكون ميينية وي�صارية وذلك من خالل ا�صتعمال الزاوية املنفرجة. 

)بالغة  متلفة  نخيل  �صجرة   2000 في   Phyllotaxis نظام  بدرا�صة  Ferryو)1998(،  وقام 

اأوراقها خالل عدة �صنوات، والأ�صا�س الذي اعتمده هو حتديد ال�صف  وف�صائل(، وتتبع تطور 

اأو ال�صل�صلة اخلا�صة لكل ورقة على اأية نخلة اعتمادًا على عمرها وعالقتها مع الأوراق الأخرى 

ورقم الورقة املحددة يبقى خارج ال�صل�صلة، وكانت النتائج :

 1. املنحنى التعاقبي )الزمني( ]Chronological Curve[، حيث ميكن ر�صم منحنى كامل من الورقة 

البالغة  الأ�صجار  في  الأوراق  ت�صريح  واإن  منتظم،  حلزون  �صكل  على  القدمية  الورقة  اإىل  الفتية 

يوؤ�صراإىل اأن املنحنى يظهر وا�صحًا في اجلزء اخلارجي من التاج الورقي كما هو في اجلزء الداخلي 

الظاهرة  الأوراق  لعدد  م�صاويًا  )املخفية(  الظاهرة  غري  الأوراق  عدد  فــاإن  الأ�صجار  هذه  وفي 

)املرئية(. واإن اآخر ورقة داخلية حوايل 1 مم في الطول ت�صكل مروطًا �صغريًا مقلوبًا في مركز 

موقعها في املر�صتيم الطرفي. واإن املنحنى التعاقبي ي�صكل لولبًا منتظمًا في اجلزء العلوي من نخلة 

التمر ذات ال�صكل املخروطي . وكنتيجة لغياب النمو في القطر، يح�صل تكون حلزون م�صطح حتت 

املخروط عندما ي�صل اجلذع اإىل امل�صتوى النهائي في القطر. كما ميكن تتبع املنحنى ب�صهولة حتى 

في جمموعة الأوراق املركزية ذات ال�صكل الرحمي وحتديد موقع منحنى التعاقب في هذا اجلزء اأو 

اإىل الأ�صفل على اجلذع با�صتعمال قواعد الأوراق املتطورة واملر�صومة على اجلذع. 

2. الجتاه الدوراين ملنحنى التعاقب الزمني:

     لوحظ اأن املنحنى التعاقبي يتجه ميينًا اأو ي�صارًا، وهذين الجتاهني وجدا على نخيل التمر، 

واأن توزيع قواعد الأوراق باجتاه اليمني اأو الي�صار يكون مت�صاويًا في الأ�صجار التابعة لنف�س 
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ال�صاللة وفي املوقع نف�صه. وهذا الجتاه لوحظ في الف�صائل، حيث تكون م�صابهة لأمهاتها 

ولغر�س حتديد الجتاه اتبعت عدة طرائق، هي:

 -  �لطريقة �حللزونية 
ال�صغرية  الأوراق  وهذه  ال�صريع،  النمو  مرحلة  في  الطرفية  القمة  في  احلديثة  الأوراق  تكون 

متلفة في العمر والطول جتعل من ال�صهولة حتديد ال�صف اخلا�س بها تبعًا لعمرها، وتكون 

قريبة من بع�صها، ولتحديد اجتاه الدوران للي�صار اأو لليمني ميكن النتقال من الورقة الأكرب اإىل 

الأ�صغر مرورًا بالورقة املتو�صطة، وت�صمى هذه الطريقة بطريقة احللزون، حيث يعطى الرقم 

1 اأو �صفر للورقة امل�صاهدة في ال�صف الذي يبداأ منه حتديد الدوران، وتاأخذ ال�صفوف التالية 

لكل  ال�صف  حتديد  وميكن  التاج.  في  املختفية  الأوراق  عن  لتمييزها  �صلبية  اأرقامًا  لــالأوراق 

الأوراق في مركز تاج النخلة من خالل النظر لالأوراق املتعاقبة، وكل ورقة ميكن اأن تكون اأكرب 

اأو اأقل في الو�صط من اجلهة املقابلة بدرجة 135 ميينًا اأو ي�صارًا ح�صب اجتاه منحنى الدوران 

ولإيجاد تعاقب الأوراق يجب ت�صجيل قيمة الزاوية املنفرجة.

 )Parastichies( طريقة قو�عد �لأور�ق لتحديد �ل�سفوف  - 
وميكن  الأوراق.  �صفوف  حتديد  ب�صيطة  بطريقة  ميكن  التعاقب  منحنى  اجتــاه  حتديد  بعد 

وتوجد  التمر،  لنخلة  ال�صطواين  اجلزء  في  املوجودة  احللزونات  باأنها   Parastichies تعريف 

وهذه   ،  8 وحلزون   ،  5 وحلزون   ، حلزون3  هي  ب�صهولة  عليها  التعرف  ميكن  حلزونات  ثالثة 

الأرقام تعني اأن الختالفات خالل ال�صف الواقع بني ورقتني يكون على التوايل 3، 5، 8 وذلك 

كنتيجة لأ�صباب هند�صية ب�صبب احتواء النخلة على ثالثة حلزونات هي )3، 5( حلزون و )5، 

ي�صاهد من   Phyllotaxis اأن تظهر منط  اأي�صًا  التمر ميكن  ونخلة  و )8( حلزون.  8( حلزون 

خالله حلزون )13(. 

وميكن تو�صيح منوذج لنخلة التمر ذات الجتاه اليميني من خالل النظر اإىل قاعدة اأي ورقة 

متارة على ال�صف )n( فتكون الورقة القريبة منها وفوقها على جهة اليمني تعود للحلزون 3 

وتكون )n + 3(، اأما الورقة في احللزون 5 وتكون )n + 5(، اأما الورقة في احللزون 8 فتكون 

)n +8(. وميكن التحقق من ذلك بطريقتني، الورقة الواقعة فوق الورقة )n + 5( وعلى ميينها 

تكون )n + 5 + 3(، وتاأخذ الورقة الواقعة فوق الورقة )n + 3( وعلى ي�صارها تكون )5 + 3 + 

n(. وهكذا يتم حتديد احللزونات خطوة بعد خطوة وحتدد ال�صفوف الن�صبية لكل الأوراق.اأما 
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 )n،n + 3( صجرة النخيل ذات منحنى التعاقب الي�صاري يكون مو�صع الأوراق ن�صبيًا متناظرًا�

في اجلهة الي�صرى و )n + 5( في جهة اليمني و)n + 8( في جهتها الي�صرى. 

8 بنف�س الجتاه وبعك�س اجتاه املنحنى التعاقبي، واحللزون رقم  3 و  يلتف كل من احللزونني 

5 في الجتاه املعاك�س. واأوراق احللزون 13 ميكن اأن حتدد ب�صهولة برتقيم قواعد الأوراق. اإن 

الورقة ) n + 13 ( هي الورقة القريبة الواقعة بني الأوراق رقم )n + 5( و)n + 8( احللزون 

13 يلتف في اجتاه معاك�س لجتاه منحنى التعاقب ولكن في بع�س اأ�صناف نخيل التمر ميكن 

ويحــــــــــتوي عادًة على  القــــــريب منه  اأو  العمــــودي  ب�صــــــبب موقعـــــــــه  ب�صهولة  التعرف عليه 

Orthoparastichy اأكرث اأو اأقل اكتماًل.

اأ�صجار نخيل التمر هذه تكون متميزة باأوراقها املرتاكبة وب�صبب هذا النمط الهند�صي املتكامل  

Phyllotaxis فاإن اأي خطاأ في حتديد اجتاه الدوران اأو Parastichies يظهر ب�صرعة ويكون من 

امل�صتحيل اإعطاء �صف مطابق لكل من الأوراق بدقة تامة.

 Parastichy طريقة  - 
قد ل ميكن اأن تتوافر اإمكانية ت�صلق قمة نخلة التمر لدرا�صة الو�صع الن�صبي لالأوراق الرحمية 

الأوراق من  تعتمد على حتديد قواعد  الطريقة  فاإن هذه  لذا  التعاقب،  لتحديد اجتاه منحنى 

املر�صومة. وميكن  الندب  اأو  الدائرية  القواعد  وانحدارات  الأوراق  قواعد  لبقايا  النظر  خالل 

تتبع ثالثة انحدرات )النحدار الأفقي وميثل احللزون 3، والنحدار الكبري للحلزون 8 في نف�س 

اجلهة، واحللزون 5 يكون متو�صط النحدار في اجلانب املعاك�س(. وميكن اأن يحدث خطاأ عند 

اأخذ العينات، فالنحدار للحلزون 3 يكون اأفقيًا والقواعد والندب املنتمية لهذا احللزون تكون 

8، والأخري يكون متداخاًل ول  متباعدة قلياًل عن بع�صها ومتفية في قواعد وندب احللزون 

ميكن ف�صله عن احللزون 5 وبالتايل فاخلطاأ وارد في حتديد الجتاه، ولكن اخلطاأ ميكن ك�صفه 

اإىل  والعودة  الواحد  امل�صتوى  في  بالنخلة  املحيطة  الندب  لكل  ال�صفوف  حتديد  عند  ب�صهولة 

الوراء اإىل الندبة الأوىل، وهكذا نح�صل على �صف جديد متلف بندبة عن ال�صف الأول، وهذا 

.Parastichy دليل على اخلطاأ، وميكن التاأكد بهذه الطريقة لتالفي اخلطاأ عند اختيار طريقة

�نحر�ف و�لتفاف �أور�ق نخلة �لتمر 
اأطلق  الأوىل  امليزة   .Phyllotaxis التمر ترتبط بنظام  هناك ميزتان ظاهريتان لأوراق نخيل 

اإعطاء تعريف لهذا  ال�صهولة  الأوراق )Leaf winding( ومل يكن من  التفاف  الباحثون  عليها 
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امل�صطلح وميكن افرتا�س مططني لو�صفه: 

اأوًل: )حمور الورقة( )اجلزء القاعدي للجريدة( ]axis[ واملحور الراأ�صي لل�صجرة عند قاعدة 

ومركز الورقة.

ثانيًا: مطط الوريقات )Leaf lets( اأو مطط الورقة )Leaf plan( وهذا املخطط اإ�صكايل، 

وال�صبب يعود اإىل اأن الورقة يختلف مظهرها مع منوها وتقدمها بالعمر، وعمومًا فاإن الزاوية 

الواقعة بني املخططني ل تكون �صحيحة لأن مطط الورقة مييل اأو يلتف ي�صارًا اأو ميينًا تبعًا 

للتفاف الورقة.

نتيجة للتفاف  اأو  الورقة )اجلريدة( وكما هو حمتمل  بنهاية حمور  فتتعلق  الثانية  امليزة  اأما 

الأوراق  التفاف  باجتاه  )منحنية(  ومتقو�صة  م�صتقيمة  غري  تكون  اجلريدة  نهاية  فاإن  الورقة 

مع  اخللط  لتالفي   )Deviation(النحراف املورفولوجية  ال�صفة  هذه  الباحث  و�صمى  نف�صه، 

. Nixon )1950( التي اأ�صار لها )Leaf curvature( تقو�س الأوراق

الأوراق  كل  اأن  ووجــد  نخلة،   2000 لأوراق  اللتفاف  زاويــة  اجتــاه   Ferry درا�صة  حــددت  وقد 

القريبة من احللزون، عدا بع�صها ، اأظهرت اجتاه النحراف واللتفاف نف�صه، وهذه املالحظة 

تنطبق على اأوراق ال�صجرة الواحدة وكلما تقدمت الورقة بالعمر كلما كان اللتفاف والنحراف 

كبريين، واأحيانًا يالحظ وجود اجتاهني مت�صادين ما بني اجلزء القاعدي والنهائي للورقة، واأن 

�صدة زاوية اللتفاف والنحراف ولي�س )الجتاه( وال�صكل النهائي ملخطط الورقة هي ميزات 

مظهرية يتحكم بها وراثيًا ولكنها ح�صا�صة للظروف البيئية.

وهناك  التعاقب  تعترب حمددة لجتاه منحنى  والنحراف  اللتفاف  اأن  الدرا�صة  وا�صتنتج من 

رابطة وراثية مظهرية قوية بني ترتيب الأوراق وهذه امليزات املظهرية للورقة . وبح�صاب عدد 

الوريقات للجانب الأمين واجلانب الأي�صر لوحظ اأن الختالف في العدد بني اجلانبني لي�س له 

عالقة باجتاه اللتفاف.  وميكن تو�صيح الأمر ب�صكل مت�صر حيث يكون ترتيب الأوراق على) 

اجلذع ( ال�صاق ب�صكل لولبي متبادل ويرتتب ال�صعف ب�صفوف راأ�صية متماثلة وهذه �صفة متيز 

Phoenix وت�صبه عملية الرتتيب هذه كونها ) قدح  اأنواع اجلن�س  dactylifera عن بقية  النوع 

داخل قدح( �صكل التل�صكوب، اإن ترتيب �صفوف ال�صعف على جذع النخلة ياأخذ ثالثة اجتاهات :

 

Vertical line 1( الجتاه الراأ�صي 

Right line 2( الجتاه اإىل اليمني 

Left line 3( الجتاه اإىل الي�صار 
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  اأن اجتاهات ترتيب ال�صعف على اجلذع تختلف باختالف الأ�صناف، ولكي يحدد ترتيب ال�صعف 

ل بد من اإجراء عملية ح�صاب لعدد ال�صعف في ال�صف الواحد ولأي اجتاه . وهذه العملية 

تتم كما يلي:

 1. تختار قاعدة ال�صعفة )الكربة( كنقطة بداية وترقم حيث تاأخذ الرقم )1(.

 2. اإذا اأخذنا الجتاه الراأ�صي فاإن عدد ال�صعف في ال�صف الواحد قد يكون ما بني )5 – 8 اأو 

13( �صعفة.

 3. حل�صاب عدد ال�صعف في النخلة يتم ح�صاب عدد ال�صعف باأربعة �صفوف ع�صوائية ويح�صب 

املعدل ثم ي�صرب الناجت بعدد ال�صفوف الرئي�صة بالنخلة .

 4. تكون الأ�صناف اإما ميينية اأو ي�صارية الجتاه بالن�صبة لعدد ال�صعف في ال�صف الواحد باجتاه 

اليمني اأو الي�صار، وتاأخذ الأ�صناف اليمينية �صل�صلة ) 5 ( اأي اأن الفرق باجتاه اليمني يكون 

خم�س �صعفات، وكمثال على ذلك ]2، 7، 12، 17، 22[   اأو ]  5، 10 ، 15، 20، 25 ... [ 

وهكذا . اما باجتاه الي�صار فيكون الفرق ثماين �صعفات بني �صف واآخر باجتاه الي�صار وكمثال 

الأ�صناف  اأما في  [ وهكذا.   49  ،41  ،33  ،25  ،17  [ اأو   ]   36  ،28  ،20  ،12  [ على ذلك 

الي�صارية فتكون احلالة معكو�صة اأي �صل�صلة  )5( تكون اإىل الي�صار و�صل�صلة )8( تكون اإىل 

اليمني .

العملية،  هــذه  لإجـــراء  معني  بــلــون  )بــويــة(  �صبغ  مــع  مــرت   3 بــطــول  رفــيــع  حبل  ي�صتعمل   .5  

وال�صكل56يو�صح ذلك.
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ال�صكل56. ر�صم تخطيطي يو�صح اجتاه ال�صعف ميينًا اأو ي�صارًا وح�صب الفرق بني ال�صعفات.

ترتيب الأوراقالجتاه

20 – 33 – 46 – 59 – 72 – 85 )اأحمر (الراأ�صي
2 – 7  -  12 – 17 – 22 ) اأزرق ( اإىل اليمني
9–25–41– 49 )اأ�صود ( اأو 4 – 12 - 28 - 36 ) اأخ�صر (اإىل الي�صار
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نظام ترتيب ال�صعف )Phyllotaxy( في نخلة التمر

1( خط اأحمر ------- 2( خط اأخ�صر -------- 3( خط اأزرق--------

واجتاهات ترتيب ال�صعف ح�صب الأ�صناف، ولتحديد ترتيب ال�صعف ل بد من ح�صاب عدد ال�صعف 

في ال�صف الواحد ولأي اجتاه كان على النخلة وعادة يتم اختيار قاعدة ال�صعفة )الكربة( عند 

في  ال�صعف  فاإن عدد  الراأ�صي  الجتاه  اأخذنا  واإذا   1 برقم  وترقم  بداية  كنقطة  اأ�صفل اجلذع 

ال�صف الواحد قد يرتاوح من 5 اإىل 8 اأو 13 �صعفة وحل�صاب عدد ال�صعف الذي حتمله النخلة 

يوؤخذ معدل عدد ال�صعف باأربعة �صفوف ع�صوائية وي�صرب الناجت بعدد ال�صفوف الراأ�صية.

اأو ي�صارية الجتاه بالن�صبة لعدد ال�صعف املوجود في ال�صف الواحد  اإما ميينية  وتكون النخلة 
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بني  الفرق  اأي   5 ب�صل�صلة  ي�صمى  ما  دائمًا  اليمنية  الأ�صناف  وتاأخذ  الي�صار  اأو  اليمني  باجتاه 

ال�صعفة والأخرى باجتاه اليمني خم�س �صعفات مثل )1، 6، 11(، )14، 19، 24(، )22، 27، 

32، 37( وهكذا، اأو باجتاه الي�صار ياأخذ ال�صعف �صل�صلة 8 اأي الفرق يكون 8 �صعفات بني �صعفة 

واأخرى باجتاه الي�صار مثل )6، 14، 22(، )11، 19، 27، 35(، )24، 32، 40، 48، 56، 64( 

وهكذا. ومن املمكن تتبع عدد ال�صعف في ال�صف الواحد باجتاه اليمني اأو الي�صار اأو اإىل الأعلى 

عن طريق املالم�صة اليدوية لالغماد الليفية املحيطة بقواعد ال�صعف في ال�صف الواحد �صريطة 

اأن يكون الفرق بني ال�صعف بال�صف الواحد والذي يليه مبا�صرة اأما 5 باجتاه اليمني اأو 8 �صعفات 

باجتاه الي�صار اأو 5 اأو 8 اأو 13 باجتاه الأعلى وح�صب ال�صنف.

ولي�س من عر�س  يحويه  الذي  ال�صعف  وعدد  بوا�صطة طول اجلذع  النخلة  تقدير عمر  وميكن 

اجلذع وح�صب املعادلة الآتية:

عمر النخلة =
عدد ال�صعف بال�صف الواحد * 13 )عدد ال�صفوف الراأ�صية(

معدل اإنتاج ال�صعف في ال�صنة

معدل اإنتاج ال�صعف يكون )10، 15، 20 �صعفة( ح�صب ال�صنف.

 Roots ثالثًا:  جذور نخلة �لتمر
تعتمد نخلة التمر على املجموع اجلــــــذري في امت�صـــــــا�س املاء والغذاء من التــــــــربة وذكر

went and Darleyو)1953( اأن اجلذر الوتدي للبادرات ل ي�صتمر طوياًل حيث ميوت وتظهر 

بدًل منه جذور عر�صية واإن البادرة )seedling( الناجتة من اإنبات بذرة نخيل التمر حتتوي 

Se taproot( �صــــــرعان ما تخــــــرج منه تفرعـــــات ثـــانوية )- )للى جذر وتدي رئي�صي واحد 

ondary roots(، وهذا اجلذر الوتدي يتعمق في الرتبة ثم ي�صمحل وميوت لتتكون جمموعة من 

اجلذور العر�صية من قاعدة البادرة خالل ال�صنة الأوىل من عمرها . 

وتفيد اأحد التجارب اأن البادرة تكون حوايل 6 جذور عر�صية عندما ي�صبح عمرها 10 �صهور. 

وتلك اجلذور وتفرعاتها ت�صبح هي املجموع اجلذري الرئي�س للبادرة اأو ال�صتله، ويختفي جذرها 

A carpenter ،1964(. اإن جذور الف�صيلة التي بعمر �صنة هي من النوع العر�صي )- )للوتدي 

ventitious roots( �صواء كانت الف�صيلة خ�صرية الأ�صل اأم جن�صية يعود اأ�صلها اإىل البذرة . 

تن�صئ اجلذور العر�صية من قاعدة الف�صيلة من : 
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.)Pericycle( 1 -  طبقة الربي �صايكل 

 2 -  املر�صتيم الإبطي لالأوراق اخلارجية.

ويتزايد منو اجلذور من قاعدة اجلذع حتى ي�صل عددها للمئات، ويزداد ب�صكل كبري مع منو 

الف�صيلة في الأر�س الدائمة وحتولها اإىل نخلة بالغة. وتتعمق اجلذور بالرتبة وتر�صل تفرعات 

الرتكيب  للنخلة  اجلذري  املجموع  لتك�صب  وتت�صعب  تتفرع  وهذه  الجتاهات  جميع  اإىل  ثانوية 

الليفي )Fibrous root system(، اإن الت�صعبات الثانوية تقرتب من �صطح الرتبة لتقوم بدورها 

الفلقة  ذوات  في  احلــال  هو  كما  النخيل  جــذور  اإن   . الغذائية  والعنا�صر  املــاء  امت�صا�س  في 

الواحدة تت�صل مبا�صرة باحلزم الوعائية للجذع . ومع تقدم عمر الأ�صجار يزداد طول اجلذور 

و�صمكها حتى ت�صل اإىل �صمك اإ�صبع اليد.

اأ�صار )Bliss )1944، اإىل عدم وجود �صعريات جذرية في النخيل حيث توجد تفرعات ق�صرية 

لأنها  النخيل  ب�صاتني  في  العميقة  باحلراثة  ين�صح  ل  لــذا  املا�صة  اجلــذيــرات  ت�صمى  وهــذه 

ت�صبب قطع اجلذيرات املا�صة وبذلك تتاأثر عمليات المت�صا�س، واإن جذور الأجنة اجلن�صية 

وجود  عــدم  توؤكد   )Invitro( احلــي  اجل�صم  خــارج  �صناعية  اأغذية  في  النامية  واخل�صرية 

ال�صعريات  القدرة على تكوين  التمر ل متلك  اأن نخلة  الدرا�صات  واأكدت  ال�صعريات اجلذرية، 

اجلذرية واأن هذه ال�صفة ا�صمحلت في نخلة التمر)مطر،1991(. اإن عدم وجود ال�صعريات 

قدرتها على  بينت عدم  التي  التجارب  توؤكده  التمر  نخلة  اجلذرية )root hairs( على جذور 

تكوين هذه ال�صعريات  لالأ�صباب التالية:

 1 -  تاأقلم جذور النخيل للعي�س دائمًا في الرتب الرطبة وقريبًا من م�صتوى املاء الأر�صي، وفي 

مثل هذه ظروف ل تكون هناك حاجة لتكوين ال�صعريات اجلذرية من قبل النبات ووظيفتها 

املاء  وقليلة  الرطبة  الرتبة  مناطق  اإىل  والو�صول  التغلغل  على  اجلذور  م�صاعدة  الأ�صا�صية 

لمت�صا�صه منها. 

 2 -  طبيعة تركيب اأوراق النخيل التي متتاز بقلة فقدان املاء منها، حيث لوحظ وجود ارتباط 

وثيق بني عملية النتح وامت�صا�س املاء .

اإن امت�صا�س املاء والعنا�صر الغذائية في اأ�صجار النخيل يتم بوا�صطة اجلذور الدقيقة امل�صماة 

اجلذيرات املا�صة )Root lets(اأو اجلذور املغذية )Feeder roots( التي توجد ب�صكل كثيف في 

نهاية التفرعات اجلذرية احلديثة.  اإن جذور النخيل ميكن اأن متتد جانبيًا اإىل م�صافة  10.5 
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نــــــور،  دقلة  ل�صنف  الرئي�صة  اجلذور  اأحد  تتبع  عندما   ،Bliss  )1944( وجده  ما  وهذا  مرت 

 Brawn وميكــــــن اأن تتعـــــمق اإىل م�صــــــــافة 7 – 8 اأمتـــــــار داخــــل التــــــــربة كمـــــا اأ�صـــــــــار

and Bahgatو، )1938( واأ�صارت الدرا�صات اإىل اأن اأعلى كثافة للجذور هي في الأقدام 2 ، و3 

، و4 وتقل الكثافة ن�صبيًا في الأقدام  5 ، و6 ، و7  حتت �صطح الرتبة.

Dowson and pansiot، اأن جذور النخيل �صحلة ول تتعمق كثريًا في منطقة  وبني )1965( 

�صط العرب بالب�صرة، ورمبا تكون هي الأقل تعمقًا من جذور النخيل في مناطق العامل الأخرى، 

وال�صبب يعود اإىل ارتفاع م�صتوى املاء الأر�صي و�صالبة الرتبة الطينية.

وذكر البكر )1972(، اأنه عند ك�صف الرتبة عن جذور �صنف دقلة نور الكاملة النمو والنامية 

في تربة خفيفة جيدة في كاليفورنيا ظهر ات�صاع انت�صار اجلذور حيث �صغلت م�صاحة 167 مرتًا 

مربعًا وفي هذه احلالة يف�صل زراعة 25 نخلة لكل ] ايكر = 4000 م2 [ لتفادي ت�صابك اجلذور.

واأ�صار )Ikram and Abdalla )1972 اإىل اأن النت�صار الأفقي للجذور مل يتجاوز م�صافة 5 م، 

والن�صبة الكربى من اجلذور تنح�صر داخل دائرة قطرها 4.20 م، اأما بالن�صبة اإىل النت�صار 

العمودي، فوجدا اأن اجلذور متتد مل�صافة اأكرث من 120�صم.

اإن اجلذور في نخلة التمر ميكن اأن تنمو من اجلذع فوق �صطح الرتبة تاركة جذع النخلة عاريًا 

من الكرب وحماطًا باجلذور وت�صمى هذه باجلذور الهوائية )aerail roots( وتتكون في اآباط 

عاريًا  النخلة  جذع  ي�صبح  بحيث  القواعد  تلك  وته�صم  ت�صقق  اإىل  منوها  يوؤدي  حيث  الكرب، 

لنمو  �صاحلة  الرتبة  �صطح  فوق  النخلة  منطقة جذع  اإن  وا�صح.  ب�صكل  عليه  واجلذور ظاهرة 

الطويل  النخيل  دفن  اإعــادة  اجلذع من خالل  تق�صري طول  في  يفيد  وهذا  العر�صية  اجلذور 

الرتبة، وهذا  وتثبت في  تقطع  التجذير  بعد  ثم  النامية،  القمة  قريبة من  بالرتبة في منطقة 

ي�صهل عمليات اخلدمة )التلقيح ، والتقليم ، واجلني(، ويفيد اأي�صًا في عملية جتذير الرواكيب 

وهي منوات خ�صرية في اأماكن مرتفعة على اجلذع.

اإن جذور النخلة البالغة ل يزداد قطرها عن  1.5 �صم ب�صبب خلو اجلذور من طبقة الكامبيوم 

اأطرافها حتتوي على طبقة  الواقعة بني اخل�صب واللحاء ولكن ت�صتمر بالطول لأن  املر�صتيمية 

رقيقة من ن�صيج املر�صتيم )root apical meristem(  حتميها القبعة ]root cap[)القلن�صوة(، 

والتي تتكون من الن�صيج نف�صه كلما ا�صتهلكت اأو حتطمت ب�صبب منو واندفاع طرف اجلذر بني 

ت�صمى  املتو�صعة  الطرفي طبقة من اخلاليا  املر�صتيم  ويلي طبقة  تعوي�صها.  يتم  الرتبة  دقائق 
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منطقة ال�صتطالة  )elongation zone( ويلي منطقة ال�صتطالة طبقة من اخلاليا املتحورة 

للقيام بوظائف متعددة كخاليا اخل�صب )xylem( واللحاء )phloem( في و�صط اجلذر.

�لرتكيب �لت�سريحي للجذور  
اإن النخلة البالغة حتتوي على جذور بعدد حزمها الوعائية، ومن الت�صريح الداخلي لبداية اجلذر 

احلديث في نخلة التمر جند اأن القمة النامية للجذر )root apex( تتكون من املناطق التالية :

تكوين  اإىل  توؤدي  املنطقة  هذه  خاليا  وانق�صامات   )Calyptrogens( �لقلن�سوة  من�سئ   .1  

.]calyptra[ قلن�صوة اجلذر

root ep من�سئ �لب�سرة )Dermatoge( من انق�صامات خالياها تتكون ب�صرة اجلذر)-  .2  

 .)dermis

 root( من انق�صامات خاليا هذه املنطقة تتكون ق�صرة اجلذر )Periblem( 3. من�سئ �لق�سرة 

. )cortex

 4. من�سئ �حلزم �لوعائية )Plerome( ومن انق�صامات خاليا هذه املنطقة تتكون احلزم 

. )root vascular bundles( الوعائية للجذر

ال�صكل 57 . ر�صم تخطيطي يو�صح منا �صيء مناطق القمة النامية في اجلذر احلديث.

)Dermatogen(        1 . من�صاأ الب�صرة

)Periblem(.        2 . من�صاأ الق�صرة 

)Plerome(        3 . من�صاأ احلزم الوعائية 

)Calyptrogen(        4 . من�صاأ القلن�صوة 

اأما اجلذر املعمر في نخلة التمر فنالحظ باأن القمة النامية له تتكون من خاليا اإن�صائية حماطة 

بخاليا من طبقة الب�صرة حموره و�صميكة ت�صمى القلن�صوة )root cap(. واإذا اأخذنا مقطعًا 
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طوليًا في اجلذر البالغ فنالحظ اأنه يتكون من املناطق التالية :

Exode  1. الطبقة اخلارجية، وتتكون من �صف واحد من اخلاليا ت�صمى الب�صرة اخلارجية )-

.)mis

 2. منطقة الق�صرة )Cortex(، وهي منطقة غري حمددة تتميز باحتوائها على خاليا بارنكيمية 

 )Intercellular spaces( وا�صعة  بينية  فراغات  تتخللها  كبرية   )Paranchyma cells(

.)Fibercells( وخاليا الألياف

 3. الطبقة الداخلية )Endodermis( ، وتتكون من �صف واحد من خاليا مرتا�صة من الب�صرة .

 4. املنطقة املحيطية)Pericycle(، وتتكون من 4 – 6 �صفوف من اخلاليا .

التي تتكون  الوعائية  5. املحور املركزي )Stele( وي�صمى النخاع )Pith(، يحوي على احلزم   

من اللحاء ويقع اإىل اخلارج ويتكون من الأنابيب الغربالية )Sieve tube( واخلاليا املرافقة 

خاليا  من  ويتكون  للداخل  فيقع  اخل�صب  اأمــا  بارنكيمية.  وخاليا   ،)Companioncell(

خاليا  من  طبقة  الوعائية  باحلزمة  ويحيط  بارنكيمية.  وخاليا   )Vesseles( الق�صبات 

الألياف ب�صمك طبقتني اأو ثالث طبقات تت�صل باألياف الن�صيج الأ�صا�صي الواقع حتت الب�صرة 

اخلارجية.

درجات تفرع �جلذور �لعر�سية :
]Primary roots[، وتن�صاأ من املنطقة املحيطية عند قاعدة  1. اجلذور الرئي�صة ) الأولية (   

اجلذع وتنمو داخل الرتبة بزاوية يرتاوح قدرها ما بني 25 – 30 درجة و�صمكها يرتاوح ما 

بني  1 – 6 مم .

الأولية،  في اجلذور  املحيطية  املنطقة  وتن�صاأ من   ،)Secondary roots( الثانوية 2. اجلذور   

 ،)Feeder roots( وهي امل�صوؤولة عن امت�صا�س املاء واملواد الغذائية وت�صمى اجلذور املغذية

وهي ق�صرية وت�صل اإىل عمق ما بني 1 – 2.5 مرت، و�صماكتها اأقل من ملليمرت واحد.

 3. اجلذور الثالثية )Tertiary roots(، وتن�صاأ من املنطقة املحيطية للجذور الثانوية.

 4. اجلذور الرباعية )Quanternary roots(، وتن�صاأ من املنطقة املحيطية للجذور الثالثية.

 5. اجلذور اخلما�صية )Quintary roots( وتن�صاأ من املنطقة املحيطية للجذور الرباعية.

في  املدفون  اجلزء  على  مقت�صرة  اأو  لي�صت حمــدودة  التمر  نخلة  في  اجلــذور  منطقة منو  اإن 

الرتبة، بل متتد اإىل اأن ت�صل اإىل البيئة املنا�صبة للنمو والتي تتوافر فيها املياه.
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)Spadix ر�بعًا: �لأزهار) �لطلع
من  بد  ول  بها،  املحيط  والغالف  الزهرية  النورة  على  الت�صمية  هذه  وتطلق  )طلعة(،  جمع 

Unisex Dioecious( اأحادية اجلن�س )- )للإ�صارة اإىل اأن نخلة التمر �صجرة ثنائية امل�صكن 

al(، اأي اأن الأزهار املذكرة حتمل على نخلة والأزهار املوؤنثة على نخلة اأخرى، والأزهار تكون في 

نورات )Inflorescence’s( اأو عناقيد زهرية )Flower clusters( تتكون في اآباط الأوراق التي 

تك�صفت في املو�صم ال�صابق. ففي ف�صل الربيع تظهر في روؤو�س النخل عدد من النموات تكون 

في اأول ظهورها خ�صراء اللون ثم ت�صمر بحمرة، هذه النموات ت�صمى الطلع، وعند بلوغ الطلع 

حجمه النهائي ين�صق الغالف وتظهر النورات الزهرية، وهي عبارة عن جمموعة من ال�صماريخ 

احلاملة لالأزهار.

اإن معدل منو الطلع يختلف ح�صب موقعه في راأ�س النخلة، فالطلع الذي يتكون في اآباط الأوراق 

التي بداأت القيام بوظيفتها في �صهري اأيلول/ �صبتمرب وت�صرين الأول/ اأكتوبر يكون اأ�صرع في 

النمو واأكرب في احلجم من الطلع الذي يليه في الأ�صفل، اأي معدل النمو في الأغاري�س والزيادة 

اإىل الأ�صفل، وذلك لأن الأوراق العليا تكون حديثة ون�صطة،  في احلجم تتناق�س كلما اجتهنا 

واأي�صًا اإن املح�صول ال�صابق يوؤثر على كمية الكربوهيدرات في الأوراق القدمية.  

)Partheno carpic set( لعقد �لبكري�
يعرف عقد الثمار باأنه النمو ال�صريع ملبي�س الزهرة بعد عملية التلقيح والإخ�صاب، وهذا يزيد 
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من الت�صاق الثمرة بحاملها ومينع �صقوطها، والثمار التي ل تعقد ت�صقط ، ولكن هناك اأنواع 

من النباتات تعقد ثمارها بكريًا )Porthenocarpically(، والعقد البكري هو تكون الثمار بدون 

التي تف�صل بني   )Abscission zone( ال�صقوط التلقيح مينع تكون منطقة  اأن  اإخ�صاب، كما 

الثمرة وحاملها اأو �صاقها ومنطقة ات�صاله بالغ�صن اأو حامل الثمار، وبذلك يتم تثبيت الثمار. 

حتتاج الثمار في عقدها ومنوها اإىل من�صطات هرمونية، ويتم جتهيز ق�صم من هذه الهرمونات 

ت�صجيع  اأنها  اإىل  اإ�صافة  املبي�س،  منو  معدل  زيادة  في  ت�صاعد  التي  اللقاح  حبوب  طريق  عن 

املبي�س على اإنتاج الهرمونات التي حتفز منو الثمار.

Phyto hormones وتعرف �لهرمونات �لنباتية
على اأنها مركبات ع�صوية غري الغذائية تنتج من قبل النبات وميكنها برتاكيز قليلة اأن حتفز 

Promote اأو تثبط Inhibit  اأو حتور Modify الفعاليات الف�صيولوجية في النبات وهذه املركبات 

تعمل كعوامل ارتباط Correlation factors مهمتها ربط منو اأحد اأجزاء النبات بنمو اأجزائه 

الأخرى. وهناك خم�صة جماميع من الهرمونات النباتية هي: 

للنمو  م�صــجعة  مواد  وهي  وال�صــــــــايتوكـــــــــاينينـــــــــات  واجلــــــــربلنيات  الأوك�صــــــــــــينات 

Growth Promoters وحــــامــــــ�س الب�صـــــي�صــــــك والثيلــــــــني وهـــــــي مواد مثبطــــــــة للنمو 

اأثناء عملية العقد اإىل من�صطات  اإن الثمار حتتاج   .)1995 Growth Inhibitorsو)Daviesو، 

هرمونية ويتم جتهيز جزء من هذه الهرمونات عن طريق حبوب اللقاح التي ت�صاهم بدور مهم 

العقد  اإنتاج الهرمونات وقد يحدث  للمبي�س نف�صه على  اإىل ت�صجيعها  اإ�صافة  في منو املبي�س 

دون عملية اإخ�صاب ويكون بكريًا ووجد اأن النباتات التي لها القدرة على اإنتاج ثمار بكرية بدون 

احلاجة للتلقيح حتتوي مباي�س اإزهارها على تراكيز عالية من الهرمونات )اإبراهيم، 1995(.

اأما بالن�صبة لثمار نخيل التمر، فاإن عدم حدوث التلقيح والإخ�صاب يوؤدي اإىل حدوث احلالت 

التالية:

 1. ت�صاقط الأزهار غري امللقحة واملخ�صبة كافة.

2. منو مباي�س الأزهار غري املخ�صبة مرة واحدة مكونة ثالث ثمرات �صغرية عدمية البذور   

.)Perianth( مت�صلة بقمع واحد

الثالثة غري املخ�صبة مكونة ثمرة واحدة بكرية خالية من  املباي�س  3. منو مبي�س واحد من   

البذرة.
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وتكون غري  لال�صتهالك،  �صاحلة  وهي غري  )�صي�س(،  ت�صمى  املخ�صبة  النخيل غري  ثمار  اإن 

نا�صجة، اأي ل متر مبراحل الن�صج التي متر بها الثمار الطبيعية املخ�صبة.

طبيعية  ب�صورة  بكريًا  تعقد  التي  النباتات  في  الأزهــار  اأن  على  والبحوث  الدرا�صات  وت�صري 

اأ�صناف العنب واحلم�صيات، وكذلك املوز، يجب اأن حتتوي على م�صتوى معني من  مثل بع�س 

الهرمونات يعترب حديًا وفي فرتة تعترب حرجة اأثناء مرحلة تفتح الأزهار. 

ب�صكل طبيعي هي  بكريًا  تعقد  التي  الثمار  الهرمونات في  اأن م�صدر   ،Nitsch وبني )1970( 

البوي�صات التي تكون لها قابلية على اإنتاج كميات من الأوك�صينات كافية لنمو اأن�صجة الثمرة وما 

يوؤكد ذلك هو اأن بع�س الثمار التي لي�س لها قابلية على العقد البكري ميكن اأن يتم العقد البكري 

فيها اإذا ر�صت مبنظمات النمو اأثناء تفتح الأزهار ر�صة واحدة. اأما بالن�صبة لنخيل التمر، فلقد 

اأ�صار اإبراهيم، )1995(، في درا�صته مل�صتويات الأوك�صينات واجلربلينات الداخلية خالل تطور 

الأزهــار غري  في  عالية  كانت  والأوك�صينات  تراكيز اجلربلينات  اأن  اإىل  �صنف احلالوي  ثمار 

امللقحة، حيث بلغت 99.5 و450.9 ميكرو غرام / كغ وزن طازج على التوايل. وقد يكون لهذه 

الرتاكيز عالقة بعملية تطوير الأزهار وعقد الثمار. وهذا ما اأكده خلف )2002(، في درا�صته 

بلغت  حيث  وال�صايتوكاينينات،  الأوك�صينات  من  الربحي  ل�صنف  امللقحة  غري  الأزهار  ملحتوى 

الرتاكيز 344 و 126 ميكرو غرام / كغ وزن طازج في الأزهار غري امللقحة على التوايل.

وهذا يدل على اأن مباي�س اإزهار النخيل غنية في حمتواها من الأوك�صينات واجلربلنيات كما 

هو احلال في بع�س النباتات وخا�صة مباي�س اأزهار الفاكهة التي تعقد بكريًا مثل بع�س اأ�صناف 

البكري  العقد  امل�صوؤولة عن  الإزهار قد تكون  العالية في  واأن هذه الرتاكيز  الربتقال والعنب، 

يطلق  ثمار  مكونة  ت�صقط  ول  النمو  في  ت�صتمر  التي  امللقحة  التمر غري  نخيل  لأزهار  الطبيعي 

من  عالية  تراكيز  لوجود  تلقيح  اإىل  احلاجة  دون  يحدث  البكري  العقد  )ال�صي�س(.اإن  عليها 

الأوك�صينات في مباي�س اأزهارها وكذلك فاإن البوي�صات ال�صغرية ون�صيج الكي�س اجلنيني هما 

ثمار  منو  منط  اأن   ،)2002( خلف  ولحظ  البكرية.  الثمار  في  ال�صايتوكاينينات  اإنتاج  مركز 

نخيل التمر �صنف الربحي البذرية والبكرية معربًا عنه بالزيادة في وزن الثمرة وحجمها قد 

الثمار  تفوق  في  الوا�صح  البذرة  دور  الرغم من  وعلى  الأ�صي،  النمو  �صلك في كالهما منحى 

البذرية معنويًا في الوزن واحلجم مقارنة بالثمار البكرية اإل اأنه مل يكن للبذرة دور في حتديد 

منط منو الثمار.

الأوك�صينات  من  عالية  تراكيز  وجــود  ب�صبب  البكري  العقد  على  القدرة  النخيل  لثمار  واإن 
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وال�صايتوكاينينات في مباي�س الإزهار. اإن الثمار البكرية ومن خالل درا�صة منط �صرعة التنف�س 

فيها ل�صنفي احلالوي والربحي متيزت بعدم حدوث الرتفاع املفاجئ في �صرعة التنف�س الذي 

يحدث اأثناء ن�صج الثمار والذي ي�صمى Climacteric )التنف�س الن�صجي(. وذلك لعدم وجود 

حدوث  عن  م�صوؤوًل  يكون  الذي  الن�صج(  )هرمون  الثيلني  لإنتاج   الأ�صا�س  امل�صدر  البذرة 

التنف�س الن�صجي، لذا ل تن�صج الثمار البكرية.

�حلمل �لثاين في نخلة �لتمر
في م�صروع العاذرية مبنطقة الريا�س/ اململكة العربية ال�صعودية لوحظت ظاهرة خروج طلع 

النخيل على الأ�صجار املذكرة واملوؤنثة البالغ عددها 7000 نخلة وفي جميع الأ�صناف املزروعة 

في �صهر حزيران 2009. اإن ظهور حمل جديد مع احلمل القدمي حالة نادرة احلدوث ولكنها 

لي�صت غريبة اأو م�صتبعدة حيث اأن الرباعم الزهرية تتكون على �صكل جماميع اأو �صال�صل ويبداأ 

)الربعم  النخلة  قلب  قرب  الواقعة  وهي  فتوًة  واأكرثها  الرباعم  اأ�صغر  من  )تك�صفها(  منوها 

الطرفي – القمة النامية(. وتكون الطلعات الناجتة اأكرب حجمًا من الرباعم القدمية والبعيدة 

عن مركز قلب النخلة.

�أ�سباب ظهور �حلمل �لثاين
اإن حتور الرباعم الإبطية اإىل براعم زهرية وتكون مبادئ الإزهار والعناقيد الزهرية في النخلة 

البالغة يحدث مرة واحدة وب�صرعة خالل فرتة ق�صرية في كل مو�صم وهذه الفرتة تكون بني 

20/ ت�صرين الأول )اأكتوبر( و2/ ت�صرين الثاين )نوفمرب(. في جمموعة اأو �صل�صلة من الرباعم 

الأبطية الواقعة في اأباط اأوراق يرتاوح عمرها بني 4 – 5 �صنوات ت�صبح كاملة وتقوم بوظيفتها 

خالل ال�صبعة اأ�صهر التي ت�صبق تاريخ التحور اأي في الفرتة من اأول �صهر ني�صان )اأبريل( حتى 
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1 / ت�صرين الثاين )نوفمرب(.

مبقدار  يتاأثر  الطبيعية  احلالة  وهي  الفرتة  تلك  خالل  املتحورة  الزهرية  الرباعم  عدد  واأن 

الكربوهيدرات املتجمعة على هيئة ن�صا Starch خالل الفرتة الزمنية املمتدة بني اأ�صهر حزيران 

ت�صتوفي  الفرتة  هذه  خالل  الأ�صجار  اإن  ال�صنة،  من  )اأكتوبر(  الأول  ت�صرين  حتى  )يونيو( 

احتياجاتها من الكربوهيدرات للقمة النامية اأوًل وبعدها للعذوق الثمرية املتواجدة على النخلة، 

خالل املو�صم والتي ت�صتنفذ كمية كبرية منها وما تبقى فاإنه يتجه اإىل الرباعم ويرتاكم فيها 

كونه �صروريًا لتحورها اإىل عناقيد زهرية )طلع( وعليه فاإن عدد الرباعم املتحورة اإىل عناقيد 

زهرية خالل الفرتة بني 20/ ت�صرين الأول )اأكتوبر( حتى 2/ ت�صرين الثاين )نوفمرب( ، يعتمد 

على:

 1. ن�صبة الأوراق اإىل العذوق الثمرية املوجودة في النخلة خالل ال�صنة احلالية فاإذا كان احلمل 

غزيرًا وغري متنا�صب مع عدد الأوراق حيث اأن الن�صبة يجب اأن تكون 9 اأوراق لكل عذق ثمري 

فاإن العذوق الثمرية ت�صتنفذ كميات كبرية من الكربوهيدرات، حيث ويكون الن�صا املتجمع في 

الرباعم قلياًل مما ي�صبب موت عدد كبري منها وعدم تك�صفها وبالتايل يكون احلمل �صعيفًا 

في املو�صم التايل.

الرباعم  اإىل  وتنتقل  الأوراق  من  )اأوك�صينات(  هرمونية  مواد  تتحرر  الفرتة  نف�س  خالل   .2  

تاأخذ  الرباعم  تولد  وبعد   ،Bud differentiation الرباعم  وتعمل على حتفيز عملية حتور 

 /1 2/ ت�صرين الثاين )نوفمرب( وحتى  بالنمو البطيء على �صكل طلعات �صغرية بدءًا من 

كانون الثاين )يناير( من ال�صنة التالية ويت�صارع منوها بعد ذلك. واإن حتور ون�صوء ال�صماريخ 

ا�صتطالة  ويتبعها  ال�صابقة  ال�صنة  من  نوفمرب  �صهر  خالل  فيبداأ  الطلعة  داخــل  الزهرية 

ال�صماريخ والطلع خالل �صهر يناير وفي جتربة عملية توؤكد ما ذكر اأعاله، متت اإزالة الأوراق 

)ال�صعف( مبواعيد متلفة خالل ال�صنة، وجرى ح�صاب العذوق الثمرية املوجودة في �صنة 

اإزالة الوراق وال�صنة التالية وكما في اجلدول رقم 58 
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اجلدول رقم 58 مواعيد ازالة الوراق وعدد العذوق املتكونة على النخلة

موعد اإزالة الوراق
عدد العذوق على النخلة

في �صنة اإزالة الأوراق

عدد العذوق املتكونة

في ال�صنة القادمة

�صفر118 يوليو

�صفر228 يوليو

�صفر139 اأغ�صط�س

�صفر266 اأغ�صط�س

�صفر249 �صبتمرب

�صفر277 اأكتوبر

1776 نوفمرب

ويت�صح من اجلدول اأعاله:

 1. اإن اإزالة الأوراق خالل الفرتة من 11/ يوليو حتى 27 / اأكتوبر في �صنة التجربة مل ي�صجع 

تكون عذوق في النخلة التالية وذلك لعدم تكون املادة الهرمونية )الأوك�صني( وانتقالها من 

الأوراق اإىل الرباعم.

الهرمونية  املادة  يعني تكون  الأوراق وهذا  اإزالة  الطلع رغم  17 / نوفمرب تكون  2. في موعد   

)الأوك�صني( في الأوراق وانتقاله اإىل الرباعم قبل هذا املوعد.

اأخريًا ميكن القول اأن حتول اإىل الرباعم اإىل نورات زهرية يحتاج اإىل:

 1. تراكم كمية كافية من الكربوهيدرات في الرباعم وهذه ترتاكم بعد اأن تاأخذ القمة النامية 

احتياجاتها وبعدها الثمار وما تبقى يرتاكم في الرباعم ليحفزها على النمو لأن عملية النمو 

حتتاج اإىل طاقة ت�صتمدها من الكربوهيدرات.

 2. هناك عامل يتحرر من الأوراق في نهاية �صهر اأكتوبر واأوائل �صهر نوفمرب يوؤدي اإىل حتفز 

تك�صف الرباعم في هذا الوقت وهذا العامل هو مادة هرمونية )اأوك�صني( ينتقل من الورقة 

اإىل الربعم املوجود في اإبطها ويحفزه على النمو.
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تاأثري درجات �حلر�رة
مبا�صر على منو  تاأثري  اأواخــر اخلريف  ال�صائدة  احلــرارة  لدرجات  اأن  اإىل  الإ�صارة  كما يجب 

درجات  اإن  مبكرة.  ب�صورة  الأزهــار  تفتحت  دافئًا  اجلو  كان  فكلما  الزهرية  النورات  وتفتح 

احلرارة املنخف�صة توؤثر على الرباعم الزهرية، وعمومًا فاإن حلرارة ال�صتاء تاأثري مبا�صر على 

التي حت�صل  Blossoming، واحلرارة  الأزهار  تفتح  يعقبه من  Spathe وما  الطلع  منو وتطور 

بعد تفتح الأزهار فيكون لها تاأثري على وقت الن�صج Ripening. وان جمموع الوحدات احلرارية 

Heat units له تاأثري على منو الثمار.

ل  النخيل  فاأ�صجار  مت�صابهة في ظروفها احلرارية  تكون  العامل  النخيل في  زراعة  اإن مناطق 

تزدهر زراعتها اإل في املناطق التي تبلغ درجة احلرارة في الظل فيها 18ْ م وتعرف هذه بدرجة 

الإزهار ولذا فاإن ح�صاب الرتاكم احلراري ملنطقة معينة يبداأ من هذه الدرجة ويح�صب جمموع 

الوحدات احلرارية ح�صب املعادلة الآتية:

جمموع الوحدات احلرارية = معدلت درجة احلرارة ال�صهرية – 18 ْم * عدد اأيام ال�صهر.

وعليه فاإنه توفر درجة احلرارة املالئمة لالإزهار يحفز الرباعم على النمو حتى في غري املوعد 

ْم  املعتاد لها كما اأن عملية العقد وتكون الثمار ل تتم اإل عندما تكون درجة حرارة الظل 25 
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وق�صمت اأ�صناف النخيل ح�صب معدل درجات احلرارة اإىل:

• اأ�صناف مبكرة وحتتاج اإىل معدل درجات حرارة 21 ْم.

• اأ�صناف متو�صطة وحتتاج اإىل معدل درجات حرارة 24 ْم.

• اأ�صناف متاأخرة وحتتاج اإىل معدل درجات حرارة 27 ْم.

• اأ�صناف متاأخرة جدًا وحتتاج اإىل معدل درجات حرارة 29 ْم.

و�سائل معاجلة �لظاهرة  
وملعاجلة مثل هذه الظاهرة يجب اإجراء الآتي:

الكربوهيدراتية  املواد  ا�صتنزاف  اإىل  �صيوؤدي  وجودها  لأن  مبا�صرة  الأغاري�س  هذا  اإزالــة   .1  

املخزنة في ال�صجرة ويوؤثر على حمل املو�صم القادم وقد ل تزهر النخلة.

 2. في حالة ترك بع�س الأغاري�س املوؤنثة وتلقيحها قد ل يحدث فيها عقد ب�صبب ارتفاع درجات 

احلرارة لأن درجة احلرارة املالئمة للعقد هي 25 ْم وبالتايل تكون الثمار بكرية )�صي�س(.

ن�سائح للمز�رعني
في حالة ظهور مثل هذه احلالة نن�صح للمزارعني باإزالة هذا احلمل   مبا�صرة وعدم تركه لأنه 

يوؤثر على حمل املو�صم القادم وقد ل حتمل النخلة وحت�صل فيها  حالة   ا ملعاومة ب�صب ا�صتنزاف 

املواد الغذائية املخزونة فيها.

)Sex inversion(  لأزهار �خلنثى و�نقالب �جلن�ض�
بع�س  في  ال�صماريخ  اأن  لوحظ  حيث  البذري،  النخيل  في  نادر  ب�صكل  اخلنثى  الأزهــار  توجد 

الأ�صجار املذكرة ) الأفحل ( حتمل اأزهارًا خنثى كاملة)hermaphrodite(، وفي هذه احلالة 

 Self( تكون الزهــــــــرة حـــــــــاوية على ثـــــالث كرابل و�صتة اأ�صـــــــــدية ويكون التلقيح فيها ذاتيًا

pollination(.  اإن ظهور الأزهار اخلـــــــنثى ل يتكرر �صـــــــنويًا لذا تعترب هذه احلالة انقــــــــــالب 

اجلن�س )Sex inversion( وهي حالة �صاذة ينقلب فيها جن�س الأزهار الذكرية اإىل خنثى وهي 

حتدث في ال�صنف الذكري )اخلكري(، واإن التلقيح الذاتي لهذه الأزهار ينتج عنه تكون ثمار 

عدمية البذور لعدم ح�صول الإخ�صاب، وال�صبب في ذلك هو عدم وجود بوي�صات داخل املباي�س 

فيحدث العقد البكري )Parthenocarpy( ب�صكل مماثل لالأزهار الأنثوية غري امللقحة.
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ت�ساقط �لثمار 
خا�صة  النمو،  مبنظمات  مبا�صر  ب�صكل  مرتبطة  ف�صلجية  عملية  وهي  �صائعة،  ب�صتانية  ظاهرة 

التداخل بني الأوك�صينات والإثيلني، فكلما تقدمت الثمار بالنمو انخف�س تركيز الأوك�صجني وزاد 

تعمل  كذلك   ،)1995 )اإبراهيم،  لالثيلني  النف�صال ح�صا�صة  وت�صبح منطقة  الثيلني  تركيز 

الظروف البيئية على زيادة ت�صاقط الثمار. وفي عموم اأ�صجار الفاكهة توجد موجات للت�صاقط 

، وميكن حتديدها كما يلي:

�ملوجة �لأولى 
وحتدث ب�صبب التناف�س بني الأزهار، وتكون بعد تفتح الأزهار الكامل )Full bloom(، وعند 

العقد يبداأ التناف�س بني الأزهار والثمار ال�صغرية العاقدة على الغذاء واملاء، ويحدث ت�صاقط 

لالأزهار والثمار ال�صغرية، وخا�صة الأزهار غري املكتملة والتي مل تتلقح وكذلك الثمار العاقدة 

من   %  90 الت�صاقط ومتثل  اأعلى ن�صبة من  غريمكتملة اجلنني، وخــــــــالل هذه املوجة حتدث 

ن�صبة الت�صاقط الكلية.

�ملوجة �لثانية 
هذا  وي�صمى  العاقدة،  ال�صغرية  الثمار  تت�صاقط  حيث  اأ�صابيع،  بب�صعة  العقد  بعد  وحتــدث 

الت�صاقط، ت�صاقط حزيران /يونيو )June drop(، ولكن لي�س �صرطًا اأن يحدث ذلك في �صهر 

واأ�صباب  اأخرى ومن مو�صم لآخر،  اإىل  يونيو لأن موعد حدوثه يختلف من منطقة  حزيران / 

حدوثه:

 اأ -  التناف�س على الغذاء واملاء.

 ب -  العوامل البيئية غري املالئمة.
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وهذا  البذور،  عدمية  الأ�صناف  في  ويكرث  والنوع،  ال�صنف  ح�صب  الت�صاقط  حدة  وتختلف 

النمو اخل�صري والثمار املتكونة على الأ�صجار،  التوازن بني  الت�صاقط ظاهرة طبيعية لتحقيق 

ومن اأ�صباب حدوثه اأن الثمار العاقدة تواجه درجات حرارة عالية م�صحوبة بانخفا�س الرطوبة 

اجلوية، الأمر الذي يزيد من عملية النتح في الأوراق مما يحدث خلاًل في التوازن املائي بني 

الرتبة واجلو اخلارجي واملحتوى الداخلي لالأوراق والفروع والثمار، ولكون الأوراق ذات �صغط 

اأ�صموزي عايل )High osmosis pressure( فاإنها ت�صحب املاء من الثمار اإىل الفروع والأوراق، 

حيث يتبخر عن طريق النتح، وبح�صول هذه احلالة تتكون خاليا فلينية ت�صد الأوعية الناقلة 

املوجودة في اأعناق الثمار مما يوؤدي اإىل ت�صاقطها عند منطقة النف�صال من اأب�صط حركة اأو 

اهتزاز لفروع الأ�صجار.

�ملوجة �لثالثة 
وحتدث قبل جني الثمار، وي�صمى ت�صاقط ما قبل اجلني )Preharvest drop(، ويحدث كنتيجة 

لعدة عوامل )تكون منطقة النف�صال، والظروف البيئية كالرياح ال�صديدة، والإ�صابات املر�صية 

واحل�صرية(، والعامل الرئي�س لهذا الت�صاقط هو نق�س الأوك�صني، حيث يقل تركيزه مع تقدم 

الثمار نحو الن�صج، ويزداد تركيز الإثيلني حيث ت�صبح منطقة النف�صال ح�صا�صة لالإثيلني.

العالية تكون  الن�صبة  فاإنه يحدث في جميع مراحل منوها لكن  النخيل  الت�صاقط في ثمار  اأما 

الت�صاقط  من     %  75 بلغت  الكمري، حيث  مرحلة  ونهاية  الإزهــار  بني  املمتدة  الفرتة  خالل 

الكلي. واجلدول الآتي يو�صح حالة الت�صاقط في ثمار �صنف احلالوي خالل مو�صم النمو ومن 

عذق واحد:

حالة الت�صاقط
الفرتة الأوىل

5/15 – 4/15
الفرتة الثانية

6/15 – 5/16
الفرتة الثالثة

7/30 – 6/16
الفرتة الرابعة

9/4 – 7/31
عدد الثمار 

املت�صاقطة في اليوم
0.54.61.30.7

عدد الثمار 

املت�صاقطة خالل 

الفرتة

161345926

) % ( للثمار 

ال�صليمة املت�صاقطة
22094
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وح�صبت املعدلت ال�صابقة من القراءات التالية :

معدل عدد الثمار في العذق = 987 ثمرة.

معدل عدد الثمار ال�صليمة املت�صاقطة في العذق = 235 ثمرة.

 %  للثمار ال�صليمة املت�صاقطة في العذق = 24.

وقدرت ن�صبة ت�صاقط الثمار في بع�س اأ�صناف النخيل كما في اجلدول رقم59

اجلدول رقم59 . ن�صبة ت�صاقط الثمار ح�صب اأ�صناف النخيل.

) % ( للثمار املت�صاقطةال�صنف

40 – 60 %  دقلة نور
30 – 60 %  اخل�صراوي

20 – 40 %  ال�صاير
15 – 30 %  احلالوي
15 – 40 %  الزهدي
20 – 40 %  الرببن
15 – 30 %  املكتوم

10 – 30 %  اخل�صتاوي

اأما العوامل املوؤثرة على ت�صاقط ثمار النخيل فهي: 

  -  العوامل اجلوية، وت�صمل درجة احلرارة، والأمطار الغزيرة خالل مو�صم التلقيح، والرياح 

ال�صديدة.

  -  الإ�صابات املر�صية واحل�صرية، وب�صكل خا�س ح�صرة احلمرية )عبد احل�صني، 1985(.

  -  الأ�صباب الف�صلجية، وت�صمل عدم اكتمال عمليتي التلقيح والإخ�صاب وغزارة الأزهار والثمار 

العنا�صر  ونق�س  الري  انتظام  عدم  وكذلك  الغذائية،  املواد  على  التناف�س  اإىل  يوؤدي  مما 

الغذائية في الرتبة.

اإن و�صول الثمار اإىل مرحلة الن�صج ي�صاحبها زيادة اإنتاج الثمار من غاز الإثيلني الذي يرافقه 

زيادة حام�س الب�صي�صك )ABA( امل�صوؤول عن خف�س قوة ارتباط الثمار، وبالتايل زيادة فر�صة 

ت�صاقطها.

وفي درا�صة )Reuveni )1969  لت�صاقط ثمار ثالثة اأ�صناف هي اخل�صراوي والزهدي ودقلة 
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الكلية  املت�صاقطة  للثمار  املئوية  الن�صبة  اأن  النتائج  كانت  مواقع،  عدة  وفي  متتاليني  ملو�صمني 

في اخلـــــــ�صراوي،   %  62 –  28 تختلف ح�صـــــــــب املوقـــــــع وال�صــــــــنف. حيث تراوحت بني 

و15 – 46 % في الزهدي، و 44 – 63 % في دقلة نور، ومل يالحظ اأي تاأثري للمو�صم اأو ال�صنف 

على ن�صبة الت�صاقط،  وكانت اأعلى ن�صبة للت�صاقط ما بني مرحلة الإزهار ومرحلة اجلمري حيث 

بلغت 75 % من الت�صاقط الكلي.

واأ�صار عبد الوهاب )1999( اإىل اأن ت�صاقط الثمار هو �صفة خا�صة بال�صنف وهي تتباين من 

�صنف لآخر ولكنها ثابتة خالل ال�صنف الواحد، واأن اأعلى ن�صبة للت�صاقط كان في الفرتة 30 

%   في �صنف  الأ�صر�صي والزهدي، و35  %  في �صنفي   30 بلغت  اإذ  التلقيح  45 يوم بعد   –
اخل�صتاوي، و28 %   في اخل�صراوي، و 42 %   في �صنف مريحاج. 

وقام �صل�س وحمود )1989( بدرا�صة ت�صاقط ثمار �صنفي الزهدي واخل�صتاوي من خالل تكبي�س 

العذوق باأكيا�س نايلون بدءًا من �صهر ني�صان / اأبريل حتى �صهر اأيلول / �صبتمرب، وكانت النتائج 

كما يلي:

ن�صبة الت�صاقط

ال�صنف

ن�صبة الت�صاقط

ني�صان/ 

اأبريل

اأيار / 

مايو

حزيران/ 

يونيو

متوز/ 

يوليو

اآب / 

اأغ�صط�س

اأيلول/ 

�صبتمرب

15.456.894.30.80.842.43الزهدي
16.367.364.080.830.283.43اخل�صتاوي

وا�صتنتج من الدرا�صة ما يلي:

 1. كانت اأعلى ن�صبة ت�صاقط في املو�صمني وال�صنفين خالل �صهر ني�صان / اأبريل،  وهي الفرتة 

املمتدة ما بني الإزهار والعقد، و�صملت الأزهار والثمارال�صغرية املت�صاقطة.

 2. اإن الت�صاقط في �صهر اأيار/ مايو يعود اإىل الإ�صابة بح�صرة احلمرية، حيث ين�صط جيلها الأول 

وتتغذى الريقات على الثمار،  اأما الت�صاقط في حزيران/ يونيو فهو ميثل ت�صاقط حزيران/ 

يونيو و�صببه التناف�س بني الثمار على املواد الغذائية.

 3. اأما الت�صاقط في اأيلول/ �صبتمرب فيعود اإىل انخفا�س قوة ارتباط الثمرة بال�صماريخ.
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اأ�صناف نخيل  اأزهار وثمار ثالثة من  لت�صاقط  اإبراهيم واملري )2003(، في درا�صتهم  واأ�صار 

التمر هي: الربمي واحلالوي والديري، اإىل اأن اأعلى ن�صبة لت�صاقط الأزهار في الأ�صناف الثالثة 

كانت خالل �صهر ني�صان/اأبريل وملو�صمي الدرا�صة حيث بلغت )13.20 ، 12.46( %  في �صنف 

الربمي و )12.92 ، 11.87( %  في �صنف احلالوي و)16.47 ، 15.13( %  في �صنف الديري 

وبن�صبة معنوية عالية مقارنة بالأ�صهر الأخرى.

ومتوز/يوليو  حزيران/يونيو،  �صهري  في  الأدنــى  احلد  اإىل  الت�صاقط  ن�صبة  انخفا�س  ولوحظ 

من  اأعلى  فيها  الت�صاقط  ن�صبة  كانت  حيث  الــربمي  �صنف  عــدا  والــديــري  احلــالوي  ل�صنفي 

ال�صنفين الآخرين )2.07 ، 2.28( للمو�صمني على التوايل.

ا�صناف  بع�س  ا�صجار  حتت  املت�صاقطة  الثمار  كمية  بتقدير   )2010( ،وابوعيانة  الفدا  وقام 

النخيل في مزارع الراجحي حيث بلغت تلك الكميات وح�صب ال�صناف كما يلي:

كمية الثمار املت�صاقطة)كغ(ال�صنف

4رزيزي
3.5كويري

3ام اخل�صب
2.5مكتومي

1.75نبوت علي/دخيني
1.75خال�س/روثانة/�صقراء

1�صكري/نبوت �صيف

خام�سا: �لأ�سر�ر �لف�سيولوجية على �لثمار
]Black nose[ )1 -  �لذنب �لأ�سود  )�لأنف �لأ�سود

• �مل�سبب

  -  ارتفاع ن�صبة الرطوبة، ووجود ندى ال�صباح.

  -  زيادة مياه الري و�صقوط الأمطار.

  -  اخلف ال�صديد للثمار.
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• �لأعر��ض
تظهر الإ�صابة في نهاية املرحلة اخل�صراء )الكمري(، وبداية املرحلة امللونة )اخلالل( حيث 

اأن زيادة مياه الري في ال�صيف ت�صبب ت�صقق ب�صرة الثمرة، وب�صكل خا�س في املنطقة القريبة 

من القمع ب�صقوق عر�صية يعقبها جفاف، وموت الطبقة حتت الب�صرة املت�صققة، وا�صوداد لونها.

• �لنت�سار
العراق، وم�صر، واملغرب، واجلزائر، وموريتانيا، والوليات املتحدة الأمريكية.

• �لأهمية �لقت�سادية
 تبلغ ن�صبة الإ�صابة بهذا ال�صرر في �صنف ال�صاير 7 %  في منطقة الب�صرة في العراق، وتزداد 
مع ارتفاع مياه الأنهار وزيادة الري اإىل 85 %، وفي كاليفورنيا تبلغ الإ�صابة 5 % في �صنف دقلة 

نور ترتفع اإىل 50 % مع ارتفاع الرطوبة، واأكرث الأ�صناف امل�صرية ح�صا�صية لهذا ال�صرر هو 

�صنف احلياين.

• �ملقاومة
  -  تنظيم عملية ري الب�صاتني، وخا�صة في �صهور ال�صيف .

  -  عدم اإجراء عملية اخلف ال�صديد للعذق اأو ال�صماريخ.

  -  تهوية الثمار بو�صع حلقة حديدية داخل العذق.

  -  تقليل الرطوبة في الب�صتان من خالل مكافحة الأدغال، وعدم زراعة اخل�صراوات ال�صيفية 

بني اأ�صجار النخيل.

)Internal browning( 2 - �ل�سمر�ر �لد�خلي
• �مل�سبب

غري معروف.

• �أعر��ض �لإ�سابة
في  الثمار  ي�صيب  فهو  )النا�صجة(،  والكبرية  ال�صغرية،  الثمار  على  الإ�صابة  اأعرا�س  تظهر 

مراحل )الكمري، واخلالل، والرطب، والتمر(، وحتى الثمار غري املخ�صبة )ال�صي�س(، وتكون 
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بع�صها  مع  وتندمج  البقع  تتجمع هذه  الثمار  تنمو  وعندما   ، �صمراء  بقع  �صكل  الأعرا�س على 

على �صكل بقعة كبرية، وتكون املنطقة امل�صابة منخف�صة قلياًل، ولونها غامق، كما تكون جدران 

اخلاليا امل�صابة �صميكة، وجالتينية القوام.

• �لنت�سار
الوليات املتحدة الأمريكية.

• �لأهمية �لقت�سادية
ولكن  كاليفورنيا،  النخيل في  اأ�صناف  الثمار في معظم  %من   90 –  60 ال�صرر  ي�صيب هذا 

الإ�صابة ل توؤثر على طعم الثمار بل على مظهرها، والأ�صناف احل�صا�صة لالإ�صابة بهذا ال�صرر 

هي املجهول، ودقلة نور، واحلالوي ، والربحي، والديري، حيث ترتاوح ن�صبة الإ�صابة ما بني   

45 – 90 %  ، اأما الأ�صناف متو�صطة احل�صا�صية فهي الزهدي، واخل�صراوي، حيث ت�صل ن�صبة 

الإ�صابة فيها اإىل 25 %  ، اأما الأ�صناف املقاومة فهي الثوري ، ومناخر، وتبلغ ن�صبة الإ�صابة 

فيها 3 %.

• �ملقاومة
ل توجد اأية معامالت اأو طرائق ملنع الإ�صابة بهذا ال�صرر.

]Checking[ )3 -  �لت�سطيب )الو�سم
• �مل�سبب

  -  الرطوبة العالية اأثناء حتول الثمار من مرحلة الكمري اإىل مرحلة اخلالل.

  -  تزاحم ال�صعف والظل الكثيف على الثمار.

• �أعر��ض �لإ�سابة
اإن الرطوبة العالية حول الثمار ت�صبب توقف عملية التبخر، ويرافق ذلك ا�صتمرار دخول املاء 

�صكل  على  ت�صقق  فيحدث  الق�صرة،  حتت  اخلاليا  وانتفاخ  ت�صخم  اإىل  يــوؤدي  مما  الثمار  اإىل 

خطوط طولية اأو اأفقية رفيعة �صمراء اللون، ويكون عمق ال�صق 16 خلية، ومتوت اخلاليا املحيطة 

بال�صق، وتوؤدي ال�صقوق اإىل ت�صلب الق�صرة، وجفاف الطبقة اللحمية، وانخفا�س نوعية الثمار .
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• �لنت�سار: العراق، وم�صر، واململكة العربية ال�صعودية، والوليات املتحدة الأمريكية.

• �لأهمية �لقت�سادية: ي�صيب ثمار الأ�صناف احل�صا�صة وهي  الكبكاب، واخلال�س، ودقلة 
والت�صدير،  الب�صري،  لال�صتهالك  �صاحلة  غري  وتكون  واحلــالوي،  واملكتوم،  واحلياين،  نور، 

ويعترب �صنف اخلنيزي من الأ�صناف املقاومة.

• �ملقاومة

 1( زراعة الأ�صناف احل�صا�صة على اأبعاد منا�صبة.

 2( اإجراء عملية التقليم باإزالة ال�صعف القدمي، وال�صعف الزائد حول العذوق مع عملية تدلية 

العذوق في �صهر حزيران/ يونيو.

 3( اإجراء عملية تهوية للعذوق باإجراء اخلف، اأو و�صع حلقات و�صط العذق.

 4( عدم زراعة املحا�صيل ال�صيفية حتت اأ�صجار النخيل.

 5( تنظيم عملية الري بتقليل عدد الريات في �صهور ال�صيف.
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]Shrivel[ )4 -  ذبول الثمار )�حل�سف
يحدث ذبول الثمار طبيعيًا خالل النهار ب�صبب فقدان املاء من �صطح الثمرة، ولكن هذه الثمار 

ت�صتعيد حالتها الطبيعية وحمتواها الرطوبي في �صاعات الليل، وذلك لرتفاع الرطوبة الن�صبية 

حول الثمرة وانخفا�س عملية التبخر. ويالحظ ذبول الثمار عادة في مرحلة اخلالل قبل ذروة 

احتوائها على املواد ال�صلبة الذائبة الكلية، وميكن اأن حتدد اأ�صباب الذبول مبا يلي:

 1. غزارة احلمل.

 2. عدم كفاية مياه الري.

 3. الظروف املناخية غري العتيادية كارتفاع درجات احلرارة و�صدة اجلفاف.

 4. اإ�صابة العذوق الثمرية باأ�صرار ميكانيكية.

للخدو�س واجلروح  ال�صديدة  الثمرة اخلارجية في مرحلة اخلالل بح�صا�صيتها  اأن�صجة  ومتتاز 

الثمار  ولوحظت ظاهرة ذبول  اكتمال احلجم،  وبلوغها مرحلة  الثمرة  انتفاخ  ب�صبب  والتمزق 

والتي يطلق عليها )اخلدر( على ثمار بع�س الأ�صناف التي جتنى في مرحلة الرطب، خا�صة اإذا 

متت هذه العملية عند ارتفاع درجة احلرارة.

• �أعر��ض �لإ�سابة
حجم  اأق�صى  اإىل  الثمرة  ت�صل  اأن  وقبل  )الب�صر(،  اخلالل  امللونة  املرحلة  في  الذبول  يظهر 

جتعد  الثمار  �صطح  على  يظهر  حيث  ال�صكريات.  على  احتوائها  وذروة  النمو(،  )اكتمال  لها 

وانكما�س، ثم جتف، وتتحول اإىل ح�صف ل ي�صلح اإل كعلف حيواين.

• �لنت�سار
كافة الأقطار التي يت�صم فيها اجلو خالل ال�صيف باجلفاف ال�صديد، وارتفاع درجة احلرارة 

وي�صاعد على ذلك قلة مياه الري )�صمال اإفريقيا، وال�صودان، واململكة العربية ال�صعودية، ودول 

اخلليج العربي(.

• �لأهمية �لقت�سادية
ي�صبب خ�صارة اقت�صادية كبرية في املح�صول لالأ�صناف احل�صا�صة ) الربحي في العراق، وغرا 

والرزيز في اململكة العربية ال�صعودية(.

مل�س  باإجراء  وذلك  اخل�صتاوي  �صنف  على   )1987( والبهاديل  الربيعي  بها  قام  درا�صة  وفي 
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للعذوق الثمرية في اأوقات متلفة من اليوم، كانت املعامالت والنتائج كما في اجلدول  رقم 60

اجلدول رقم  60. معامالت مل�س العذوق وتاأثريها على ن�صبة الرطوبة واملواد ال�صلبة ون�صبة 

الذبول.

املعاملة
الن�صبةاملئوية ) % (

للرطوبة
) % ( TSS

الن�صبة املئوية) % (

لالإ�صابة بالذبول 

)اخلدر(

وير�س   )2  -  12( ال�صاعة  ظهرًا  العذق  ملـــــ�س 

بعدها مبادةوV.G( vapor Gard( برتكيز 2 %  
ـــ6534.07

ـــ61.535.87ملـــــــ�س العذق �صباحًا ال�صاعة )8  -  9(

53.543.7212ملــــــ�س العذق ظهرًا ال�صاعة )12 – 2(
53.754.7822مل�س العذق ظهرًا بقطف بع�س الثمار

ـــ61.535.86بدون مل�س

اأنه يجب عدم مل�س ثمار العذق في �صاعات الظهرية وخا�صة قطف  ويت�صح من هذه الدرا�صة 

الثمار النا�صجة.

وفي درا�صة اأخرى اأجريت على ثمار �صتة اأ�صناف هي بربن، و�صاير، وبرمي، ومكتوم، وخ�صراوي 

وتركت   12  ،10،11 ال�صاعة  العذوق خالل  مل�س  باإجراء  املعامالت  وكانت  وخ�صتاوي،  ب�صرة، 

على  الثغور  عدد  ومتو�صط  املفقود  املاء  وكمية  للذبول   % وح�صبت  كمقارنة،  مل�س  بدون  عذوق 

الثمار، وكانت النتائج كما في اجلدول رقم61

اجلدول رقم 61. تاأثري معامالت مل�س العذوق على ) % ( للذبول وكمية املاء املفقودة ومتو�صط 

عدد الثغور.

متو�صط عدد الثغوركمية املاء املفقودة )غ(الن�صبة املئوية ) % ( للذبولال�صنف

33.85125.511.9بربن
34.53138.412برمي

33.83138.510.9خ�صراوي ب�صرة
18.4104.137.1خ�صتاوي
80.56.7ـــمكتوم
88.56.4ـــ�صاير
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وا�صتنتج من هذه الدرا�صة :

 1. عدم مالحظة ظاهرة الذبول على �صنفي املكتوم وال�صاير، واأن الفرتة الزمنية بني ال�صاعة          

11– 12هي الفرتة احلرجة لالإ�صابة بذبول الثمار.

 2. وجود ارتباط موجب بني الن�صبة املئوية لذبول الثمار وكمية املاء املفقود وعدد الثغور على 

بربن، وبرمي، وخ�صراوي ب�صرة(  الثغور  الأكرب من  العدد  الثمرة، فالأ�صناف ذات  �صطح 

كانت ن�صبة الذبول فيها اأعلى من الأ�صناف الأخرى ذات العدد الأقل من الثغور.

3. اإن زيادة عدد الثغور على �صطح الثمرة يوؤدي اإىل زيادة كمية املاء املفقود منها، وبالتايل   

زيادة الن�صبة املئوية للذبول عند مل�صها حتت ظروف حرارة عالية ورطوبة منخف�صة.

واأكدت الدرا�صات اأن مل�س الثمار لأي �صبب وحتريكها في وقت معني يوؤدي اإىل حتطم الطبقة 

ال�صمعية الرقيقة التي تغطي �صطح الثمرة مما يوؤدي اإىل زيادة فقدان املاء منها وهذا يحدث 

عن طريق الثغور، حيث لوحظ اأن حجم فتحة الثغر يتنا�صب طرديًا مع �صدة ال�صوء، حيث يزداد 

حجم الفتحة في منت�صف النهار، مما ي�صبب زيادة فقدان املاء.

• �ملقاومة

 1( تنظيم عملية الري في ف�صل ال�صيف.

 2( اإجراء عملية اخلف باإزالة عذوق كاملة مع ترك عدد يتنا�صب مع عدد ال�صعف الأخ�صر

 )1 عذق لكل 9 �صعفات(.

 3( اإجراء عملية التدلية لالأ�صناف ذات العراجني الطويلة.

 4( طالء العراجني بطالء مكون من حملول اجلري، وزهر الكربيت ، وملح الطعام.

 5( اإزالة ربع �صماريخ العذق بعملية خف الثمار.
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  ]White End[ )5 - �ل�سرر �لف�سلجي �أبوخ�سيم  )�لذنب �لأبي�ض
• �لتعريف

ال�صرر الف�صلجي » اأبو خ�صيم« الذنب الأبي�س هو ت�صلب )جفاف اأوتيب�س( جزء الثمرة القريب 

من القمع حيث يكون ب�صكل حلقة فاحتة اللون ميتد ات�صاعها ح�صب �صدة الإ�صابة ويح�صل هذا 

مرحلة  وي�صتمر حتى  الرطب  مرحلة  في  املنطقة  هذه  في  توقف منو اخلاليا  ب�صبب  الت�صلب 

التمر، والإ�صابة بهذا ال�صرر ل يحدث نتيجة مل�صببات مر�صية )فطريات، بكرتيا، فيرو�صات( 

والرياح  احلــرارة  خا�س  وب�صكل  اجلوية  الظروف  �صببها  ف�صلجية  ظاهرة  هي  بل  ح�صرية  ول 

اجلافة.

اأحد  يعد  الذي  احلــالوي  �صنف  خا�س  وب�صكٍل  الأ�صناف  من  العديد  على  العراق  في  وتظهر 

ال�صنف  هذا  متور  ومعظم  الب�صره  حمافظة  في  زراعته  تنت�صر  الذي  القت�صادية  اأ�صناف 

الثمار ت�صاب �صنويًا  اأو اخل�صبية ولكن  اإىل خارج العراق معباأة بال�صناديق الكرتونية  ت�صدر 

اإىل  ال�صنوات  الن�صبة وفي بع�س  % ، وقد ت�صل   30 –  25 بن�صبة ترتاوح ما بني  ال�صرر  بهذا 

. % 60 – 40

• �لأ�سباب

  -  قلة مياه الري، كما اأن اجلفاف خالل املرحلة اخل�صراء يوؤدي اإىل زيادة ن�صبة الإ�صابة بهذا 

ال�صرر بن�صبة اأكرب مما لو تعر�صت الثمار لنق�س مياه الري، واجلفاف في مرحلتي اخلالل، 

والرطب.

  -  طول فرتة اجلفاف، والظروف املناخية احلارة تزيد من ن�صبة الإ�صابة بهذا ال�صرر.

  -  هبوب الرياح ال�صمالية احلارة اجلافة في مرحلة حتول الثمار من الرطب اإىل متر.

  -  عمر النخلة يتنا�صب طرديًا مع ن�صبة الإ�صابة. 
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• �أعر��ض �لإ�سابة 
جفاف وت�صلب جزء الثمرة القريب من القمع على �صكل حلقة فاحتة اللون ميتد ات�صاعها ح�صب 

�صدة الإ�صابة ، ويح�صل هذا الت�صلب ب�صبب توقف منو اخلاليا في هذه املنطقة في مرحلتي 

اخلالل ، والرطب. وفي درا�صة عبد اهلل )1977(، لوحظ اأن الأجزاء امل�صابة تتميز باحتوائها 

على ن�صبة عالية من ال�صكروز بلغت 16.5 %   في حني كانت الن�صبة بالأجزاء غري امل�صابة 6.1 

%  ، ومتيزت خاليا الأجزاء امل�صابة بكونها مرتا�صة منتظمة ال�صكل كما في مراحل الن�صج 

الأوىل، اأما خاليا الأجزاء ال�صليمة فكانت منحلة ب�صبب تك�صر جدرانها، وظهر ذلك من خالل 

ت�صريحها. وبينت الدرا�صة على اأن �صعف ن�صاط الأنزميات التي تلعب دورًا في ن�صج الثمار هو 

�صبب ح�صول هذا ال�صرر، وكما يلي:

جزء الثمرة
ال�صكر 

الكلي %  

ال�صكر 

  % املختزل 

ال�صكروز 

 % 

الرطوبة 

 % 

ن�صاط  اأنزمي 

النفرتيز

ن�صاط اأنزمي

PPO
7457.516.56.26.2280قاعدة م�صابة
7972.96.1930425قاعدة �صليمة

واأ�صار جا�صم واإبراهيم )1991(، اإىل وجود فروق معنوية بني املحتوى الرطوبي في الن�صف 

امل�صاب  الكال�صيوم في اجلزء  األذنبي، وكذلك كانت كمية  والن�صف  امل�صابة   للثمار  القمعي 

اأعلى من غري امل�صاب في مرحلة التمر، وكما يلي:
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الن�صف الذنبيالن�صف القمعيال�صفة
اأقل فرق معنوي 

  % 5
8.0210.740.46 %  الرطوبة

حمتوى الثمار من الكال�صيوم 

)ملغم / 100غم(
118.25105.16.42

• �لنت�سار
ابي�صا�س  اأو  الأبي�س  الذنب  ي�صمى  حيث  الأمريكية،  املتحدة  والوليات   ، وليبيا  املغرب،  في 

الذنب، وفي العراق ي�صمى في الب�صرة )اأبو خ�صيم(، وفي املنطقة الو�صطى وبغداد )ك�صب(.

• �لأهمية �لقت�سادية
ال�صماريخ  %   في   20 –  6 اإذ ترتاوح ما بني  الواحد،  تختلف ن�صبة الإ�صابة بني ثمار العذق 

اخلارجية، و1 – 9 %   في ال�صماريخ الداخلية للعذق، كما ترتاوح ن�صبة الإ�صابة في الب�صاتني 

القريبة من الأنهار وم�صادر الري ما بني 8 – 13 %  ، وفي الب�صاتني البعيدة ما بني  20 – 70 

%  ، وي�صبب هذا ال�صرر انخفا�صًا في القيمة القت�صادية للتمور امل�صابة، حيث يبلغ �صعر الطن 

من التمور غري امل�صابة �صبعة اأ�صعاف �صعر الطن من التمور امل�صابة.

• �ملعاجلات

احل�صا�صة  لالأ�صناف  بالن�صبة  الرطوبة  تتوافر  حيث  الأنهار،  قرب  النخيل  اأ�صجار  زراعة   )1  

لالإ�صابة بهذا ال�صرر، وخا�صة �صنف احلالوي.

 2( قطع العذوق عندما تكون اأغلبية ثمارها في مرحلة الرطب واإن�صاجها �صناعيًا.

جزء   200  ،100  ،50 برتكيز   GA3 النمو  منظمي  با�صتخدام   )1995( اإبراهيم  قام   )3  

باملليون و NAA برتكيز 25، 50 جزء باملليون ر�صت على الثمار في 6/7 بدء مرحلة اخلالل 

اإىل خف�س  املعامالت  اأدت جميع  اأبو خ�صيم، حيث  الف�صلجي  بال�صرر  الإ�صابة  ن�صبة  وح�صبت 

ن�صبة الإ�صابة وتفوقت املعاملة بالأوك�صني في خف�س ن�صبة الإ�صابة مقارنة باملعاملة باجلربلني 

واجلدول الآتي يو�صح ن�صبة الإ�صابة ب�صرر اأبو خ�صيم:

  



الفصل الثاني عشر | الظواهر واألضرار الفسيولوجية430

اأقل فرق معنويNAA جزء باملليونGA3 جزء باملليوناملقارنة

32.81
501002002550

1.96
28.6618.9617.3619.1515.37

واجلابري  اإبراهيم  اأ�صار  حيث  بالأكيا�س  والرطب  اخلــالل،  مرحلتي  في  العذوق  تغطية   )4  

)2001(، اإىل اأن تكيي�س ثمار �صنفي احلالوي، والزهدي با�صتعمال اأكيا�س ورقية ، واأكيا�س 

من البويل اثيلني اأدى اإىل خف�س ن�صبة الإ�صابة بهذا ال�صرر كي�صت العذوق في 1ني�صان بعد 

عملية التلقيح مبا�صرة وا�صتمرت عملية التكيي�س طول مو�صم النمو وحتى موعد جني الثمار، 

اأدخلت العذوق بالأكيا�س ب�صكٍل كامل وربطت من الأعلى على العرجون وكانت نهايتها ال�صفلى 

م�صدودة والأكيا�س امل�صتخدمة كانت اأبعادها )46 × 60( �صم مثقبة بـ 40 ثقب قطر الثقب 

0.5 �صم وبدلت الأكيا�س مع منو الثمار وبعد اإجراء عملية التدلية في 15 حزيران باأكيا�س 

اأكرب حجمًا باأبعاد  )60 × 120( �صم ومثقبة بـ 80 ثقب قطر الثقب 0.5 �صم وح�صبت ن�صبة 

الإ�صابة بال�صرر الف�صلجي اأبو خ�صيم باأخذ خم�صة �صماريخ من كل عذق وح�صب عدد الثمار 

امل�صابة وق�صمت على العدد الكلي لثمار العينة ح�صب املعادلة:

 %  الإ�صابة =

عدد الثمار امل�صابة

100 ×
عدد الثمار الكلي

وكما يلي:

املقارنةال�صنف
اأكيا�س 

ورق اأبي�س
اأ�صمر

بويل

 اثيلني �صفاف
معدل ال�صنفاأ�صود

19.5814.528.214.934.60a 16.36احلالوي
8.094.093.581.711.333.28الزهدي

a 14.13b 9.30c 5.89d 3.82d 2.96معدل املعاملة

 5( نقع التمر امل�صاب باملاء ملدة ن�صف �صاعة ثم تخزينه بعد تغطيته بغطاء منا�صب.

 6( نقع التمر امل�صاب ملدة خم�س دقائق مباء تبلغ حرارته 75 ْم.

 7( اأ�صار بنيامني واآخرون )1973(، اإىل اأن جتميد الثمار على درجة حرارة - 8ْ م ملدة �صاعتني 

ثم تعري�س الثمار اإىل درجة حرارة 30ْ م ورطوبة 40 %   ، وبعدها ا�صتعملت درجات حرارة  

)40، 50، 60، 70، 80(ْ م ون�صب رطوبة متلفة )50، 60، 70( %   ملدة �صاعة، حيث ظهر 

اأن درجة 75 ْم ، ورطوبة  70 % بعد التجميد كانت اأح�صن املعامالت لإزالة ال�صرر. 
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 8( ا�صتعمال الرطوبة واحلـــرارة ب�صكٍل مبا�صر وبدون جتميد حيث ات�صح اأن درجة احلــــــرارة 

60ْ م والرطوبة 20 % اأزالت 50 % من ال�صرر واأعطت ثمار جيدة ولكنها لي�صت مبوا�صفات 

عالية. 

 9( ا�صتخدم بنيامني واآخرون، )1973( منظمات النمو ملعاجلة هذا ال�صرر، حيث ر�صت الثمار 

برتاكيز متلفة في الأ�صبوع  الأول من �صهر متوز/ يوليو وكانت النتائج كما يلي:

ن�صبة الإ�صابة %  الرتكيز ppmمنظم النمو

NAA25b 1.33

GA3300b 6.66
Etherel75a 26
a 28ــــــــاملقارنة

         

بال�صرر  الإ�صابة  ن�صبة  على  الثيفون  تاأثري  بدرا�صة   ،)2001( واإبراهيم  جا�صم  وقام   )10

الف�صلجي اأبو خ�صيم، حيث ا�صتعملت تراكيز متلفة ور�صت على الثمار في مرحلة اخلالل، 

وقدرت ن�صبة الإ�صابة ب�صرر اأبو خ�صيم عند جني الثمار، وكانت النتائج كما يلي :

ن�صبة ال�صابة ب�صرر اأبو خ�صيم %  تركيز الثيفون

36.11�صفر

50028.48

100026.89

150028.63

200029.20

1.89اأقل فرق معنوي على م�صتوى 0.05

ولحظا وجود تاأثري معنوي للمعاملة بالثيفون في تقليل ن�صبة الإ�صابة بال�صرر الف�صلجي  اأبو 

.ppm 1000 خ�صيم لكافة املعامالت، وكان اأف�صل تركيز وبتاأثري معنوي هو

الإ�صابة  ن�صبة  على  بالكربيت  التعفير  تاأثري  بدرا�صة   ،)2002( واآخــرون  اإبراهيم  وقام   )11

بال�صرر الف�صلجي اأبوخ�صيم في �صنفي احلالوي والزهدي، حيث ي�صتعمل الكربيت الزراعي 

�صهر  وبعد   6  /10 التعفير مبوعدين  اإجراء عملية  الغبار، ومت  ال�صيطرة على عنكبوت  في 
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في 10 / 7 وكانت معامالت الدرا�صة )بدون تعفير، التعفير مرة واحدة، التعفير مرتني( 

وقدرت ن�صبة الإ�صابة بال�صرر الف�صلجي ح�صب املعامالت في مرحلة التمر وكانت النتائج 

كما يلي: 

  

املعاملة

ن�صبة الإ�صابة بال�صرر الف�صلجي اأبو خ�صيم 

�صنف الزهدي�صنف احلالوي

19.2aa 10.85املقارنة )بدون تعفير(

10.85bb 9.3التعفير مرة واحدة في 6/10

9.02c8.6bcالتعفير مرتني في 6/10، و 7/10

بارتفاع  امتازت  بالكربيت  املعاملة  الثمار  اأن  اإىل  الإ�صابة  ن�صبة  انخفا�س  في  ال�صبب  ويعزى 

حمتواها الرطوبي بن�صبة اأكرب من غري املعاملة. وكانت معاملة التعفير بالكربيت ملرتني اأكرث 

فعالية في تقليل ن�صبة ال�صرر الف�صلجي.

)Constriction of fruits(6 - تخ�سر �لثمار
يتوقف النموا ويكون بطيئا  النمو في طرف الثمرة ب�صبب التعر�س اإىل ظروف بيئية غري منا�صبة 

تلي ذلك مرحلة من النمو ال�صريع مما يت�صبب بوجود اختناق حول الثمرة مبا ي�صبه اخل�صر وقد 

يكون ال�صبب في هذه الظاهرة الإ�صابة بالعناكب حيث لوحظت هذه احلالة في الثمار امل�صابة 

بالعناكب  
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�ساد�سًا: الظواهر الف�سيولوجية على الأ�سجار
1 -  �سذوذ الربحي)Barhi disorder( ميالن ر�أ�ض نخلة �لربحي

والدول  العراق  في  زراعته  انت�صرت  املمتازة،  العراقية  النخيل  اأ�صناف  من  �صنف  الربحي، 

العربية الأخرى ملا لثماره من مميزات من حيث اجلودة في الطعم واملذاق، اأ�صل هذا ال�صنف 

هو نخلة بذرية )دقلة( ظهرت قبل اأكرث من 150 �صنة في اأر�س لأ�صرة اآل زيدان في منطقة اأبي 

اخل�صيب في مدينة الب�صرة، هذه الأر�س كانت تل اأزيل ترابه ف�صارت اأر�صًا براح وفي هذه 

الأر�س الرباح ظهرت نخلة )غيباين، دقلة( لفتت الأنظار اإىل منوها ون�صاطها وجمال منظرها 

فاهتموا بزراعتها ورعايتها حتى اأثمرت فكانت ثمارها فائقة اجلودة واأ�صموها برحي ن�صبة اإىل 

الأر�س الرباح.

�لو�سف �لنباتي:
  -  �جلذع: �صخم.

  -  �لقمة: كبرية.

ويزداد  النحناء  متو�صط  اأو  قليل  �صمعية،  بغربة  م�صوب  اخ�صر  وطويل،  كثري  �ل�سعف:    -   

انحناوؤه قرب الطرف يبلغ معدل طول ال�صعفة 390 – 450 �صم.

قو�عد �ل�سعف )�لكرب(:عري�صة خ�صراء والقدمي منها ك�صتنائي احلافات، وتلت�صق    -  

باحلافات ق�صرة.

  -  منطقة الأ�سواك: 

12�صم،    - 8 اأطول �صوكة   ،36 –  28 5/1 طول ال�صعفة ويبلغ عدد الأ�صواك    ن�صبتها ت�صل 

واأق�صر �صوكة 2 – 4 مم.

ــ �خلو�ض: منت�صب واأحيانًا متدٍل، وتوجد اأطول خو�صة )60 – 72 �صم(، واأعر�صها 
       )4.5 – 5.2 �صم( عند منت�صف ال�صعفة.

  -  �لعرجون: اأ�صفر م�صر اإىل اأ�صفر برتقايل طويل وغليظ ي�صل طوله اإىل 240 �صم.

  -  �لثمار: في دور اخلالل )الب�صر( �صفراء فاقعة متيل اإىل اللون امل�صم�صي، وخالية من املذاق 

العف�صي القاب�س، �صكلها بي�صوي، والثمرة مائلة لال�صتدارة، وفي طرف ذنب الثمرة تربز 

ندبة املي�صم بو�صع مائل، ولون الثمرة في مرحلة التمر كهرماين م�صمر بغربه �صمعية خفيفة، 

وق�صرة الثمرة متو�صطة ال�صمك ملت�صقة باللحم اأو منف�صلة عنها على هيئة فقاعة �صمك 

اللحم 5 – 6 مم.
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  -  قو�م �للحم: لني زبدي �صفاف، خاٍل من الألياف تقريبًا.

  -  قمع �لثمرة: �صغري اإىل متو�صط م�صطح بحافظة عري�صة.

  -  طعم �لثمرة: لذيذ وتوؤكل في دور اخلالل )الب�صر( فهي حلوة املذاق، والرطب ذات طعم 

ممتاز، وفي التمر فاخرة املذاق، والرطب والتمر للربحي من اأجود اأنواع التمور.

  -  موعد �لن�سج: متو�صط اإىل متاأخر.

ومتتاز نخلة �لربحي:
 1. عدد ال�صماريخ في العذق الواحد ي�صل اإىل 142 �صمراخ.

 2. معدل طول ال�صمراخ يرتاوح بني 35 – 78 �صم.

 3. معدل عدد الأزهار في ال�صمراخ الواحد 40 – 54 زهرة.

 4. عدد الثمار املتوقعة في العذق 5960 ثمرة.

�مل�سبب: �صفة وراثية تتمثل ب�صعف ف�صيولوجي يظهر مع تقدم الأ�صجار بالنمو حيث ل تظهر 
في الأ�صجار بعمر 5 �صنوات فاأقل، واإمنا في الأ�صجار بعمر 10 �صنوات فاأكرث وخا�صة في الفرتة 

ما بني عمر 13  - 15 �صنة.

�أعر��ض �لإ�سابة: ينحني راأ�س النخلة بزاوية يرتاوح قدرها ما بني 5 – 90 درجة، ويق�صم 
انحناء الراأ�س اإىل عدة اأق�صام ح�صب درجة النحناء، وكما يلي:
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ن�صبة الإ�صابةزاوية النحناء )درجة(

550  -  10

30  -    560  -    2

60  -  3037  -    6

90  -  6010  -    2

ال�صمال  نحو  ول مييل  الغرب،  اأو  ال�صرق  اأو  نحو اجلنوب  النخلة  راأ�س  اأو ميالن  انحناء  يكون 

الأ�صجار  من     %  80 في  تكون  ال�صرقي  اجلنوب  اأو  اجلنوب  نحو  النحناء  ودرجــة  اإطالقًا، 

امل�صابة بهذا النحناء، ويكون النحناء في الأن�صجة فوق القمة النامية التي تبقى بو�صع قائم، 

وبحالة طبيعية.

�لنت�سار: اأينما يوجد �صنف الربحي.
�لأهمية �لقت�سادية: الأ�صجار امل�صابة تنتج عددًا قلياُل من العذوق، وبا�صتمرار النحناء، 

وعدم معاجلته قد متوت النخلة.

�ملقاومة:
• اإجراء عملية تقليم لل�صعف، واإزالة العذوق من جهة امليالن خللق حالة من التوازن.

• توزيع العذوق في راأ�س النخلة عك�س جهة النحناء، خا�صة واأن للربحي عرجون طويل ميكن 
التحكم به.

• الهتمام بعمليات اخلدمة، وخا�صة الري، والت�صميد.
• تكرار توزيع العذوق عك�س جهة النحناء، ولعدة موا�صم اإىل اأن ت�صبح النخلة قائمة، بعدها 
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يجب توزيع العذوق ب�صورة مت�صاوية في اجلهات الأربع.

وميكن اعتماد طريقة ب�صيطة تتمثل مبا يلي:

• ربط �صعفات قلب النخلة املائلة، و8 �صعفات اأخرى من القريبة لها بحبل، وترك الباقي 
من ال�صعف دون ربط.

• ربط خ�صبة على اجلذع ب�صكل جيد تو�صع في قمتها بكرة متحركة يدخل بها احلبل الذي 
ربط ال�صعفات القريبة من القمة النامية، ويدىل احلبل اإىل الأ�صفل.

يعلق في اأ�صفل احلبل وعاء يو�صع به 15 كغ من الرمل لغر�س �صد امليالن.   •
ت�صاف كمية من الرمل )1 – 3 كغ( اإىل الوعاء اأ�صبوعيًا حتى يتم اعتدال النخلة، وزوال    •

النحناء. وال�صكل58 يو�صح ذلك.

ال�صكل 58. طريقة معاجلة انحناء راأ�س النخلة ل�صنف الربحي.

Bending Head )2 -  �نحناء �لقمة �لنامية)�لقلب
هذه الظاهرة مالحظة في العديد من اأ�صجار النخيل وان حدوثها في النخلة ل يوؤثر على  منوها 

ون�صاطها ول على املح�صول كما ونوعا وهي نادرا ما حتدث على الأ�صجار التي ارتفاعها ثالثة 

اأمتار وعمرها اقل من ع�صرة �صنوات .والنخلة التي يحد ث فيها النحناء ل تلبث اإن ت�صتعيد 

ا�صتقامتها بعد فرتة وتعود اإىل الو�صع الطبيعي .

اإن امل�صبب لهذه الظاهرة مل يكن مر�صي، بل اأ�صار الباحثني اإىل انه رمبا يعود اإىل حالة توازن 

وانتظام توزع احلمل في راأ�س النخلة حيث يكون النحناء اإىل اجلهة التي ترتكز فيها العذوق 
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وي�صاعد على ذلك هبوب الرياح. ولوحظ اإن القمة النامية في هذه الأ�صجار تكون اأن�صجتها �صليمة 

وطبيعية والربعم الرئي�صي فيها يكون قائم و�صليم وكذلك لوحظ اإن قواعد الأوراق)ال�صعف( 

املنحنية �صليمة ول  توجد بها اأية حالة غري طبيعية.

اإن �صبب عدم انتظام توزيع الثمار براأ�س النخلة قد يعود اإىل  اإن جهة النخلة املعر�صة ل�صوء 

ال�صم�س املبا�صر تكون ذات قدرة عالية في بناء ال�صكريات اأكرث من اجلهة الأخرى غري املعر�صة 

مما ي�صاعد على منو الرباعم الزهرية ب�صكل اأ�صرع وتكون ن�صبة العقد فيها اعلي ون�صبة ت�صاقط 

الثمار اقل وبالتايل يوؤدي ذلك اإىل زيادة عدد العذوق ووزن الثمار في هذه اجلهة مما ي�صبب 

ميل راأ�س النخلة باجتاهها   )حمودة ،واآخرون،1998(. وان اإجراء عملية اخلف باإزالة عذوق 

كاملة ي�صاعد في انتظام احلمل في راأ�س النخلة ومينع ميالن راأ�صها.

 Bastard Offshoots  3 -  �سذوذ الف�سائل
ينمو  يوجد مر�صتيم  الإبط  وامل�صماة  الورقة واجلذع)ال�صاق(  املح�صورة بني عنق  الزاوية  في 

منه برعم واحد عري�س وا�صع مثلث ال�صكل يقع في منت�صف اإبط الورقة ي�صمى الربعم البطي 

Auxiliary bud اأو الربعم اجلانبي Lateral bud  وهذا الربعم يتك�صف اإىل:

 1 -  منو خ�صري)ف�صيلة(.

 2 -  نورة زهرية.

 3 -  ل يتك�صف الربعم وميوت.

 4 -  �صكل غري حمدد الرتكيب يجمع اأجزاء خ�صرية وزهرية غري تامة التكوين.

 5 -  منو خ�صري غري طبيعي.
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وهذا يظهر في الرباعم اخل�صرية في الأ�صجار والف�صائل ب�صكل خا�س حيث يكون منو ال�صعف 

�صاذا ومتجعدا ومتقزما ويعتقد اإن  ال�صبب في هذه الظاهرة هو �صعف منو الرباعم اخل�صرية 

الذي يكون �صببها خلل في التوازن الهرموين، فلقد اأ�صبح منو النبات يعتمد على الهرمونات 

النباتية التي متثل عوامل ارتباط مهمتها ربط منو احد الأجزاء بالأجزاء الأخرى وهي ت�صيطر 

منها  جماميع  خم�صة  وتوجد  والتك�صف.  النمو  لعمليات  املرافقة  الف�صيولوجية  العمليات  على 

هي)الوك�صينات واجلربلينات وال�صايتوكاينينات(وهي م�صجعات النمو و)حام�س الب�صي�صك 

والثيلني( وهي مانعات النمو وان الفعاليات املختلفة في النبات هي حتت �صيطرة وتداخل هذه 

الهرمونات واإن عمليات النمو والتطور تعتمد على التوازن الهرموين بني املجاميع املختلفة واأي 

خلل في التوازن الهرموين ي�صبب حالت من النمو غري الطبيعي وامل�صوه. 

Leaf Apical Drying 4 -   جفاف �ل�سعف �خلارجي
حتدث هذه الظاهرة في ال�صعف اخلارجي )ال�صعف القدمي( وب�صكل خا�س في اأ�صجار النخيل 

تتعافى  زمنية  وبعد فرتة  ف�صيولوجية  وهي ظاهرة  اآخر  مكان  في  للزراعة  تنقل  التي  الكبرية 

الأ�صجار وتختفي هذه الظاهرة بعد 2 - 3 �صنوات من النقل اإىل ال�صارع اأو املزرعة اأو املوقع 

اجلديد.قد يكون ال�صبب في جفاف بع�س ال�صعف اخلارجي للنخلة املنقولة هو عدم وجود توازن 

بني املجموع اخل�صري واجلذري لن العديد من اجلذور تتقطع في عملية النقل ،وفي هذه احلالة 

يجب اإزالة عدد من ال�صعف وترك 8 - 10 �صعفات  لتحقيق هذا التوازن ورمبا ترك زيادة من 

ال�صعف يوؤدي اإىل جفافها لعدم توفر حاجتها من املياه واختالل التوازن بني اجلذور والأوراق.
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Albinism 5 - ظاهرة �للبينو
وهي ظهور بع�س �صعف النخيل بي�صاء اللون ب�صبب خلوها من �صبغة الكلوروفيل وهي ل تقوم 

بعملية الرتكيب ال�صوئي وتكون عدمية الفائدة وتبعا لعدد ال�صعف الأبي�س تتاأثر عملية الأزهار 

والإثمار ويعتقد اإن هذه الظاهرة مرتبطة بعوامل وراثية متنحية اأو بالتوريث ال�صايتو بالزمي 

ورمبا حلدوث كيمريا في الأ�صجار.

اإىل ظهر حالت الكيمريا على النخيل وكان معظمها على اخلو�س  البلداوي )2010(  واأ�صار 

واجلريد بظهور لون اأ�صفر على جميع اخلو�س املوجود على جهة واحدة من ال�صعفة مع بقاء 

اأ�صفر ميتد على طول اجلريد )العرق  لون  اأخ�صر طبيعي ولوحظ  الثانية  اخلو�س في اجلهة 
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الو�صطي لل�صعفة( في اجلهة التي ظهر فيها ا�صفرار اخلو�س ويعتمد عر�س هذا اخلط على 

عدد اخلاليا املتغرية التي حدثت فيها الكامريا في الربعم الذي ن�صاأت منه ال�صعفة وبتقدم 

العمر يبداأ اللون الأ�صفر بالختفاء والتحول اإىل اللون الأبي�س نتيجة جلفافها.

ويبقى جريد ال�صعف املتاأثر بهذه احلالة اأخ�صر اللون ول يجف اإل بعد مرور فرتة طويلة قد ت�صل 

اإىل خم�صة اأ�صهر واأن هذه احلالة تظهر مرة واحدة وتختفي اأثناء عمر النخلة وهي حمدودة ول 

تنت�صر اإىل بقية �صعف النخلة ول اإىل النخيل املوجود في املزرعة.

 Crosscuts)6 - �لقطع �لعر�سي )�نق�ساف �لعر�جني
وباك�صتان  والعراق  اأمريكا  في  النخيل  اأ�صجار  على  اقت�صادية  اأ�صرارا  الظاهرة  هذه  ت�صبب 

وفل�صطني وتظهر احلالة على �صكل حز او قطع اأمل�س في اأن�صجة اجلزء ال�صفلي من العرجون 

كما لو كانت قطعت ب�صكني حاد ونتيجة لذلك الثمار املوجودة على العذق تذبل ول تن�صج طبيعيا 

وتكون رديئة النوعية وغري �صاحلة لالأكل.

اأن�صجة  في  لوحظ  حيث    Anatomical defectت�صريحي عيب  اأو  خلل  ال�صرر  لهذا  وامل�صبب   

العرجون اأو ال�صعفة فراغات داخلية عقيمة توؤدي اإىل ك�صور في الأن�صجة اأثناء ا�صتطالة العرجون 

املزدحمة)الكرب  الأوراق  قواعد  ذات  الأ�صناف  في  �صائع  العر�صي  القطع  وهذا  ال�صعفة  اأو 

)ال�صاير  هي  احل�صا�صة  وال�صناف  النخلة  عمر  تقدم  مع  ال�صرر  هــذا  ويــزداد  املتزاحم( 

واخل�صراوي( اأما الأ�صناف املقاومة فهي)دقلة نور والديري واحلالوي واملكتوم(.

7 -   �سذوذ �سعف ورا�ش التربزل
اأ�صناف النخيل العراقية حيث تكون نهاية  تالحظ هذه الظاهرة في �صنف التربزل وهو من 

جريدة ال�صعفة مزدوجة ويكون هذا الزدواج عل م�صافة 60 - 100�صم من راأ�س ال�صعفة ويكون 
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ن�صل ال�صعفة في هذه احلالة مت�صعب اإىل ن�صلني مت�صابهني ومتقاربني وتكون جريدة ال�صعفة 

املت�صعبة غري منتظمة احلواف اإذ تكون اإحدى حوافها عري�صة نوعا ما ومل تالحظ هذه احلالة 

اإل في �صنف التربزل  وهو منت�صر في املنطقة الو�صطى من العراق وهذا ال�صنف ميتاز بظاهرة 

اأخرى وهي ان�صطار القمة النامية اإىل ق�صمني اأو ثالثة  اأو اأربعة بحيث يكون للنخلة را�صني اأو 

ثالثة اأو اأربعة وهي حالة غري طبيعية لن معظم اأ�صجار هذا ال�صنف تنمو برا�س واحدة ورمبا 

ا�صتطالة  ت�صاعد على  التي  الفينولية  اأخرى مثل املركبات  ال�صبب عامل وراثي  ولعوامل  يكون 

الفعاليات  تاأثريها على فعالية الهرمونات وقيامها بتثبيت بع�س  الرباعم اجلانبية من خالل 

احليوية في اخللية النباتية.

�سابعا :�لطفر�ت �لور�ثية في نخلة �لتمر
اأن قدرة الع�صو النباتي احلي وخالياه في البقاء وال�صتثمار حيا تعتمد على انق�صام اخلاليا 

اإىل  طوليا  كرومو�صوم  كل  بان�صطار  نواتني  اإىل  اخللية  نواة  تنق�صم  حيث   Mitosis العتيادي 

�صطرين متكافئني ويتم ا�صتن�صاخ جينات اخللية الأم في اخلليتني اجلديدتني وت�صتمر اخلليتان 

في دورة حياة ثانية وثالثة كل 1 - 4 �صاعات ح�صب نوع النبات.

وبهذه الطريقة ينتقل الربنامج الوراثي من جيل اإىل اأخر. وبعد فرتة زمنية طويلة غري حمددة 

قد  يح�صل خطاأ في ا�صتن�صاخ املادة الوراثية ويحدث ان�صطار غري كامل لأحد الكرومو�صومات 

فيختل  اأخــرى  �صفرة  اإىل   Code �صفرته   فتنقلب  اجلينات  لأحد  الكيماوي  لرتكيب  يتغريا  اأو 

الوراثية   بالطفرة  يعرف  ما  ليح�صل  وحميطها  اخللية  وتركيب  اجلينات  بني  احلرج  التوازن 

Mutation والطفرة حتدث  في اخلاليا املنق�صمة ب�صبب تعر�صها لالإ�صعاعات اأو بع�س  املواد 

الكيماوية وحتى لو مل  تتعر�س اخللية لهذه املوؤثرات، فاأن الطفرة ميكن اأن حتدث تلقائيا مبرور 

الزمن ب�صبب اخلطاأ الع�صوائي في عملية النق�صام  ب�صبب التكرار امل�صتمر لها .

ويقدر احتمال حدوث الطفرة ب�صكل طبيعي في اأجلني الواحد بن�صبة طفرة في نبات واحد، ومن 

املرجح اأن نخلة التمر قد ح�صل بها الكثري من الطفرات عرب األف ال�صنني من التطور حتى 

فر�صت  نوعها وانت�صرت و�صادت على غريها من الأنواع في بيئتها احلالية وهي البيئة املنا�صبة 

وراثية في  ن�صاأت من حدوث طفرة  انه  ويعتقد  واملنطقة  الإن�صان  ك�صجرة مهمة في حياة  لها 

نخيل الزينة )نخيل الكناري( . اأن وجود بع�س ال�صاللت الطبيعية لبع�س اأ�صناف نخلة التمر 
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مثل �صنف اأخل�صراوي حيث توجد منه ثالث �صاللت هي )خ�صراوي ب�صرة،خ�صراوي بغداد، 

خ�صراوي منديل( وهي متلفة  في حجم الثمرة ولون البذرة و�صفات مظهرية اأخرى.

وتوجد لل�صنف دقلة نور �صاللتان والختالف بينهما  اأن الأوىل   مبكرة الن�صج والثانية متاأخرة 

ول�صنف احلياين في م�صر توجد �صاللتان تختلفان في احلجم ولل�صنف الذكري غنامي توجد 

�صاللتان هما األغنامي الأخ�صر و األغنامي الأحمر والختالف بينهما في حجم ولون الطلعة التي 

يكون غالفها احمر واكرب حجما في األغنامي الأحمر اأن هذه ال�صاللت تعرب عن احلد الأدنى 

في التغريات الوراثية و املرفو لوجيه التي تظهر بني اأفراد ال�صنف الواحد عند اإكثاره خ�صريا 

خالل فرتة زمنية طويلة. 

اإىل ظهور بع�س  يوؤدي  الفتية  اإن حدوث طفرات في خاليا بع�س الرباعم الأبطية في النخلة 

الف�صائل ال�صاذة في النخلة وفي اأغلب الأحيان تعطي هذه الف�صائل املختلفة عن بقية الف�صائل 

والنخلة الأم ثمارًا متلفة. الأمر الذي يدل على ح�صول طفرة قطاعية في تلك النخلة ون�صوء 

�صاللة جديدة. 

اإن اكت�صاف ال�صاللة اجلديدة اأمر �صعب جدًا في النخيل لأن املزارع قد يظن اأن تلك الف�صائل 

النخلة  جذع  من  بالقرب  املت�صاقطة  البذور  بع�س  اأ�صلها  اأن  اأو  باملر�س  م�صابة  اإما  ال�صاذة 

وبالتايل يهملها.

قد   sectorial mutation القطاعية  الطفرة  اأن  اإىل   )1991( ومطر   )1972( البكر  واأ�صار 

حتدث في جهة اأو قطاع من قمة النخلة حيث ت�صاهد اختالفات في ال�صعف اأو الثمار اأو كالهما 

النخلة وغالبا ما ت�صمل الطفرة ثلث حميط اجلذع حيث  معا في ذلك القطاع عن باقي قمة 

تالحظ احلدود الفا�صلة بني اجلزء الذي �صملته الطفرة واجلزء الأخر الطبيعي للنخلة الأم. 

اإىل ظهر حالت الكيمريا على النخيل وكان معظمها على اخلو�س  البلداوي )2010(  واأ�صار 

واجلريد بظهور لون اأ�صفر على جميع اخلو�س املوجود على جهة واحدة من ال�صعفة مع بقاء 

اأ�صفر ميتد على طول اجلريد )العرق  لون  اأخ�صر طبيعي ولوحظ  الثانية  اخلو�س في اجلهة 

الو�صطي لل�صعفة( في اجلهة التي ظهر فيها ا�صفرار اخلو�س ويعتمد عر�س هذا اخلط على 
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عدد اخلاليا املتغرية التي حدثت فيها الكامريا في الربعم الذي ن�صاأت منه ال�صعفة وبتقدم 

العمر يبداأ اللون الأ�صفر بالختفاء والتحول اإىل اللون الأبي�س نتيجة جلفافها.

ويبقى جريد ال�صعف املتاأثر بهذه احلالة اأخ�صر اللون ول يجف اإل بعد مرور فرتة طويلة قد ت�صل 

اإىل خم�صة اأ�صهر واأن هذه احلالة تظهر مرة واحدة وتختفي اأثناء عمر النخلة وهي حمدودة ول 

تنت�صر اإىل بقية �صعف النخلة ول اإىل النخيل املوجود في املزرعة.

�لنخلة �لعجيبة  
في  حملها  يكون  املنيفي  �صنف  من  نخلة  على  ،لوحظ  الريا�س  �صمال  حرميالء  حمافظة  في 

املرحلة امللونة   مرحلة اخلالل  ) الب�صر ( بلونني اللون الأحمر واللون الأ�صفر و هذه الظاهرة 

مل تكن مفاجاأة بل موجودة على النخلة منذ اأول حمل لها قبل 35 �صنة حيث كانت ثمار احد 

عذوقها بلونني اأ�صفر واحمر وفي ال�صنوات التالية لهذه احلالة ت�صكلت عذوق النخلة بطريقة 

مت�صل�صلة احمر ثم ا�صفر وهكذا.

في عام 1419هجري املوافق 1999م تغريت احلالة بحيث اأ�صبحت العذوق ال�صفراء في اجلهة 

اجلنوبية من النخلة والعذوق احلمراء في اجلهة ال�صمالية ولكن في عام 1430 هجري 2009م 

عادت احلالة الأوىل التي ظهرت اأول مرة حيث ظهر عذق ن�صف ثماره حمراء والن�صف الآخر 
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كامل.هذه  ب�صكل  ا�صفر  واحد  وعذق  كاملة  ثالثة حمراء  الباقية  العذوق  كانت  بينما  �صفراء 

احلالة كانت فقط على النخلة الأم ومل تظهر على ثمار الف�صائل التي ف�صلت عنها وزرعت حتى 

اأثمرت اأي اأنها لي�صت حالة وراثية وقد يكون التف�صري العلمي لها ما يلي: 

اأو بفعل ا�صتخدام  Chimera وهذه حتدث ب�صكل طبيعي  حدوث طفرة وراثية ت�صمى الكيمريا 

طفرة  باأنها  الكيمريا  وتعرف  املختلفة  لالإ�صعاعات  التعر�س  ونتيجة  الكيميائية  املــواد  بع�س 

برعميه حتدث في خلية مر�صتيمية واحدة وتبقى باقي خاليا املر�صتيم حمتفظة بحالتها دون 

تغيري،وهذه احلالة ت�صمى الكيمريا املحيطية حيث يكون النبات حاوي على ن�صيجني متلفين 

في تركيبهما الوراثي ويحيط احدهما بالآخر اإحاطة تامة وهي من اأكرث اأنواع الكيمريا ثباتا.

Chimeras ما هي �لكيمري�ت
الكيمريا ب�صكٍل عام هي عبارة عن منو ن�صيجني متلفين وراثيا يكونان بجانب بع�صهما وتوجد 

عدة اأ�صكال  من الكيمريا هي :

Periclinal Chimera 1 -  كيمري� �سطحية 

وتتميز بت�صاعف  Diploidان�صحة الق�صرة والب�صرة املتكونة من املر�صتيم الأويل وتكون الطبقة 

الداخلية للق�صرة وجميع الأن�صجة املحيطة بها الربي�صيكل Pericycle واللحاء Phloem واخل�صب 
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املر�صتيمية  واأكرث من اخلاليا  الت�صاعف.وقد حتدث في طبقة  رباعية   pith والنخاع   Xylem

للربعم النهائي ونتيجة ملوقعها والنق�صام اخللوي فيها تنت�صر لت�صمل منطقة كبرية من الربعم 

ولي�س جزءا منه وهذا النوع م�صتقر و�صائع.

Mericlinal Chimera 2 -  كيمري� �سطحية جزيئية 

 وفي هذا النوع يغطي احد الن�صيجني الآخر في جزء من الع�صو وبذلك يظهر كل منهما عن 

ميتد  ل  املكونات  احد  اأن  اأي  قطاعية،  كيمريا  اعتبارها  وميكن  الع�صو  من  جزء  في  ال�صطح 

للمركز وكالهما على ال�صطح وتوجد كذلك على الثمرة في اأق�صام اأو اأجزاء منها.وت�صاهد على 

جانب واحد من النبات وهي غري م�صتقرة

Mixed Chimera 3 -  كيمري� مربق�سة 

حيث تتربق�س الأوراق اأو الثمار ب�صبب الختالط الناجت بني الن�صيجني.وتكون �صائعة في النباتات 

املربق�صة التي حتتوي على األوان متلفة في اأوراقها كالأبي�س والأ�صفر والأحمر لفقدانها �صبغة 

�صنع  على  قادرة  املتطفرة غري  املناطق  من  ب�صبب حدوث طفرة جتعل  الكلوروفيل اخل�صراء 

الغذاء.

Sectorial Chimera 4 -  كيمري� قطاعية 

ويتميز هذا النوع بان اأجزاء كبرية من اجلذع اأو راأ�س النخلة يتكون من نوع واحد من الأن�صجة 

يتغري  وتكاثر خالياها  الأول.ونتيجة ملوقعها  للن�صيج  اآخر مغاير  نوع  تتكون من  اأخرى  واأجزاء 

جزء كامل من النبات وهي اأكرث �صيوعا وا�صتقرارا.



الفصل الثاني عشر | الظواهر واألضرار الفسيولوجية446

Grafting Chimera 5 -  كيمري� �لرتكيب 

 وحتدث نتيجة لندماج اأن�صجة نباتني متلفين وراثيا قد يعودان اإىل اأ�صناف اأو اأنواع اأو اأجنا�س 

متلفة.

ثامنًا: امل�سكالت غري الطبيعية في بع�ش اأ�سجار نخيل التمر الن�سيجي    
اأو�صحت الدرا�صة امل�صحية لب�صاتني بع�س اأ�صناف النخيل الن�صيجي )برحي، خال�س، �صكري، 

دقلة نور ، نبتة �صيف، املجهول، والتوري( ولف�صائل ناجتة من اأمهات ن�صيجية ل�صنف الربحي 

على ظهور بع�س التباينات الوراثية التي تنوعت في ظهورها ون�صبها بني الأ�صناف.  و�صجلت 

ال�صكل  في  الت�صوهات   ، النمو  وبطئ  بالتقزم  واملتمثلة  الوراثية  الظواهر  من  عدد  الدرا�صة 

الظاهري، انحناء القمة النامية، فقد الكلوروفيل، ف�صل الأزهار في تكوين الثمار )�صي�س(، 

القمة  والتقزم وانحناء  ال�صي�س  . وتت�صبب ظاهرة       ) 2007  ، الكرابل.   )الوا�صل  وتعدد 

الن�صيجية  الف�صائل  الظواهر في  النامية في بع�س اخل�صائر القت�صادية  وميكن حتديد اهم 

كما يلي:
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1. ف�سل �لخ�ساب في �لأزهار )�ل�سي�ض(  
تعترب ظاهرة ال�صي�س من اأكرب امل�صاكل التي ظهرت على نخيل الأن�صجة حيث تت�صبب في خ�صائر 

اقت�صادية كبرية ول تظهر ال بعد  حوايل 4 - 5 �صنوات من الزراعة في الب�صتان وقد ت�صتمر 

النخلة غري قادرة على تكوين ثمار ل�صنوات طويلة قبل اأن تتح�صن ن�صبيًا اأو قد تظل النخلة في 

هذه احلالة دون حت�صن. والنخيل املتح�صن غالبًا ما يكون اإنتاجه من التمور اأقل مقارنة بالنخيل 

اإنتاجه  الن�صيجي ال�صليم او النخيل اخل�صري وهناك نخيل حت�صن ب�صكل جيد ول يختلف في 

عن النخيل الن�صيجي ال�صليم واخل�صري . وقد �صجلت ظاهرة ال�صي�س على عدد من اأ�صناف 

نخيل التمر املكاثرة ن�صيجيًا  )الربحي واخلال�س وال�صكري ونبتة �صيف ودقلة نور والعجوة(. 

و تراوحت الن�صبة   في الب�صتان من 10 - 100 %، و20 - 100 %  ن�صبة ال�صي�س في النخلة 

الواحدة.  وتختلف اأ�صجار نخيل ال�صنف الواحد في  حالة ظهور ال�صي�س 

•    كافة عذوق ال�صجرة م�صي�صة 
•   بع�س األعذوق م�صي�صة  

•   عدد من �صماريخ العذق الواحد حتتوي على �صي�س   
وقد لوحظ حت�صن في بع�س الأ�صجار  من �صنة اإىل اأخر ولكن هذا التح�صن بطيئًا وقد ياأخذ   

�صنوات  عدة مما يزيد من خ�صارة املزارع اقت�صاديا.  

  ان هذه الظاهرة في نخيل التمر الن�صيجي عبارة عن خلل وراثي اأو ف�صيولوجي، ومل يتم بعد 

حتديد ما اإذا كانت طفرات وراثية Genetic اأو غري وراثية Epigenetic بالرغم من وجود بع�س 

الختالفات الوراثية بني النخيل الن�صيجي واخل�صري والتي اأو�صحتها بع�س   درا�صات الوراثة 

اجلزيئية. كما لوحظت ظاهرة ال�صي�س اأي�صًا على بع�س الف�صائل املف�صولة من اأمهات ن�صيجية 

م�صي�صة. وقد �صلكت هذه الف�صائل نف�س �صلوك اأمهاتها من حيث �صكل ال�صي�س وتعدد الكرابل 

وا�صتمرارها في الف�صل في تكوين الثمار، وقد تتح�صن هذه الف�صائل كلما تقدمت في العمر

 ظاهرة ال�صي�س ويالحظ عدد قليل من الثمار في مرحلة الب�صر )الثمار �صفراء اللون(.
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   نخلة ن�صيجية حتتوي على عذوق �صليمة وعذوق م�صي�صة

وعذوق حتتوي على �صماريخ �صليمة و�صماريخ م�صي�صة.

 ف�صيلة مف�صولة من اأمهات ن�صيجية  ، 

 ويالحظ ظاهرة ال�صي�س عليها وتعدد الكرابل اي�صًا.

2. تعدد �لكر�بل 
اأزهار  نخيل التمر الطبيعية على ثالث مباي�س )كرابل( وعند اكتمال عملية التلقيح  حتتوي 

عملية   ف�صل  حالة  وفي  الثمرة،  مكون  امللقح  املبي�س  وينمو    منها   اأثنان   ت�صمر  والخ�صاب 

التلقيح تنمو الكرابل  الثالث  ولكنها لت�صل اىل حجم الثمرة الطبيعية وتعرف  هذه الثمار 
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)ال�صي�س (   ول تن�صج هذه الثمار ولميكن اأكلها  ، وقد تبقى الكرابل على العذوق وقد ت�صقط 

وذلك ح�صب ال�صنف. وزيادة اأعداد الكرابل عن  عددها الطبيعي  املعروف )3 كرابل( يعد 

ظاهرة غري طبيعية في نخيل التمر،  وفي   نخيل التمر الن�صيجي لوحظ  وجود مابني 4 - 9 

كرابل   و  �صجلت ظاهرة تعدد الكرابل في عدد من الأ�صناف املكاثرة ن�صيجيًا )برحي، خال�س، 

نبتة �صيف، دقلة نور، ونادرًا ال�صكري(  . وترتاوح ن�صبة ظاهرة تعدد الكرابل في النخلة الواحدة 

مابني 3 - 20 %  وقد تظهر في اأكرث من 50 %  من نخيل الب�صتان الواحد.  ويعترب عدد 4 - 6 

الن�صيجي  التمر غري  الكرابل على نخيل  اأكرثها حدوثًا. وقد تالحظ ظاهرة تعدد  كرابل من 

ولكن ب�صكل نادر جدًا وفي حدود اأربع كرابل وفي عدد حمدود جدًا من الأزهار. ول يوجد عالقة 

بني تعدد الكرابل وف�صل الإزهار في تكوين الثمار ، حيث يوجد نخيل ن�صيجي �صليم  ويالحظ 

عليه تعدد الكرابل في الأزهار القليلة التي مل تعقد.

  تعدد كرابل من 8 - 9 كرابل في نخيل ن�صيجي �صنف برحي.

  تعدد الكرابل  )5 كرابل( في �صنف دقلة النور الن�صيجي.
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3. الت�سوهات في �سكل ال�سماريخ والعذوق )�أغاري�ض( 
ال�صماريخ. وت�صوه  النادرة وقليلة احلدوث خا�صة ت�صوه  ال�صماريخ والعذوق من الظواهر  ت�صوه 

العذوق يكون اما في طول اأو ق�صر عنق العذق اأو ال�صماريخ. وت�صوه ال�صماريخ يكون على �صكل 

نخيل  في  ال�صماريخ  تعرج  ظاهرة  لوحظت  وقد   .)Zigzag( ال�صماريخ  تعرج  اأو  انحناء 

النخيل  اأ�صناف  اأ�صناف اخرى من  الآن على  ت�صجيلها حتى  يتم  الأن�صجة �صنف الربحي ومل 

املكاثرة ن�صيجيًا. 

  التباين في طول �صماريخ نخيل الن�صيجي �صنف الربحي،

 اأعلى: �صمراخ طويل ، اأ�صفل: �صمراخ ق�صري.

  اإنحناء وتعرج )Zigzag( ال�صماريخ.
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4. �لتقزم وبطئ �لنمو 
ظاهرة التقزم من امل�صاكل التي لها ا�صرار اقت�صادية   وقد �صجلت هذه الظاهرة في �صنف 

الربحي، اخلال�س، ال�صكري، نبتة �صيف، نبتة �صلطانه، دقلة نور ، عجوة، وجمهول. والنخيل 

الن�صيجي املتقزم ل يتجاوز طوله في كثري من الأحيان )املرت الواحد( بعد عدة �صنوات من زراعته 

في الب�صتان مقارنة بالنخيل ال�صليم الذي يتجاوز 3 م، كما اأن النخيل املتقزم ل ينتج ف�صائل 

)املورفولوجي(.  الظاهري  �صكله  في  تغريات غري طبيعية  احياًنًا  وجود  يثمر، عالوة على  ول 

وترتاوح ن�صبة حدوث هذه الظاهرة من 2 - 25 % .  ولي�س دائمًا التقزم في نخيل الأن�صجة 

ب�صبب تقنية الزراعة الن�صيجية ولكن قد يعزي بع�س اأنواع التقزم والت�صوهات املورفولوجية اإىل 

الذي ي�صببه   Black Scorch الإ�صابة ببع�س الأمرا�س والآفات خا�صة مر�س اللفحة ال�صوداء

Thielaviopsis paradox واإ�صافة اإىل ظاهرة التقزم هناك بع�س النخيل الن�صيجي الذي يبدو 

وكاأنه بطئ في منوه واأي�صًا هذا النوع اأحيانًا ل ينتج ف�صائل ول يثمر.  

 

   نخلة ن�صيجية متقزمة عمرها 4 �صنوات ول يتجاوز طولها 1 م 

مقارنة بالنخيل ال�صليم الذي يظهر  في نف�س ال�صورة
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  نخلة ن�صيجية متقزمة و�صكلها الظاهري )املورفولوجي( غري طبيعي.

�لت�سوهات �ملظهرية )�ملورفولوجية( 
الن�صيجي   في  التمر  اأ�صناف نخيل  التي �صجلت على عدد من  الت�صوهات املظهرية    تختلف 

%  في �صنف ال�صكري.  وتتمثل الت�صوهات املظهرية  %  اإىل 50  ن�صبة حدوثها  حيث بلغت   2 

في تغري   �صكل النخلة نتيجة لتغري في �صكل اأوراقها ومنوه وطريقة خروجه من قلب النخلة اأو 

خو�صها و طريقة منوه وخروجه على ن�صل الورقة ب�صورة غري طبيعية  .  

   نخلة ن�صيجية وفيها ت�صوه في �صكلها الظاهري الناجم
 عن تغري في �صكل ال�صعف وطريقة خروجه.  
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تغري قمة ال�صعفة وطريقة خروجه وجتمعه ب�صكل غري طبيعي في قلب النخلة.

6. التغريات في �سكل ال�سعف و اخلو�ش 
والتي  واخلو�س  ال�صعف  �صكل  في  التغريات  الأن�صجة  نخيل  في  الطبيعية  غري  الظواهر  من 

ت�صكل من 1 - 5 %، ولوحظت في ا�صناف )الربحي، �صكري، خال�س، ونبتة �صيف(. وتختلف 

التغريات غري الطبيعية في ال�صعف واخلو�س من تغري في �صكل ال�صعفة متامًا  ، اإىل تغري في 

�صكل  في  التغري  اأن  التاأكيد  وبكل   . ال�صعفة   ن�صل  �صكل وحجم اخلو�س وطريقة خروجه من 

ال�صعفة هو نتيجة لتغري في �صكل اخلو�س )الوريقات(.  والتغري في �صكل ال�صعف اأو اخلو�س ل 

ي�صمل جميع �صعف النخلة ولكن في اغلب الأحيان تظهر على بع�س ال�صعف على النخلة

  تغري  في  �صكل اخلو�س وطريقة خروجه على ن�صل الورقة
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نخلة ن�صيجية ويظهر عليها عدد كبري من �صعفها يحتوي على ظاهرة تهدل اخلو�س.

.)Z( تعرج في قمة بع�س اخلو�س على �صكل حرف

7. �لتو�ء في ن�سل �ل�سعف 
�صنفي  في  �صجلت  حيث    %  2  -  1 ن�صبتها  تتجاوز  ول  النادرة  التغريات  من  الظاهرة  هذه   

النخلة  قلب  في  التي  الأوراق  في  وا�صح  ب�صكل  الظاهر  هذه  وتالحظ  �صيف،   ونبتة  ال�صكري 

احلديثة بحيث تلتوي ال�صعفة ب�صكل حلزوين تقريبًا حويل قلب النخلة 
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التواء ال�صعف في قلب النخلة بطريقة �صبه حلزونية تقريبًا.

8. �نحناء �لقمة �لنامية 
اأ�صناف النخيل الن�صيجي خا�صة ا�صناف )ال�صكري ونبتة �صيف    لوحظت هذه الظاهرة في 

ونبتة �صلطانة( وترتاوح ن�صبة حدوث هذه الظاهرة بني 5 - 50 %، ويحدث النحناء في قمة 

اأو اأكرث وفي اأحيانًا كثرية تنمو النخلة على �صطح الأر�س وقد متوت  النخلة بدرجة 90 درجة 

اأحيانًا وبالتايل جتد كمية كبرية من الف�صائل تنمو حول النخلة الأم نتيجة لت�صجيع منو الرباعم 

الأبطية اإىل ف�صائل وذلك لنعدام ال�صيادة الكمية في النخلة.  وقد يعزى بع�س حالت النحناء 

اإىل اإ�صابة مر�صية. كما تظهر هذه الظاهرة ب�صكل نادر جدًا على النخيل ذو امل�صدر اخل�صري. 
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9. فقد �سبغة �لكلوروفيل 
�صجـــــلت هذه الظاهرة في �صــــــنف الربحي واخلــــــــال�س ونبتة �صــــــيف وبن�صبة تراوحت مابني 

1 - 2 %.  وتظهر هذه الظاهرة اما على �صكل خط من اخلاليا اخلالية من �صبغة الكلوروفيل 

على ن�صل الورقة ميتد من قاعدته وي�صتمر اإىل م�صافة ما على الن�صل بعدها تظهر  وريقات على 

Albino( او وريقات متربق�صة  جانب ال�صعفة ل حتتوي على �صبغة الكلوروفيل متامًا )البينو 

Variegated، كما يوجد بع�س ال�صوك اخلايل من ال�صبغة على ال�صعفة التي حتتوي على هذه 
الظاهرة. ول تظهر هذه الظاهرة على جميع اأوراق النخلة ولكن   على عدد قليل من ال�صعف 

بعدها قد تختفي.  و لوحظت هذه الظاهرة   على عدد قليل من الثمار ولكن بن�صبة �صئيلة جدًا 

فقد �صبغة الكلوروفيل في ثمرة �صنف الربحي.



457 الفصل الثاني عشر | الظواهر واألضرار الفسيولوجية

10. التغري في �سكل الثمرة وحمتواها الكيميائي 

التغري  وهذا   ، الن�صيجي  النخيل  اأ�صناف  بع�س  على  مالحظته  مت  الثمار  �صكل  في  التغري  اإن 

في  التغري  وهذا  العذق.  نف�س  في  ال�صماريخ  بع�س  في  اأو  العذق  ثمار  جميع  في  يكون  اأن  اأما 

احلجم يحتاج اإىل مزيد من الدرا�صة وتقدير ن�صب حدوثه وا�صتمرارية حدوثه من �صنة لأخرى. 

اأما التغري في حمتوى الثمار الكيميائي فقد مت اأجراء بع�س الدرا�صات الأولية وقد وجد بع�س 

اإىل  يحتاج  اأي�صًا  وهذا  وال�صكريات،  الأمنية  الأحما�س  من  الثمار  وحمتوى  نوع  في  التغريات 

مزيد من الدرا�صات.

11. �لتاأخر في �لإثمار 

التاأخر في الإثمار من الظواهر التي لوحظت في بع�س الأ�صناف بحيث يتاأخر اإزهار النخيل 

لفرتة ترتاوح ما بني 6 - 10 �صنوات، وقد متتد اإىل اأكرث من ذلك بالرغم من مالئمة الظروف 

البيئية وقوة منو النخلة و�صالمتها وو�صولها اإىل اأعمار منا�صبة لإثمارها. وهذه امل�صكلة ل ت�صكل 

م�صكلة كبرية في نخيل الأن�صجة حيث اأنها قليلة احلدوث  . وفي بع�س الأحيان يعزى عدم اإزهار 

واإثمار نخيل الأن�صجة في بع�س الدول اإىل عدم توفر الظروف البيئة املنا�صب في املناطق التي 

زرع بها.  

  نخلة ن�صيجية عمرها 8 �صنوات ومل تثمر  بالرغم من كرب عمرها ون�صجها الف�صيولوجي.

12. �حل�سا�سية لالإ�سابة بالإمر��ض

يتعر�س نخيل الأن�صجة خا�صة حديثة الزراعة وفي اأحجام �صغرية لالإ�صابة بالإمرا�س. فقد 
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لوحظ العديد من الأعرا�س املر�صية التي ت�صببها الكائنات املمر�صة من الفطريات و البكترييا 

واحل�صرات والتي توؤدي اإىل �صعف منو النخيل اأو اأحداث ت�صوهات خ�صرية اأو موتها فيما بعد   

اأعرا�س لأحد الأمرا�س على نخيل ن�صيجية �صغرية والتي يوؤدي اإىل موت قلبها فيما بعد ومن 

ثم موت النخلة.

م�ساكل �لنخيل �لن�سيجي من �ملنظور �قت�سادي 
  اأن الختالفات التي �صجلت على نخيل الأن�صجة تختلف فيما بينها في ن�صبة حدوثها واأثارها 

انحناء  خا�صة  املظهرية  والت�صوهات  والتقزم  الأزهار  عقد  ف�صل  ظاهرة  وتعترب  القت�صادية. 

القمة النامية في بع�س الأ�صناف من اأهم الظواهر التي حتدث اأ�صرار اقت�صادية. وبالرغم 

من تباين النتائج التي ن�صرها عدد من الباحثني لن�صب حدوث تلك الظواهر وغريها واأثارها 

ال�صلبية.   يجب اأن ياأخذ في عني العتبار النقاط التالية: 

1. نخيل التمر من اأ�صجار الفاكهة املعمرة والتي تاأخذ من 4 - 5 �صنوات لإزهارها واإثمارها بعد 

زراعتها في الب�صتان.

2. التكاليف املادية للعمليات الزراعية التي يحتاجها نخيل التمر . 

3. نخيل الأن�صجة ينتج عدد كبري من الف�صائل مقارنة بالنخيل اخل�صري .

4. الف�صائل الناجتة من اأمهات ن�صيجية غري �صليمة غالبًا ما ي�صلك الكثري منها �صلوك اأمهاتها 

غري الطبيعية، خا�صة ظاهرة ف�صل عقد الثمار )�صي�س(.
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فاإذا افرت�صنا املثال التي 

• اإذا افرت�صنا ان �صعر �صتلة النخلة الن�صيجية ال�صغرية ل�صنف الربحي تباع ب�صعر 25 دولر 
امريكي تقريبًا. فعند زراعة هذه ال�صتلة �صوف تاأخذ تقريبًا 4 - 5 �صنوات لكي تزهر وتثمر. 

واإذا قدرنا ان تكاليف العناية بالنخلة من ت�صميد وري ومكافحة متكاملة وغريها )عمليات 

زراعية اأ�صا�صية( حوايل 25 دولر اأمريكي �صنويًا، لذا فـاأن تكاليف النخلة للخم�س �صنوات 

حتى تثمر حوايل 5 * 25= 125 دولر اأمريكي. 

ي�صل  قد  اإنتاج حيث  كاأقل  �صنويًا،  كيلو   150 تنتج حوايل  املثمرة  النخلة  اأن  افرت�صنا  واإذا   •
500 كيلو، واإذا افرت�صنا اأن �صعر الكيلوغرام الواحد   - 350 الإنتاج للنخيل البالغ حوايل 

تقريبًا واحد دولر  اأمريكي، كاأقل �صعر، لذا فاأن عائد النخلة �صنويًا من الثمار حوايل 150 

دولر. 

واإذا رغب  ف�صائل خالل فرتة حياتها،   10 تنتج حوايل  الن�صيجية  النخلة  اأن  واإذا افرت�صنا   •
املزارع بيعها فاأن قيمة الف�صيلة يقدر بحوايل 25 دولر اأمريكي، لذا فاأن اأجمايل عائد بيع 

الف�صائل 25 * 10= 250 دولر امريكي. 

• ولكن اإذا ف�صلت النخلة في تكوين ثمار فاأن اخل�صائر التي يتحملها  املزارع هي:

خ�سائر �ملز�رع في حالة ت�سي�ض �لنخلة
  25 دولر قيمة ال�صتلة الن�صيجية + 125 دولر تكاليف اخلدمات الزراعية + 150 دولر عائد 

بيع الثمار + 250 دولر عائد بيع الف�صائل= 550 دولر/للنخلة )اأجمايل اخل�صائر(. 

• واإذا كان لدي املزارع ب�صتان يحتوي على 1000 نخلة ن�صيجية من �صنف الربحي وقدر ن�صبة 
النخيل غري  فاأن عدد  لذا   ،%  10 الثمار )�صي�س( حوايل  تكوين  القادر على  النخيل غري 

القادر على تكوين ثمار )�صي�س( 100 نخلة. وبالتايل فاأن اجمايل اخل�صارة   من جراء ف�صل 

10 %  من النخيل في تكوين الثمار  تكون:

اأجمايل اخل�صارة= 100 نخلة * 550 دولر= 55000 دولر.

اما اخل�صارة ال�صنوية بعد اخلم�س �صنوات = 25 دولر خدمات زراعية + 150 دولر عائد 

بيع اإنتاج النخلة ال�صنوي= 175 دولر للنخلة الواحد * 100 نخلة= 17500 دولر  

امريكي. وت�صبح اخل�صارة كارثة كبرية وخ�صارة اقت�صادية فردية ووطنية عندما تفوق 

ن�صبة الطفرات الوراثية، خا�صة التي توؤثر على اإنتاج الثمار ، عالية. 
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 تا�سعا : ظاهرة �لنتفاخ �لب�سيط و�لتق�سري في �لتمور 
هذه الظاهرة حتدث في الثمار وتت�صبب في تردي نوعيتها و�صعف قيمتها الت�صويقية والعوامل 

امل�صببة لها: 

 1( نوعية �للقاح 
 ان نوعية اللقاح وتوافقه مع ال�صنف اأمر مهم في حياة التمرة لأن اأي لقاح له �صفاته النوعية 

وكذلك بلونها   phenotype اخلا�صة واملتميزة وراثيا والتي لها عالقة بال�صكل املظهري  للثمرة

ونكهتها )الطعم + الرائحة( وكلما كانت حيوية اللقاح عالية كلما اأعطى ثما را  جيدة بالتوافق 

مع الأزهار الأنثوية وبالتايل ثمار جيدة املظهر.  وفي جتربة في اإحدى املزارع   في غور الأردن 

مت تلقيح نخيل التمر �صنف الربحي بلقاح ذكري من �صنف الكثاري  وكانت النتيجة احل�صول 

على ثمار ذات نوعية جيدة من حيث احلجم وامللم�س والوزن واملظهر ولكن يجب  تكرارذلك  

حتى تعتمد علما اأن نوعية اللقاح وتوافقه مع ال�صنف اأمر مم في حياة الثمرة لأن اأي لقاح له 

�صفات قد تكون ممتازة وقد تكون متو�صطة التميز اأو تكون رديئة لذا على املزارع   الذي يريد 

ثمار جيدة اأن يعتمد لقاح من �صجرة نخيل ذكرية معروفة و معتمدة ول يعتمد اللقاح اخلليط 

النتفاخ  ومنها  رديئة  �صفات  ذات  ثمار  حتم   و�صتعطى  الأ�صل  معروفة  غري  لأنها  البورده  اأو 

والتق�صر.

2( �لري  

للري تاأثري كبري على اإنتاجية النخلة عموما  وذلك اعتمادا على )  طريقة الري/  نوعية املياه/  

نوعية الرتبة/  خربة املزارع   من حيث تعامله مع النخيل �صنويا لتحديد الحتياجات / العوامل 

املناخية(لذا  يجب و�صع برنامج ري  متنا�صب  مع �صنف وعمر النخلة   .

 

3( درجة �حلر�رة    

اأن التغريات  في  درجة احلرارة  اثناء مو�صم النمو  لها  دور   في ظهور النتفاخات والت�صقق 

بري  الهتمام  يجب  لذا  احلرارية  للفروقات  نتيجة  اجلفاف  ب�صبب  اخلارجي  الثمرة  لغالف 

النخيل في الأيام احلارة جدا وهنا لبد من  ان تكون  كمية مياه الري امل�صافة متنا�صبة  مع 

درجات احلرارة   اأثناء املو�صم   املياه . ا اأن عدم ال�صيطرة على ظروف عملية القطف ) اجلني( 

هي الأخرى لها تاأثري على ظهور ظاهرة النتفاخ والتق�صر لن درجة احلرارة   احلقل  تكون 
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45 درجة مئوية وظروف اخلزن5 درجة مئوية فال بد من خف�س هذه احلــرارة   من  بحدود 

هذه  ظهور  وبالتايل  التمرة  لب  في  انكما�س  يح�صل  ل  حتى  تدريجيا  مئوية  درجة   5 اإىل   45

العملية  التمرة وهذه  الأعلى في بع�س مناطق من غالف  اإىل  الق�صرة  النتفاخات حيث تقفع 

والن�صف  اجلافة في  الطرية  اأن عملية خزن متور  Precooling كذلك  الأويل  التربيد  تدعى 

املجمدات ) - 15 م – 18(ْ م ثم اإخراجها   لتوظيبها في علب هي اي�صا �صتوؤدي اإىل عملية 

انتفاخ ق�صرة التمرة وانكما�س اللب نتيجة عملية الإذابة وعملية تعر�صها اإىل الهواء مما ي�صاعد 

على انف�صال ق�صرة التمرة لبع�س اأنواع التمور وظهور  بلورات  ثلجية ناعمة على �صطح الثمار 

هذه البلورات  عند اإذابتها ب�صرعة وجفاف �صطح الثمرة �صي�صبب انتفاخات ولأجل ال�صيطرة 

على هذا املو�صوع ل بد اأن تكون املجمدات حتت ظروف حمكمة .

4( طبيعة �لثمار  

  جميع الثمار ومنها التمور تتواجد اخلمائر على اأ�صطحها ب�صكل طبيعي    وان اآلية عمل هذه 

اخلمائر تك�صب التمور نكهة وبنف�س الوقت ت�صاهم في ر�صم غالف ثمري على �صكل انتفاخات 

وهي �صفه  عيبا   والتجعدات    النتفاخات  اأن هذه  التجار  بع�س  ويظن  العروق  ت�صبه  ب�صيطة 

جمالية مع النكهة التي ت�صيفها هذه اخلمائر خالل املو�صم على الثمار . والتي �صتختفي عند 

النكهات  هي  الثمار  على  اخلمائر  منتجات  اأهم  .ومن  املو�صم  اإثناء  احلــرارة    درجة  ارتفاع 

)  Methylacetale  &  amyleacletalc (  التالية والتي متتع التمرة نكهة لطيفة ومريحة

5( نوع  �لرتبة  

وتتزايد   هذه النتفاخات  والتق�صر  النتفاخ  الرتبة   دور كبري في حدوث ظاهرة  لنوع   اأن   

والتق�صر في الرتب الكل�صية والتي يتفاعل مع �صكري الكلوكوز والفركتوز مكونا بلورات  �صكرية 

احلبات  وتظهرهذه   . فركتوزيت  وكال�صيوم  كلوكوزيت  كال�صيوم  �صكل  على   ca عن�صر++  بها 

بع�س  الثمرة حمدثا  لب  الثمرة عن  ق�صرة  انف�صال  ي�صبب  الثمرة مما  ق�صرة  ال�صكرية حتت 

اجلفاف وبالتايل ظهور النتفاخات اأو التق�صر .

Ca + + + glucose  -  -  -  -  -  ca glucosate

Ca + + + fructose  -  -  -  -  ca - fructosate

اأما للرتب الرملية فهي الأخرى لها دور في حدوث هذه الظاهرة ب�صبب اأن الرتب الرملية تفقد 

املياه ب�صرعة م�صببة جفاف الثمار وبالتايل انف�صال ق�صرة الثمرة عن لب الثمرة.
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6( �لرياح

الثمار وكذلك    املاء الزمــوزي  وان  للرياح دور مهم في زيادة عملية فقدان املاء احلر من 

تزامن  الرياح مع درجات احلرارة   العالية ي�صبب  ا  انف�صال الق�صرة عن لب التمرة وقد تظهر 

بع�س البلورات  ال�صكرية.

7( �لت�سميد

اأن لعملية الت�صميد دور مهم في حياة الثمار عموما وان اأي اختالل في عملية الت�صميد �صيوؤدي حتما اإىل اختالل 

في تكامل   )  ثمرة التمر ( لن الت�صميد يزيد من العنا�صر ال�صلبة الذائبة في الثمرة ويح�صن من موا�صفاتها 

ويعطيها متا�صك وملعان نتيجة امتالئها بالن�صيج اخللوي وتطوره داخل حبة التمر وازدياد تراكم   ال�صكريات 

واملواد املنكهة وال�صليلوزية واملعادن بامتالء اخللية وبالتايل عدم ظهور هذه الظاهرة ) النتفاخ والتق�صر ( .

8( �خلف

   عملية فنية  جترى لتح�صني   نوعية الثمار   لإنها ت�صاعد على توزيع املواد ال�صلبة الذائبة

واعطاء الثمرة قواما متما�صكا وممتلئ وجترى   عملية اخلف   اما بازلة عذوق كاملة)خف 

العذوق ( حيث يخف عدد من العذ وق   ب�صكل متوازن من  على  را�س النخلة او تزال �صماريخ 

اوتق�صر اطوالها) خف ال�صماريخ ( باإزالة 35  - 40 %  من ال�صماريخ او تق�صريها وازالة ثمار 

من ال�صمراخ الواحد باإزالة   50 % من عدد الثمار. لذا فاأن عملية اخلف مهمة في التقليل من 

ظاهرة النتفاخ والتق�صر .

9( غ�سيل �لتمور  

اأو  مائية  نوابذ  ا�صتخدام  اأن  التمور  وتق�صر  انتفاخ  في  اي�صا  دور مهم  التمور  لعملية غ�صل  اأن 

فار�صات  في عملية تنظيف التمور ت�صاعد في عملية ظهور هذه الظاهرة ميكانيكيا لذا يجب 

التحكم )Brushes( بكمية املاء وحركة احلزام الناقل وان يكون احلزام من ال�صتنل�س �صتيل 

والذي ل يخد�س الثمار وان تكون املياه امل�صتخدمة معقمة .

10( جتفيف �لتمور  

يعتمد اأكرث اأ�صحاب ب�صاتني النخيل التجفيف احلقلي بتعر�س التمور اإىل اأ�صعة ال�صم�س وهذه 
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العملية ت�صاعد على منو بع�س اخلمائر مما ي�صبب ظهور هذه الظاهرة ) النتفاخ ( اجليوب 

ب�صطح الثمرة اأما اإذا كان التجفيف �صناعيا فيف�صل ال�صيطرة على كمية الهواء الداخلة اىل 

�صافط من  ناقل مع  ا�صتخدام حزام  ويف�صل  التمر كما  التي تالم�س �صطوح  املجفف وحركته 

حتت احلزام لكي يثبت حبة التمر . اأما درجة حرارة املجفف فيف�صل اأن ل تزيد عن 55 ول تقل 

عن 40  درجة مئوية.

 11( تعقيم �لتمور باحلر�رة    
  لكل ح�صرة نطاق حراري تكون فييه احل�صرة في اأق�صى ن�صاطها حيث اأن ارتفاع درجة احلرارة 

وانخفا�صها يوؤدي اىل دخول احل�صرة في مرحلة اخلمول اأو عدم الن�صاط اأو القتل. وقد ا�صتعملت 

درجةحرارة منخف�صة )- 10 اىل - 18( درجة مئوية ملدة ع�صر �صاعات ون�صف اأدى اإىل قتل 

احل�صرات بكافة اأطوارها  -  اأما بالن�صبة اإىل احلرارة املرتفعة  60 مئوية وملدة 10 �صاعات 

ولكن �صببت ظاهرة النتفاخ والتق�صر.

 

12( �ملخازن  

اأن املخزن اجليد له دور في تقليل من هذه الظاهرة  لذا  يجب  ت�صميم املخازن ذات الظروف 

اخلا�صة للتمورمن حيث   )  درجة احلرارة /   الرطوبة/التهوية/التعقيم (.
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رغم قدم زراعة النخيل عند العرب ورغم اهمية النخلة ومكانتها التاريخية والدينية والجتماعية 

انها  ال  ا�صافة  وتقليدية  لتزال قدمية  ورعايتها  وطرق خدمتها  ا�صاليب  ان  ال  والقت�صادية 

في الكثري من املناطق والوقات لحتد الهامام والرعاية الكافية واملنا�صبة خا�صة في تطبيق 

الربامج والعمليات الزراعية وقد يتم اجراء ممار�صات ومفاهيم غري �صحيحة وهذا يعود اىل 

العديد  ال�صحيحة  وهناك  املعلومة  ونقل وتطبيق  تبني  الر�صادي في  �صعف وق�صور اجلانب 

من املمار�صات والظواهر ا خلاطئة امل�صاحبة لزراعة وادارة وخدمة ا�صجار النخيل  ومنها في 

جمال اختيار الف�صائل وطرق ف�صلها  والري والت�صميد وخا�صة التغذية املتوازنة  وكل ما يتعلق 

بالفات  وطرق مكافحتها والتعامل مع املبيدات وطرق اجلني والتعامل مع الثمار بعد اجلني و 

ميكن حتديد العديد منها وكما يلي:

�ول: ف�سل �لف�سائل وزر�عتها
 1 -  عدم �إز�لة �لرو�كيب)�لف�سائل �لهو�ئية( من �لنخلة �لأم

والدمل(  والعاق،  والـــرادف،  )الطاعون،  ت�صميات  عدة  ولها  الراكوب  ومفردها  الرواكيب   

ي�صمى الراكوب )الطاعون( لأنه يتكون في مكان مرتفع على جذع النخلة ولي�س في قاعدتها. 

تتوافر  اإن  وما  ويبقى لفرتة طويلة،  الورقة  اإبط قاعدة  �صاكن في  ا�صا�صا برعم  والراكوب هو 

قاعدة  ينمو مكونًا منوًا خ�صريًا في موقع  �صكونه، حتى  اأ�صباب  تزول  اأو  له  املالئمة  الظروف 

من  اأقل  جناحه  ن�صبة  جتعل  الراكوب  جذور  قلة  اإن  اجلذع.  على  اإبطها  في  كان  التي  الورقة 

الف�صائل القاعدية، ولكن الإكثار به منت�صر في اأ�صناف النخيل اجلافة )الربكاوي، واجلونديلة، 

والربمتودة( في ال�صودان، وكذلك ت�صتعمل هذه الطريقة لالإكثار في تون�س وموريتانيا. 
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�ملعاجلة
اإزالة الرواكيب من على  النخلة الأم وذلك بتجذيرها ثم ف�صلها وعدم تركها تكرب وتنمو حتى 

تثمر وهي على  النخلة الأم لأنها �صت�صبب �صعف منو النخلة الأم و توؤثر على حالة الإثمار فيها 

و يوؤدي ذلك اإىل �صعف احلا�صل و�صغر حجم الثمارويتم ت�صجيع تكوين اجلذور على الراكوب، 

الرواكيب  كانت  اإذا  الراكوب  قاعدة  حول  الرتبة  بو�صع  الف�صائل،  قليلة  الأ�صناف  في  خا�صة 

اأو  �صناديق خ�صبية  فن�صتعمل  الرتبة  �صطح  بعيدة عن  كانت  اإذا  اأما  الرتبة،  �صطح  قريبة من 

ال�صفيح اأو اأكيا�س من البويل اثيلني حتيط بقاعدة الراكوب وتثبت على جذع النخلة الأم، ويوفر 

ويروى  املتحلل  الع�صوي  ال�صماد  اأو  مو�س  البيت  اأو  اخل�صب  ن�صارة  مثل  للرطوبة  و�صط حافظ 

جيدًا، وبعد 4 �صهور يكون الراكوب قد كون جمموعًا جذريًا م�صتقاًل .  

ازالة  بعد  النخلة  جذع  تعقيم  ويجب  الف�صائل.  بها  تــزرع  التي  بالطريقة  ويــزرع  يف�صل  لذا 

الرواكيب ملنع ال�صابات احل�صرية واملر�صية.

2 -  ترك عدد كبري من �لف�سائل حول �لنخلة �لأم
يجب عدم ترك اعداد كبرية من الف�صائل حول النخلة الم خا�صة اذا  و�صلت النخلة الم اىل  

الغذائية  املواد  لها على  الف�صائل  تكون مناف�صه  ، لأن   10�صنوات  بلغ  الإثمار وعمرها  مرحلة 

وهذا يوؤثر   �صلبا على الثمار وعلى عدد العذوق املتكونة.

�ملعاجلة
 ازالة الف�صائل من حول النخلة الم اول باأول  وعلى دفعات ح�صب حجمها وموعد ظهورها وعدم 

تركها حول النخلة الم.
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3 -  عدم تعري�ض حفرة �لزر�عة لل�سم�ض  
قبل زراعة الف�صائل يجب حراثة الر�س حراثة عميقة ومتعامدة  وتعري�صها لل�صم�س لفرتة من 

املنا�صبة  وهي  1.5×1.5×1.5مرت  باأبعاد  وتكون  الزراعة  اعداد وجتهيز حفر  يتم  ثم  الزمن 

حجم  ح�صب  اكرث  او  الن�صيجية  للف�صائل  75×75×75�صم  وبني  اخل�صرية  الف�صائل  لزراعة 

الف�صيلة.

�ملعاجلة 
الرتبة  لتعقيم  وذلك  ايام  لعدة  لل�صم�س  معر�صة  ان ترتك  بعد حفر احلفرة وجتهيزها  يجب 

اعداد وجتهيز خلطة  النيماتودا.وكذلك عند  وكذلك  ال�صارة  الدقيقة  الحياء  والتخل�س من 

الزراعة وفي حالة احلاجة اىل الرتبة يجب عدم نقل تربة ملوثة اوامل�صابة بالنيماتودا.
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4 -  عدم مراعاة املوا�سفات وال�سروط  الفنية  عند ف�سل الف�سائل. 
بهذه  الخــالل  وان  الف�صائل  ف�صل  عند  اعتمادها  يجب  و�صرورية  فنية  موا�صفات  هناك 

املوا�صفات يوؤدي اىل زيادة ن�صبة موت الف�صائل،وهي :

من  ذلك  معرفة  وميكن  الأم.  بجوار  نامية  بذرية  ولي�صت  لالأم  مطابقة  الف�صيلة  تكون  اأن   .6  

خالل: 

•  الف�صيلة البذرية يكون لها جمموع جذري على هيئة حلقة تغطي قاعدتها بينما تكون اجلذور 
في الف�صيلة اخل�صرية على جانب واحد بعيد عن منطقة ات�صالها بالأم.

• هيكل الف�صيلة البذرية يكون معتدًل وعموديًا على الر�س بينما يالحظ تقو�س هيكل الف�صيلة 
اخل�صرية.

• منطقة قطع الف�صيلة اخل�صرية عن امها تكون ظاهرة ووا�صحة ول يالحظ ذلك في الف�صيلة 
البذرية. 

 7. اأن ل يقل عمر النخلة الأم عن 10 �صنوات واأن تكون قوية النمو ،معروفة ال�صنف وخالية من 

ال�صابات احل�صرية واملر�صية. 

 8. اأن يكون عمر الف�صيلة بني 3 - 4 �صنوات.

 9. اأن يكون للف�صيلة جمموع جذري قوى و�صليم. 

�ملعاجلة
الف�صيلة تكون جاهزة للف�صل عن الأم بعد 3 – 5 �صنوات من تكونها، حيث  يكون لها جمموع  

جذري و تكون ف�صائل املرحلة الثانية  بداأت بالظهور، ويف�صل ترطيب الرتبة حتت الف�صيلة قبل 

اأوراق كثرية من الف�صيلة قبل ف�صلها من الأم بل  اأيام من ف�صلها، كما يجب عدم قطع  عدة 

تربط هذه الأوراق اإذا كانت تعيق عملية الف�صل لأن منو الف�صيلة يتوقف على م�صاحة اأوراقها مع 

مراعاة التوازن بني املجموع اجلذري واخل�صري. لذا يتم اعتماد املوا�صفات املبينة:

اأن يكون وزن الف�صيلة من 10 – 25 كغ   وهذا ي�صتدل عليه من قطر قاعدتها كما مبني  في 

اجلدول التايل:
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وزن الف�صيلة )كغ  (قطر قاعدة الف�صيلة)�صم(

15 - 128 - 4

20 - 1515 - 8

30 - 2535 - 22

ال�صيف  وا�صهر   بطيئًا،  النمو  يكون  حيث  الباردة  ال�صتاء  ا�صهر  اأن  اإىل  الدرا�صات  واأ�صارت 

اأن يتم ذلك في ف�صل  احلارة حيث يكون النمو �صريعًا غري مالئمة لف�صل الف�صائل، ويف�صل 

الربيع واأواخر ف�صل ال�صيف.  

للف�سيلة  �لنامية   �لقمة  وتغطية  �سحيحة  غري  بطريقة  �لف�سائل  زر�عة   -  5  
بالرتبة

زراعة الف�صيلة على اأعماق غائرة حتت �صطح الرتبة يوؤدي اإىل و�صول    مياه الري  اإىل قلب 

الف�صيلة مما يوؤدي اإىل تعفنها ،وموتها وفقدان الف�صيلة ب�صبب تعفن القمة النامية.

�ملعاجلة
 يراعى عند زراعة الف�صائل في احلفرة املخ�ص�صة لها  ان  تكون اعر�س نقطة في جذع الف�صيلة 

عر�صة  يجعلها  ودفنها  النامية  القمة  تغطية  لن  احلفرة  في  تدفن  ول  الرتبة  �صطح  مب�صتوى 

للتعفن ب�صبب انغمارها مبياه الري.  
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6 -  زر�عة �لف�سائل ب�سكل م�ستقيم
داخل  وم�صتقيمة   تو�صع عمودية  ل   ان  لها  املخ�ص�صة  الف�صائل في احلفر  زراعة  يجب عند 

�صدة  بفعل  تنحني  وقد  �صحيح  غري  منوها  ويكون  الرياح  حركة  بفعل  متيل  قد  لأنها  احلفرة 

الرياح وحركتها. 

�ملعاجلة
زراعة الف�صائل مبيالن خفيف اجتاه حركة الرياح وذلك لكي ت�صبح م�صتقيمة م�صتقبال بفعل 

حركة الرياح ول جتعلها الرياح بعد ذلك مائلة وبذلك نكون قد جتنبنا تاأثري الرياح.

 7 - عدم �إجر�ء عملية �لعزق و�لتع�سيب  لأحو��ض زر�عة �لف�سائل 
زراعتها   اأحوا�س  في  الف�صائل  حول  كثيف  ب�صكل  تنمو  والأدغــال  احل�صائ�س  ترك  عدم  يجب   

مما يجعلها تناف�س الف�صيلة املزروعة حديثا  وهذا يوؤثر على قوة منوها )التع�صيب( بني فرتة 

واأخرى.

�ملعاجلة
واحل�صائ�س  الدغــال  ــة  وازال دوري  ب�صكل  الف�صيلة  حلو�س  والتع�صيب  العزيق  عملية  اإجــراء 

والع�صاب النامية.
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  8 -  ري �لف�سائل حديثة �لزر�عة مبياه  �أكرث من حاجتها
و�صط  في  م�صتمر  ب�صكل  الرطوبة  توفير  هو  الزراعة  بعد  الف�صائل  ري  عملية  في  املطلوب  اأن 

الزراعة  ) الرتبة ( بحيث تكون قاعدة وجذور الف�صيلة املزروعة حديثا دائما قريبة من و�صط 

رطب لن الري الغزير  ي�صبب نق�س الوك�صجني واختناق اجلذور وكذلك تعفن القمة النامية 

وموت الف�صيلة.

  �ملعاجلة
تنظيم عملية الري  وان يكون  متوازنا ح�صب ف�صول ال�صنة  لن اجلفاف وقلة الري ت�صبب موت 

اجلذور وبعدها موت الف�صلة وزيادة الري لها اثار مماثلة.

�جلذور  لف  وعدم  مك�سوفة  طويلة  لفرتة  حديثا  �ملف�سولة  �لف�سائل  ترك   -  9
وترطيبها.

ان ترك الف�صائل فرتة طويلة بدون زراعة وجذورها مك�صوفة يوؤدي اىل جفاف  اجلذور وبالتايل 

موت الف�صيلة.
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�ملعاجلة
 لف جذور الف�صائل املف�صولة واملراد نقلها اىل مواقع الزراعة باخلي�س وترطيبه باملاء ب�صكل 

م�صتمر.  و�صع قاعدة الف�صيلة وجذورها في جمرى مائي او حو�س مملوء باملاء حلني زراعتها 

لغر�س املحافظة على جذورها من اجلفاف.

  10 -  عدم دك �لرتبة جيد� حول �لف�سيلة.
يجب عند زراعة الف�صائل ان يتم �صغط ودك الرتبة حولها جيدا لن عدم القيام بهذه العملية 

يوؤدي اإىل وجود فراغات هوائية بني حبيبات الرتبة حول قاعدة الف�صيلة مما يوؤدي اإىل امتالء 

هذه الفراغات باملاء عند الري وبالتايل تتعفن قاعدة الف�صيلة .
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�ملعاجلة
ت�صبب  ايل  الهوائية  واجليوب  الفراغات  تكون  ومنع  الف�صيلة  حول  بقوة  و�صغطها  الرتبة  دك 

تخلخل الف�صيلة وعدم ثباتها ، ا�صافة اىل  ان امتالئها باملاء ويوؤدي اىل موت الف�صيلة.

11 - عدم مر�عاة  �لفرتة �لزمنية بني �لقلع و�لزر�عة  

كلما ق�صرت الفرتة الزمنية بني قلع الف�صائل وزراعتها كلما زادت ن�صبة النجاح ويجب ان ل 

تزيد الفرتة الزمنية بني القلع والزراعة عن  48 �صاعة وكلما طالت الفرتة بني الف�صل والزراعة 

تعر�صت الف�صيلة للجفاف وزادت ن�صبة ف�صلها وهنا تطبق املقولة )الف�صيلة مع امها من ذهب 

وبعدها تكون من حديد واذا اهملت تكون من تراب(.

�ملعاجلة
   في حالة اطالة الفرتة  بني قلع الف�صائل وزراعتها لأي �صبب كان و�صع الف�صائل على جمرى 

مائي او في حو�س مملوء باملياه ملنع تعر�صها للجفاف.

 

12 -   زيادة عدد �لف�سائل �ملف�سولة     

يجب حتديد عدد الف�صائل  املراد ف�صلها بدقة فكلما زاد عدد الف�صائل املراد ف�صلها ونقلها 

وزراعتها في املو�صم الواحد كلما كرثت الخطاء وهذا يزيد من ن�صبة الف�صل لذا يجب تنفيذ 

العمل بدقة وتوفير كافة م�صتلزمات جناحه. 
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�ملعاجلة
حتديد عدد الف�صائل املف�صولة يوميا مبا يتنا�صب مع المكانات املادية والب�صرية املتاحة لإجناح 

العمل وكما ورد في املثل )قلة معتنى بها خري من كرثة مهملة(.

 13 -  عدم تعقيم منطقة �لف�سل بني �لف�سيلة و�لنخلة �لم   
للجزء  ذلك  كان  �صواء  )ال�صلعة،الفطامة(  الأم  عن  الف�صيلة  قطع  منطقة  تعقيم  عدم  ان   

لالإ�صابات  عر�صة  يجعلها  املنا�صبة  املبيدات  باأحد  الأم  النخلة  على   او  الف�صيلة  املوجودعلى 

الفطرية واحلفارات وكذلك �صو�صة النخيل احلمراء.

�ملعاجلة
 تعقيم منطقة القطع على الف�صيلة وعلى النخلة الأم ومعاجلة اجلروح وتعقيمها في الف�صيلة 

والنخلة باأحد املبيدات   املنا�صبة وردم الرتبة حول النخلة الأم وعدم تركها مك�صوفة.

14 -  عدم تعقيم �لدو�ت �لزر�عية

ت�صتخدم العديد من الدوات الزراعية في عملية ف�صل الف�صائل  اهمها الهيم )الهيب( او اللة 

التي ت�صتخدم في ف�صل الف�صيلة عن امها بقطع منطقة الت�صال)الفطامة،ال�صلعة( ول�صمان 

عدم تلوث املنطقة وكذلك عدم انتقال ال�صابة اىل ف�صيلة اخرى في حال وجودها.
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�ملعاجلة
تعقيم  كافة  الدوات امل�صتخدمة   في ف�صل الف�صائل  قبل ال�صتعمال وبعد اجراء عملية القطع 

وقبل ا�صتخدامها لف�صل ف�صيلة جديدة

15 -  ف�سل عد د كبري من �لف�سائل عن �لم   

في   الكثري من الحيان يوجد عدد كبري من الف�صائل حول النخلة الم  ال�صاحلة للف�صل من 

حيث العمر واحلجم  لذا يجب حتديد عدد الف�صائل التي تف�صل  من  النخلة الواحدة لن زيادة 

ال�صديدة  الرياح  ال�صقوط عند هبوب  الرتبة حول الم مما يعر�صها اىل  ت�صبب خلخلة  العدد 

ا�صافة اىل زيادة اجلروح  في قاعدتها مما يجعلها عر�صة لالإ�صابات املر�صية واحل�صرية ب�صكل 

اكرب.

�ملعاجلة
يف�صل ف�صل اربعة ف�صائل عن النخلة الم ول يتم ف�صل اكرث من ذلك مع اتخاذ كافة اجراءات 

الوقاية. 

16 -  ترك اخلي�ش او ال�سعف الذي تلف به الف�سيلة  بعد زراعتها   

يجب عدم ترك اخلي�س او ال�صعف او �صيقان النباتات التي تلف بها الف�صائل بعد الزراعة مدة 

طويلة خا�صة بعد انتهاء فرتة ارتفاع احلرارة وخالل ف�صل ال�صتاء لن ذلك   يوؤدي اإىل جتمع 

الأمطار حول قلب الف�صيلة وعدم تبخر املياه منها حيث يوؤدي لتعفنها ،.
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�ملعاجلة
 اإزالة اخلي�س او ال�صعف من حول الف�صيلة بعد انتهاء موجة احلر ال�صديدة  وعند منو الوراق 

وا�صتطالتها وبعد التاأكد من منو الف�صيلة وثباتها في الرتبة.

17 -  زر�عة �لنخيل على م�سافات متقاربة  

يجب الخذ بنظر العتبار عند الزراعة حتديد اأبعاد الزراعة املنا�صبة ح�صب طبيعة الرتبة وقوة 

منو ال�صنف والظروف البيئية ال�صائدة بحيث ل يت�صابك ال�صعف عندما تكرب الأ�صجار وكذلك 

مبا ل يوؤثر �صلبيا على حركة الهواء بني الأ�صجار خا�صة في ا ملناطق احلارة في�صبح املناخ حارا 

رطبا وهذا يزيد من اإ�صابة الثمار بالأ�صرار الف�صيولوجية مثل الت�صطيب والذنب الأ�صود ،كما 

اأن لقوة النمو  اخل�صري لل�صنف دور كبري في حتديد امل�صافة وخا�صة اذا كان ال�صعف كبري، اإن 

زراعة النخيل على م�صافات متقاربة توؤدي اإىل ت�صابك ال�صعف وهذا يكون عامال م�صاعدا على 

انتقال الإ�صابات احل�صرية واملر�صية خا�صة تلك التي ت�صيب الأوراق مثل )احل�صرات الق�صرية، 

الدوبا�س، ومر�س تبقع الأوراق(.
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�ملعاجلة
جاء في احلديث ال�صريف قال الر�صول الأكرم )�س(:

بينه(  قورب  ما  و�صره  اأخرى  نخلة  نخلة،  بينه حتى ل مت�س جريدة  بوعد  ما  الغر�س  )اأف�صل 

وذكر في الأمثال العمانية والعربية)�صع اأختي بعيدا عني وخذ حملها مني (.ويف�صل ان تكون 

م�صافات الزراعة 8×8 او 10×10مرت ح�صبة طبيعة الرتبة وقوة منو ال�صنف.

18 -  زراعة الف�سائل في الظل حتت ال�سجار اوفي احلدائق قرب اجلدران  

يجب عدم زراعة النخيل في الظل حتت ال�صجار الكبرية او قرب اجلدران في املنازل لن منو 

النخلة ل يكون طبيعيا في الظل حتى في ا�صد املناطق حرارة وذلك لن ال�صعف الخ�صر ل يقوم 

بعملية الرتكيب ال�صوئي ال اذا تعر�س لأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة وهذا يوؤدي اىل تاأخر الثمار 

)احلمل(،    وان مثل هذه الزراعة جتعل النخلة متيل وتنحني بعيدا عن الظل وباجتاه ال�صوء 

مما يجعل منوها منحنيا.

�ملعاجلة
املنازل  مما  جــدران  قرب  او  بجانبها  او  الكبرية  ال�صجار  النخيل حتت  ف�صائل  زراعــة  عدم 

يجعلها منحنية و يعيق عمليات خدمة راأ�س النخلة م�صتقبال.  
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 19 - عدم �ز�لة �لطلع من �لف�سائل      
كثريا ما يتم ف�صل ف�صائل حتمل طلعة انثوية او اكرث ،لذا فان اول عمل يجب القيام به هو ازالة 

هذا الطلع وقبل زراعة الف�صيلة لن ذلك يوؤثر على منوه وي�صعفها ، كما يجب ازالة الطلع 

الذي يظهر على الف�صيلة اخل�صرية خالل ال�صنة الوىل من زراعتها وخالل ال�صنة الثانية من 

زراعة الغر�صات الن�صيجية.

�ملعاجلة
عدم ترك اي طلع على الف�صيلة املف�صولة وذلك لإعطائها قوة منو وعدم ا�صتنفاذ غذائها من 

قبل الطلع اجلديد الذي غالبا ما يكون �صعيفا
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20 -  زر�عة  �لنخيل في �ل�سو�رع

عند نقل النخيل للزراعة في ال�صوارع او امام املنازل او املحالت العامة يجب الهتمام بطريقة 

النقل والزراعة وعدم ترك را�س النخلة مك�صوفا وكذلك عدم ترك اية ثمار عليها مع مراعاة    

تقليم ال�صعف   وذلك لتقليل فقد املاء عن طريق النتح، ولو كان ذلك قلياًل،   و تقليم اجلذور 

الزائدة واملتقطعة وب�صكل يتنا�صب مع النمو اخل�صري املرتوك في راأ�س النخلة  لعمل موازنة بني 

املجموع اخل�صري واملجموع اجلذري للنخلة الذي تعر�س للقطع ب�صبب عملية النقل.

املعاجلة

 4 –  3( خ�صبية  دعامات  و�صع  ويف�صل  النخيل،  ب�صعف  اأو  باخلي�س  النامية  القمة  تلف   )1  

دعامات( تربط حول الأوراق واجلذع ل�صمان بقائها م�صتقيمة وحلمايتها من الرياح.

اإزالة الربط عن ال�صعف وتركه لأطول فرتة ممكنة وذلك حلمايته من الك�صر  2( يجب عدم   

بو�صاطة الرياح.

 3( يجب اإزالة الطلع )النورات الزهرية( عند ظهوره مبا�صرة لأن بقاءه ي�صبب �صعف النخلة 

وا�صتنزاف الغذاء املخزن فيها.
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ثانيا: �لري و�لت�سميد
  1 -  الري اأثناء فرتة الظهرية وا�ستداد احلرارة

يجب  عدم ري الف�صائل وا�صجار النخيل واإيقاف الري  خالل الفرتات والأيام التي ترتفع بها 

درجة احلرارة مع مراعاة  ان  يكون الري �صباحا اأو م�صاءا في ف�صل ال�صيف ب�صكل خا�س.

2 -    عدم �ملعرفة بالحتياجات �ملائية �ملطلوبة خالل مو�سم �لنمو  
 ان عد م املعرفة بالحتياجات املائية للنخلة على اختالف مراحل منوها واإيقاف الري بالكامل 

خا�صة في املرحلة ما بني مرحلة تلون الثمار و جني الثمار ، وكذلك عدم �صيانة �صبكات الري 

من فرتة لأخرى ، واإيقاف الري اأثناء �صقوط الأمطار اخلفيفة  اعتقادا  اأن كمية   مياه المطار 

ال�صاقطة كافية لري النخيل وهذا غري �صحيح  ي�صاف اىل كذلك ذلك   تباعد فرتات الري ، 

واإعطاء كمية كبرية من املياه خالل الرية الواحدة  يوؤدي   اىل تراكم الأمالح وتر�صبيها حول 

منطقة منو اجلذور مما ي�صبب �صعف النمو و�صعف الثمار وانخفا�س انتاجية النخلة.

  �ملعاجلة
برجمة وتنظيم عملية الري ح�صب مو�صم النمو وخا�صة مراحل تطو الثمار وكذلك ح�صب ا�صهر 

ال�صنة
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3 -   عدم انتظام الري وغزارة املياه وارتفاع الرطوبة حول ال�سجار
 ان نخلة التمر تتميز بالقدرة على تكوين اجلذور العر�صية على مناطق اجلذع املختلفة 

وان ارتفاع الرطوبة وزيادة الري حتفزمنو اجلذور العر�صية الهوائية على اجلذع  وعند قاعدة 

اجلذع القريبة من �صطح الرتبةخا�صة ومنو اجلذور حتت قواعد الوراق    )الكرب( ي�صبب 

ت�صققها  ومتزقها وانف�صالها عن اجلذع  وت�صاقطها مما يجعل اجلذع اأمل�س خايل من قواعد 

جفاف  اىل  ا�صافة  احل�صرية  لالإ�صابات  ويعر�صها  النخلة  �صعود  عملية  يعيق  وهذا  الأوراق 

يوؤدي اىل  اجلذور وموتها فتتكون جذور جديدة تدفع امليتة وهذا يقلل من �صمك اجلذع مما 

�صعف النخلة واحتما تعر�صها لل�صقوط.

�ملعاجلة
تقليل الرطوبة حول اجلذع واملحافظة على ذلك من خالل تنظيم الري  وازالة اجلذور الهوائية 

باكملها  املنطقة  تغطية  يتم  حتى  مرة  من  اكرث  و�صغطها   بالرتبة  اجلذع  وتغطية  حادة  بالة 

وت�صجيع تكون اجلذور في الرتبة. 

4 -   عدم �ختيار نظام �لري �ملنا�سب
كبريا  هدرا  ي�صبب  )بالغمر(وهذا   التقليدي  الري  نظام  يتبعون  املزارعني  من  العديد  لزال 

املنا�صبة مثل  املائية  التي توفر الحتياجات  الري احلديثة  ا�صتخدام نظم  للمياه والأف�صل هو 

اأثبتت  النظم  هذه  وان  خا�صة  ال�صطحي  حتت  الري  )الببلر(او  وبالفقاعات  بالتنقيط  الري 

جناحها في ري النخيل والتقليل من هدر املياه.
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�ملعاجلة
تطبيق طرق الري احلديثة وخا�صة نظام الفقاعات )الببلر( والري حتت ال�صطحي

 5 -  �تباع �لطريقة �لتقليدية باإ�سافة �لأ�سمدة  
يقوم املزارعني عند ت�صميد النخيل   بحفر خندق ن�صف دائري حول جذع النخلة بعمق ي�صل 

اإىل مرت وميلئ بال�صماد الع�صوي ثم يدفن، وتكرر العملية بعد عامني بتغيري موقع اخلندق .اإن 

هذه الطريقة ت�صبب قطع اجلذور النامية   ويجب ان ت�صاف ال�صمدة قريبا من اجلذور املا�صة 

وفي منطقة انت�صار اجلذور ل�صمان ال�صتفادة املثلى منها.



الفصل الثالث عشر | ظواهر وممارسات خاطئة في زراعة وخدمة نخلة التمر482

�ملعاجلة
 اإ�صـــــافة ال�صماد عن طريق النرث حول �صاق النخلة وعلى �صكل دائرة بقطـــــر يرتاوح ما بني 

150 – 200 �صم، ثم يعزق داخل الرتبة وبعمق 30 �صم، ومراعاة ان نرث �صماد ال�صوبر فو�صفات 

على �صطح الرتبة يوؤدي اىل تثبيته وعدم ال�صتفادة منه لذا يف�صل ا�صافته قريبا على اجلذور 

او خلطه مع ال�صماد الع�صوي لتكون عملية الت�صميد واحدة توفيرا للجهد والتكاليف.

 6 -  �ملمار�سات �خلاطئة في تنفيذ برنامج �لت�سميد  
 هناك  العديد من الأخطاء التي يقع فيها بع�س املزارعني اأثناء تنفيذ ذلك الربنامج  ب�صبب 

اإ�صافة  منها    الت�صميد،  لعملية  والتقنية  والفنية  العلمية  بالنواحي  ال�صحيح  اإملامهم  عدم 

الأ�صمدة القدمية املتحللة حتلال كاماًل اأو اإ�صافة الأ�صمدة  الع�صوية بكميات قليلة وين�صح عند 

الت�صميد الع�صوي ا�صتخدام اأ�صمدة ع�صوية جديدة وغري متحللة حتلال كامال لأن التحلل يوؤدي 

اإىل حدوث نق�س موؤقت في حمتوى الرتبة من النيرتوجني،  ومن املمار�صات اخلاطئة التي يقع 

فيها بع�س املزارعني ا�صتخدام الأ�صمدة الع�صوية امل�صنعة وتف�صيلها على الأ�صمدة الع�صوية 

الطبيعية مما يرتتب على  ذلك  زيادة الإ�صابة بالأمرا�س الفطرية وعفن اجلذور اأو حدوث 

بع�س الإ�صابات احل�صرية بالأ�صجار.  ولتفادي م�صاكل تنفيذ برنامج الت�صميد املعدين.

 

�ملعاجلة
على  العتماد  اإىل  ” ،اإ�صافة   pH “ الـ  ودرجــة  واملياه  والرتبة  النبات  اأن�صجة  حتليل  معرفة   

الت�صميد النيرتوجيني با�صتخدام �صماد اليوريا وعدم ا�صتخدامه اأثناء نزول ال�صقيع مما يوؤدي 

اإىل اإجهاد النخيل ب�صورة كبرية وحدوث خلل في العمليات الف�صيولوجية داخل النبات 

7 -   عدم ت�سميد النخيل وخا�سة في املزارع ذات الزراعات  البينية  
الأ�صمدة  اإىل  حتتاج  فهي  التمر،  لنخلة  ال�صرورية  اخلدمة  عمليات  اأهم  من  الت�صميد  يعترب 

اإنتاجية الأ�صجار  كغريها من النباتات، وب�صكل منتظم ودون اإهمال لهذه العملية املوؤثرة على 

ب�صكل كبري.   ان العنا�صر ال�صرورية ل�صتمرار منو واإنتاج النبات هي 16 عن�صرًا، والعن�صر 

اإىل نق�صه  النبات  اإذا تعر�س  الذي  العن�صر  النبات هو ذلك  واإنتاج  لنمو  ال�صروري  الغذائي 

ب�صكل كامل في الو�صط الذي ينمو فيه ل يكمل دورة حياته ويت�صرر بقدر نق�س هذا العن�صر 

للتفاعالت  و�صروري  النبات  تركيب  في  يدخل  و  النق�س.  ذلك  واآثــار  اأعرا�س  عليه  وتظهر 
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الف�صيولوجية املختلفة. ت�صتنزف نخلة التمر �صنويا كميات كبرية من العنا�صر الغذائية وذلك 

كميات  ان  اىل  ا�صافه  الثمري  واحلا�صل  ال�صعف اجلديد  وانتاج  النمو اخل�صري  في عمليات 

الوراق  وبع�س  اجلافه  الوراق  ازالــة  ت�صمل  التي  التقليم  بعملية  تفقد  العنا�صر  من  اأخــرى 

اخل�صراء وقواعد الوراق وبقايا الطلع القدمي والعراجني. وتفقد كميات اأخرى عن طريق الثمار 

باأ�صجار  املزروع  الواحد  الهكتار  اأن  اإىل  كاليفورنيا  ال�صابقة في  الدرا�صات  وت�صري  املت�صاقطة. 

نخيل التمر وعددها 120  نخلة، يفقد �صنويًا كميات كبرية من العنا�صر الغذائية الرئي�صة عن 

اإ�صافة  والثمار،  الأوراق اجلديدة  وتكوين  النمو  في  العنا�صر  لهذه  الأ�صجار  ا�صتنزاف  طريق 

باإزالة ال�صعف الياب�س والأخ�صر وبقايا العذوق  اأ�صجار التمر التي جتري  اأن عملية تقليم  اإىل 

القدمية)العراجني( ت�صبب فقدان كميات كبرية من هذه العنا�صر. وقدر ما ت�صتهلكه النخلة 

الواحدة لإعطاء حا�صل مقداره 45 كغ من التمر بـ 600 غ من الف�صفور225 غ من البوتا�صــــــيوم، 

  .K و144 كغ P ،و7 كغ ،Nوقدر ما يفقده الهكتــــــار الواحد �صــــــنويًا من العنا�صر 54 كغ

�ملعاجلة
  اجراء عملية الت�صميد للنخلة �صنويا وح�صب عمرها ومراحل منوها ووفق برنامج �صنوي يعد 

لإ�صافة ال�صمدة الع�صوية والكيماوية.

 8 -  جهل �ملز�رعني بالت�سميد �لأخ�سر
الت�صميد الأخ�صر هو زراعة املحا�صيل البقولية او الرب�صيم بني اأ�صجار النخيل ثم حرثها في 

الرتبة وذلك لتح�صني خوا�س الرتبة واإمدادها بالعنا�صر ال�صرورية وخا�صة النرتوجني حيث 

تعمل العقد البكتريية  املوجودة على جذورها بتثبيته في الرتبة.

�ملعاجلة
زراعة املحا�صيل البقولية بني ا�صجار النخيل وقلبها في الرتبة لتح�صني موا�صفاتها.

9 - عدم �لري بعد �لت�سميد
عند اجراء عملية الت�صميد يجب ري ال�صجار بعدها مبا�صرة لن تاأخر الري لفرتة طويلة يوؤدي 

اىل فقدان ن�صبة كبية من ال�صمدة وخا�صة ال�صمدة النيرتوجينية بفعل احلرارة .
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�ملعاجلة
 يجب القيام بعملية الري بعد الت�صميد مبا�صرة

ثالثا: �لتلقيح
 1 - ا�ستخدام �سماريخ ذكرية)نبات( من طلع لفحل بذرية غري جيدة

ان عملية التلقيح من العمليات املهمة لذا يجب الهتمام باختيار الفحل وعدم اختيار لقاح من 

افحل تكون قليلة حبوب اللقاح وحتى رائحة الطلع فيها تكون خفيفة وهذا يوؤدي عند ا�صتخدامه 

اإىل ن�صبة عقد قليلة وارتفاع ن�صبة الثمار العاقدة بكريا )ال�صي�س(،.

�ملعاجلة
  ا�صتخدام اأفحل معروفة في التلقيح ل�صمان حا�صل جيد

2 -  عدم مراعاة الن�سبة بني ال�سجار املذكرة وال�سجار املوؤنثة  
 ل يراعي بع�س املزارعني الن�صبة  بني ال�صجار املذكرة )الفحول ( وال�صجار املوؤنثة   والتي 

يجب األ تقل عن 5 %   عند ان�صاء مزارع او ب�صاتني النخيل،  كما يجب  اإن  تكون  الفحول  التي 

تزرع في املزرعة او الب�صتان من ا�صناف معروفة وذات موا�صفات جيدة   وبها حبوب لقاح كافية 

وحيويتها عالية.

�ملعاجلة
زراعة عدد من الفحل اجليدة واملعروفة داخل املزرعة ل�صمان جناح عملية التلقيح واحل�صول 

على ن�صبة عقد عالية حا�صل جيد 
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3 -   عدم  معرفة �ملز�رعني  باحتياج �لأ�سناف �ملختلفة من  كميات �للقاح �ملنا�سبة.
لكمية  احتياجها  في  الأنثوية   الأ�صناف  اختالف  املزارعني  يغفل  التلقيح  عملية  اجراء  عند   

حبوب اللقاح فبع�س الأ�صناف حتتاج كمية حبوب لقاح اأكرب من البع�س الآخر ويغفل اأي�صًا 

فرتة قابلية الغاري�س املوؤنثة للتلقيح. وفيما يلي امثلة على ذلك.

5. ي�صتعمل في معظم مناطق العراق 3 – 5 �صماريخ مذكرة لكل طلعة اأنثوية، حيث يقوم العامل 

النورة  و�صط  املذكرة  ال�صماريخ  ي�صع  ثم  املوؤنثة،  النورة  و�صط  املذكرة  ال�صماريخ  بهز هذه 

املوؤنثة ويربطها ربطًا خفيفًا بخو�صة من �صعف النخلة ل�صمان بقاء ال�صماريخ املذكرة وعدم 

�صقوطها ولكي يتوافر م�صدر من حبوب اللقاح  ب�صكٍل م�صتمر في النورة الأنثوية. 

اأو  امل�صرية،  النخيل  زراعة  مناطق  في  مذكرة  �صماريخ   10 با�صتعمال  الدرا�صات  اأ�صارت   .6

80 �صمراخًا تو�صع في قمة النخلة لكي  اإىل  ال�صماريخ املذكرة ت�صل  با�صتعمال حزمة من 

تكون م�صدرًا حلبوب اللقاح لإمتام عملية التلقيح والإخ�صاب.

ال�صنف  ح�صب  الذكرية  ال�صماريخ  من  عدد  يو�صع  املتحدة،  العربية  الإمــارات  دولة  في     .7

الأنثوي )9 �صماريخ ل�صنف لولو، و25– 30 ل�صنفي الهاليل واخل�صاب، و7�صماريخ ل�صنف 

خال�س( ل�صمان ن�صبة عقد عالية. 

  

  4  - عدم �إجر�ء �لتلقيح خالل 48 �ساعة من تفتح �لغاري�ض �ملوؤنثة  
يجب اجراء التلقيح بعد تفتح الغاري�س املوؤنثة وذلك قبل اأن جتف ميا�صم الأزهار ويعترب و�صط 

النهار هو اف�صل وقت لعملية التلقيح لتجنب الوقات التي تنخف�س فيها درجات احلرارة مما 

ل ي�صاعد على انت�صار حبوب اللقاح. مع مالحظة عدم ا�صتعمال حبوب لقاح �صعيفة احليوية اأو 
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ماأخوذة من طلع مل يكتمل منوه وعدم تاأخري التلقيح بعد تفتح امليا�صم  املوؤنثة بفرتة طويلة مما 

يوؤدي اإىل جفافها وعدم جدوى حبوب اللقاح معها. 

�ملعاجلة
بعملية  والقيام   . نا�صج  طلع  من  وماأخوذة  عالية  حيوية  ذات  اللقاح  حبوب  ا�صتعمال  يجب    

التلقيح بعد ان�صقاق غالف الطلع مبا�صرة او لفرتة من 3 - 4 اأيام.

 5 -  عدم �لتاأكد من م�سدر حبوب �للقاح
يجب التاأكد من م�صدر حبوب اللقاح خا�صة عند �صراء اللقاح من الأ�صواق املحلية او جلبه من 

وم�صدرها على  اللقاح  تاأثري حبوب  يعرف مدى  املزارعني ل  بع�س  وان  اأخرى خا�صة  مزارع 

�صفات الثمار وموعد ن�صجها وكذلك جتنب ا�صتخدام الطلع امل�صاب بالأمرا�س وخا�صة خيا�س 

طلع النخيل وهكذا طلع يجب جمعه وحرقه.

 6 -   قيام عمالة غري مدربة باإجر�ء عملية �لتلقيح
ب�صبب قلة العمالة الفنية املدربة وذات اخلربة في عمليات خدمة النخيل وب�صكل خا�س التلقيح 

ب�صكل  العملية  اجراء  عدم  اىل  يوؤدي  وهذا  العمل  عن  �صيئا  يعرفون  ل  عمال  اىل  اللجوء  يتم 

�صحيح.

�ملعاجلة
التاأكد من م�صدر حبوب اللقاح وخلوها من المرا�س وان ينفذ التلقيح عمالة فنية ماهرة 

رابعا:عدم الهتمام بنظافةا�سجار النخيل واملزرعة او الب�ستان
اإن نظافة �صجرة النخيل من العمليات الزراعية الهامة التي يجب القيام بها في الفرتة ما بني 

نهاية احل�صاد والأزهار في املو�صم التايل وميكن تلخي�س عمليات النظافة فيما يلي :

 1 -   �لتقليم  
الياب�س  ال�صعف  باإزالة  بعد احل�صاد وذلك  التقليم عادة  اإجراء  يتم  ان  ال�صائعة  من الخطاء 

والرواكيب والأ�صواك وقطع قواعد ال�صعف )التكريب( ، ومن الأخطاء ال�صائعة  قيام  بع�س 

املزارعني   بقطع بع�س ال�صعف الأخ�صر وهنا نو�صي بعدم قطع اأي �صعف اأخ�صر �صليم من 
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النخلة حتى ميكن ال�صتفادة من جميع املواد الغذائية املخزونة به في تكوين طلع للمو�صم  . 

ول ين�صح باإجراء عملية التقليم بعد اجلني مبا�صرة وذلك :

1 - عدم ح�صول جروح في الأ�صجار توؤدي اإىل فقدان املاء منها وكذلك ال�صابة بالعفان.

2 -  اإعطاء الفر�صة لل�صعف الذي جف موؤخرا وعدم اإزالته مبا�صرة لكي تنتقل املواد الغذائية 

املخزنة به اإىل ال�صجرة لال�صتفادة منه مبا يوؤثر ايجابيا على �صرعة تطور الرباعم الزهرية.

كما اأن العامل اإثناء عملية �صعود النخلة قد يت�صبب بك�صر بع�س قواعد الأوراق اخل�صراء مما 

ي�صبب حرمان النخلة من جزء من املواد الغذائية .

ويجب �ن تت�سمن عملية �لتقليم
املت�صاقط  التمر  التي مت قطعها والتخل�س من  العذوق  التي مل تقطع وبقايا  العذوق  اإزالة    - 

واملتواجد بني الكرب وجذع النخلة . 

 - ازالة الأ�صواك من على ال�صعف اجلديد لكي ل يت�صبب في اإعاقة العمل . 

ال�صعف  120 من   -  100 يقل عن  ل  ما  واحلفاظ على  الياب�س )اجلــاف(   ال�صعف  ازالــة   -  

الأخ�صر على النخلة .

 - اإزالة الكرب للحفاظ على نظافة �صاق النخلة خا�صة عند وجود حفار ال�صاق.

 - في حالة الأ�صجار التي يوجد عليها عدد من الف�صائل يجب العمل على ف�صل الف�صائل في 

املراحل التي ت�صلح فيها   للف�صل ويجب اأن ل تزال الف�صائل النامية على النخلة الواحدة 

دفعة واحدة بل على فرتات حتى ل يتاأثر منو النخلة وت�صعف وبالتايل ت�صعف النتاجية  .

 2 -   عدم �لتخل�ض من  بقايا وخملفات �لتقليم وجعل بيئة �لب�ستان نظيفة   
جيدة  بيئة  املت�صاقطة  والثمار  القدمي  الطلع  وبقايا  التقليم  عملية  وملفات  بقايا  ت�صكل 

للعديد من احل�صرات، وب�صكٍل خا�س احلفارات واحل�صرات الق�صرية و�صو�صة النخيل احلمراء 

والعناكب، ، كما يجب اإزالة الأ�صجار امل�صابة والتخل�س منها، وكذلك الأ�صجار ال�صعيفة لكي 

ل تكون م�صدرًا للعدوى والإ�صابات

�ملعاجلة
 ازالة  ملفات التقليم وال�صجار امل�صابة والتخل�س منها بتقطيعها وحرقها. 
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  3 -  عدم �إجر�ء عملية �إز�لة   �لأع�ساب و�حل�سائ�ض ب�سكٍل م�ستمر
النباتات  هذه  وتغطي  والأدغــال  والأع�صاب  احل�صائ�س  من  العديد  النخيل  اأ�صجار  حول  ينمو 

امل�صاحة املحيطة بالأ�صجار واأحيانًا قد ت�صل ارتفاعاتها اإىل اأكرث من مرت وهذه الأع�صاب تناف�س 

الإ�صابات  اكت�صاف  ومتنع  حولها  من  الرتبة  تهوية  متنع  اأنها  كما  والغذاء  املاء  على  الأ�صجار 

احل�صرية وتوؤمن الظروف املثالية لنمو العديد من الآفات ومنها �صو�صة النخيل احلمراء.

�ملعاجلة
يجب اإجراء عمليات التع�صيب واحلراثة. و اجراء هذه العملية �صنويا ، للف�صائل احلديثة يدويا 

وحلد 3 �صنوات بعد الزراعة وبعد ذلك يتم ا�صتخدام حراثة يدوية )8 ح�صان( مع مراعة ان 

ل تكون احلراثة عميقة فت�صبب قطع اجلذور. 

4 - عدم ردم �لرتبة حول �جلذع  
اإعادة  ثم  ميكانيكيًا  التع�صيب  برنامج  تنفيذ  اأثناء  املزارعني  بع�س  لدى  اأي�صًا  املالحظ  من 

التحوي�س عدم ردم الرتبة حول جذع النخلة   يجعلها   عر�صة   لالإ�صابة باحلفارات و�صو�صة 

النخيل احلمراء  . لذا  يجب القيام  بالردم حول جذع النخلة بارتفاع 50�صم وبعر�س 50�صم 

اأي�صًا وب�صكل مروطي مائل ل بعاد املياه عن اجلذع وللحد من اأي اإ�صابات ، وملزيد من انت�صار 

كبري ميار�صه  هناك خطاأ    ان  كما  وتقويتها.  النخلة  تغذية  زيــادة  على  ي�صاعد  اجلــذور مما 

املزارعني وهو التع�صيب بالعزيق ال�صنوي خ�صو�صًا للنجيل واحللفاء والعزيق يعترب اإعادة لتوزيع 

الريزومات ون�صر لها في باقي احلو�س واملزرعة
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�ملعاجلة
يجب ان ل يتم العزيق اإل كل �صنتني او اأكرث ويطبق برنامج وقاية متكامل لالأع�صاب وردم الرتبة 

حول النخلة  وعدم ترك جذعها مك�صوفا.

5 -  عدم جمع �لثمار �ملت�ساقطة ب�سبب �ل�سابات �حل�سرية وغريها
احلمرية  وخا�صة  احل�صرية  الإ�صابات  ب�صبب  النمو  مو�صم  اثناء  املت�صاقطة  الثمار  جمع  يجب 

مو�صم  قبل  املت�صاقطة  الثمار  ،مع مالحظة جمع  الخــرى    املخلفات  مع  على حرقها  والعمل 

اجلني لكي ل تختلط مع الثمار املت�صاقطة من عملية اجلني .

�ملعاجلة
 جمع الثمار املت�صاقطة من النخيل ب�صكل دوري و مرة واحدة في ال�صهر على القل ومن جميع 

انحاء الب�صتان وا�صتعمالها كعلف للحيوانات او اتالفها وعدم تخزينها مطلقا

خام�سا: �جلني )�حل�ساد(
 هناك �صلبيات  واأخطاء م�صاحبة لعملية جمع املح�صول منها
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اجلهل بتحديد املوؤ�سرات العامة لن�سج الثمار
الكثري من املزارعني والعاملني في جمال خدمة النخيل ل يعرفون املوؤ�صرات العامة التي ميكن 

وما  اجلني  عملية  تبكري  او  تاأخر  عليه  يرتتب  وهذا  الثمار  ن�صج  موعد  حتديد  ا�صا�صها  على 

او  الت�صويق  لعمليات  و�صالحيتها  وجودتها  الثمار  نوعية  على  توؤثر  م�صاكل  من  ذلك  ي�صاحب 

العداد والتعبئة او الت�صنيع

�ملعاجلة
اتباع املوؤ�صرات التالية في حتديد موعد ن�صج الثمار:

1 -  عدد اليام من التلقيح حتى اجلني

وهذا يعتمد حتديده على ال�صنف والظروف البيئية للمنطقة املزروع.

2 -  لون الثمار

يتغري لون الثمار  من   الخ�صر اىل ال�صفر او الوردي ومن ثم الع�صلي او الكهرماين  فالأ�صمر 

او البني وح�صب ال�صناف كلما تقدمت الثمار باكتمال النمو والن�صج.

3 -  ال�صكريات

تبلغ ن�صبة ال�صكريات عند اكتمال النمو والن�صج 60 %  من الوزن الطري للثمار.

4 -  الوزن اجلاف

يزداد الوزن اجلاف للثمار خالل املرحلة الخرية من مراحل الن�صج وذلك لفقدان املاء منها 

حيث ترتاوح ن�صبة الرطوبة في الثمار 10 - 25 % .

  عدم حتديد �ملرحلة �ملنا�سبة جلمع �لثمار  . 
ان عدم حتديد املرحلة واملوعد املنا�صب جلني الثمار  يوؤدي اىل التاخري في عملية اجلني مما 

ي�صبب تلف املح�صول ، ي�صاعد على ذلك  عدم الهتمام  بنظافة املح�صول اإثناء عملية اجلمع 

كمايجب معرفة املرحلةالتي يف�صلها امل�صتهلك لثمار  بع�س الأ�صناف  والملام  بالأ�صرار التي 

قد يتعر�س لها املح�صول نتيجة التاأخري في احل�صاد و  ترك التمور بامل�صتودعات لفرتة طويلة 

قبل الفرز والتعبئة من اإ�صابات ح�صرية وفطرية وخمائر )حيث يقع في هذه اجلزئية كثري من 

املزارعني(.



491 الفصل الثالث عشر | ظواهر وممارسات خاطئة في زراعة وخدمة نخلة التمر

�ملعاجلة
التي  وال�صورة  اأو اجلداد لكل �صنف  للح�صاد �صواء اخلراف  املنا�صب  الوقت    يجب  حتديد 

يف�صلها امل�صتهلك لكل �صنف على حده على ان ل يتجاوز احل�صاد باأي حال من الحوال نهاية 

الهتمام  مع   ، كبري(  ب�صكل  اجلودة  وتنخف�س  احل�صرية  الإ�صابة  تزداد  اكتوبر)بعدها  �صهر 

بفرز وتعبئة التمور واإجراء التبخري اإذا لزم الأمر باأحد الغازات مثل غاز فو�صفيد الهيدروجني. 

وحفظ التمور في دجة احلرارة املنا�صبة من التربيد.

�خلزن �حلقلي  عدم تغطية �لتمور �ثناء  
التمور بعد جنيها اإما اأن تعباأ مبا�صرة وتنقل اإىل الأ�صواق، اأو تر�صل اإىل حمالت التعبئة احلديثة 

باأغطية  تغطى  اأكوام  �صكل  اأو تخزن حقليًا على   ، العبوات  اأو تخزن في  وت�صويقها،  لإعدادها 

متلفة، اأو تخزن داخل غرف اأو خيم اأو �صقائف،

والغر�س من هذه العملية حفظ التمور من الغبار والأمطار واحل�صرات، ومدة اخلزن هذه متتد 

ما بني 4 اأ�صابيع اإىل 3 �صهور. ففي العراق يتم اخلزن احلقلي بفر�س الأر�س بح�صر، ثم تو�صع 

التمور اللينة لأ�صناف ال�صاير واحلالوي واخل�صراوي على �صكل اأكوام م�صطحة قليلة الرتفاع 

)60 – 100�صم( ت�صمى )روط(،  ويغطى التمر باحل�صران عدم تغطية التمور يجعلها عر�صة 

لالإ�صابات احل�صرية املختلفة ووجد اأن عملية التغطية هذه تقلل من ن�صبة الإ�صابات باحل�صرات 

التي بلغت 30 %   في الثمار املغطاة مقارنة بالثمار املك�صوفة، اأما اإذا غطيت الثمار بقما�س 

�صميك فاإن ن�صبة الإ�صابة تكون 6 %  ، وعند ر�س مبيد املالثيون على غطاء احل�صر اأو القما�س 

فاإن الإ�صابة اأ�صبحت 5 %  و 1 %  على التوايل.

 وتخزن التمور في م�صر مبخازن م�صتديرة جدرانها من احل�صر اأو الطني ت�صمى )�صمعة(،

400 كغ، تر�صف اجلرار مع بع�صها  الواحدة  ليبيا تخزن في جرار فخارية كبرية �صعة   وفي 

ملنع  الزيتون  زيت  عليها  وي�صكب  التمر  عجينة  فيها  وتو�صع  بالطني  بينها  الفراغات  ومتــالأ 

اإ�صابتها باحل�صرات..

�ملعاجلة
تغطية التمور في احلقل باأغطية متلفة للتقليل من ال�صابات احل�صرية والغبار وحمايتها من 

المطار.
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  تعري�ش الثمار لأ�سعة ال�سم�ش املبا�سر
لأ�صعة  املختلفة  النقل   و�صائط  با�صتخدام  في  النقل  عملية  اأثناء  الثمار  تعري�س  عدم  يجب 

ال�صم�س املبا�صرة واحلرارة العالية.

�ملعاجلة 
 يجب اأن تنقل في و�صائط نقل تكون مغطاة اأو مربدة.

�ساد�سا: عمليات �خلدمة �لخرى
  Bagging - 1 - عدم تكميم �لعذوق

ان عدم اجراء عملية التكميم  يجعل الثمار  عر�س  لن  تاأكل الطيور جزء الثمرة النا�صج مما 

بع�س  ي�صجع  والتربة وكذلك  الغبار  ا�صرار  اإ�صافة اىل  الثمار وعدم �صالحيتها  تلف  ي�صبب  

احل�صرات وخا�صة الدبابري على مهاجمة الثمار  . 

 وميكن حتديد فوائد العملية مبا يلي :

 1( حماية الثمار من الإ�صابات احل�صرية واملر�صية.

 2( حفظ الثمار من الأ�صرار الف�صلجية التي ي�صببها ت�صاقط الأمطار.

 3( حماية الثمار من الطيور والكارو�صات والدبابري واجلرذان.

 4( تقليل ن�صبة ت�صاقط الثمار في مرحلة الرطب وحمايتها من الت�صاقط على الأر�س.

 5( ت�صهيل جمع الثمار النا�صجة عن طريق هز العذوق داخل الأكيا�س فت�صقط الثمار النا�صجة.

 6( حماية الثمار من الغبار والأتربة.

 7( ت�صهيل عملية جني العذوق. 

 8( ت�صاعد في توفير  الأيدي العاملة وخا�صة في جمع الثمار املت�صاقطة على الر�س.
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�ملعاجلة
 اجراء عملية التكميم للعذوق خا�صة لالأ�صناف اجليدة واملرغوبة جترى عملية التكميم بعد دور 

اخلالل )الب�صر(، واإذا كممت العذوق قبل ذلك زادت الإ�صابة ب�صرر الذنب الأ�صود والو�صم لأن 

الأغطية ت�صبب زيادة الرطوبة

  Thinning 2.  عدم �جر�ء عملية �خلف 

اإن جهل الكثري من املزارعني بعملية اخلف واأهميتها يجعلهم ل يقومون بها مما  يوؤدي عدم 

اإجراء اخلف اإىل احل�صول على ثمار �صغرية عدمية القيمة القت�صادية وجترى عملية اخلف 

بطريقتني هما:

 )Bunch Removal( �لعذوق   • �إز�لة 
تتم اإزالة عذوق كاملة من راأ�س النخلة، وهي عملية �صهلة و�صائعة ال�صتعمال، بحيث يرتك عدد 

من العذوق يتنا�صب مع قوة منو النخلة. وتتم اإزالة العذوق التي تظهر في اأول املو�صم،  وتلك 

التي تظهر في اآخر مو�صم الإثمار، كما تزال العذوق ال�صعيفة وامل�صابة، ويراعى تاأخري اإجراء 

هذه العملية للتاأكد من ح�صول ن�صبة عقد جيدة، وكذلك معرفة حجم ت�صاقط الثمار والإ�صابة 

بح�صرة احلمرية. 
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)Bunch Thinning( �لعذوق   • خف 

ويق�صد بها اإزالة عدد من الأزهار او الثمار اأو ال�صماريخ، اأو تق�صري عدد من �صماريخ العذوق. 

ففي اأ�صناف النخيل ذات ال�صماريخ الطويلة، يف�صل تق�صري ال�صماريخ بقطع اجلزء الطرفي 

منها بن�صبة 25 – 30 % من الطول، اأو اإزالة �صــــــماريخ كـــــاملة من و�صــــط العذق وبن�صبة 25 

– 30 % من عدد �صماريخ العذق . اأما في الأ�صناف ذات ال�صماريخ الق�صرية، فيتم تق�صري 
10 – 15 %   من طول ال�صمراخ.

اأو الثمار  اإزالة عدد من الأزهار  اأما الأ�صناف ذات الثمار املتزاحمة على ال�صماريخ، فيف�صل 

على ال�صمراخ دون تق�صري لغر�س احل�صول على ثمار متجان�صة احلجم، وهذه العملية حتتاج 

اإىل جهد ووقت وكلفة عالية. ويف�صل اإجراء عملية اخلف هذه في وقت مبكر اأثناء عملية التلقيح 

فيما يخ�س تق�صري ال�صماريخ، اأو اإزالة ال�صماريخ، اأو اإجراوؤها بعد اكتمال عملية العقد للتاأكد 

من ح�صول ن�صبة عقد عالية.
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�ملعاجلة
ال�صعف  وعدد  النخلة  راأ�س  املوجودة عند  العذوق  توازن بني عدد  لعمل  اإجــراء اخلف  يجب    

الأخ�صر حيث ل تتعدى هذه الن�صبة بني العذوق وال�صعف الأخ�صر من 8:1 اأو 10:1 على اأق�صى 

ازالة  ويف�صل  منخف�صة  فيها  العقد  ن�صبة  والتي  واملك�صورة  امل�صابة  العذوق  ازالة  وتتم  تقدير 

العذوق التي تظهر اول املو�صم )املبكرة( والعذوق التي تظهر اخر املو�صم )املتاأخرة(. واإجراء 

اخلف بتق�صري ال�صماريخ او اإزالة عدد من ال�صماريخ من و�صط العذق، وفي �صنف املجهول يتم 

خف الثمارواحدة واحدة من على ال�صمراخ الواحد اإ�صافة ملا ذكر.

 3. مل�ض ثمار �لعذق في �ساعات �لظهرية وخا�سة لغر�ض قطف �لثمار �لنا�سجة.   

اأن مل�س الثمار لأي �صبب وحتريكها في هذا الوقت يوؤدي اإىل حتطم الطبقة ال�صمعية الرقيقة 

التي تغطي �صطح الثمرة مما يوؤدي اإىل زيادة فقدان املاء منها وهذا يحدث عن طريق الثغور، 
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حيث لوحظ اأن حجم فتحة الثغر يتنا�صب طرديًا مع �صدة ال�صوء، حيث يزداد حجم الفتحة 

في منت�صف النهار، مما ي�صبب زيادة فقدان املاء. ومتتاز اأن�صجة الثمرة اخلارجية في مرحلة 

اخلالل بح�صا�صيتها ال�صديدة للخدو�س واجلروح والتمزق ب�صبب انتفاخ الثمرة وبلوغها مرحلة 

بع�س  ثمار  على  )اخلــدر(  عليها  يطلق  والتي  الثمار  ذبول  ظاهرة  ولوحظت  احلجم،  اكتمال 

الأ�صناف التي جتنى في مرحلة الرطب، خا�صة اإذا متت هذه العملية عند ارتفاع درجة احلرارة.

�ملعاجلة
عدم القيام بجني )لقط(الثمار النا�صجة وعدم مل�س العذوق وحتريكها خالل فرتة الظهرية .

�سابعا: �لوقاية و�ملكافحة.
 1 -  عدم �ملعرفة مب�سادر �ل�سابات �حل�سرية 

ان عدم املعرفة  بالأماكن وامل�صادر التي ت�صهل من ال�صابات احل�صرية في التمور ي�صاعد على 

زيادة ن�صبة ال�صابة ولنت�صارها في املزرعة ومنها:

ترك ثمار التمر النا�صجة على ال�صجار لفرتة طويلة وعدم جنيها انتظارا  لكتمال ن�صج كافة 

ثمار العذق الواحد.

ترك التمور املت�صاقطة على الر�س وعدم جمعها حيث وجد ان معدل ال�صابات احل�صرية بهذه   

التمور بلغ 4.12 % .

خلط التمور  التي مت جنيها من ال�صجار مع التمور املت�صاقطة على الر�س.

خزن التمور بالطريقة التقليدية داخل املزرعة لفرتة طويلة.

2 -  �ملكافحة �لت�سريعية   
ت�صمنت  و  حمورابي  �صريعة  هي  الإن�صان،  �صنها  التي  القوانني  اأول  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ل 

 ،64  ،60  ،59( املــواد  وهــي  بها،  والعناية  عليها  واملحافظة  التمر  نخلة  حلماية  مــواد  عــدة 

والت�صريعات  والقرارات  وال�صوابط  القوانني  جمموعة  الت�صريعية،  باملكافحة  واملق�صود   .)65

واحلد  الدولة،  اإىل  الغريبة  والأمرا�س  احل�صرات  دخول  ومنع  ملكافحة  الدولة  ت�صدرها  التي 

احلجر  قوانني  مقدمتها  في  وياأتي  النباتية.  الرثوة  حلماية  لأخرى  منطقة  من  انت�صارها  من 

ف�صائل  ومنها  النباتية،  املــادة  فح�س  خالل  من   
ٍ
�صارم ب�صكٍل  تطبيقها  يجب  التي  الزراعي، 

النخيل في املوانىء واملطارات واحلدود الربية، ومنع دخول الف�صائل امل�صابة
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�ملعاجلة
اإىل  الف�صائل من منطقة  نقل  ومنع  امل�صابة،  املناطق  داخليًا، وحجر  الزراعي  تطبيق احلجر 

نقل  عدم  على  وحثهم  املزارعني  واإر�صاد  توعية  على  العمل  يجب  كما  الدولة.  داخــل  اأخــرى 

الف�صائل اإىل منطقتهم اإل بعد التاأكد من وجود �صهادة من�صاأ و�صهادة �صحية موثقة. و�صرورة 

و�صع اأقرا�س مثبتة على الف�صائل متومة بختم احلجر الزراعي، وغمر جذع الف�صائل باأحد 

املبيدات املو�صى بها، وتعفير القمة النامية باأحد املبيدات الآمنة. ان نقل الف�صائل من منطقة 

املناطق  من  احلمراء  النخيل  �صو�صة  انت�صار  في  الرئي�صي  ال�صبب  كان  رقابة  دون  اخرى  اىل 

امل�صابة اىل املناطق ال�صليمة.

3 -  �لتعامل مع �ملبيد�ت 
املبيد  علبة  على  املوجودة  التعليمات  وقــراءة  على  الطــالع  ،يجب  املبيدات  مع  التعامل  عند 

ومعرفة الرتكيز ،ون�صبة التخفيف ومعدل الر�س مع مراعاة لب�س املالب�س الواقية اثناء عملية 

الر�س  وعدم الر�س اثناء هبوب الرياح. كما يجب خزن املبيدات في اماكن جيدة التهوية وبعيدة 

عن ا�صعة ال�صم�س واحلرارة العالية.

4  -  ال�ستخدام املفرط للمبيدات
جهل املزارع بالإ�صابات املر�صية واحل�صرية وعدم معرفته ب�صلوكية احل�صرات واماكن تواجدها 

وطريقة احداثها لل�صرر وا لطور ال�صار لذا ما ان ي�صاهد  اية ا�صابة يقوم با�صتخدام املبيدات 
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ور�س كامل املزرعة دون معرفة التوقيت املنا�صب للر�س واملبيد المثل للمكافحة    وهول يعي 

املخاطر اجلمة التي ي�صببها ا�صتخدام املبيدات على ال�صحة العامة والبيئة ا�صافة اىل الكلفة 

القت�صادية. 

  
�ملعاجلة

اجــراءات  واتباع  املخت�صني  قبل  من  املنا�صبة  التو�صيات  ووفق  للمبيدات  المن  ال�صتخدام 

ال�صالمة عند التعامل معها.
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التجارب . 31 وحتليل  ت�صميم   .)1--1( اهلل  خلف  العزيز،  وعبد  حممود  خا�صع  الراوي، 

الزراعية مطبعة جامعة املو�صل )---( �صفحة.

الربيعي، ريا�س جعفر جميد )-211(. اآلة حقن هيدروليكية م�صنعة حمليًا حلقن جذوع . 31
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اأ�صجار النخيل باملبيدات. ر�صالة ماج�صتري – كلية الزراعة – جامعة بغداد )3-( �صفحة.

اأ�صناف نخيل . 32 الربيعي، جمال وعلي ح�صني البهاديل، )---1(. عالقة ذبول ثمار بع�س 

التمر بعدد الثغور والطبقة ال�صمعية في الثمار. جملة البحوث الزراعية. املجلد-. العدد2.

الرجبو، �صعد عبد اجلبار، وعبد احل�صني غامن �صخي )1--1(. املعدات والآلت الزراعية. . 33

دار احلكمة للطباعة والن�صر )-31( �صفحة.

ال�صباعي، فا�صل، )3--1(. النخيل في الرتاث العربي – م�صروع درا�صة مقارنة ملخ�صات . -3

. 1--3/1/ 21  - ندوة النخيل الثالثة. اململكة العربية ال�صعودية  -1 

ال�صعيدي، حممد، حممد عالوي والتهامي حمداوي، )3--1(. درا�صة تاأثري مو�صم الغر�س . -3

اإنبات ف�صــــائل النخيل. ملخ�صــــــات ندوة النخيل الثالثة. اململكة العربية ال�صعودية   على 

.1--3/1/ 21  -  1-

ال�صكرجي، مكي جميد. ملقحة نخيل )ب�صره1(. براءة اخرتاع رقم -3-1 في -3/1/---1.. -3

ال�صويغ، �صعيد، والوهيبي، حممد حمد، وحممد عمر با�صالح. )1--1(. حماكاة الإجهاد . -3

العلمية،  للبحــــــوث  العـــــربي  اخلليج  جملة  البلح.  نخــــــيل  بادرات  في  واملائي  امللحي 

العدد-: ---2-.

عبد . -3 و�صالح  من�صور،  واإبراهيم،  ح�صن،  �صعيد  والبغام،  بندر،  حممد  عامر  العاين، 

الزجاجي  البيت  في  التمور  لتجفيف  ال�صم�صية  الطاقة  ا�صتخدام   .)211-( اكروت،  اهلل 

الأول.  املجلد  املباركة.  ال�صجرة  جملة  الآيل.  بالفرن  التجفيف  مع  مقارنة  والبال�صتيكي 

العدد 2: -- – --.

العاين، عامر حممد بندر، وح�صني، �صالح عبداملنعم، وعلوان، �صلطان، عبداهلل، والبغام، . -3

البيئي.  التلوث  من  احلد  في  النخيل  ا�صجار  دور  دروي�س)2111(.  وا�صامة  �صعيدح�صن، 

جملة ال�صجرة املباركة. املجلد الثاين. العدد 1: -- – 1-.

-1 . .)1---( اجلبوري،  �صالح  وحيدر  قدو،  قدوري  واإبراهيم،  فليح،  اهلل  عبد  العزاوي، 

احل�صرات القت�صادية، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة املو�صل.

العكيدي، ح�صن خالد، )2111(. نخلة التمر علم وتقنية الزراعة والت�صنيع. دار زهران . 1-

للن�صر والتوزيع )21-( �صفحة.

للن�صر . 2- اآمنة  التمر.  ودورة  ال�صجر  �صيدة  التمر  نخلة   .)211-( خالد،  ح�صن  العكيدي، 

والتوزيع عمان )--3( �صفحة.

املانع، فهد عبد العزيز، واحلمادي، م�صطفى عاطف، وبا�صه، اأحمد حممد وعبد ال�صالم . 3-



503 المراجع

البلح.  نخيل  ورواكيب  ف�صائل  تكوين اجلذور على  زيادة  الرحمن، )---1(.  عثمان عبد 

ن�صرة بحثية رقم 1-. جامعة امللك �صعود / كلية الزراعة / مركز البحوث الزراعية.

املانع، فهد عبد العزيز وعبد الغفار احلاج �صعيد، )3--1(. تاأثري بع�س العمليات الزراعية . --

الوقائية على جناح زراعة ف�صائل نخيل البلح: ملخ�صات ندوة النخيل الثالثة: 2- . اململكة 

.1--3/1/ 21  - العربية ال�صعودية -1 

وتقدير . -- عيانة،)2111(.ت�صنيف  ابو  عبدالرحيم  ورمزي  عبدالكرمي،  بن  �صعود  الفدا، 

املنتجات الثانوية لنخلة التمر ومدى اهميتها. جملة ال�صجرة املباركة. املجلد الثاين. العدد 

----- :1

املركز العربي لدرا�صات املناطق اجلافة والأرا�صي القاحلة - �صبكة بحوث وتطوير النخيل، . --

)2111(. الأيام احلقلية حول تقنيات الإنتاج في نخيل التمر ، م�صر 2 - - / -/ 2111.

الن�صف، يو�صف بن حممد، )---1( نخلتك. الكويت )-31( �صفحة.. --

تاأثري . -- و�صيده عمر احلوير�س. )---1(  والوهيبي، حممد حمد،  فوزية �صالح،  اليو�صف، 

الرفيعة الهجني. جملة علوم  النخيل والذرة  ال�صكل الظاهري ومنو بادرات  البورون على 

احلياة ال�صعودية. العدد3: -----.

اإنتاج . -- لتح�صني  بها  املو�صى  التقنية  . احلزم  الزراعية، )---1(  للتنمية  العربية  املنظمة 

النخيل في الوطن العربي .

املنظمة العربية للتنمية الزراعية، )---1(. التقانات احلديثة في جمال اإنتاج نخلة التمر. . 1-

ورقة مقدمة اإىل الندوة العلمية لدرا�صـــــات اأو�صاع النخيل واإنتاج التمور. اليمن، �صيوؤن. 

.1--- /-/ 2-  -  2-

الع�صوية . 1- الأ�صمدة  اأنواع  لبع�س  عام  منظور   .)211-( �صالح،  ال�صتار  عبد  امل�صهداين، 

وا�صتخداماتها. جملة املر�صد. العدد --: -3 – 1-.

املعهد العربي لإمناء املدن )2--1(. الت�صجري وجتميل املدن: 3- – 112.. 2-

الوا�صل ،عبدالرحمن بن �صالح بن عبدالرحمن )-211(درا�صة م�صحية للتباينات الوراثية . 3-

في نخيل التمر الن�صيجي. درا�صة من�صورة عرب النرتنت.

�صعود.  )311( . -- امللك  التمر. جامعة  نخلة  احيائية  بن حمد. )-211(.  الوهيبي، حممد 

�صفحة.

بدوي، حممد علي، )-211(. ا�صتخدام فطر امليكروهيزا في الت�صميد البيولوجي. جملة . --

املر�صد. العدد -3: 2- – --.
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بدوي، حممد علي، )-211(. تاأثري م�صادر الأ�صمدة الع�صوية على اإنتاج التمور الع�صوية . --

و�صفات الثمرة. جملة ال�صجرة املباركة املجلد الأول. العدد 1: -1 – -1.

اإبراهيم، واملختون، فايق بدوي، وحممد حممد �صعد، )---1(. تاأثري بع�س . -- بكر، ال�صيد 

طرق التلقيح املختلفة على املح�صول وخ�صائ�س الثمار في �صنف البلح، الزغلول وال�صماين 

: 1- – --. اإ�صـــــدارات الندوة العلمية لبحــــــوث النخــــــيل. اململكة املغـــربية / مراك�س  

.1--- /2/ 1-  -  1-

بنيامني، منرود داوود، و�صبانه، ح�صن رحمن، والعاين، بدري عويد، و�صالح، حم�صن بدر، . --

اأبو خ�صيم في متور احلالوي مبنظمات النمو. املوؤمتر الدويل  )---1(. معاجلة ظاهرة 

للتمور والنخيل. بغداد 11/31 - -/12/---1 .

ال�صرر . -- بني  العالقة   .)1--1( اإبراهيم،  عودة  البا�صط  وعبد  مهدي،  عبا�س  جا�صم، 

�صنف  في  واملغني�صيوم  والكال�صيوم  الرطوبة  من  الثمار  وحمتوى  خ�صيم«  »اأبو  الف�صلجي 

احلالوي. جملة الب�صرة للعلوم الزراعية املجلد )-( العدد 1، 2: 3- – --.

جا�صم، عبا�س مهدي، وعبد البا�صط عودة اإبراهيم، )2111(. تاأثري الثيفون على ن�صج . 1-

النخيل  �صنف  متور  في  خ�صيم  اأبو  الف�صلجي  بال�صرر  الإ�صابة  ون�صبة  الثمار  و�صفات 

احلالوي. جملة الب�صرة لأبحاث نخلة التمر. املجلد1. العدد2: 1 – -.

احلقلي. . 1- الري  نظم  هند�صة   .)1--2( يا�صني  اإ�صماعيل  وحقي  يو�صف،  اأحمد  جا�صم، 

مطبعة جامعة املو�صل.

جعفر، كمال الدين يو�صف، )2111( املقننات املائية لنخيل التمر بالعني. جملة ال�صجرة . 2-

املباركة. املجلد2.العدد 3: 1--3-.

في . 3- التو�صع  وم�صكلة  الف�صائل   .)1--2( احليدري،  �صالح  وحيدر  حممد،  حامد  ح�صني، 

زراعة النخيل. اإ�صدارات ندوة النخيل الأوىل – اململكة العربية ال�صعودية: --- – ---.

ح�صني، فتحي، )---1( . درا�صات على الحتياجات املائية للنخيل حتت الظروف املختلفة، . --

اإ�صدارات ندوة النخيل الثانية ، اجلزء الأول : --2 – --2، اململكة العربية ال�صعودية 3 

– - /اآذار.
را�صد . -- �صامل  بن  ،وعلي  مكي  النبي  عبد  بن  وحممود  حممود،  حممد  احمد  حمودة، 

العربي،)---1(. علم ب�صاتني الفاكهة ،اجلزء الثاين- نخلة التمر، املجلد الثاين- اأ�صناف 

التمور في �صلطنة عمان .م�صقط ،�صلطنة عمان.)2--(�صفحة

)تطبيقات . -- وتطبيقاتها  للتمور  الهند�صية  اخلوا�س   .)211-( اإبراهيم،  علي  حوباين، 
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هند�صية في ت�صنيع التمور( جامعة امللك �صعود )211( �صفحة.

نخيل . -- ثمار  ن�صج  في منو  النباتية  الهرمونات  دور  نا�صر، )2112(.  عبد احل�صني  خلف، 

التمر البذرية والبكرية �صنف الربحي.   ر�صالة دكتوراه – كلية الزراعة – جامعة الب�صرة 

/ العراق )-12 (�صفحة.

خليفة، طاهر، وجوافة، حممد زيني ، وحممد اإبراهيم ال�صامل، )3--1(. النخيل والتمور . --

في اململكة العربية ال�صعودية – وزارة الزراعة واملياه.

املنظمة . --  – النخيل  وزراعة  اأ�صل  عن  تاريخية  خلفية   .)1---( رحمن،  ح�صن  �صبانه، 

الإمارات  دولة  العربي  الوطن  في  النخيل  ورعاية  اإكثار  ندوة  الزراعية،  للتنمية  العربية 

العربية املتحدة– العني --11 / اأيلول.

�صبانة، ح�صن رحمن، ورا�صد حممد خلفان ال�صريقي، )2111(. النخيل واإنتاج التمور في . 1-

الإمارات العربية املتحدة – وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية – دبي.

�صل�س، جمعة �صند وحمزة ح�صن حمود، )---1(. ت�صاقط الأزهار والثمار في نخلة التمر . 1-

�صنفي الزهدي واخل�صتاوي. جملة البحوث الزراعية واملوارد املائية. املجلد- . العدد1.

�صبانة، ح�صن رحمن، وخلفان، را�صد حممد، وال�صفدي، وليد، و�صالح عبد اهلل اكروت، . 2-

)---1(. الآفـــــــاق التطبيقية للتلقيح الآيل للنخــــــيل في دولة الإمارات العربية املتحدة: 

اإ�صــــــدارات الندوة العلمية لبحــــــــوث النخيل . اململكة املغـــــــربية / مراك�س   .-- –  --

.1---/2/ 1- – 1-

�صالح، ر�صا ابراهيم.)2111(.ت�صنيع وا�صتخدام الياف وملفات النخيل مع راتنجات . 3-

الثاين  املجلد  املباركة.  ال�صجــــرة  جملة  املركبات.  متعــــــددة  مواد  لإنتاج  بال�صـــــتيكية 

.--  - العدد1 : 2- 

الب�صرة )---( . -- ، مطبعة جامعة  واآفاتها  والتمور  النخيل  عبد احل�صني، علي، )---1(. 

�صفحة.

وت�صاقط . -- التوافق  في  اللقاح  حبوب  م�صدر  تاأثري   .)1---( اإبراهيم  نبيل  الوهاب،  عبد 

الثمار في بع�س اأ�صناف نخلة التمر ر�صالة دكتوراه. جامعة بغداد. )2-( �صفحة.

التمور . -- ت�صنيع  في  البثق  عملية  تطبيقات   )211-( معلوي.  حممد  بن  احل�صني  ع�صريي، 

تطبيقات هند�صية في ت�صنيع التمور. جامعة امللك �صعود: 1-3 – 1-1.

غالب، ح�صام ح�صن علي، )---1( تلقيح النخيل ميكانيكيًا. مطبعة جامعة الب�صرة )-2( �صفحة.. --

غالب، ح�صام ح�صن علي، ومولود، ع�صام عبد اهلل، وجالب، حم�صن عبا�س، و�صمية عبد . --
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العقد واحلا�صل ل�صنفي  ن�صبة  املختلفة على  امللقحات  ا�صتعمال  تاأثري  ال�صالم )---1(. 

النخيل ال�صاير واحلالوي في منطقة الب�صرة. جملة نخلة التمر. املجلد-، العدد 2: --1 

.1-3 –
العربية . -- المارات  دولة  في  التمر  نخيل  غالب،)-211(.اطل�س  علي  ح�صن  ح�صام  غالب، 

ال�صاد�س  /املجلد  الثاين  واجلزء  �صفحة   )-3-( الول  الول/املجلد  ،اجلزء  املتحدة 

)1211( �صفحة. مركز زايد للرتاث والتاريخ.

العربية . 1- الإمارات  دولة  والتطبيق.  البحث  بني  التمر  حممد،)-211(.نخلة  كرمي  فرج، 

املتحدة-ابوظبي. )--1( �صفحة.

جامعة . 1-  / املتحدة  العربية  الإمارات  في  التمر  نخيل   .)211-( الغني،  عبد  وليد  كعكة، 

الإمارات العربية املتحدة ، الطبعة الثانية.)-22( �صفحة.

ليفن�صون )---1(. اأ�ص�س امليكانيكا التطبيقية – دار مري للطباعة والن�صر – مو�صكو.. 2-

حممد، عبد العظيم كاظم، )---1(. علم ف�صلجه النبات. اجلزء الثاين. مطبعة جامعة . 3-

املو�صل )-2-( �صفحة.

حممد، نوال عبد اهلل، )---1(. بع�س التغريات الكيميائية والفيزيائية والن�صيجية ون�صاط . --

 – بع�س الأنزميات ودرا�صة ظاهرة )اأبو خ�صيم( في متور احلالوي. اأطروحة ماج�صتري 

جامعة بغداد، )--( �صفحة.

حلقن . -- �صامل  جهاز  اجلبوري.  جدوع  واإبراهيم  يا�صني  �صعد  وطه،  جعفر،  ريا�س  جميد، 

جذوع اأ�صجار النخيل باملبيدات. براءة اخرتاع رقم --32 في -/-/-211.

-- . )-21( الب�صرة   جامعة  مطبعة  واإنتاجه.  النخيل  زراعة   .)1--1( الأمري،  عبد  مطر، 

�صفحة.

جملة . -- اخل�صبية.  الألواح  ت�صنيع  في  النخيل  ملفات  ا�صتثمار   .)211-( فوؤاد،  من�صور، 

املر�صد العدد -2. 

يا�صني، ب�صام طه، )2111(. اأ�صا�صيات ف�صيولوجيا النبات – جامعة قطر – مطبعة دار . --

ال�صرق )-3-( �صفحة.
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