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معامالت ما بعد الحصاد للتمور

.الحقلىالفرز o:تشمل
o المناشرالنقل الى.
o صناعي/ شمسى (التجفیف.(
o بالمشغلاالستالم.
o التمورتنظیف.
oالتصنیف والتدریج.
oالتخلص من االصابات الحشریة.
oالتبرید.

o الصناعياالنضاج.
o الرطبتتمیر.
o الجافةالتمور ترطیب.
o التمورتعبئة.
o التمور المعبأةتخزین.
oنقل وشحن التمور المعبأة.

عند الحاجة



معامالت ما بعد الحصاد للتمور

.االنتاجیةزیادة–واالستھالكالحصادبینماالفاقدخفض•
.)القوام–الرائحة-الطعم–اللون–المظھر(الظاھریةالجودةعلىالمحافظة•
.لألمراضالمسببةوالمیكروباتالحشراتعليالقضاء-النظافةعليالمحافظة•
.والتفاعالتالحیويالنشاطخفض-الغذاءسالمةعليالمحافظة•
.الغذائیةالقیمةعليالمحافظة•
.أعليقیمةذاتأسواقاستھداف–المنتجقیمةرفع•

:الھدف من تطبیقھا



تجفیف التمور



تجفیف التمور

.األغذیةحفظطرقأحدھوالتجفیف•
يفالمائيالنشاطأوالرطوبيالمحتويلخفضالحرالماءنزععنعبارة•

كانتوءاسالمختلفةالفسادعواملتثبیطعليتعملدرجةإلىالغذائیةالمادة
.المادةخصائصعليالمحافظةمع،طبیعیةأوكیماویھأومیكروبیھ

منلصللتخمابطریقةالحرارةاستخدامعلىأساساً التجفیفطرقتعتمد•
لمتاحاالحرالماءمستوىیقلوبالتالي،للغذاءالرطوبيمحتوىالمنجزء

ظالحفمدةالطالةالصلبةالموادتركیزویرتفعالمیكروبيللنشاط
.والصالحیة



بالتعرضءسواالساخنللھواءالغذائیةالمادةبتعریضالتجفیفعملیةتجري•
عيالطبیبالحملأوالشمسيالتجفیفحالةفيالشمسلحرارةالمباشر

Natural Convectionالقسريبالحملأوبالصوبالتجفیفحالةفي
Forced Convectionالھواءدفعمراوحباستخدامالھواءوتدویربدفع

.الرطوبةوسحب
مدةاطالةوالتخزینوتسھیلالغذائیة،المادةوزنخفضعليالتجفیفیعمل•

.والصالحیةالحفظ
یادةلزالمجففخارجوطردھاالناتجةالرطوبةسحباألحوالكلفيیراعي•

.التجفیفلعملیةالدافعةالقوة

تجفیف التمور



ستیكیةبالصنادیقفيجنیھابعدالثمارتوضعشمسیاً،التمورلتجفیف
،)الطبیعيظرھامنوتفقدالسفليالطبقاتثمارتتشوهالحتى(عمیقةغیرمثقبة

میعجمنمحاطةتكونأنیجبالمناشرالتيأوالصوبإلىالتمورتنقلثم
وذاتاعمةونثابتةأرضیتھاوتكونالبالستیك،أوالسلكمنبشباكجوانبھا

مراعاةوالمناشرتنظیفیجبكما،المطرأوالغسیلماءتصریفیسھلمیول
.الحشراتمنخلوھا

التجفیف الشمسي للتمور



لتمورلالتجفیف الشمسي 



:)المنشر(الحقليالتجفیفموقعاختیار
.النقلتكالیفلتوفیراالنتاجأماكنمنالقرب•
.المبردةوالمخازنالتعبئةبیوتوالمشاغلمنالقرب•
.العاملةاألیديتوفرأماكنمنالقرب•
لھواءادفعمراوحالدارةالشمسیةالخالیاتستخدمأو،)الحاجةعند(والكھرباءللمیاهمصدربھیتوفرأن•

.الرطوبةوسحب
.الماءوتصریفالتنظیفعملیةلتسھیلمیولوذاتوناعمةثابتةونظیفةالموقعأرضیة•
.واآلفاتالقوارضوصولمنعویراعيالحیوانات،تربیةأماكنعنبعیداً یكونان•
.والرمالباألتربةالمحملةالریاحمنوحمایتھالموقعلعزلباسوارمحاط•
.الساطعةبالشمساالستفادةلضمانالمرتفعة،المبانيعنالبعد•
.الجویةالرطوبةانخفاض•

لتمورلالتجفیف الشمسي 



:معدنیةالتجفیف باستخدام المناشر الخشبیة أو ال

لتمورلالتجفیف الشمسي 



:المباشرالشمسيالتجفیفعیوب
.المباشرةالشمسحرارةالرتفاعنتیجةالغامقاللوناشتداد•
.الفیتامیناتفقدعليتأثیراً التجفیفأنواعأكثر•
.بالحشراتاالصابةاحتمالیةزیادة•
.والغبارباالتربةالتلوث•
.للعفنالثماروتعرضالرطوبة،وارتفاعاالمطارمثلمواتیةغیرجویةلظروفالتعرض•
.التجفیفمدةطول•
حتفاظاالخصائصھامناقلوحداتالىوالنشاالكربوھیدراتتحللعلىالبنفسجیةفوقاالشعةتؤثر•

.الالزممنأكثرالتمرولیونةبالرطوبة
.الحموضةزیادة•

لتمورلالتجفیف الشمسي 



لتمورلالتجفیف الشمسي 

:تیكیةالتجفیف الشمسي مع التغطیة باالفالم البالس



.البالستیكیةالصوبداخلالتجفیف•
.الشمسىالمجففباستخدامالتجفیف•

لتمورلالتجفیف الشمسي 



لتمورلالتجفیف الشمسي 



:الصوبفىالتجفیفممیزات
.الشمسالشعةمباشرةالثمارتعرضلعدمنظراً اللونعلىالمحافظة•
.العالیةالنسبیةالرطوبةذاتالمناطقفىخصوصاالثمارتقشرظاھرةتقلیل•
.والغباراالتربةمنالثمارخلو•
.االمطارمنالثمارحمایة•
.والقوارضالحشراتمنالثمارحمایة•
.الموسمنفسفىاخرىتمورتجفیففىالمكاناستغاللیمكنوبالتالىالتجفیفزمنتقلل•
.الموسمغیرفىوغیرھاالعطریةالنباتاتمثلاخرىانواعتجفیف•

لتمورلالتجفیف الشمسي 



:الصوبةمواصفات
.التظلیلأواالشجارمنخالىومكانالرطوبةمصادرعنوبعیدااالرضعنمرتفعمكانفىالصوبةتوضعأنیفضل:المناسبالمكان•
.الكبیرةللصوبةم4.5×21أوم11×8:الصوبةأبعاد•
.كربونیتالبولىواالفضلجالسالفیبرأوكربونیتالبولى:االغطیة•
.غرب–شرق:الصوبةاتجاه•
:التھویة•

.القبلیةالناحیةمنالصوبةاسفلمنبالبخارالمشبعالھواءسحبمراوح•
.المقابلةالبحریةالناحیةمنالھواءدخول•

.تجفیفھاالمرادللثمارالرملیةللتربةعازلأواىاالسمنتاوالسیرامیكمنالصوبةارضیةتكونأنیجب:االرضیة•
.الغذائيالشبكمنالتجفیفصوانىتكونانیجب:االرفف•

علیھاعیوضالتى)التروالت(العرباتأوالصوانىحاملكانإذاوخصوصاتجفیفةالمرادالتمروزنالصوانىحاملیتحملانیجب:الصوانىحامالت•
.صوانىأوحاملعربةلكلصنیة)3-2(صنیةمنأكثرالصوانى

.التداوللتسھیلاألقلعليم1ممروكلممر2یوجدالحالةھذهوفىالممراتعددتحدیدیمكنالصوبةعرضأساسعلى:الممرات•
.سم50-30الصوبةوجدارالصوانىحاملمابینمسافةھناكیكونانویفضلم1.50–1.25من:الصوانىعرض•
.میزان–ھیجرومیتر–ترمومتر–الرافراكتومیتر:القیاسأدوات•

لتمورلالتجفیف الشمسي 



التجفیف الحقلي 
بمجففات تعمل بمصادر وقود مختلفة



بدورهیقومالذيالصناعیةالمجففاتأنواعأحدباستخداموذلكالغسیلعملیةبعدالسطحيالماءمنللتخلصیجري•
لضمان(المراوحباستخدامجبریاوالمدفوعمئویةدرجة60–50درجةاليالمسخنبالھواءحراریةمعاملةباجراء
.مناسبةلمدة)المعاملةتجانس

.الصالحیةمدةواطالةالتموروحفظالحشریةاالصاباتمنالتخلصفيأیضاً یساھم•
.مرغوبالغیرالداكناللوناليالثمارلونتحولعليالحرارةدرجةزیادةتأثیرمراعاةیتم•

تجفیف التمور بالمشغل

مجفف نفقي مجفف كابینة



لتمورخط آلي الستالم وفرز وتنظیف وتجفیف ا



.والبیضوالیرقاتالحشراتمنالخلو-القوام–اللون:حیثمنجیدةطبیعیةصفاتذيتمراختیار•
.السلیمةبالطرقالتعقیمعملیةاجراء•
.االبتدائىالفرزعملیاتاجراء•
.)النقعولیس(الرذاذطریقعنالغسیلعملیةاجراء•
.التجفیفمرحلةالىالغسیلمنالسریعاالنتقال•
الىیؤدىمماالتمرمنالخارجةالرطوبةوسحبالھواء،توزیعتجانسومراعاةتفریغ،تحتالتجفیفاجراء•

.التجفیفسرعة
فىوالحیویةیةالكیماوالتغیراتووقفالزائدةالرطوبةفقدعلىیساعدمماالغرفةحرارةدرجةالىالسریعالتبرید•

.الثمار
.والتدریجالفرزعملیةاجراء•
.تفریغتحتویُفضلامنھ،صحیةظروفتحتالتعبئة•
المبردالتخزین•

تحسین عملیة تجفیف التمور



مكافحة آفات التمور بالمخازن
التخلص من االصابات الحشریة

)التبخیر–التعقیم (



التعقیم

.الجودةوالكمیةفيالفقدعواملأھممنالتمورعليالحشراتوتغذیةالحشریةاالصاباتعنالناتجةاالضرارتعد•
.االصابةاعادةتمنعظروففيوتخزینھاتعبئتھاقبلالتمورتبخیریتمذلكحدوثلتفادي•
موادتخدامباسالكیمیائیةالمكافحةھيالحصادبعدالحشریةواالصاباتالتمورالمخزونةافاتمكافحةوسائلاھممن•

.Fumigationاوالتبخیرالتعقیمالعملیةھذهعلىویطلقالتدخین،
وبالتالىیةالمرضاوالحشریةاالصاباتمنتمورخالیةعليالحصوللضمانالمعتمدةالتعقیمموادباستخدامذلكیتم•

.مجزیةوبأسعاربسھولةتسویقھا
قتلعلىقیمالتعویعملالنخلةعلىالتزالوھىأحیاناالمخزنیةبالحشراتالتمورلالصابةتعرضالياالشارةیجدر•

.سلیمةصحیةحالةفىالمستھلكالىالتموربوصولیسمحمماالمرضیةالمسبباتكافة

ةالتخلص من االصابات الحشری



التعقیم
:حالةفىجافةالنصفالتمورتعقیمالىاللجوءیتم•

.)سنةالىشھورعدة(طویلةلمدةالتخزین•
.)الفطریات–الحشراتبیوض(االفاتمخلفاتمنللتخلصالحاجة•

ةالتخلص من االصابات الحشری

والمدةشغلالمانتاجیةمعأبعادھاتتناسباالغالقمحكمةخاصةغرففىالتجارىالمستوىعلىالتمورتعقیمیتم•
.للتعقیمالمطلوبةالزمنیة

غازةكمیاىالخراجخاصةشفاطاتالتبخیربواسطةعملیةانتھاءبعدالزائدالغازسحبمراعاةیتماآلمانلعامل•
.للتھویةاألبوابوفتحزائدة



التعقیم
:التعقیمموادشروط

.وبسرعةاطوارھاكافةفىالحشراتقتلعلىعالیةقدرةذاتتكونأن•
عملیةتھاءانبعدأثراً تتركوالالثماروالتمتصھاالطعمأوالرائحةحیثمنالثمارعلىتؤثرأال•

.التعقیم
.االنفجارأولالشتعالقابلةغیرتكونأن•
.المستخدمةالتركیزاتعندآمنھتكونأن•

ةالتخلص من االصابات الحشری



التعقیم

:الحرارةدرجة•
.م˚20عنالحرارةدرجةبإرتفاعتزدادالمطلوباألثرإحداثفىالسامةالغازاتوفعالیةریالتأثدرجة

.العاصفبالجوأوالمنخفضةالحرارةدرجاتفىالتبخیرعملیاتبإجراءنصحیُ ال
Gas(المكانإحكام• tightness(:

ینتجالذىاألمرمرومستعالتركیزإلىالحشراتتتعرضوبالتالى،منھالغازتسربقلكلماالتبخیرلعملیةالمستخدمالمخزنإحكامإزدادكلما
ضرارواالالغازتسربویمنع،التأثیرإلحداثالالزمةبالجرعةالھبوطفىكثیراالمكانإحكامیساعدكما،كاملةإبادةعلىالحصولعنھ

.بالعاملین
Gas(الغازتوزیع• distribution(:

بعضفىالعالیةالتركیزاتتجنبیمكنحتىالمخزنداخلمتجانساً توزیعاً الغازتوزیععلىالعملیجبوتجانسطیبةنتائجعلىللحصول
أجزاءبعضفىالمنخفضةالتركیزاتتجنبیجبكماطویلةلمدةبھاواحتفاظھاالتبخیرلمادةالموادإمتصاصعنھاینشأقدالتىالمواضع

.الحشراتعليمؤثرةغیرفتكونالمبخر

ةالتخلص من االصابات الحشری



التعقیم
.غازیةأوسائلةأوصلبةصورةعليتبخیرمادتتوفر
:الموادھذهومن

)الملیونفيجزء30تركیز(التبخیرغرفةفراغمنالمكعبللمترجرام30بمعدلیستخدم:المیثایلبرومیدغاز•
.األوزونطبقةعليلتأثیرهاستخدامھوقفتمساعة24–12لمدةمئویةدرجة16حرارةدرجةعند

.التمرحالةحسبعلىأوساعة24-12لمدة)3م/جم30–24(وغالبااالستخدامعندبھاالموصىالجرعةتطبیقیراعىانیجب

ةالتخلص من االصابات الحشری



التعقیم
قرص12(المكعبللمترقرص0.75بمعدلیستخدم:)الماغنیسیوم/األلومنیومفوسفید(الفوسفین-الفوستوكسین•

عنتقلالحرارةدرجةعندساعة72لمدةوتغلقالتعقیمغرفةفىاالقراصوتوزع،)مكعبمتر16مساحةتكفي
.فعالةكمادةالھیدروجینفوسفیدغازاطالقیتمحیثمئویة،درجة20

ةالتخلص من االصابات الحشری

:االستخدامممیزات
.التداولسھولة•
.الجرعةتقدیرسھولة•
.بالثمارھمنمتبقیاتتبقيوعدمللغاز،الثمارامتصاصانخفاض•
.وجودهعليالتعرفتتیحممیزةرائحةلھ•



التعقیم

ةالتخلص من االصابات الحشری

:شروط تداول وتخزین الفوسفین
.ُینقل في حاویات محكمة الغلق، في جو جاف•
حة ُیخزن في مخازن جیدة التھویة مجھزة بوسائل مكاف•

.الحریق
.التخلص اآلمن من العبوات المستعملة والرماد•
تفاعل عدم االستخدام في وجود المعادن النفیسة والنحاس ل•

.غاز الفوسفین معھا



التعقیم
:)الكیمیائیةللموادكبدیل(ایكوفیوم-الكربونأكسیدثاني•

ةالتخلص من االصابات الحشری

%2بنسبةالفوسفینمنخلیطمنمكونغاز•
.وزناً %98بنسبةالكربوناكسیدوثانيوزناً،

الفراغمنالمكعبللمترجم50بمعدلُیستخدم•
.یوماً 3لمدة

.واألمانیةوالفعالوالتأثیراالنتشاربسرعةیتمیز•
اخلدأوالمشمعاتتحتللتبخیراستخدامھیمكن•

.المخازن
.التمورعليمتبقیاتأیةلھلیس•
.للبیئةصدیق•



التعقیم
:)الكیمیائیةللموادكبدیل(األوزون•

ةالتخلص من االصابات الحشری

.جزء في الملیون لمكافحة أطوار الحشرات في التمور500أُستخدم بتركیز 



التعقیم

ةالتخلص من االصابات الحشری



التعقیم

السامة،خرةاألبتلكمنھاتتسربوالالغلق،محكمةالتعقیمغرفةتكونأنیجب:المھنیةوالصحةالسالمةالعتبارات

طویل،لوقتلألبخرةالتعرضوعدمالمواد،تلكمعالتعاملعندوالقفازاتالواقيالقناعبارتداءالعاملینالتزامویجب

لصوالتخالمواد،ھذهبخطورةتحذیریةعالماتووجودالخطرةللموادمخصصةخاصةمخازنقيالتبخیرموادوحفظ

.الخطرةالنفایاتمعوالرمادبھاالخاصةاألوعیةمن

ةالتخلص من االصابات الحشری



طرق أخري

لضمان(المراوحباستخدامجبریاوالمدفوعمئویةدرجة55–50درجةاليالمسخنبالھواءالحراریةالمعاملة•
مراعاةمعمئویة،درجة50اليالثمارحرارةدرجةوصولوقتمنتحسبساعة4–2لمدة)المعاملةتجانس

الثماردتبرییتمالحالةھذهفي(مرغوبالغیرالداكناللوناليالثمارلونتحولعليالحرارةدرجةزیادةتأثیر
.)مئویةصفردرجةاليالحراریةالمعاملةبعدمباشرة

لمدةمئویةدرجة18–حرارةدرجةعندالتجمید•
الثمارحرارةدرجةوصولمنتحسبساعة48
انلضمبالمراوحجبریاالمدفوعبالھواء18–الي

شرةللحالحیویةالعملیاتُتوقفوھيالتجانسن
خاصةً حیةتظلولكنالسكون،طورفيوتدخل
.والعذاريالبیض

ةالتخلص من االصابات الحشری



طرق أخري
صفرالىحرارةالدرجةفیھاتصلانیمكنباردةمخازنفىالتمورتخزینمكانفىباردھوائىتیاربتمریرالتبرید•

الحشراتعنالناتجةاالضرارتقلمئویةدرجة10منأقلحرارةدرجاتعندباالفات،االصابةمنلحمایتھامئوى
خاصةالحشراتنشاطمنعمعالتأثیربنفستقوممئویةدرجة5منأقلالحرارةدرجاتوعندتكاثرھا،منوتقلل
مثلخاملغازبدفعمعدلجوظروففيأوتفریغتحتالتمورتعبئةیفضللذا(األكسجیننسبةانخفاضعند

.)النیتروجین

كیلورادا25بجرعةالتمرمعاملةانوجدالتمورحیثتعقیمفىبنجاح)60كوبلت(جامااشعةاستخدامتمجامااشعة•
اطوارجمیععليیقضي)ساعة/م10×1.25(بتركیز60كوبلتمنالصادرةجامااشعةمن)جراي1500(

اوطعمھااوالغذائیةقیمتھاعلىالتأثیردونوالعذارىالیرقاتتطورویوقفالبیضفقسویمنعالتمور،حشرات
.التخزینبعدشھر)12-3(تتراوحلفتراتمذاقھااورائحتھا

ةالتخلص من االصابات الحشری



طرق أخري

یتمحیثبوبوالحالسائلةالموادعلىتجربتھاتمحیثضیقنطاقعلىتستخدموھيالشدةعالیةالكھربیةالمجاالت•
علىللقضاءعمرتفجھدوفرقعالیةذبذبةذوكھربائىامجاالیولدانقطبانبھیحیطانبوبداخلالغذائیةالمادةتمریر
.الدقیقةالحیةوالكائناتالحشراتاطوارجمیع

.الدقیقةوالكائناتاآلفاتاحتمالیفوقعاليضغطاليالمنتجبتعریضالمرتفعالضغط•

ةالتخلص من االصابات الحشری



توصیات عامة لمكافحة آفات التمور
:المزارع

.مناسببوقتالجمعقبلالنخلةتصیبالتياالفاتومكافحةالدوري،الفحص•
.الجویةوالظروفالحشریةلالصاباتالتعرضفترةلخفضتأخیر،دونالمناسببالموعدالحصاد•
.األخريالتمورمعخلطھاوعدماخري،ثمارأيأوبالحشراتالمصابةالمتساقطةالتمورمنالتخلص•
.نظیفةبوسائل–الجمعبعد-المشاغلاليالتمورنقلفياالسراع•

ةالتخلص من االصابات الحشری

:المخازن
.التموربفحصتسمحمسافاتبینھاصفوفھیئةعليبالمخزنالتمورصنادیقرص•
.المخازنوتطھیرتنظیف•
.الحشراتدخوللمنعالمخازنغلقاحكام•
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