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طرق خف ثمار النخيل 

1- الخف بتقليص عدد العراجين:

تتم إزالة العراجين التي ظهرت باكرا و كذلك التي ظهرت متأخرة  كما تتم 
إزالة العراجين الضعيفة  والمتكسرة و المصابة بمرض أو حشرات.و يتم 
تحديد عدد العراجين التي يحبذ تركها حسب عدد الجريد األخضر النشيط 
على النخلة.و قد بينت بعض الدراسات منذ وقت طويل تأثير عدد الجريد 
األخضر لكل عرجون على الوزن الطري لتمر ”دقلة النور“. و ينصح تبعا 
للتجارب بترك بين 8 و 10 جريدة خضراء لكل عرجون كما هو مبين في 

الجدول رقم 1.

 جدول رقم 1: تأثير عدد الجريد االخضر لكل عرجون على
)Nixon , 1942( “الوزن الطري للثمار في صنف ” دقلة النور

10 7.5 6 3 عدد الجريد /عرجون 

9.7 9.7 8.9 7.8 معدل وزن الثمرة )غ(

كما أن عدد العراجين التي يمكن أن تحمله النخلة يختلف حسب :

عمر النخلة ، وحجمها ، وقوّتها ،  وصنفها 	 
حالة 	  أن  إذ  اآلفات...(  مقاومة  -التسميد  )الري  بالواحة  العناية  مدى 

الذي  الجريد  عدد  ستحدد  النخلة 
يمكن أن ينمو خالل السنة. 

النقص  حال  في  أنه  اإلشارة  تجدر  و 

سينخفض  الضرورية  الري  مياه  في 
عدد العراجين في النخلة مهما كان عدد 

الجريد المتوفر ) البكر 2002(  
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تحدد  التي  الهامة  العوامل  من  النخلة  تحمله  الذي  الجريد  عدد  ويعتبر 
طاقة النخلة وعدد العراجين التي تترك عليها حيث أن الجريد هو األساس 

في عملية التمثيل الضوئي. ) رسم بياني رقم 1(
و يفضل ترك الجريد الفتي أخضر اللون الذي لم يتجاوز سنه الثالث سنوات 
حيث أن الجريد الذي فقد الصبغة الخضراء قد توّقف عن القيام بوظائفه.  
و يشار إلى أن الجريدة بعمر 3-4 سنوات تقل كفاءتها التمثيلية بـ 65 %، 

وتجـــف وتموت بعمر 6-7 سنوات. ) حسين و أحريب ، 2009 (.

رسم بياني رقم 1:عملية التمثيل الضوئي في النخيل

ينصح بترك 8-10 جريدات خضر لكل عجون.  
يستحسن إزالة الجريد الجاف و الجريد الذي تجاوز  

سنه 3-4 سنوات نظرا لتناقص كفائته   
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2-  تخفيف الشماريخ :
و تتم هذه العملية بإزالة نحو ثلث العدد الجملي للثمار

و يمكن إجراء عملية الخف على الشماريخ  بإحدى الطرق التالية:
 2-1 التخفيف بقطع أطراف الشماريخ ”التخشيم أو التشويش“ :

أطراف  قطع  تعني  و  التونسية  الواحات  في  محلية  مصطلحات  هي  و 
الشماريخ.

مع  تونس  في  التمور  إنتاج  مناطق  في  العملية  بهذه  القيام  يتزامن  و 
قبل  الشماريخ  طول  ربع  أو  ثلث  حوالي  قص  يقع  حيث  التلقيح  عملية 

عملية التلقيح. 
و تفضل هذه الطريقة في حالة األصناف ذات الشماريخ الطويلة )مثال: 
صنف دقلة نور...(.و القليلة و المتفرقة و يتم من خالل الخف التخلص من 
الطريقة  أن هذه  الشماريخ. كما  الموجودة في أطراف  الضعيفة  األزهار 
مناسبة في المناطق الجافة حيث يمكن للثمار اإلحتفاظ بالرطوبة حولها 

)الحبيب ،2003 (.                                                                                

الصورة عدد:1 خف الثمار بقطع أطراف الشماريخ.
 

2-2 اخلف بإزالة شماريخ من وسط العرجون ”التختيم“:

التختيم هو أيضا مصطلح محلي في الواحات التونسية  و يعنى به إزالة 
عدد من الشماريخ خاصة من وسط العرجون ) ما يعرف بـ“الخاتم“(. 

    و تناسب هذه الطريقة جميع األصناف و خاصة األصناف ذات الشماريخ 
الطريقة  بهذه  الخف  عملية  تحسن  أن  يمكن  و  المتراصة.  و  ّالقصيرة 
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الرطبة  التمور  إنتاج  مناطق  في  خاصة  الرطوبة  تراكم  منع  و  التهوئة 
و التي يمكن أن توفر مناخا مالئما لتفشي األمراض و التعفن. )الحبيب 

.) 2003،

الصورة عدد 2: إزالة الشماريخ  من وسط العرجون

3-2 اجلمع بني تقصير و إزالة الشماريخ:

يمكن الجمع بين الطريقتين السالف ذكرهما و ذلك بإستعمال الطريقتين 
للخف و تقليص العدد الجملي للثمار بحوالي الثلث أو الربع. ) إبراهيم و 

خليف ، 1998(.

التمور  جودة  تحسن  في  نجاعتها  المزدوجة  الطريقة  هذه  أثبتت  قد  و 
في صنف دقلة نور في واحات نفزاوة حيث سمح الجمع بين الطريقتين 
بتوفير مناخ مناسب لنمو الثمار دون تعرضها لرياح الشهيلي التي يمكن 
من  الشماريخ  ربع  أو  ثلث  إزالة  حال  في  العرجون  وسط  إلى  تصل  أن 

. )El Kadri et al , 2008( وسط العرجون
4-2 اخلف بإزالة الثمار :

و تعتمد هذه الطريقة على تخفيف الثمار منفردة و رغم أن هذه العملية 
ممكنة و موجودة في مناطق أخرى من العالم على صنف ”المجهول“ إال 
أنها غير منتشرة في مناطق إنتاج التمور في تونس حيث انها مكلفة جدا 

. )Djerbi, 1994( لما تتطلبه من يد عاملة
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الخف الكيميائي
هناك عدة تجارب حول العالم التي قامت بعملية الخف عن طريق رش 	 

بعض المواد الكيميائية التي من شأنها أن تمنع نمو بعض الثمار على 
الشماريخ و تتسبب في تساقطها. و قد أثبتت مجمل التجارب أن الخف 
الكيميائي يمكن أن يؤدي إلى نفس نتائج الخف اليدوي من حيث تبكير 

نضج الثمار و تحسين خصائصها الفيزيائية و الكيميائية.
و أجريت بعض هذه المعامالت في المملكة العربية السعودية بإستعمال :	 

)Abid et al, 2003( على التمر صنف السكري )NAA( نفثالين حامض الخليك -   
 Hussein et al,( السكري  صنف  التمر  (على   Ethephon( االثيريل   -  
1993( و صنفي الزغلول و الحياني. )Abid et al, 2003(. و أيضا صنف 

 , )Al hamady et al1993( ” المنيفي”
)Al kassas, 1986(“2,4 على صنف ” الزغلول-D مادة -  

يستحسن الحذر عند إستعمال المواد الكيميائية  
التونسية التمور  بجودة  تضر  أن  يمكن  التي   

                 الطبيعية و التي يمكن أن تخلف رواسبا على الثمار.

موعد إجراء الخف:
يمكن القيام بعملية الخف:

بالتزامن مع عملية التلقيح	 
بعد عقد الثمار و يمكن إنتظار 6 أو 7 اسابيع بعد التلقيح  ) البكر ، 2002(	 
و يمكن تأجيل عملية الخف بعد التساقط الفيزيولوجي ) البلح( و عند 	 

القيام بعملية تدلية العراجين حيث يمكن في هذه المرحلة تحديد مدى 
حاجة الشماريخ للخف )إبراهيم و خليف، 1998(
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فوائد عملية الخف
لعملية الخف فوائد مُثبتة على الصفات الفيزيائية 
و الكيميائية للتمر. إذ أّن توفير مزيد من الغذاء لعدد 

أقل من الثمار يؤدي إلى:
الكلية 	  ) الطول و القطر( و نسبة السكريات  الثمار  زيادة في حجم 

)El Kadri et al , 2008(“على صنف ”دقلة نور
 	 El Kadri et al(  زيادة في الوزن الطري للثمار على صنف دقلة نور

2008 ,(  و صنف اللمسي ) بن صالح ، 1992(.
الشمس 	  لضوء  الثمار  تعرض  لزيادة  نتيجة  الثمار  نضج  تبكير   

بطريقة أفضل مما يؤدي إلى تحسين تجانس نضج الثمار. ) حسين 
و أحريب ، 2009 (.

حمل 	  زيادة  أن  حيث  الحمل  تبادل  أو  المعاومة  ظاهرة  من  الحد   
التالية  السنة  الحمل في  قلة  إلى  يؤدي  الثمار في سنة  النخلة من 
لها مباشرة. ويؤدي الخف إلى الحد من هذه الظاهرة وتحقيق توازن 

غذائي بين النمو الخضري والثمري. ) إبراهيم و خليف ، 1995(.
تحسين تهوية الثمار وبالتالي تقليل فرص حدوث اإلصابة بالتعفن  	 

تكسر  مخاطر  من  الحد  الفطريات.  انتشار  فرصة  من  تقلل  كما 
العراجين  ذات  األصناف  في  خاصة  الثمار  ثقل  نتيجة  العراجين 

الطويلة ) مثل دقلة النور(.
يؤدي الخف إلى تقليل إجهاد النخلةغذائيًا وهرمونيًا مما يؤدي إلى 	 

التبكير و اإلسراع في عملية اإلزهار للموسم الموالي.
يؤدي خف ثمار العراجين إلى تقليل كثافتها وخفض وزن العراجين  	 

مما يسهل إجراء عمليات ما بعد الجني. ) حسين و أحريب ، 2009 (
حسن 	  إلى  العقد  بعد  المبكرة  المرحلة  في  خاصة  الخف  يؤدي 

الغذائية مما ينعكس على  المتوفرة والعناصر  و  إستغالل األسمدة 
تقليل تكاليف التسميد.

االرتقاء بمستوى الصنف تجاريًا بحيث يكون مقبواًل من المستهلك 	 
بدرجة أكبر مما ينعكس على قدرته التسويقية.  



8

 تدلية أو “ تهبيط ” العراجين:

المكملة  الزراعية  العمليات  من  تعتبر 

و  النخيل  التخفيف على  و  التلقيح  لعمليتي 
تتمثل العملية في:

* فرد الشماريخ لكل عرجون
* تدليه العراجين من بين الجريد وربط كل 
منهما إلى جريدة أو اثنتين )في حال الحاجة 

لذلك( 
وتوزيعها  بعضها  من  العراجين  فصل   *

جذع  حول  منتظم  بشكل  وتوزيعها  واحدة  منطقة  في  تتمركز  ال  بحيث 
النخلة.

فوائد عملية التدلية
تحقق هذه العملية :

يسمح  ما  هو  و  الجريد   مع  أو  بعضها  مع  المتشابكة  الشماريخ  فرد   *
بالمحافظة على جودة التمور و عدم تضررها بالجريد و األشواك.                                                                                 

* تسهيل تغليف العراجين و الجني
* مراقبة اإلصابة بالحشرات و األمراض

العراجين  3:إنكسار  عدد  الصورة 
تحت تأثير وزن الثمار

و في حال التدلية المتأخرة
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مالحظات عامة:
يجب إجراء عملية تخفيف الثمار في الموعد المناسب إلعطاء نتيجة 	 

إيجابية و ملموسة و حتى ال يتم استنفاذ جهد النخلة و تكون بعدها 

عملية التخفيف بدون فائدة.

وفي 	  كاملة  عراجين  إزالة  يفضل  الرطوبة  منخفضة  المناطق  في 

المناطق عالية الرطوبة يفضل إزالة الشماريخ من وسط العرجون 

لتسهيل حركة الهواء و منع تراكم الرطوبة حول الثمار.

لذلك 	  الداخلية  من  أكبر  ثمارا  تحمل  للعرجون  الخارجية  الشماريخ 

يفضل إزالة الشماريخ الداخلية.

إنتاجها 	  الفتيّة في سنوات  النخلة  إزالة جميع العراجين في  يفضل 

األولى لتشجيع نمو خضري جيّد و عدم تركها تحمل ثمارا أكثر من 

قدرتها.

وتتعرض 	  العراجين  تتصلب  التدلية حتى  تتأخر عملية  ال  أن  يجب   

السباطة للكسر عند ثنيها.
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