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تبخـير التمـور
وأهميته في حفظ
الثمار من التلف

ت�صاب التمور بالتلف جراء مهاجمتها باحل�شرات
املختلفة ،وتعترب التمور من الثمار احل�سا�سة
التي ينبغي املحافظة عليها ب�شكل �سريع ل�ضمان
بقائها �صاحلة لال�ستهالك الب�شري لأطول فرتة
ممكنة.
وقد ا�ستخدمت حلفظ التمور عدة طرق من
�أهمها تبخري ( تعفري )  Fumigationهذه الثمار
قبل نقلها �إىل وحدات الكب�س والتعبئة والتغليف،
والهدف الأ�سا�سي من عملية التبخري ،الق�ضاء
على كافة احل�شرات التي ت�صيب التمور بالتلف،
�سواء كانت تلك احل�شرات يف مرحلة البي�ض �أو
الريقة �أو العذراء �أو احل�شرات الكاملة ،وكذلك
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الق�ضاء على الأحياء ال�شبيهة باحل�شرات َ
كاحل َلم
وغريها.
ونظرا لأهمية الق�ضاء على احل�شرات التي تتلف
التمور ،فقد ا�ستخدمت قدميا عدة طرق لتحقيق
ذلك ،من �أهمها :
-1غمر التمور يف املاء ال�ساخن لفرتة ق�صرية،
وقد اتبعت هذه الطريقة ملعاجلة الكميات
القليلة من التمور ،بيد انه ي�صعب تطبيقها
على نطاق جتاري ،كما انه يتعذر حتديد الوقت
الدقيق الالزم لبقاء التمور يف املاء للق�ضاء على
احل�شرات والأحياء الدقيقة املوجودة يف الثمار.

الكربون Ethylene oxide – Carbon dioxide

 -2ت�سخني التمور ،وي�ستلزم توفر �أجهزة ومعدات
مكلفة لت�سخني الكميات الكبرية من الثمار ،كما
�أن بع�ض �أنواع التمور يت�أثر لونها اخلارجي لدى
تعر�ضها للحرارة العالية ،وهذا يحد من ت�سويق
تلك الثمار املعاجلة باحلرارة العالية.
 -3تربيد التمور ،وبالرغم من �أن هذه الطريقة
مكلفة جدا� ،إال �أنها تعترب من �أف�ضل الطرق
التي ا�ستخدمت قدميا ،فتربيد التمور يحافظ
على نوعية الثمار وعلى نكهتها ،لكنها ال تق�ضي
على كافة احل�شرات املوجودة يف الثمار ،كح�شرة
االيف�ستيا  ، Ephestiaوالتي ميكنها �أن تقاوم
درجات احلرارة املنخف�ضة جدا ،بينما وجد
�أن خنف�ساء احلبوب املن�شارية Oryzaephilus
 surinamensisولدى تعري�ضها لدرجة حرارة
تبلغ � 16-سل�سيو�س ملدة يوم واحد ،كان كافيا
للق�ضاء على هذه احل�شرة بجميع �أطوارها
احلياتية.
هذه الطرق التي ا�ستخدمت �سابقا ،كانت �أحيانا
تلحق ال�ضرر بالتمور ،كما انه ي�صعب تطبيق
بع�ضها ،وحتتاج �إىل جتهيزات ومعدات خا�صة،
وبع�ضها مكلف للغاية ،لذلك كان ال بد من تطوير
طريقة �سريعة و�سهلة واقت�صادية للق�ضاء على

وقد ا�ستخدم هذا اخلليط يف مباخر مفرغة من
الهواء يف اجلزائر ،وقد مت التوقف الحقا عن
ا�ستخدامه وا�ستعي�ض عنه مبادة بروميد امليثيل.

احل�شرات املوجودة فيها دون احلاجة لتفريغ
الثمار من �صناديقها ،فا�ستخدمت بع�ض املواد
الكيميائية لهذه الغاية من �أجل �إبادة كافة
احل�شرات وامليكروبات والأحياء الدقيقة التي
تعي�ش فيها ،وهذه الطريقة تعرف با�سم التبخري
�أو التعفري للتمور.
نظرة تاريخية على طريقة التبخري :
مت ا�ستخدام هذه الطريقة يف كاليفورنيا
بالواليات املتحدة الأمريكية قبيل احلرب العاملية
الأوىل ،وقد ا�ستخدم غاز �سيانيد الهيدروجني
 Hydrogen Cyanideوثاين كربيتيد الكربون
 ، Carbon disulfideويف عام  1924مت ا�ستخدام
الغازين يف م�صانع التعبئة يف وادي الكوت�شال
بكاليفورنيا ،حيث �شيدت مباخر مفرغة من
الهواء  Vacuum fumigatorsلتعري�ض التمور
ملواد التبخري ،وبعدها بعامني مت ا�ستخدام هذه
التقنية يف منطقة الب�صرة يف العراق.

وتال ذلك يف عام � 1935إنتاج غاز خا�ص لتبخري
التمور يدعى بكلورا�سول  Chlorasolوهو خليط
من مادتني هما ثاين كلوريد االيثيلني ورابع
كلوريد الكربون – Ethylene dichloride
 Carbon tetrachlorideوقد عرف هذا اخلليط
اخت�صارا با�سم .ECM
�أما يف عام  1940فقد مت ا�ستخدام غاز بروميد
امليثيل على نطاق وا�سع يف كاليفورنيا ثم انتقل
بعدها ا�ستخدام هذا الغاز لتبخري التمور يف
تون�س واجلزائر والعراق وذلك يف عام ،1953
وقد ا�ستخدم يف كل من ليبيا يف عام 1955
ويف ال�سودان يف عام  ،1959ومنذ ذلك التاريخ
ولغاية الآن ما زال غاز بروميد امليثيل يحظى
ب�شعبية وا�سعة عامليا كمادة خا�صة بتعقيم
وتبخري التمور.
�أهم مواد تبخري التمور وخ�صائ�صها
الفيزيائية والكيميائية:

ويف عام  1928ونتيجة خلط�أ ت�شغيلي يف �أحد
م�صانع تبخري وتعبئة التمور ،حدث انفجار يف
وحدة ثاين كربيتيد الكربون ،مما �أدى �إىل وقف
ا�ستخدام هذه املادة الكيميائية فورا ،وا�ستعي�ض
عنها بغاز �سيانيد الهيدروجني ،ثم اكت�شف
يف عام  1932غاز بروميد امليثيل Methyl
 bromideمن قبل لوغوبيل  ، Le Goupilوالذي
ثبتت قدرته يف الق�ضاء على احل�شرات املوجودة
يف الأغذية والغالل ،و�أعقب ذلك يف عام 1933
ا�ستخدام خليط من �أك�سيد االيثيلني وثاين �أك�سيد
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 ،غاز يغلي على درجة � 10-سل�سيو�س ،يتم
�إنتاجه عن طريق حرق الكربيت ،ويتميز يف انه
غري قابل لال�شتعال ،وي�صبح �ضارا للإن�سان يف
حال مت ا�ستن�شاق تركيز مرتفع منه ،يتحد مع
املاء ويكون حام�ض الكربيتوز Sulfurous acid
ويتميز يف انه غري قابل لالحرتاق.
غرفة خا�صة لتبخري التمور
ينبغي �أن تتمتع مواد التبخري بعدد من
اخل�صائ�ص ،من �أهمها قدرتها على الق�ضاء على
كافة احل�شرات والأحياء الدقيقة يف كافة مراحل
حياتها ،كما ينبغي �أن ال تكون �سامة للإن�سان،
وان ال متت�ص �أو ترت�سب على الثمار ،كما يجب
�أن ال تك�سب التمر رائحة �أو طعما� ،أي�ضا ينبغي
�أن تكون غري قابلة لال�شتعال �أو االنفجار ،و�أن
متتلك القدرة على التبخر ال�سريع واالنت�شار يف
الهواء.
ويراعى يف العادة عند ا�ستخدام تلك املواد،
ح�ساب دقيق لرتكيز تلك املادة ،والوقت الالزم
لإجناز عملية التبخري ،وهذا يعتمد �أي�ضا على
كمية التمور التي يجب تبخريها والظروف البيئة
املحيطة ،كاحلرارة والرطوبة وم�ساحة غرفة
التبخري.
ومن �أهم مواد تبخري التمور:
 -1ثاين كربيتيد الكربون
 fide CS2ا�ستعمل هذا ال�سائل منذ عام 1854
للق�ضاء على ال�سو�س املوجود يف خمازن الغالل،
وهذا ال�سائل يغلي على درجة � 46سل�سيو�س،
ويتحول �إىل غاز لدى تعر�ضه للهواء اجلوي،
غري �سام ن�سبيا للإن�سان ،لكنه قابل لال�شتعال
ويكون مع الهواء خليطا متفجرا ،ويتميز برائحته
الكريهة ،وي�ستخدم لتبخري الكميات القليلة من
التمور املوجودة يف �صناديق خا�صة يف الهواء
الطلق ،ويتم ا�ستخدام � 200سم 3منه لكل 1م3
يف الفراغ ،ملدة ترتاوح من � 48 – 24ساعة.
�Carbon disul

 -2ثاين �أك�سيد الكربيت Sulfur dioxide SO2
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� -3سيانيد الهيدروجني
 ، HCNتغلي هذه املادة على درجة حرارة 26
�سل�سيو�س ،وقد ا�ستخدمت هذه املادة ملكافحة
احل�شرات املوجودة يف احلم�ضيات ،كما
ا�ستخدمت على نطاق حمدود لتبخري التمور،
ب�سبب �سميتها العالية وقابليتها للذوبان يف املاء.
Hydrogen cyanide
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 -4الكاربوك�سايد �أو الكارتوك�س Carboxide or

 ، cartoxويدعى اي�ضا جوردت  Guarditeوهو
عبارة عن خليط من ثاين �أك�سيد الكربون و�أك�سيد
االيثيلني بن�سبة (� )1 : 7أو ( ،)1 : 9وهذا املزيج
قاتل للح�شرات وقليل ال�سمية للإن�سان وميت�ص
الرطوبة ب�شكل �سريع.
 -5فورمات االثيل  ، Ethyl Formateت�ستخدم
هذه املادة على نطاق حمدود ،وهي من مواد
التبخري الثانوية ،ويتم ا�ستخدامها يف حال كانت
عملية التبخري م�ستعجلة وال يوجد مت�سع من
الوقت لإجراء عملية التبخري باملواد التقليدية،
ويكون ذلك عند عملية نقل وت�صدير التمور
ب�شكل فوري.
يتم ر�ش مادة فورمات االثيل على ورق تغليف
التمور داخل ال�صناديق ،كما ميكن زرق هذه
املادة بني ال�شقوق داخل �صناديق التمور،
ويف العادة ي�ستخدم �1سم 3لكل 1.6كغم من
التمور ،وبالرغم من كفاءة هذه املادة �إال �أنه مل
يتم ا�ستخدامها على نطاق وا�سع ب�سبب ثمنها
املرتفع.
 -6الكلورا�سول  Chlorasol ECMوهو مزيج
من رابع كلوريد الكربون  CCl4وثاين كلوريد
الإيثيلني  CH2Cl - CH2Clبن�سبة ( ، ) 3 : 1
ويتميز الكلورا�سول يف انه غري قابل لالنفجار

�أو اال�شتعال ،وغري �ضار للإن�سان ،ويق�ضي على
احل�شرات ب�شكل معتدل ،يتبخر ببطء وي�ستخدم
على نطاق وا�سع يف عمليات التبخري احلقلي
عندما يكون اجلو حارا.
 -7بروميد امليثيل ، Methyl bromide CH3Br
وتعد هذه املادة �أهم مادة م�ستخدمة عامليا وعلى
نطاق وا�سع لتبخري التمور ،وهي مبيد ممتاز
للح�شرات ،غري قابلة لال�شتعال �أو االنفجار ،قليلة
الذوبان يف املاء ،تغلي على درجة � 3.6سل�سيو�س،
ال ت�ؤثر على كافة املعادن با�ستثناء الأملنيوم حيث
تت�سبب يف ت�آكل هذا املعدن� ،سريعة التطاير،
�سامة جدا للإن�سان وحدود الرتكيز الآمنة هي
 17جزء باملليون يف الهواء ،لذلك يجب اتخاذ
تدابري وقائية �شخ�صية �صارمة عند التعامل مع
هذه املادة اخلطرة وال�سامة.
يتم الك�شف عن بروميد امليثيل يف الهواء بوا�سطة
م�صباح كريو�سني  Kerosene lampحيث يتحول
لون �شعلته الزرقاء �إىل �شعلة خ�ضراء ،وللتحذير
من هذا الغاز تتم �إ�ضافة  %2من غاز كلوروبكرين
� Chloropicrinإليه ،حيث يعمل الغاز امل�ضاف يف
الت�سبب بتهيج �شديد للعينني وللغ�شاء املخاطي
وانهمار للدموع ملن ي�ستن�شق غاز بروميد امليثيل
وهذا يعد حتذيرا ل�ضرورة االبتعاد عن م�صدر

الرمز
الكيميائي

ا�سم مادة التبخري
ثاين كربيتيد الكربون Carbon disulphide

CS2

رابع كلوريد الكربون CCl4 Carbon tetrachloride
فورمات االثيل Ethyl formate

ثاين كلوريد االثيلني Ethylene dichloride
كلورا�سول ) Chlorasol ( ECM

�أك�سيد االثيلني Ethylene oxide
كاربوك�سايد Carboxide

�سيانيد الهيدروجني Hydrogen Cyanide

ثاين اك�سيد الكربيت Sulpher dioxide
بروميد امليثيل Methyl bromide

تلك الثمار من املكب�س.
الغاز املت�سرب واتخاذ �إجراءات ال�سالمة العامة
ال�ضرورية.
ويبني اجلدول التايل �أهم املواد امل�ستعملة يف
تبخري التمور وخ�صائ�صها الفيزيائية
غرف تبخري التمور
يتم جتهيز غرف خا�صة لتبخري التمور تدعى
بغرف التبخري ، Fumigation – chambers
ويراعى بها �أق�صى درجات ال�سالمة والأمان،
ويف العادة يتم تبخري التمور مرتني ،الأوىل عند
ا�ستالم الثمار من احلقل ،والثانية قبل خروج

وتتم مراعاة �أن تكون �سعة غرفة التبخري،
تتنا�سب مع متو�سط ما �سوف يرد �إىل امل�صنع
من متور خالل مو�سم جني الثمار ،مع االنتباه
�إىل �ضرورة عدم �إدخال �أي متور �إىل املكب�س قبل
تبخريها ب�شكل جيد ملنع حدوث عدوى للتمور
املوجودة �سابقا يف املكب�س وانتقال احل�شرات
�إليها.
وتبنى غرف التبخري من الطوب الأحمر �أو
اال�سمنت ،وتبطن بطبقة من كلوريد الكال�سيوم
واال�سب�ست لغلق كافة ال�شقوق ،كما تطلى من
الداخل بطبقتني من الدهان مع ال�سقف� ،أما
�أر�ضية الغرفة فتكون من اال�سمنت امل�سلح،

C2H5COOH
CH2Cl - CH2Cl
-(CH2)2O
-HCN
SO2
CH3Br

درجة
احلالة الغليان
�سل�سيو�س

�سائل
�سائل
�سائل
�سائل
�سائل
غاز
غاز
�سائل
غاز
غاز

46
76
54
84
-11
-26
-10
3.6

وتو�ضع فوق الأر�ضية عوار�ض خ�شبية منا�سبة
لتمكني الغاز من النفاذ واملرور �أ�سفل ال�صناديق
احلاوية على التمور التي تتم معاجلتها� ،أما باب
الغرفة في�شبه �أبواب غرف التربيد ،حيث يجب
�أن تكون حمكمة الإغالق وان ال ي�سمح للغاز
باخلروج منه.
كما يتم جتهيز غرف التبخري مبراوح
 Circulating fanلتوزيع الغاز داخلها ،وتركب
مفاتيحها الت�شغيلية يف اخلارج� ،أي�ضا جتهز
الغرفة مبراوح �أخرى لطرد الغاز Exhaust - fan
منها عند انتهاء عملية تبخري التمور ،وتو�ضع هذه
املراوح املفرغة للهواء بالقرب من �سطح الغرفة
مع وجود �أنابيب ل�سحب الهواء من �أ�سفل الغرفة،

ح�شرات �ضارة
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�إذ �أن بع�ض مواد التبخري كربوميد امليثيل تكون
�أثقل من الهواء ،وبالتايل ال بد من �سحبه من
الأ�سفل بالكامل بعد االنتهاء من عملية التبخري.
ويف�ضل �أن يكون �شكل غرفة التبخري مكعبا ،
ل�ضمان انت�شار مواد التبخري فيها ب�شكل منا�سب،
لكن �أحيانا يتم بناء غرف م�ستطيلة ال�شكل لكي
ت�ستوعب الكميات الكبرية من التمور ،ويراعى
يف هذه احلالة زيادة عدد مراوح ت�شتيت الغاز
فيها.
كما يراعى عند تفريغ الهواء من غرفة تبخري
التمور� ،ضرورة �سحب كامل الغاز املوجود،
وبالتايل ال بد �أن تكون املفرغة  Blowerذات
كفاءة تتنا�سب مع حجم غرفة التبخري ،وان يتم
اجناز عملية التفريغ خالل وقت ق�صري وتبديل
كامل الهواء على الأقل  60مرة قبل �إخراج
�صناديق التمور التي مت تبخريها.
تزويد الغرفة بغاز التبخري
تو�ضع مواد التبخري يف داخل ا�سطوانات معدنية
حتت �ضغط مرتفع ،ويتم نفث الغاز عرب �أنابيب
خا�صة داخل غرفة التبخري ،ف�إذا كان الغاز �أثقل
من الهواء يتم نفثه من �أعلى غرفة التبخري� ،أما
ا�سطوانات الغاز فيتم �سحبها ونقلها بوا�سطة
عربات �صغرية بعد تثبيت اال�سطوانات فيها،
ويراعى وجود غرفة خا�صة لتلك اال�سطوانات
حلمياتها من العوامل اجلوية املختلفة ،وملنع
�إحلاق �أي �ضرر بها.
71 - 70
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كذلك ف�إنه قبل �إجراء عملية التبخري ،يتم و�ضع
ا�سطوانات الغاز على ميزان خا�ص حل�ساب وزن
الغاز املوجود فيها ،من �أجل حتديد كمية الغاز
املطلوبة ب�شكل �سريع لإجناز عملية التبخري بناء
على كمية التمور التي تتم معاجلتها وم�ساحة
غرفة التبخري ،ويراعى �أي�ض ًا طول �أنابيب نقل
الغاز ،ففي حال كانت تلك الأنابيب طويلة� ،أي
�أن الغاز �سوف يقطع م�سافة طويلة لي�صل �إىل
غرف التبخري البعيدة عن اال�سطوانات ،فيمكن
يف هذه احلالة زيادة نفاذية الغاز Diffusion
عن طريق رفع درجة احلرارة لتلك الأنابيب
بوا�سطة حمام مائي �أو زيتي يتم ت�سخينه عن
طريق �سخان كهرباء ،ويجب االنتباه �إىل نوعية
تلك الأنابيب ،ففي حال مت ا�ستخدام غاز
بروميد امليثيل للتبخري ،فيجب ا�ستخدام �أنابيب
نحا�سية� ،إذ �أن هذا الغاز يتلف �أنابيب الأملنيوم.
وتعتمد عملية الق�ضاء على احل�شرات على
عدة عوامل ،كرتكيز الغاز امل�ستخدم يف عملية
التبخري ،ونوعه ،ودرجة احلرارة والرطوبة،
وكذلك مدة عملية التبخري ،وهذه العوامل
مرتابطة ب�شكل وثيق ،فزيادة درجة احلرارة
تزيد من فعالية عملية التبخري ،بينما زيادة
الرطوبة يف الهواء ،ت�ؤدي �إىل تقليل فعالية مواد
التبخري� ،إذ �أن معظم تلك املواد قابلة للذوبان
يف املاء.
هذا وقد ابتكر نوعان من غرف التبخري ،الأول
يكون حتت ال�ضغط اجلوي العادي Atmospheric

 Pressure chamberوالثاين يكون حتت ال�ضغط
املخلخل  ، Vacuum chamberويعترب النوع
الثاين �أكرث كفاءة من النوع الأول ،لكن يتطلب
جتهيزات مكلفة ،فالغرف من هذا النوع تكون
م�صنوعة من احلديد الذي يتحمل ال�ضغط
املرتفع ،وتتم عملية التبخري يف وقت �أقل ،لكن
ميكن رفع كفاءة عملية التبخري حتت ال�ضغط
اجلوي العادي عن طريق زيادة كل من مدة
التبخري وتركيز الغاز ،للو�صل �إىل احلد املنا�سب
للق�ضاء على احل�شرات املوجودة يف التمور ب�شكل
كامل.
�إجراءات مهمة للوقاية من غازات
التبخري ال�سامة
تعد غازات التبخري من املواد الكيميائية ال�سامة
واخلطرة والتي يجب �أن يتم التعامل معها بحذر
وانتباه ،وان يدرك العاملون يف هذا املجال� ،أن
عملهم ينطوي على خماطر �صحية حقيقية،
ف�أجهزة ال�سالمة العامة واحلماية ال�شخ�صية
يجب �أن تكون متاحة ،وان يتم ا�ستخدامها
ب�شكل دائم ،كالكمامات والقفازات والنظارات
الواقية ،وان تتم متابعة فعالية تلك الأجهزة
ب�شكل م�ستمر ودوري ،ومما يزيد من خطورة
تلك املركبات الكيميائية �أن بع�ضها ال يتوفر له
عالج فوري ،فربوميد امليثيل مثال ال يوجد له
ترياق عند الت�سمم به ،وكذلك الأمر بالن�سبة
ل�سيانيد الهيدروجني ال�سام جدا.

�أهم تعليمات الوقاية من تلك الغازات
والتي يجب تطبيقها يف كافة وحدات
تبخري التمور:
�-1أن تكون غرف التبخري حمكمة الإغالق،
ويف�ضل �أن تزود بنظام ملنع دخول غاز التبخري
�إليها يف حال كان الباب مفتوحا.
-2جتهيز غرف التبخري ب�إ�شارات حتذيرية
خا�صة تبني �أن الغرفة حتت التبخري.
� -3سحب كامل الهواء والغازات املوجودة يف
الغرفة بعد االنتهاء من عملية التبخري ،وان ال
ي�سمح بدخول �أي �شخ�ص �إىل تلك الغرفة قبل
اكتمال عملية تفريغ الغاز.
 -4عملية �إخالء التمور من غرفة التبخري ،يجب
�أن ال تتم قبل تغري وجتديد الهواء املوجود فيها
على الأقل  60مرة.
� -5أثناء عملية نقل التمور ،يجب �إبقاء مفرغات
الهواء عاملة ل�ضمان �إزالة كامل الغازات
ال�سامة.
 -6يجب وجود �أجهزة للك�شف عن الغازات
ال�سامة ،كم�صباح كا�شف غاز بروميد امليثيل،
وان توجد تلك الأجهزة بالقرب من كل مكب�س
متر.
� -7إعطاء دورات مكثفة للعاملني يف جمال تبخري

التمور تت�ضمن الإ�سعافات الأولية ،تت�ضمن كيفية
الت�صرف ال�سريع وال�سليم عند حدوث حالة
ت�سمم بغازات التبخري� ،أو عند مالم�سة تلك
الغازات للج�سم ،مع توفري �صندوق للإ�سعافات
الأولية يحتوي على كافة متطلبات الإ�سعاف
والإنقاذ ويف�ضل توفري م�صدر للأك�سجني
ال�ستخدامه وقت احلاجة.
 -8توفري املالب�س املنا�سبة الواقية للجلد وكذلك
الكمامات  Gas masksوالقفازات وغريها من
�أجهزة احلماية ال�شخ�صية.
� -9إن التعامل بحذر مع غازات التبخري� ،أمر
ال بد منه ل�ضمان �سالمة العاملني يف وحدات
تبخري التمور ،لتجنيبهم احلوادث اخلطرة التي
قد تكون قاتلة لهم.
هذا وقد مت تطوير طرق �أخرى ملعاجلة التمور
والق�ضاء على احل�شرات املوجودة فيها ،ومنها
طريقة ت�شعيع التمور والتي مازالت يف مراحلها
التجريبية ومل تطبق على نطاق وا�سع ،لكنه
خالل ال�سنوات القليلة القادمة� ،ستحظى تلك
الطريقة احلديثة ب�أهمية بالغة و�ستكون البديل
املنا�سب لعملية التبخري التقليدية.
املراجع:
 -1نخلة التمر � ...شجرة احلياة بني املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل ،اجلزء الثاين ،فتحي
ح�سني �أحمد علي ،الدار العربية للن�شر والتوزيع،
 ،2005القاهرة ،م�صر.
 -2نخلة التمر ،ح�سن خالد ح�سن العكيدي ،دار
زهران ،2000 ،عمان ،الأردن.
 -3نخلة التمر  ..ما�ضيها وحا�ضرها ،واجلديد
يف زراعتها و�صناعتها وجتارتها ،عبد اجلبار
البكر ،الدار العربية للمو�سوعات ،2002 ،بريوت
 ،لبنان.

نقل ا�سطوانات التبخري بحذر

 -4نخلة التمر  ..زراعتها ورعايتها و�إنتاجها يف
الوطن العربي ،د .عاطف حممد �إبراهيم و د.
حممد حجاج خليف ،1998 ،من�ش�أة املعارف،
الإ�سكندرية ،م�صر.
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