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�إن عوامل اجلودة كثرية يف حقل التمور والبد من االهتمام بها للح�صول
على جودة عالية ومبوا�صفات ممتازة و التي تعتمد بالأ�سا�س على خربة
و�إملام املزارع �أو ًال باحتياجات النخلة من جميع اجلوانب ومن �أهم مزايا
عالمات اجلودة ما يلي :
عالمات اجلودة
 - 1اكتمال الثمرة من حيث احلجمم وال��وزن والقوام واللون و النكهة
والرائحة وتكون مالئمة ومقبولة لال�ستهالك الطازج.
�أما �أهم تغريات الن�ضج فهي
 - 1تغري يف لون الق�شرة واللب.
 - 2ليونة الثمار .
 - 3حتول جميع املكونات البكتينية وال�سليلوزية والن�شاء �إىل وحداتها
الب�سيطة .

60

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

 - 4زيادة احلالوة.
 - 5تناق�ص �شديد للمركبات الفينولية املتعددة والتانينات واختفائها.
 - 6ظهور نكهة التمر املميزة .
 - 7زيادة املواد ال�سكرية (كلوكوز و فركتوز) واملواد ال�صلبة الذائبة.
 - 8نق�صان يف احلمو�ضة.
 - 9نق�صان يف الن�شاط التنف�سي.
 - 10نق�صان يف الرطوبة.
� - 11أتزان ن�سبة احلمو�ضة �إىل املواد ال�صلبة الذائبة
 - 12و�ضوح حجم ووزن الثمرة.
العوامل امل�ؤثرة يف عالمات اجلودة
- 1كمية املياه العذبة الالزمة :بعد فرتة التلقيح والإخ�صاب،
لآن الثمرة متر بعدة مراحل من مراحل النمو و التطور و التي هي
مرحلة انق�سام اخلاليا وخ�صو�صا ً اخلاليا املر�ستيمية التي تن�شط
وتت�ضاعف ومن ثم تدخل مرحلة ازدي��اد احلجم (حجم اخلاليا)
وهذه بدورها حتتاج �إىل حجم مياه �أكرب قد ت�صل �إىل حجم – 300
 450لرت  /نخلة �أ�سبوعيا ً على الأقل والتي ت�ستمر على هذا املنوال
ملدة � 22 – 20أ�سبوع ًا ومن ثم يبد�أ بتقليل كمية املياه �إىل – 150
 200لرت  /نخلة �أ�سبوعيا ً ويف الأ�سابيع الثالثة الأخرية للن�ضج التام
يتم �إيقاف الري نهائيا ً لتتم عملية التجفيف .
- 2نوعية املياه  :من املعروف �أن �أكرث �أقطارنا العربية لديها م�شكلة يف

ن�شاط وت�ضاعف حجم الثمار وزيادة وزنها يف ال�صنف مدجول
يف جميع مراحل النمو و الن�ضج
كمية املياه ونوعيتها و على العموم �إن نوعية
املياه و التي تعتمد على كمية املواد ال�صلبة
الكلية الذائبة (  )TDSوالتي ت�تراوح ما
بني � 600إىل � TDS 6500أحيانا ً �أكرث
وهذا النوعيات لها ت�أثري �سلبي على نوعية
الثمار خ�صو�صا ً بعد � TDS 3000إىل
 6500فنجد ما يلي:
 - 1نوعية التمور رديئة.
 - 2ظاهرة التق�شر وا�ضحة.
 - 3عملية النمو للثمرة غري طبيعية وكثرية
التجاعيد واالنتفاخات .
 - 4وزن الثمرة منخف�ض.
 - 5لونها غري مقبول.
لذلك ف�إن االهتمام بتحليه املياه �أمر �ضروري
جدا ً للح�صول على متور ذات جودة عالية.
وقد �أظهرت الدرا�سات على �أن �أمالح الرتبة
من الكلوريدات و الكربيتات والتي هي �أقل من
 15.000جزء باملليون ال ت�ؤثر كثريا ً على منو
النخيل و�أثماره �أم��ا �إذا تعدى  48000جزء
باملليون ف�أنه ي�سبب هالك وموت النخلة وقد مت
حتديد الرتب من حيث امللوحة كما يلي.
تربة خالية من امللوحة تكون ن�سبة امللح فيها
من ( � )0.15 – 0أما التو�صيل الكهربائي لها
من (� )4 – 0أما الرتبة ذات الت�أثري الب�سيط
ف�إن ن�سبة امللح فيها ما بني � 35.0 – 0.15أما
التو�صيل الكهربائي فيها ما بني ( �) 8 – 4أما

الرتبة ذات التو�صيل املتو�سط فتكون ن�سبة
امللوحة ما بني (� ) 0.65 – 0.35أي التو�صيل
الكهربائي (  )16 – 8أ�م ��ا ال�ترب��ة �شديدة
امللوحة فتكون �أكرث من ( � ) 0.65أي التو�صيل
الكهربائي فوق (� ) 16أما مواعيد الري فيف�ضل
�أن تكون �صباحا ً �أو م�ساء لتجنب درج��ات
حرارة مياه الري �صيفا ً .
-3ع���دد ال��ف�����س��ائ��ل (ال�����ص��رم) ح��ول
النخلة الأم:
�إن لعدد الف�سائل (ال�صرم) حول �شجرة الأم
ت�أثري ًا كبري ًا على تكوين املجاميع الزهرية للأم
وبالتايل قلة عدد القطوف الناجتة �إ�ضافه �إىل
تردي نوعية الثمار (تردي اجلودة) من حيث
ال��وزن و احلجم ل��ذا ال ب��د م��ن �إزاح ��ه جميع
الف�سائل (ال�صرم) من حول الأم.
-4ع���دد ال�سعف للنخلة (امل�ساحة
اخل�����ض��راء) وت��أث�يره��ا على ج��ودة
الثمار :
�إن لأع��داد ال�سعف دور ًا كبري ًا يف منو وتطور
نخلة التمر حيث �إن النخلة ال تعرف يف حياتها
ط��ور ال��راح��ة وال ال�سبات وه��ي تختلف عن
الأ�شجار الأخ��رى لأن الربعم �ألقمي الواقع
يف قلب النخلة هو يف عملية انق�سام م�ستمر
لذلك تبقى احلزم الوعائية مفتوحة وفعالة يف
نقل الع�صارة �إىل الأعلى �إىل ال�سعف و�أعداده
الكبرية حيث ترتاوح �أعداده يف النخلة الن�شطة
املتميزة ما بني � 150 – 125سعفة وهي التي

تعك�س امل�ساحة اخل�ضراء للنخلة التي تتم فيها
عملية ت�صنيع ال�سكر وخزنة يف الثمار ولأجل
الإي���ض��اح ف���إن لدينا يف كيمياء ال�سكريات
الأحادية وال�سكريات املتعددة التي يطلق عليها
كيمياوي ًا بالكربوهيدرات و التي تتكون عموم ًا
من الكميات امل�ق��درة والثابتة من الكاربون
والهيدروجني والأوك�سجني �أن الذي قادنا �إىل
هذه املعلومات �سعه امل�ساحة اخل�ضراء للنخلة
والتي تتم فيها �أكرب عملية لإنتاج ال�سكريات
عموم ًا ل��ذا فاالهتمام بامل�ساحة اخل�ضراء
أ�م��ر �ضروري جدا ً وه��ذا ما يعك�سه لنا عدد
ال�سعف للقطف الواحد (العثق) فكلما كانت
امل�ساحة اخل�ضراء كبرية كلما كان الإنتاج �أكرب
واجلودة �أعلى .
-5نوعية الرتبة:
تعترب نوعية الرتبة من �أه��م عوامل اجل��ودة
خ�صو�صا ً يف ع��امل النخيل حيث �إن النخلة
حت��ود يف ال�ترب اخلفيفة والعميقة واجليدة
ال�صرف واجليدة التهوية والتي لها القدرة
على االحتفاظ بالرطوبة.
كما �أن اح �ت��واءه��ا على العنا�صر الغذائية
ال�ل�ازم ��ة واخل��ال �ي��ة م��ن �أي زي�� ��ادات على
احتياجاتها احليوية من الكلوريدات و كربونات
والكربيتات و�أي��ون��ات ال�صوديوم و لكال�سيوم
واملغني�سيوم ك��ل ه��ذه الأم� ��ور ت�ساعد على
�أعطاء ج��ودة عالية للثمار عند الإنتاج ومن
�أه��م خ�صائ�ص الرتبة هي حمو�ضتها( )PH
فالرتب ذات احلمو�ضة املعتدلة  PH 6 – 7هي
من �أف�ضل الرتب للنباتات من حيث اخل�صوبة
ونوعية الثمار ويف نخلة التمر تكون ثمار التمر
ذات لون �أحمر زاهي بينما يف الرتب القلوية
ذات ( � ) PHأعلى من � 7أرا��ٍ�ض كل�سيه نرى
�أن التمور تكون ذات لون بني داكن مائل �إىل
ال�سواد و ال�شكل التايل يو�ضح ذلك.
 -6اخلف :
عملية اخلف �أ�صبح لها دور كبري على جودة
الثمار ب�شكل كبري وه��ذا يعتمد �أي���ض� ًا على
اخل�برة واملمار�سة حيث يجب حتديد فرتة
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2012
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اخلف �أوال ً  ،ونوعية اخلف .
�أ ) خف العذوق (القطوف) �إن عملية خف
العذوق تعتمد ب�صورة رئي�سية على عمر النخلة
– خ�صو�صا ً (نخيل الأن�سجة).
 - 1من عمر � 4سنوات يتم ترك  3عذوق فقط .
 - 2من عمر � 6 – 4سنوات يتم ت��رك 4-3
عذوق فقط .
- 3من عمر � 8 – 6سنوات يتم ترك  5عذوق
فقط .
 - 4من عمر � 10 – 8سنوات يتم ترك 8 – 6
عذوق فقط
- 5من � 10سنوات فما فوق يتم ترك ن�صف
العذوق .
ب) خف ⅓ من طول ال�شمروخ وكذلك �إزالة
ع��دد م��ن ال�شماريخ حيث يف نخلة املدجول
يكون ع��دد ال�شماريخ بحدود  50 – 45لذا
يف�ضل �أبقاء � 36 – 35شمراخ ًا .
ج ) خ��ف الثمار� :إن ك��ل �شمروخ (�سباط)
يحتوي على  25حبة يف نخيل املدجول و 45
حبة يف نخيل الربحي
فبالن�سبة �إىل نخلة املدجول تزال الثمار ب�شكل
ما بني واحدة و �أخرى بحيث ي�صبح العدد 10
–  12حبة يف ال�شمراخ (ال�سباط).

�أم��ا بالن�سبة �إىل نخيل الربحي فتقلل الثمار
�إىل حد  30 – 25حبة على ال�شمراخ وبذلك
تعطي للحبة تهوية كافية وحرارة كافية للن�ضج
وحت�سني النوعية من حيث احلجم و الوزن .
-7ت�أثري نوعية ال�سماد وميعاد الت�سميد
على جودة ثمار املدجول
�إن لنوعية ال�سماد و ميعاد الت�سميد دور ًا كبري ًا
على ج��ودة الثمار لأن احتياجات النخلة من
الأ�سمدة (الع�ضوية) والكيماوية �أمر �ضروري
ولكن لأج��ل احل�صول على نوعية ثمار ذات
ج��ودة عالية يجب �أن جت��رى عملية الت�سميد
كالآتي بعد ح�ساب الرتاكيز املتوفرة يف الرتبة
من  N.P.Kوالعنا�صر النادرة .
- 1عملية الت�سميد الع�ضوي جترى بعد عملية
اجلني والتكريب �أي يف ال�شهر احل��ادي

ثمار يف تربة كل�سيه لل�صنف مدجول
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ع�شر من ال�سنة.
- 2عملية الت�سميد الكيماوي جترى يف ثالثة
مواعيد.
- 1يف ال�شهر الثاين ع�شر من ال�سنة  .الدفعة
الأوىل
- 2الدفعة الثانية قبل الإزهار ب�أ�سبوعني �أي يف
نهاية ال�شهر الثاين وبداية ال�شهر الثالث .
- 3ال��دف �ع��ة ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ع�م�ل�ي��ة التلقيح
والإخ�صاب ب�شهر و ن�صف ال�شهر وهنا
ال ب��د م��ن حتديد نوعية ال�سماد (�سماد
بوتا�سي)  % 5مع كل ريه (�سقيه) خالل
املو�سم يقطع ال�سماد بعد تكون الثمار من
اللون الأخ�ضر �إىل الأ�صفر .
-8ت�أثري نوعية ال�سماد وعدد الف�سائل

ثمار مدجول يف تربة معتدلة احلمو�ضة

على جودة لثمار :
�إن هنالك تداخل كبري ما بني نوعية ال�سماد
وع��دد الف�سائل (ال���ص��رم) ح��ول الأم حيث
�إذا زاد تركيز عن�صر النيرتوجني يف الرتبة
�سينقلب امليزان احليوي العام حلياة لنخلة
م��ن عملية دع��م الأزه���ار �إىل دع��م التكوين
اخل�ضري وبالتايل نق�صان يف عدد الطلعات
الزهرية كما أ�ن��ه �سي�ؤثر على نوعية الثمار
لأن العنا�صر الغذائية �ستتوزع على الف�سائل
(ال�صرم) وعلى القطوف الزهرية يف �أن واحد
مما ي�ؤدي �إىل تردي نوعية الثمار .
 - 9نوع اللقاح وحيوية اللقاح:
�إن لنوع اللقاح دور ًا كبري ًا يف حتديد �صفات
الثمرة النوعية لذا وجب حتديد �صنف الذكور
ال�لازم��ة لهذه العملية كما �أن حيوية حبوب
اللقاح لها دور كبري يف حتديد اجلودة للثمار
لذا فاالهتمام بنوعية اللقاح وكذلك بنوعية
عملية التلقيح وع ��دد م ��رات ت �ك��رار إ�ج ��راء
التلقيح ي�ساهم كثريا ً يف جودة الثمار .
 -10الأمطار والرطوبة:
�إن لعامل كرثة الأمطار وزيادة ن�سبة الرطوبة
أ�ث��ر ًا كبري ًا على �شجرة النخيل لأن النخيل
يتحدد انت�شاره بكمية و توزيع الأمطار ال�سنوية
للمنطقة وهي املحددة لنوعية وجودة الثمار،
لأن تعبري الرطوبة يعني كمية املاء يف الهواء
وه��ي ن�سبة مئوية حيث بزيادتها تقل كمية
التبخر من الرتبة وكذلك ت�ضطرب عملية
النتح يف النخيل و هذا اال�ضطراب يف امليزان
املائي يف النخلة ي ��ؤدي �إىل خلل ف�سلجي يف
النخلة مما يحدث نق�ص ًا يف نفاذية الأغ�شية
البالزمية ويقلل من عملية االمت�صا�ص مما
ي�سبب الذبول و�سقوط الثمار كما �أن الرطوبة
العالية تعمل على ت�أثر النخيل باحلرارة كما
�أن الرطوبة ت��ؤدي �إىل زي��ادة ن�سبة الإ�صابة
بالأمرا�ض الفطرية وه��ذه مبجموعها ت�ؤثر
على جودة الإنتاج ونوعيته.

 -11عامل احلرارة و ال�ضوء:
من املعروف �أن نخلة التمر من الأ�شجار التي
جتود زراعتها يف املناطق احلارة و التي حتتاج
�إىل درج���ات ح��راري��ة معينة لأج ��ل التزهري
والإخ�صاب و التي تكون فوق  18م ْ �إىل – 28
ْ 30م اي يف نهاية �شهر �شباط وبداية �آذار لذلك
ف�أن درجة احلرارة هي املحدد يف عملية التزهري
والتلقيح والإخ�صاب �أما عملية النمو والتطور
الثمري فتحتاج �إىل درجات حرارية عالية فوق
ْ 40 – 30م وهذا ما جنده يف �شهر ني�سان و
ومار�س وقد تتعدى  50 – 40م ْ يف بع�ض الدول،
لذا ف�إن درجات احلرارة الرتاكمية لها دور يف
ت�صنيف التمور �إىل مبكرة و متو�سطة و مت�أخرة
وكذلك �إىل طرية و ن�صف جافة و جافة و�أن �أي
خلل يف درج��ات احل��رارة املو�سمية الرتاكمية
نراها ت�ؤثر على عملية التزهري و التلقيح و النمو
و الن�ضج وه��ذا ب��دوره ي�ؤثر على ج��ودة الثمار
كما �أن لدرجة احلرارة دور ًا يف تلون الثمار من
الأخ�ضر �إىل الأ�صفر �أو الأحمر و �إىل البني .
�أما ال�ضوء فان النخيل يحتاج �إىل كمية �ضوء
و�شدة �ضوء لذا ف��إن عملية التكريب لل�سعف
ت�ؤدي �إىل �أظهار القطوف ولعامل ال�ضوء دور
كبري يف تكوين املادة اخل�ضراء كما �أنه يدخل
كعامل �أ�سا�سي يف عملية التمثيل ال�ضوئي
كم�صدر للطاقة علما ً �أن للموجات ال�ضوئية
دورا ً م�ساعدا ً يف توزيع االوك�سينات و بالتايل
ت�ؤثر �إيجابيا ً يف عملية النمو والنخيل عموم ًا
ً من النباتات املحبة لل�ضوء والتي حتتاج �إىل

وحدات �ضوئية كبرية كما �أنها حتتاج �إىل فرتة
�ضوء منا�سبة لأن الفرتة ال�ضوئية تعمل على
ت�سريع العمليات احليوية و بالتايل حت�سن من
جودة الثمار لذا يف�ضل �أن تبلغ النخلة ت�شبعها
الأق���ص��ى بال�ضوء لكي تعطي ث �م��ارا ً جيدة
النوعية واجلودة .
 -12عامل التكيي�س
�إن عملية التكيي�س تعمل على تنظيم درجة
احلرارة وكذلك درجة �شدة ال�ضوء مما ي�ؤدي
�إىل حت�سني الثمار وجودتها كما �أن نوعية
و�ألوان االكيا�س هي الأخرى تلعب دورا ً مهم ًا
يف جودة الثمار واملحافظة عليها و �أن االكيا�س
املتوفرة حاليا ً يف اال�سواق هي ذات االل��وان
الأخ�ضر ،الأبي�ض ،الأ�سود.
وم��ن ال�ت�ج��ارب ظهر �أن ال�ل��ون الأخ���ض��ر هو
الأف�ضل لأن��ه مي��رر اللون الأخ�ضر والأحمر
ومن �أ�شعة الطيف ال�شم�سي وهذا ما حتتاجه
النباتات عموما ًبينما اللون الأ�سود فهو ميت�ص
كافة �أطياف �أ�شعة ال�شم�س مما ي�سبب الن�ضج
املبكر أ�م��ا اللون الأبي�ض ف�إنه يعك�س جميع
�أطياف �أ�شعة ال�شم�س وه��ذا ب��دورة ي�ؤخر يف
عملية الن�ضج .
خبير نخيل ،نائب رئيس مجلس
ê
ادارة جمعية التمور االردنية
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