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يخل���ط كثري من املزارع���ني بني اثر االمرا����ض التي ت�صيب 
النخي���ل و اال�ص���رار الف�ص���يولوجية. وم���ن االهمي���ة مب���كان 
عن���د ظه���ور العر����ض ان يتم التعرف على امل�ص���بب لي�ص���هل 
التعامل معه. وي�ص���تعر�ض هذا الكتاب العديد من اال�ص���رار 
الف�ص���يولوجية للنخلة ومييزها بطريقة �ص���هلة عن امل�صببات 
املر�ص���ية التي ي�ص���ارع كثري م���ن املزارع���ني اىل اللجوء اىل 
املركب���ات الكيميائي���ة للتخل����ض منها، بينما ق���د تكون هذه 
اال�ص���رار ناجت  من عوام���ل بيئية اأو اإجهادات تعر�ص���ت لها 

النخلة اأو التمور.

ن�ص���األ اهلل ان ينف���ع به���ذا الكت���اب جميع مزارع���ي النخيل 
والتمور يف اململكة العربية ال�صعودية وغريها.

تقدمي

الرئي�س التنفيذي للمركز
اأ.د عبد الرحمن بن عبدالعزيز اجلنوبي
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 الأ�سرار الف�سيولوجية

Phsiological Disorders  

اخلا�صة  واالإ�صدارات  والدرا�صات  الكتب  من  العديد  يف 
جماالت  يف  خا�صة  والباحثني  الكتاب  ي�صري  التمر  بنخلة 
التي  والظواهر  احلاالت   بع�ض  اإىل  واحل�صرات  االإمرا�ض 
الف�صيولوجية  االإمرا�ض  بت�صمية  التمر  نخلة  يف  حتدث 
اأو  عاهات  اأو  اأ�صرارا  بل  اأمرا�صا  لي�صت  هي  واحلقيقة 
ظواهر الن م�صبباتها لي�صت فطريات اأو بكرتيا  اوفريو�صات 
او ح�صرات بل يكون امل�صبب لها عوامل بيئية او ت�صريحية او 
ف�صيولوجية  او غذائية  او اجهادات  تتعر�ض لها  اال�صجار 
 Abioticحية غري  وم�صببات  عوامل  جميعها  وهذه  والثمار 
factors فال ميكن ت�صميتها امرا�ض بل  ت�صميتها ظواهر او 

اأ�صراروتوؤدي اىل اال�صرار بالنمو اخل�صري او الثمري . 

النخيل   ثمار  ت�صيب  التي  اال�صرار  بع�ض  �صن�صتعر�ض    
غري  جتعها  عيوبا  لها  وت�صبب  املختلفة  تطورها  مراحل  يف 
مع  اخلزنية  وقابليتها  الت�صويقية  قيمتها  من  وتقلل  مقبولة 
ال�صرر  لهذا  وامل�صببات  واالنت�صار  االعرا�ض  اىل   اال�صارة 

وو�صائل وطرق املقاومة او املعاجلة ح�صب توفرها  ومنها  :
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 Black nose )1- الذنب الأ�سود )الأنف الأ�سود
• اعرا�ض ال�سابة	

يف  االإ�صابة  وتظهر  الثمرة  طرف  اأو  ذنب  ا�صوداد 
نهاية املرحلة اخل�صراء)الكمري/اخلالل(، وبداية املرحلة 
غري  ف�صيولوجية  ظاهرة  وهي  )اخلالل/الب�صر(  امللونة 
وتراكم  اجلو،  يف  الن�صبية  الرطوبة  ارتفاع  �صببها  مر�صية 
اأن زيادة مياه  الندى يف ال�صباح الباكر على الثمار، حيث 
الري يف ال�صيف ت�صبب ت�صقق ب�صرة الثمرة، وب�صكل خا�ض 
يف املنطقة القريبة من القمع ب�صقوق عر�صية يعقبها جفاف، 

وموت الطبقة حتت الب�صرة املت�صققة، وا�صوداد لونها.

• النت�سار	
وتون�ض،  واجلزائر،  واملغرب،  وم�صر،  العراق، 

وموريتانيا، ،وليبيا، والواليات املتحدة االأمريكية.
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• الأهمية القت�سادية	

نوعيتها  ويخف�ض  مظهرها  في�صوه  الثمار  ي�صيب 
ويقلل من قيمتها الت�صويقية

ي�صل الفقد ال�صنوي يف احلا�صل ما بني 5 – 50 %، 
يف   %  7 ال�صاير  �صنف  يف  ال�صرر  بهذا  االإ�صابة  ن�صبة  تبلغ 
منطقة الب�صرة يف العراق، وتزداد مع ارتفاع مياه االأنهار 
 %  5 االإ�صابة  تبلغ  كاليفورنيا  ويف   ،%  85 اإىل  الري  وزيادة 
الرطوبة،  ارتفاع  مع   %  50 اإىل  ترتفع  نور  دقلة  �صنف  يف 
ال�صرر هو �صنف  لهذا  االأ�صناف امل�صرية ح�صا�صية  واأكرث 

احلياين.
• امل�سببات	

ارتفاع ن�صبة الرطوبة اجلوية حول الثمار، ووجود   -
ندى ال�صباح.

زيادة مياه الري و�صقوط االأمطار.  -
اخلف ال�صديد للثمار.  -

• املقاومة واملعاجلات	

تنظيم عملية ري   ب�صاتني  النخيل ، وخا�صة يف   )1
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ا�صهر ال�صيف  مع مراعاة مراحل تطو الثمرة.

اأو  للعذوق  ال�صديد  اخلف  عملية  اإجراء  عدم   )2
اخلف  وعمليات  ممار�صات  وتطبيق  ال�صماريخ 
داخل العذوق ح�صب الن�صب املو�صي بها واملالئمة 

لل�صنف واملنطقة.

تهوية الثمار بو�صع حلقة حديدية داخل العذق.  )3

مكافحة  خالل  من  الب�صتان  يف  الرطوبة  تقليل   )4
االأدغال، وعدم زراعة اخل�صراوات  واملحا�صيل 

ال�صيفية بني اأ�صجار النخيل.
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 )Internal browning( 2-ال�سمرار الداخلي
• اأعرا�ض الإ�سابة	

ال�صغرية،  الثمار  على  االإ�صابة  اأعرا�ض  تظهر 
مراحل  يف  الثمار  ي�صيب  فهو  )النا�صجة(،  والكبرية 
الثمار غري  )الكمري، واخلالل، والرطب، والتمر(، وحتى 
بقع  �صكل  على  االأعرا�ض  وتكون  )ال�صي�ض(،  املخ�صبة 
وتندمج  البقع  هذه  تتجمع  الثمار  تنمو  وعندما  �صمراء، 
امل�صابة  املنطقة  وتكون  بقعة كبرية،  �صكل  بع�صها على  مع 
اخلاليا  جدران  تكون  كما  غامق،  ولونها  قلياًل،  منخف�صة 

امل�صابة �صميكة، وجالتينية القوام.
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• النت�سار	
الواليات املتحدة االأمريكية.

• الأهمية القت�سادية	

ي�صيب هذا ال�صرر 60 – 90 % من الثمار يف معظم 
توؤثر  ال  االإ�صابة  ولكن  كاليفورنيا،  يف  النخيل  اأ�صناف 
احل�صا�صة  واالأ�صناف  مظهرها،  على  بل  الثمار  طعم  على 
لالإ�صابة بهذا ال�صرر هي املجهول، ودقلة نور، واحلالوي ، 
والربحي، والديري، حيث ترتاوح ن�صبة االإ�صابة ما بني   45 
– 90 %، اأما االأ�صناف متو�صطة احل�صا�صية فهي الزهدي، 
 ،%  25 اإىل  فيها  االإ�صابة  ن�صبة  ت�صل  حيث  واخل�صراوي، 
ن�صبة  وتبلغ  ومناخر،   ، الثوري  فهي  املقاومة  االأ�صناف  اأما 

االإ�صابة فيها 3 %.

• امل�سببات	
غري معروفة.

• املقاومة واملعاجلات	
بهذا  االإ�صابة  ملنع  طرائق  اأو  معامالت  اأية  توجد  ال 

ال�صرر.
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Checking )3- الت�سطيب )الو�سم
• اأعرا�ض الإ�سابة	

عملية  توقف  ت�صبب  الثمار  حول  العالية  الرطوبة 
الثمار مما  اإىل  التبخر، ويرافق ذلك ا�صتمرار دخول املاء 
فيحدث  الق�صرة،  حتت  اخلاليا  وانتفاخ  ت�صخم  اإىل  يوؤدي 
�صمراء  رفيعة  اأفقية  اأو  طولية  خطوط  �صكل  على  ت�صقق 
اللون، ويكون عمق ال�صق 16 خلية، ومتوت اخلاليا املحيطة 
بال�صق، وتوؤدي ال�صقوق اإىل ت�صلب الق�صرة، وجفاف الطبقة 

اللحمية، وانخفا�ض نوعية الثمار .
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• النت�سار	
العراق، وم�صر، واململكة العربية ال�صعودية،  و�صلطنة  

عمان ،والواليات املتحدة االأمريكية.

• الأهمية القت�سادية 	
الكبكاب،  وهي   احل�صا�صة  االأ�صناف  ثمار  ي�صيب 
واحلالوي،  واملكتوم،  واحلياين،  نور،  ودقلة  واخلال�ض، 
والت�صدير،  الب�صري،  لال�صتهالك  �صاحلة  غري  وتكون 

ويعترب �صنف اخلنيزي من االأ�صناف املقاومة.

• امل�سببات	
مرحلة  من  الثمار  حتول  اأثناء  العالية  الرطوبة   -

الكمري اإىل مرحلة اخلالل.
تزاحم ال�صعف والظل الكثيف على الثمار.  -

• املقاومة واملعاجلات	
زراعة االأ�صناف احل�صا�صة على اأبعاد منا�صبة.  )1

القدمي،  ال�صعف  باإزالة  التقليم  عملية  اإجراء   )2
تدلية  عملية  مع  العذوق  حول  الزائد  وال�صعف 

العذوق يف �صهر حزيران/ يونيو.
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اأو  اخلف،  باإجراء  للعذوق  تهوية  عملية  اإجراء   )3
و�صع حلقات و�صط العذق.

اأ�صجار  حتت  ال�صيفية  املحا�صيل  زراعة  عدم   )4
النخيل.

تنظيم عملية الري بتقليل عدد الريات يف �صهور   )5
ال�صيف.

Shrivel )4- ذبول الثمار )احل�سف
يحدث ذبول الثمار طبيعيًا خالل النهار ب�صبب فقدان 
حالتها  ت�صتعيد  الثمار  هذه  ولكن  الثمرة،  �صطح  من  املاء 
وذلك  الليل،  �صاعات  يف  الرطوبي  وحمتواها  الطبيعية 
عملية  وانخفا�ض  الثمرة  حول  الن�صبية  الرطوبة  الرتفاع 
التبخر. ويالحظ ذبول الثمار عادة يف مرحلة اخلالل قبل 

ذروة احتوائها على املواد ال�صلبة الذائبة الكلية  

• اأعرا�ض الإ�سابة	
)الب�صر(،  اخلالل  امللونة  املرحلة  يف  الذبول  يظهر 
)اكتمال  لها  حجم  اأق�صى  اإىل  الثمرة  ت�صل  اأن  وقبل 
ال�صكريات. حيث يظهر على  النمو(، وذروة احتوائها على 
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�صطح الثمار جتعد وانكما�ض، ثم جتف، وتتحول اإىل ح�صف 
ال ي�صلح اإال كعلف حيواين.

• النت�سار	
ال�صيف  خالل  اجلو  فيها  يت�صم  التي  االأقطار  كافة 
على  وي�صاعد  احلرارة  درجة  وارتفاع  ال�صديد،  باجلفاف 
واململكة  وال�صودان،  اإفريقيا،  )�صمال  الري  مياه  قلة  ذلك 

العربية ال�صعودية، ودول اخلليج العربي(.

• الأهمية القت�سادية	
املح�صول  يف  كبرية  اقت�صادية  خ�صارة  ي�صبب 
لالأ�صناف احل�صا�صة ) الربحي يف العراق، وغرا والرزيز يف 

اململكة العربية ال�صعودية(.
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• امل�سببات 	
غزارة احلمل.  .1

عدم كفاية مياه الري.  .2

كارتفاع  االعتيادية  غري  املناخية  الظروف   .3
درجات احلرارة و�صدة اجلفاف.

اإ�صابة العذوق الثمرية باأ�صرار ميكانيكية.  .4

اخلالل  مرحلة  يف  اخلارجية  الثمرة  اأن�صجة  ومتتاز 
ب�صبب  والتمزق  واجلروح  للخدو�ض  ال�صديدة  بح�صا�صيتها 
ولوحظت  احلجم،  اكتمال  مرحلة  وبلوغها  الثمرة  انتفاخ 
ظاهرة ذبول الثمار والتي يطلق عليها )اخلدر( على ثمار 
اإذا  الرطب، خا�صة  التي جتنى يف مرحلة  االأ�صناف  بع�ض 

متت هذه العملية عند ارتفاع درجة احلرارة.

• املقاومة واملعاجلات	
تنظيم عملية الري يف ف�صل ال�صيف.  )1

اإجراء عملية اخلف باإزالة عذوق كاملة مع ترك   )2
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عدد يتنا�صب مع عدد ال�صعف االأخ�صر )1 عذق 
لكل 9 �صعفات(.

اإجراء عملية التدلية لالأ�صناف ذات العراجني   )3
الطويلة.

طالء العراجني بطالء مكون من حملول اجلري،   )4
وزهر الكربيت ، وملح الطعام.

اإزالة ربع �صماريخ العذق بعملية خف الثمار.  )5

�صاعات  يف  الثمار  وجني  العذوق  مل�ض  عدم   )6
الظهرية.

ويف درا�صة قام بها الربيعي والبهاديل )1987( على 
يف  الثمرية  للعذوق  مل�ض  باإجراء  وذلك  اخل�صتاوي  �صنف 
اأوقات خمتلفة من اليوم، كانت املعامالت والنتائج كما يف 

اجلدول  رقم )1(
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اجلدول رقم )1(

معامالت مل�ض العذوق وتاأثريها على ن�صبة الرطوبة واملواد 
ال�صلبة ون�صبة الذبول.

املعاملة
الن�سبةاملئوية 

)%(
للرطوبة

)%( TSS

الن�سبة 
املئوية)%(
للإ�سابة 
بالذبول 
)اخلدر(

ال�صاعة  ظهرًا  العذق  مل�ض 
بعدها  وير�ض   )2  -12(
 V.G( vapor( مبادة 

Gard برتكيز 2 %

6534.07���

مل�ض العذق �صباحًا ال�صاعة 
)9 - 8(

61.535.87���

ال�صاعة  ظهرًا  العذق  مل�ض 
)2 – 12(

53.543.7212

بقطف  ظهرًا  العذق  مل�ض 
بع�ض الثمار

53.754.7822

���61.535.86بدون مل�ض

ثمار  مل�ض  عدم  يجب  اأنه  الدرا�صة  هذه  من  ويت�صح 
العذق يف �صاعات الظهرية وخا�صة قطف الثمار النا�صجة.

اأ�صناف  �صتة  ثمار  على  اأجريت  اأخرى  درا�صة  ويف 
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ب�صرة،  وخ�صراوي  ومكتوم،  وبرمي،  و�صاير،  بربن،  هي 
خالل  العذوق  مل�ض  باإجراء  املعامالت  وكانت  وخ�صتاوي، 
كمقارنة،  مل�ض  بدون  عذوق  وتركت   12  ،10،11 ال�صاعة 
وح�صبت % للذبول وكمية املاء املفقود ومتو�صط عدد الثغور 

على الثمار، وكانت النتائج كما يف اجلدول   رقم )2(

اجلدول   رقم )2(
تاأثري معامالت مل�ض العذوق على )%( للذبول وكمية املاء 

املفقودة ومتو�صط عدد الثغور.

الن�سبة املئوية )%( ال�سنف
للذبول

كمية املاء 
املفقودة )غ(

متو�سط 
عدد الثغور

33.85125.511.9بربن
34.53138.412برمي

خ�صراوي 
33.83138.510.9ب�صرة

18.4104.137.1خ�صتاوي
80.56.7���مكتوم
88.56.4����صاير

وا�ستنتج من هذه الدرا�سة :

املكتوم  �صنفي  على  الذبول  ظاهرة  مالحظة  عدم   .1
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ال�صاعة  11– 12  الزمنية بني  الفرتة  واأن  وال�صاير، 
هي الفرتة احلرجة لالإ�صابة بذبول الثمار.

وجود ارتباط موجب بني الن�صبة املئوية لذبول الثمار   .2
الثمرة،  �صطح  على  الثغور  وعدد  املفقود  املاء  وكمية 
فاالأ�صناف ذات العدد االأكرب من الثغور بربن، وبرمي، 
وخ�صراوي ب�صرة( كانت ن�صبة الذبول فيها اأعلى من 

االأ�صناف االأخرى ذات العدد االأقل من الثغور.

اإىل  يوؤدي  الثمرة  �صطح  على  الثغور  عدد  زيادة  اإن   .3
زيادة كمية املاء املفقود منها، وبالتايل زيادة الن�صبة 
مل�صها حتت ظروف حرارة عالية  للذبول عند  املئوية 

ورطوبة منخف�صة.

يف  وحتريكها  �صبب  الأي  الثمار  مل�ض  اأن  الدرا�صات  واأكدت 
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 
حجم  يزداد  حيث  ال�صوء،  �صدة  مع  طرديًا  يتنا�صب  الثغر 

الفتحة يف منت�صف النهار، مما ي�صبب زيادة فقدان املاء.
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الأبي�س( )الذنب  اأبوخ�سيم  الف�سلجي  5-ال�سرر 
  White End

االأبي�ض  الذنب  خ�صيم”  اأبو   “ الف�صلجي  ال�صرر 
من  القريب  الثمرة  جزء  اأوتيب�ض(  )جفاف  ت�صلب  هو 
ات�صاعها  ميتد  اللون  فاحتة  حلقة  ب�صكل  يكون  حيث  القمع 
توقف  ب�صبب  الت�صلب  هذا  ويح�صل  االإ�صابة  �صدة  ح�صب 
وي�صتمر  الرطب  مرحلة  يف  املنطقة  هذه  يف  اخلاليا  منو 
حتى مرحلة التمر، واالإ�صابة بهذا ال�صرر ال يحدث نتيجة 
مل�صببات مر�صية )فطريات، بكرتيا، فريو�صات( وال ح�صرية 
وب�صكل  اجلوية  الظروف  �صببها  ف�صلجية  ظاهرة  هي  بل 

خا�ض احلرارة والرياح اجلافة.

وتظهر يف العراق على العديد من االأ�صناف وب�صكٍل 
خا�ض �صنف احلالوي الذي يعد اأحد اأ�صناف االقت�صادية 
متور  ومعظم  الب�صره  حمافظة  يف  زراعته  تنت�صر  الذي 
بال�صناديق  معباأة  العراق  خارج  اإىل  ت�صدر  ال�صنف  هذا 
بهذا  �صنويًا  ت�صاب  الثمار  ولكن  اخل�صبية  اأو  الكرتونية 
ال�صرر بن�صبة ترتاوح ما بني 25 – 30%، وقد ت�صل الن�صبة 

ويف بع�ض ال�صنوات اإىل 40 – %60.
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• اأعرا�ض الإ�سابة 	
جفاف وت�صلب جزء الثمرة القريب من القمع على 
�صكل حلقة فاحتة اللون ميتد ات�صاعها ح�صب �صدة االإ�صابة 
، ويح�صل هذا الت�صلب ب�صبب توقف منو اخلاليا يف هذه 
عبد  درا�صة  ويف  والرطب.   ، اخلالل  مرحلتي  يف  املنطقة 
اهلل )1977(، لوحظ اأن االأجزاء امل�صابة تتميز باحتوائها 
على ن�صبة عالية من ال�صكروز بلغت 16.5 % يف حني كانت 
خاليا  ومتيزت   ،%  6.1 امل�صابة  غري  باالأجزاء  الن�صبة 
يف  كما  ال�صكل  منتظمة  مرتا�صة  بكونها  امل�صابة  االأجزاء 
ال�صليمة فكانت  اأما خاليا االأجزاء  االأوىل،  الن�صج  مراحل 
خالل  من  ذلك  وظهر  جدرانها،  تك�صر  ب�صبب  منحلة 
االأنزميات  ن�صاط  �صعف  اأن  على  الدرا�صة  ت�صريحهاوبينت 
هذا  ح�صول  �صبب  هو  الثمار  ن�صج  يف  دورًا  تلعب  التي 

ال�صرر، وكما يلي:

جزء 
الثمرة

ال�سكر 
الكلي %

ال�سكر 
املختزل 

%

ال�سكروز 
%

الرطوبة 
%

ن�ساط  
اأنزمي 

النفرتيز

ن�ساط 
اأنزمي
PPO

قاعدة 
7457.516.56.26.2280م�صابة

قاعدة 
7972.96.1930425�صليمة
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اإىل وجود فروق  واإبراهيم )1991(،  واأ�صار جا�صم 
القمعي  الن�صف  يف  الرطوبي  املحتوى  بني  معنوية 
كانت  وكذلك  األذنبي،  والن�صف  امل�صابة   للثمار 
غري  من  اأعلى  امل�صاب  اجلزء  يف  الكال�صيوم  كمية 

امل�صاب يف مرحلة التمر، وكما يلي:

الن�سف ال�سفة
الن�سف الذنبيالقمعي

اأقل فرق 
معنوي 

% 5
8.0210.740.46% الرطوبة

حمتوى الثمار 
من الكال�صيوم 

)ملغم / 
100غم(

118.25105.16.42

ثمار م�سابة

ثمار �سليمة
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• النت�سار	
    يف املغرب، وليبيا ، والواليات املتحدة االأمريكية، 
حيث ي�صمى الذنب االأبي�ض اأو ابي�صا�ض الذنب، ويف العراق 
الو�صطى  املنطقة  ويف  خ�صيم(،  )اأبو  الب�صرة  يف  ي�صمى 
وبغداد )ك�صب(. وكذلك لوحظت اال�صابة يف �صنف النغال 
ال�صي�صي  �صنف  ،ويف  املبكرة  العمانية  اال�صناف  احد  وهو 
املنت�صر يف اململكة العربية ال�صعودية ودولة االمارات العربة 
نهاية  اأحيانا  جتف  حيث    طويق(  )ابو  وي�صمى  املتحدة 

الثمرة قرب القمع ب�صكل طوق
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• الأهمية القت�سادية	
اإذ  الواحد،  العذق  ثمار  بني  االإ�صابة  ن�صبة  تختلف 
ترتاوح ما بني 6 – 20 % يف ال�صماريخ اخلارجية، و1 – 9 
% يف ال�صماريخ الداخلية للعذق، كما ترتاوح ن�صبة االإ�صابة 
يف الب�صاتني القريبة من االأنهار وم�صادر الري ما بني 8 – 
13%، ويف الب�صاتني البعيدة ما بني  20 – 70 %، وي�صبب هذا 
امل�صابة،  للتمور  االقت�صادية  القيمة  يف  انخفا�صًا  ال�صرر 
حيث يبلغ �صعر الطن من التمور غري امل�صابة �صبعة اأ�صعاف 

�صعر الطن من التمور امل�صابة.

• امل�سببات	
املرحلة  خالل  اجلفاف  اأن  كما  الري،  مياه  قلة   )1
بهذا  االإ�صابة  ن�صبة  زيادة  اإىل  يوؤدي  اخل�صراء 
الثمار  تعر�صت  لو  مما  اأكرب  بن�صبة  ال�صرر 
مرحلتي  يف  واجلفاف  الري،  مياه  لنق�ض 

اخلالل، والرطب.

طول فرتة اجلفاف، والظروف املناخية احلارة   )2
تزيد من ن�صبة االإ�صابة بهذا ال�صرر.
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هبوب الرياح ال�صمالية احلارة اجلافة يف مرحلة   )3
حتول الثمار من الرطب اإىل متر.

عمر النخلة يتنا�صب طرديًا مع ن�صبة االإ�صابة.   )4

• املقاومة واملعاجلات	
زراعة اأ�صجار النخيل قرب االأنهار، حيث تتوافر   )1
الرطوبة بالن�صبة لالأ�صناف احل�صا�صة لالإ�صابة 

بهذا ال�صرر، وخا�صة �صنف احلالوي .

يف  ثمارها  اأغلبية  تكون  عندما  العذوق  قطع   )2
مرحلة الرطب واإن�صاجها �صناعيًا.

قام اإبراهيم )1995( با�صتخدام منظمي النمو   )3
GA3 برتك��يز 50، 100، 200 ج�����زء بامللي�����ون 

وNAA برتكيز 25، 50 جزء باملليون ر�صت على 
الثمار يف 7/6 بدء مرحلة اخلالل وح�صبت ن�صبة 
حيث  خ�صيم،  اأبو  الف�صلجي  بال�صرر  االإ�صابة 
اأدت جميع املعامالت اإىل خف�ض ن�صبة االإ�صابة 
ن�صبة  خف�ض  يف  باالأوك�صني  املعاملة  وتفوقت 
واجلدول  باجلربلني  باملعاملة  مقارنة  االإ�صابة 
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االآتي يو�صح ن�صبة االإ�صابة ب�صرر اأبو خ�صيم:

NAA جزء باملليونGA3 جزء باملليوناملقارنة
اأقل فرق 

معنوي

32.815010020025501.96 28.6618.9617.3619.1515.37

والرطب  اخلالل،  مرحلتي  يف  العذوق  تغطية   )4
واجلابري  اإبراهيم  اأ�صار  حيث  باالأكيا�ض 
)2001(، اإىل اأن تكيي�ض ثمار �صنفي احلالوي، 
والزهدي با�صتعمال اأكيا�ض ورقية ، واأكيا�ض من 
البويل اثيلني اأدى اإىل خف�ض ن�صبة االإ�صابة بهذا 
عملية  بعد  1ني�صان  يف  العذوق  كي�صت  ال�صرر 
التكيي�ض  عملية  وا�صتمرت  مبا�صرة  التلقيح 
الثمار،  جني  موعد  وحتى  النمو  مو�صم  طول 
وربطت  كامل  ب�صكٍل  باالأكيا�ض  العذوق  اأدخلت 
من االأعلى على العرجون وكانت نهايتها ال�صفلى 
اأبعادها  كانت  امل�صتخدمة  واالأكيا�ض  م�صدودة 
)46 × 60( �صم مثقبة ب� 40 ثقب قطر الثقب 
وبعد  الثمار  منو  مع  االأكيا�ض  وبدلت  �صم   0.5
باأكيا�ض  حزيران   15 يف  التدلية  عملية  اإجراء 
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× 120( �صم ومثقبة  باأبعاد  )60  اأكرب حجمًا 
ب� 80 ثقب قطر الثقب 0.5 �صم وح�صبت ن�صبة 
باأخذ  خ�صيم  اأبو  الف�صلجي  بال�صرر  االإ�صابة 
خم�صة �صماريخ من كل عذق وح�صب عدد الثمار 
امل�صابة وق�صمت على العدد الكلي لثمار العينة 

ح�صب املعادلة:

الثمار  امل�صابة/عدد  الثمار  عدد  5( % االإ�صابة= 
×  100 وكما يلي: الكلي 

اأكيا�ض املقارنةال�سنف
اأ�سمرورق اأبي�ض

بويل
 اثيلني 
�سفاف

معدل اأ�سود
ال�سنف

19.5814.528.214.934.60a 16.36احلالوي
8.094.093.581.711.333.28الزهدي
معدل 
املعاملة

 14.13
a

b 9.30 5.89
c

d 3.82 2.96
d

ثم  �صاعة  ن�صف  ملدة  باملاء  امل�صاب  التمر  نقع   )6
تخزينه بعد تغطيته بغطاء منا�صب.

تبلغ  دقائق مباء  ملدة خم�ض  امل�صاب  التمر  نقع   )7
حرارته 75 ْم.
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اأ�صار بنيامني واآخرون )1973(، اإىل اأن جتميد   )8
الثمار على درجة حرارة _ 8 ْم ملدة �صاعتني ثم 
م ورطوبة  اإىل درجة حرارة 30ْ  الثمار  تعري�ض 
40 % ، وبعدها ا�صتعملت درجات حرارة  )40، 
50، 60، 70، 80( ْم ون�صب رطوبة خمتلفة )50، 
درجة  اأن  ظهر  حيث  �صاعة،  ملدة   %  )70  ،60
75ْم ، ورطوبة  70 % بعد التجميد كانت اأح�صن 

املعامالت الإزالة ال�صرر. 

مبا�صر  ب�صكٍل  واحلرارة  الرطوبة  ا�صتعمال   )9
احلرارة  درجة  اأن  ات�صح  حيث  جتميد  وبدون 
ال�صرر  من   %  50 اأزالت   %  20 والرطوبة  م   ْ60
مبوا�صفات  لي�صت  ولكنها  جيدة  ثمار  واأعطت 

عالية. 

منظمات   )1973( واآخرون،  بنيامني  ا�صتخدم   )10
الثمار  ر�صت  حيث  ال�صرر،  هذا  ملعاجلة  النمو 
�صهر  من  االأول  االأ�صبوع   يف  خمتلفة  برتاكيز 

متوز/ يوليو وكانت النتائج كما يلي:
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ن�سبة الإ�سابة %الرتكيز ppmمنظم النمو
NAA25b 1.33
GA3300b 6.66

Etherel75a 26
a 28��������املقارنة

11( وقام جا�صم واإبراهيم )2001(، بدرا�صة تاأثري 
الف�صلجي  بال�صرر  االإ�صابة  ن�صبة  على  االثيفون 
خمتلفة  تراكيز  ا�صتعملت  حيث  خ�صيم،  اأبو 
وقدرت  اخلالل،  مرحلة  يف  الثمار  على  ور�صت 
جني  عند  خ�صيم  اأبو  ب�صرر  االإ�صابة  ن�صبة 

الثمار، وكانت النتائج كما يلي :
ن�سبة ال�سابة ب�سررتركيز الثيفون

 اأبو خ�سيم %
36.11�صفر
50028.48

100026.89
150028.63
200029.20

1.89اأقل فرق معنوي على م�صتوى 0.05

يف  باالثيفون  للمعاملة  معنوي  تاأثري  وجود  والحظا 
لكافة  خ�صيم  اأبو  الف�صلجي   بال�صرر  االإ�صابة  ن�صبة  تقليل 
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 1000 هو  معنوي  وبتاأثري  تركيز  اأف�صل  وكان  املعامالت، 
.ppm

بدرا�صة   ،)2002( واآخرون  اإبراهيم  وقام   )12
االإ�صابة  ن�صبة  على  بالكربيت  التعفري  تاأثري 
بال�صرر الف�صلجي اأبوخ�صيم يف �صنفي احلالوي 
يف  الزراعي  الكربيت  ي�صتعمل  حيث  والزهدي، 
ال�صيطرة على عنكبوت الغبار، ومت اإجراء عملية 
التعفري مبوعدين 10/ 6 وبعد �صهر يف 10 / 7 
وكانت معامالت الدرا�صة )بدون تعفري، التعفري 
ن�صبة  وقدرت  مرتني(  التعفري  واحدة،  مرة 
االإ�صابة بال�صرر الف�صلجي ح�صب املعامالت يف 

مرحلة التمر وكانت النتائج كما يلي: 

املعاملة
ن�سبة الإ�سابة بال�سرر الف�سلجي اأبو خ�سيم 

�سنف الزهدي�سنف احللوي
19.2aa 10.85املقارنة )بدون تعفري(
التعفري مرة واحدة 

10.85bb 9.3يف 6/10

التعفري مرتني يف 
6/109.02c8.6bc، و 7/10
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الثمار  اأن  اإىل  االإ�صابة  ن�صبة  انخفا�ض  يف  ال�صبب  ويعزى 
املعاملة بالكربيت امتازت بارتفاع حمتواها الرطوبي بن�صبة 
بالكربيت  التعفري  معاملة  وكانت  املعاملة.  غري  من  اأكرب 

ملرتني اأكرث فعالية يف تقليل ن�صبة ال�صرر الف�صلجي.

6-   النتفاخ الب�سيط والتق�سر يف التمور 

• اعرا�ض ال�سابة	
من  حالة  حدوث  عن   عبارة  الق�صرة(  التق�صر)انف�صال 
الق�صرة عن  ن�صيج  انف�صال  ،و  الثمرة  الب�صيط يف  االنتفاخ 
اجلزء اللحمي مكونة غالف منف�صل  وتالحظ هذه احلالة 
يف مرحلة التمر ب�صكل وا�صح. وتختلف  اال�صناف فيما بينها 
يف ظهور هذه  ال�صفة التي تعد من ال�صفات الرديئة  وغري 

املقبولة وتت�صبب  تردي نوعيتها و�صعف قيمتها الت�صويقية
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• النت�سار	
كافة مناطق زراعة النخيل ويف اال�صناف 

احل�صا�صة وخا�صة �صنف اخلال�ض

• الهمية القت�سادية	
        من ال�صفات غري املرغوبة يف الثمار والتي تقلل من 
البلورات  للتعفن وظهور  الت�صويقية ويجعلها عر�صة  قيمتها 

ال�صكرية وتقلل من قابليتها اخلزنية.

• امل�سببات	
يرجع �صبب التق�صر اىل عدة عوامل:

وقوة  الق�صرة  ب�صمك  تتحكم  لعوامل  يعود  :وراثي  االأول   
وعليه  ال�صنف  بطبيعة  مرتبط  جتعدها   ودرجة  �صالبتها 
وتالحظ  مقاومة.  واخرى  التق�صر  �صهلة  ا�صناف  توجد 
هذه الظاهرة يف �صنف اخلال�ض يف املناطق احلارة وذات 
منو  ويتوقف  الق�صرة  منو  ي�صتمر  حيث  املرتفعة   الرطوبة 

اللحم  .
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الثاين: متعلق بعوامل البيئة )احلرارة والرطوبة ،و الرياح(   
ان اختالف درجة احلرارة  بني الليل والنهار يوؤثر على متدد 
وتقل�ض غالف الثمرة ،واجلزء اللحمي وتاأثريها على كثافة  

الن�صيجني   وبالتايل ان�صالخ الق�صرة عن الثمرة. 

1( درجة احلرارة    

لها   النمو   مو�صم  اثناء  احلرارة   درجة  يف   التغريات   اأن 
دور   يف ظهور االنتفاخات والت�صقق لغالف الثمرة اخلارجي 

ب�صبب اجلفاف نتيجة للفروقات احلرارية 

2( الرطوبة

اللحمي  واجلزء  الثمرة   الرطوبي يف  غالف  للمحتوى  ان 
دور يف حدوث التق�صر.

2( الرياح

للرياح دور مهم يف زيادة عملية فقدان املاء احلر من الثمار 
وكذلك  املاء االزموزي  وان تزامن �صدة الرياح مع  ارتفاع 
درجات احلرارة ي�صبب انف�صال الق�صرة عن لب التمرة وقد 
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تظهر بع�ض البلورات  ال�صكرية  على الثمار.

  الثالث : يتعلق بالعمليات الزراعية املختلفة  التي يكون لها 
نف�ض الدور يف حدوث هذه الظاهرة.

1( نوعية اللقاح 

حياة  يف  مهم  اأمر  ال�صنف  مع  وتوافقه  اللقاح  نوعية  ان   
واملتميزة  اخلا�صة  النوعية  �صفاته  له  لقاح  اأي  الأن  الثمرة 
pheno-  وراثيا   والتي لها عالقة بال�صكل املظهري  للثمرة

typeوكذلك بلونها ونكهتها ) الطعم + الرائحة   ( ،لذا على 

املزارع الذي يرغب يف احل�صول على ثمار جيدة ثمار جيدة 
اأن يعتمد لقاح من �صجرة نخيل ذكرية معروفة و معتمدة وال 
يعتمد اللقاح اخلليط اأو البودرة  الأنها غري معروفة االأ�صل 
االنتفاخ  ومنها  رديئة  �صفات  ذات  ثمار  حتما   و�صتعطى 

والتق�صر .

2( الري  

للري تاأثري كبري على اإنتاجية النخلة عموما وذلك اعتمادا 
على )طريقة الري/نوعية املياه/نوعية الرتبة/خربة املزارع   
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 / االحتياجات  لتحديد  �صنويا  النخيل  تعامله مع  من حيث 
العوامل املناخية(.

3( نوع  الرتبة  

االنتفاخ  ظاهرة  حدوث  يف  كبري  دور  الرتبة    لنوع   اأن   
الرتب  يف  والتق�صر  االنتفاخات  هذه  وتتزايد   والتق�صر 
الكلوكوز  �صكري  مع  الكل�ض  فيها  يتفاعل  والتي  الكل�صية 
ca     على  بها عن�صر++  �صكرية  بلورات   والفركتوز مكونا 
�صكل كال�صيوم كلوكوزيت وكال�صيوم فركتوزيت . وتظهرهذه 
انف�صال  ي�صبب  مما  الثمرة  ق�صرة  حتت  ال�صكرية  احلبات 
ق�صرة الثمرة عن لب الثمرة حمدثا بع�ض اجلفاف وبالتايل 

ظهور االنتفاخات اأو التق�صر .

Ca + + + glucose ----- ca glucosate

Ca + + + fructose ---- ca-fructosate

هذه  حدوث  يف  دور  لها  االأخرى  فهي  الرملية  للرتب  اأما 
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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4( الت�سميد

اأن لعملية الت�صميد دور مهم يف حياة الثمار عموما وان اأي 
يف  اختالل  اإىل  حتما  �صيوؤدي  الت�صميد  عملية  يف  اختالل 
العنا�صر  من  يزيد  الت�صميد  الن   ) التمر  ثمرة    ( تكامل  
ال�صلبة الذائبة يف الثمرة ويح�صن من موا�صفاتها ويعطيها 
ال�صكريات  تراكم  بفعل  امتالئها    نتيجة  وملعان  متا�صك 
واملواد ال�صليلوزية والعنا�صر املعدنية داخل الثمرة وبالتايل 

عدم ظهور هذه الظاهرة ) االنتفاخ والتق�صر (

)Fruit Thinning(خف الثمار )5

او  الثمار   اأو  االأزهار  من  جزء  باإزالة  تتم  مهمة   عملية    
عذوق  ازالة  او  �صماريخ  تق�صري  او  �صماريخ   ا�صتئ�صال 
عدم  الن  مهم  اقت�صادي  مردود  العملية  ولهذه  كاملة   
وتخفي�ض  املح�صول  زيادة  اىل  يوؤدي  اخلف  عملية  اجراء 
املبالغة  ان  كما  الت�صويقية   قيمته  من  يخف�ض  مما  جودته 
ينعك�ض على  الذي  االنتاج االمر  يقلل من  يف اجراء اخلف 
املردود االقت�صادي للثمار. يجب  اإجراء اخلف لعمل توازن 
ال�صعف  النخلة وعدد  راأ�ض  املوجودة عند  العذوق  بني عدد 
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وال�صعف  العذوق  بني  الن�صبة  هذه  تتعدى  ال  حيث  االأخ�صر 
ازالة  وتتم  تقدير  اأق�صى  على   10:1 اأو   8:1 من  االأخ�صر 
العذوق امل�صابة واملك�صورة والتي ن�صبة العقد فيها منخف�صة 
)املبكرة(  املو�صم  اول  تظهر  التي  العذوق  ازالة  ويف�صل 
والعذوق التي تظهر اخر املو�صم )املتاأخرة(. واإجراء اخلف 
و�صط  من  ال�صماريخ  من  عدد  اإزالة  او  ال�صماريخ  بتق�صري 
العذق، ويف �صنف املجهول يتم خف الثمارواحدة واحدة من 

على ال�صمراخ الواحد اإ�صافة ملا ذكر.

لذا فاأن عملية اخلف مهمة يف التقليل من ظاهرة االنتفاخ 
والتق�صر ، وي�صبب اخلف اجلائر زيادة ن�صبة الثمار املنتفخة 
Puffiness ،واملل�صوعة Blister likeنتيجة النف�صال الق�صرة 

عن اللحم.

6( غ�سيل التمور  

حيث  فعالة  وهي  الثمار  تنظيف  يف  احلديثة   الطرق  من 
مالئم  ارتفاع  على  متحرك  معدين  �صري  على  الثمار  متر 
معدنية  بحواجز  وحماط  االعلى،  نحو  قليل  ميالن  فيه 
جانبية ويندفع املاء من اعلى وا�صفل ال�صري املعدين خالل 
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فتحات مثبتة يف انابيب نقل املاء التي متتد على طول جهاز 
مبا�صر من  ب�صكل  التمور  على  املاء  بانت�صار  وت�صمح  الغ�صل 
عدة اجتاهات على �صكل رذاذ خفيف ي�صل اىل كل اجزاء 
�صطح الثمرة ويتوقف �صغط املاء امل�صتعمل يف الغ�صل على 
مدى لزوجة ومتا�صك االو�صاخ العالقة بالتمور وعلى درجة 
�صالبتها ون�صبة الرطوبة فيها. ويف املراحل االوىل من عملية 
الغ�صيل ت�صاف اىل املاء مواد مطهرة مثل )الفورمالديهايد( 
لقتل االحياء العالقة بالتمور ، بينما يكون املاء امل�صتعمل يف 
مواد حتى ميكن  الأية  اإ�صافات  بدون  الغ�صيل  نهاية مرحلة 
ا�صتعملت،  التي  املطهرة  املادة  بقايا  من  الثمار  تخلي�ض 
لتخفيف  تيار هواء �صاخن  الثمار  بعد ذلك على  ي�صلط  ثم 
الثمار من الرطوبة التي اكت�صبتها اأثناء الغ�صيل. وكلما قلت 
اأف�صل،  ذلك  كان  كلما  باملاء،  للغ�صيل  الثمار  تعر�ض  فرتة 
كما اأن االهتمام بعملية جني وتعبئة الثمار يف احلقل وعدم 
مالم�صتها للرتبة ي�صاعد على تقليل الفرتة الن اطالة فرتة 

الغ�صيل وقوة تيار املاء توؤدي اىل:

للماء  نفاذة  ن�صف  وانها  خا�صة  الثمرة  ق�صرة  ت�صرر   	
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ت�صاعد على امت�صا�ض املاء اثناء التخزين. وان التمور 
ال�صكرية يف  للمادة  بها ذوبان  الق�صرة يحدث  مت�صررة 

املاء.

لذا  للتخزين،  التمور  قابلية  من  الغ�صيل   عمية  تقلل   	
اطالة  لتجنب  ال�صحيحة  بالطرق  التمور  جني  يف�صل 

فرتة الغ�صيل.

اأن لعملية غ�صل التمور دور مهم اي�صا يف انتفاخ وتق�صر   	
 )Brushes( التمور اأن ا�صتخدام نوابذ مائية اأو فار�صات
هذه  ظهور  عملية  يف  ت�صاعد  التمور  تنظيف  عملية  يف 

الظاهرة ميكانيكيا 

7( جتفيف التمور  

احلقلي  التجفيف  النخيل  ب�صاتني  اأ�صحاب  اأكرث  يعتمد 
ت�صاعد  العملية  وهذه  ال�صم�ض  اأ�صعة  اإىل  التمور  بتعري�ض 
الظاهرة  هذه  ظهور  ي�صبب  مما  اخلمائر  بع�ض  منو  على 

)االنتفاخ ( اجليوب ب�صطح الثمرة 
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 8( تعقيم التمور باحلرارة    

وملدة 10�صاعات  مئوية  املرتفعة   60  ا�صتخدام احلرارة    
يف تعقيم التمور يوؤدي اىل قتل كافة اطوار احل�صرات ولكنه 

ي�صبب ظاهرة االنتفاخ والتق�صر . 

9( اخلزن 

  اأن عملية خزن متور الطرية والن�صف  اجلافة يف املجمدات 
)- 15 م – 18(0 م ثم اإخراجها   لتوظيبها يف علب �صتوؤدي 
اإىل عملية انتفاخ ق�صرة التمرة وانكما�ض اللب نتيجة عملية 
انف�صال  على  ي�صاعد  مما  الهواء  اإىل  تعر�صها  و  االإذابة 
ثلجية  بلورات   وظهور   التمور  اأنواع  لبع�ض  الثمرة  ق�صرة 
ناعمة على �صطح الثمار هذه البلورات عند اإذابتها ب�صرعة 

وجفاف �صطح الثمرة ت�صبب انتفاخات 

• املقاومة واملعاجلات	
و  ا�صتخدام حبوب لقاح من افحل معروفة املوا�صفات.   )1
كلما كانت حيوية اللقاح عالية كلما اأعطى ثما را  جيدة 
بالتوافق مع االأزهار االأنثوية وبالتايل ثمار جيدة املظهر. 
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اأن نوعية اللقاح وتوافقه مع ال�صنف اأمر مهم يف حياة 
الثمرة الأن اأي لقاح له �صفات قد تكون ممتازة وقد تكون 

متو�صطة التميز اأو تكون رديئة

وهنا البد  االأيام احلارة جدا  النخيل يف  بري  االهتمام   )2
مع  متنا�صبة   امل�صافة  الري  مياه  كمية  تكون   ان  من  
اأثناء املو�صم   املياه . لذا  يجب و�صع  درجات احلرارة 

برنامج ري  متنا�صب  مع �صنف وعمر النخلة   

3(  و�صع برنامج ت�صميد متنا�صب  مع �صنف وعمر النخلة  

اجراء عملية خف الثمار ومبا يتنا�صب مع طبيع ال�صنف   )4
وقوة منو  ال�صجرة 

هي  اجلني(   ( القطف  عملية  ظروف  على  ال�صيطرة   )5
والتق�صر  االنتفاخ  ظاهرة  ظهور  على  تاأثري  لها  االأخرى 
درجة   45 بحدود  تكون  احلقل   احلرارة    درجة  الن 
مئوية وظروف اخلزن5 درجة مئوية فال بد من خف�ض 
هذه احلرارة   من 45  اإىل 5 درجة مئوية تدريجيا حتى 
هذه   ظهور  وبالتايل  التمرة  لب  يف  انكما�ض  يح�صل  ال 
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بع�ض  يف  االأعلى  اإىل  الق�صرة  تقفع  حيث  االنتفاخات 
التربيد  تدعى  العملية  وهذه  التمرة  مناطق من غالف 

   Precooling االأويل

6(   ال بد اأن تكون  عملية جتميد الثمار  حتت ظروف حمكمة  
واخلزن اجليد له دور يف تقليل من هذه الظاهرة  لذا  
يجب  ت�صميم املخازن ذات الظروف اخلا�صة للتمور من 

حيث )درجة احلرارة /   الرطوبة/التهوية/التعقيم(.

على  ال�صيطرة  تتم    حيث  للتمور  ال�صناعي  التجفيف   )7
التي تالم�ض  الداخلة اىل املجفف وحركته  الهواء  كمية 
�صطوح التمرويف�صل ا�صتخدام حزام ناقل مع �صافط من 
حتت احلزام   لكي يثبت حبة التمر . اأما درجة حرارة   
املجفف فيف�صل اأن ال تزيد عن 55 درجة مئوية  وال تقل 

عن 40  درجة مئوية .

التحكم  بكمية املاء وحركة احلزام الناقل  اثناء غ�صيل   )8
التموروان يكون احلزام  من اال�صتنل�ض �صتيل والذي ال 

يخد�ض الثمار وان تكون املياه امل�صتخدمة معقمة .
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)Constriction of fruits(تخ�سر الثمار
• اعرا�ض ال�سابة	

حالة من النمو الغري طبيعي للثمار حيث يتوقف امنو 
القريب من  الثمرة  اويكون بطيئا  يف طرف  الثمرة  وتطور 
تلي  بيئية غري منا�صبة  اإىل ظروف  التعر�ض  ب�صبب  القمع  
يت�صبب بوجود اختناق  ال�صريع مما  النمو  ذلك مرحلة من 
ظهور  لوحظ  اي�صا  ولكن  اخل�صر  ي�صبه  مبا  الثمرة  حول 
التخ�صر يف طرف الثمرة البعيد عن القمع يف ثمار اخرى 

من النخيل

• النت�سار	
وتظهر  الغبار  بعنكبوت  اال�صابة  انت�صار  مناطق  يف 
حلم  الغباراو  بعنكبوت  لالإ�صابة  احل�صا�صة  اال�صناف  على 

. )Dust Mite( الغبار
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 Paratetranychus )Oligonychus( العلمي:  اال�صم 
      afrasiaticus Mcg

متت�ض  اإذ  التمور،  على  خطورة  االآفات  اأ�صد  من  هو 
الريقات واحلوريات والطور الكامل لهذا احللم الع�صارة 
القمع  ناحية  من  االإ�صابة  تبداأ  حيث  الثمار  من  النباتية 
يكتمل  ال  امل�صابة  والثمار  االآخر.  الطرف  اإىل  متتد  ثم 
عليها  حممر  بني  لون  اإىل  وتتحول  ومنوها،  ن�صجها 
وتغطى  فلينيًا،  خ�صنًا  ملم�صها  وي�صبح  عديدة،  ت�صققات 
به  تلت�صق  بن�صيج عنكبوتي يفرزه احللم  امل�صابة  الثمار 
ذرات الرتاب ويظهر التمر مغربًا، من هنا جاءت الت�صمية 
)عنكبوت الغبار(. وتختلف اأ�صناف التمور يف ح�صا�صيتها 
لالإ�صابة بهذا احللم، وتزداد االإ�صابة عمومًا يف املناطق 
اجلافة ومع نق�ض مياه الري واإهمال اخلدمة. وقد ت�صل 
اخل�صارة يف املح�صول يف االأعوام اجلافة اإىل ما يزيد عن 

.% 80

• الهمية القت�سادية	
ت�صوه الثمار و�صعف قيمتها الت�صويقية
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• امل�سببات	
منو  على  توؤثر  ف�صيولوجية  اختالالت  او  بيئية  عوامل   )1

وتطو جزء من الثمرة 

اال�صابة بالعناكب التي عادة تكون قرب قمع الثمرة  )2

• املقاومة واملعاجلات	
بدء  قبل  التعفري  بعمليات  والقيام  العناكب  مكافحة 

اال�صابة وتتم كما يلي:

يرتاوح  مبقدار  الكربيت  زهر  مب�صحوق  العذوق  تعفري   )1
اأو با�صتعمال  – 150 غرامًا للنخلة الواحدة،  من 100 
مبيد التديون ملكافحة هذا احللم مبعدل 1.5 يف االألف، 
اأو الكلثني الزيتي )18.5 %(، وميكن ا�صتعمال الزولون 

)35 %( مبعدل 1.5 يف االألف.

نظافة الب�صتان واإزالة الثمار املت�صاقطة واالأع�صاب حتى   )2
ال تكون م�صدرًا لالإ�صابة يف العام التايل. 
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