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التمور السودانية ..مستقبل واعد
تُ ْعتَبَـ ُر جمهوريـة السـودان مـن أعـرق الـدول املنتجـة للتمـور يف العالـم حيـث ارتكـزت حضـارات وادي
النيـل والنوبيـن القدميـة مثـل مـروي وكرمـة علـى النخيـل والتمـور يف شـتى مناحـي احليـاة ،فوفـرت ثما ُر
وأجـزاءُ النخلـة املختلفـة الكثيـ َر مـن متطلبـات تلـك احلقـب مـن أغذيـة ومشـروبات ومـواد بنـاء ووسـائل
ري وأوانـي منزليـة وأَ ِسـ َّرة ومفـارش وحبـال وأسـيجة وغيرهـا فكانـت النخلة عصب احلياة إلنسـان وادي
النيـل عبـر الدهـور واألزمـان .وتظـل نخلـة التمـر يف جمهوريـة السـودان محصوالً اقتصاديـاً وأمن غذائي
يـزرع يف املناطـق الصحراويـة وشـبه الصحراويـة يف كافـة أنحاء اجلمهوريـة مؤدية دورها كمصدر للدخل
وكسـب الـرزق واملـواد اخلـام للصناعـات التراثيـة واإلسـهام يف التنميـة املسـتدامة .فشـجرة نخيـل التمـر
ت َُشـ ِّك ُل ميـزة ايكولوجيـة وبيئيـة يف توفيـر الظـل وامللجـأ وتثبيـت الكثبـان الرمليـة َوتُ ْعتَبَـر مصـدراً هامـاً
لدخـل صغـار املزارعـن الذيـن يعتمـدون علـى منتجاتهـا األخـرى مـن أجـل معيشـتهم .حقيقـة إن زراعـة
أشـجار نخيـل التمـر لـم تعـد اسـتثماراً فقـط يف مجـال إنتـاج الثمـار فحسـب ،بـل تخطـاه إلـى أبعـد مـن
ذلك بكثير ،وأصبحت هناك أهدافاً أخرى لبسـاتن النخيل تختلف باختالف وعي املسـتثمر وإمكانياته
واهتماماتـه ،ومـن تلـك األهـداف االسـتفادة مـن املنتجـات الثانويـة لنخيـل التمـر ،حيـث إن معظـم تلـك
املنتجـات يغفـل قيمتهـا وأهميتهـا كثيـر مـن مزارعـي النخيـل ومتثـل قيمـة مضافـة للمـزارع واملجتمـع.
حصـل السـودان علـى الترتيـب الثامـن عامليـاً يف زراعـة وإنتـاج محصـول التمـور ،وتتركـز زراعـة
نخيل التمر بالسـودان يف ثالث واليات رئيسـة هي :الوالية الشـمالية ،نهر النيل ووالية اخلرطوم،
حيـث يوجـد حوالـي أكثـر مـن  % 80مـن إجمالـي النخيـل يف السـودان ،والباقـي يوجـد يف واليـات
شـمال دارفـور واجلزيـرة وكسـال والبحـر األحمـر .ويقـدر عدد أشـجار النخيل يف الوالية الشـمالية
بحوالـي نصـف عـدد أشـجار النخيـل بالسـودان ،تنتـج  % 63مـن اإلنتـاج الكلـي للتمـور السـودانية،
بواقع  60كيلو غرام للشجرة الواحدة .تُ ْعتَبَ ْر األصناف اجلافة ونصف اجلافة أو شبه الرطبة هي
األصنـاف الرئيسـة التـي تـزرع يف مختلـف أنحـاء جمهوريـة السـودان ،حيث جند صنـف «القنديلة»
و «البـركاوي» و «التمـودا» و «الكلمـة» أهـم األصنـاف التي اكتسـبت أهمية اقتصادية وشـهرة عاملية
بجودتهـا وتتصـف باحلجـم الكبيـر جـداً وبالنوعيـة املمتـازة والقابليـة للتخزيـن اجلـاف .باإلضافـة
إلى التمور الرطبة مثل «املدينة» وشـبه الرطبة مثل «مشـرق ود لقاي» و «مشـرق ود خطيب» .كما
ـت الحقـاً بعـض األصنـاف العامليـة مثـل املجهول والبرحي والصقعي والسـكري وغيرها ،حيث
أ ُ ْد ِخل َ ْ
حققـت جناحـاً ملحوظـاً خاصـة يف مواعيـد نضجهـا املبكـر مقارنة بالـدول املجاورة.
ويف هـذا اإلطـار فقـد سـعت وزارة الزراعـة واملـوارد الطبيعيـة علـى مـدى العقـود املاضيـة إلـى تنميـة
وتطويـر قطـاع نخيـل التمـر ملـا ميثلـه هـذا القطـاع مـن أهميـة قصـوى يف معادلـة األمـن الغذائـي ،فقـد
حرصـت الـوزارة علـى توفيـر كافـة مسـتلزمات الزراعـة ورعايـة شـجرة نخيـل التمـر ،كمـا سـاهمت
الـوزارة يف مـد جسـور التعـاون مـع املنظمـات الدوليـة املتخصصـة بنخيـل التمر لتطوير هـذا القطاع من
خـالل عقـد املهرجـان الدولـي السـنوي للتمـور السـودانية باخلرطـوم بالتعـاون مع األمانـة العامة جلائزة
خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة لالسـتفادة مـن
خبـرات اجلائـزة التراكميـة علـى املسـتوى اإلقليمـي والدولـي يف حتفيـز الباحثـن واملزارعـن واملنتجـن
واملصدريـن املعنيـن بزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـورَ ،ويُ َشـ ِّك ُل هـذا الكتـاب ثمـرة للتعـاون املميـز والـدور
الكبيـر الـذي تلعبـه اجلائـزة يف دعـم وتطويـر ابحـاث النخيل ونقـل التقانات احلديثة املتعلقـة بالعمليات
اإلرشـادية اخلاصـة بنخلـة التمـر يف جمهوريـة السـودان.
معالي املهندس عيسى عثمان الشريف
وزير الزراعة واملوارد الطبيعية
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رؤية واضحة في توطين المعرفة
حرصـت األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعي منذ تأسيسـها
يف العام 2007م وحتى اآلن العمل وفق خطة استراتيجية واضحة ،تسعى من خاللها إلى حتقيق
أهدافهـا التـي قامـت مـن أجلهـا وهي تعريف العالم باهتمام سـيدي صاحب السـمو الشـيخ خليفة
بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة «حفظـه اهلل» بزراعـة النخيـل واالبتـكار الزراعـي ومبادراتـه
الكرميـة يف األنشـطة واملجـاالت املتعلقـة بدعـم البحوث والدراسـات ،وإبراز الـدور الريادي لدولة
اإلمـارات يف دفـع مسـيرة اإلبـداع واالبتـكار يف مجـال نخيـل التمـر والقطـاع الزراعـي ،واالهتمـام
بقضايـا حمايـة البيئـة ومحاربـة الفقـر وزيـادة الرقعـة اخلضـراء لتحقيـق التنميـة املسـتدامة،
ودعـم البحـث العلمـي وتشـجيع وتقديـر العاملـن يف تطويـر القطـاع الزراعـي وقطـاع نخيـل التمر
باإلمـارات والعالـم ،واالسـتفادة مـن مختلـف اخلبـرات لالرتقـاء بالواقـع الزراعـي ونخيـل التمـر
وفـق أفضـل املمارسـات الدوليـة.
هـذا النجـاح الـذي حتقـق ،والبصمـة املتميـزة التـي كونتهـا اجلائـزة علـى مـدى االثنتي عشـرة
سـنة املاضيـة جتعلنـا نشـعر بالفخـر واالعتـزاز ،وذلـك بفضـل الدعـم الكبيـر والرعايـة الكرمية
لصاحـب اجلائـزة وراعيهـا سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس
الدولـة «حفظـه اهلل» ،والـذي تشـرفت اجلائـزة بأن حتمل اسـم سـموه وحظيـت برعايته فكانت
لهـا هـذه املكانـة والريـادة حـول العالم ،وقد جاءت مكرمة سـموه بإنشـاء «جائـزة خليفة الدولية
لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي» لتؤكـد علـى حـرص واهتمـام سـموه بشـجرة نخيـل التمـر
واالبتـكار الزراعـي لضمـان مسـتقبل أفضـل لهـذا القطـاع الـذي يشـكل عنصـراً مهمـاً يف األمن
الغذائـي العاملي.
كما حظيت اجلائزة باهتمام وتوجيهات سـيدي صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة ،باإلضافة إلى دعم سـمو الشـيخ منصور
بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة ،ومتابعة معالي الشـيخ نهيان
مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح رئيـس مجلـس أمنـاء اجلائـزة وحرصـه الـدؤوب علـى ترجمـة رؤية
القيـادة الرشـيدة يف دعـم وتطويـر قطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور وتعزيـز االبتـكار الزراعـي
لتحقيـق التنميـة املسـتدامة  2030علـى املسـتوى الوطنـي والعربـي والدولي.
كمـا تعمـل اجلائـزة يف رسـالتها علـى االحتفـاء باجلهـود املتميـزة التـي تبـذل لتطويـر القطـاع
الزراعي من أجل تنمية مسـتدامة لنا ولألجيال القادمة ،وإقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بن
اجلهـات ذات الصلـة ،ونشـر ثقافـة نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي بـن مختلف الفئات املسـتهدفة
وفـق منهـج عمـل علـى أعلـى املعاييـر املهنيـة ،وخلـق بيئـة إيجابيـة محفـزة على اإلبـداع واالبتكار يف
القطـاع الزراعي.
أ .د .عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

15

16

زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان

شكر وتقدير
ال يسـعنا إال أن نشـكر صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس دولـة اإلمـارات
العربيـة املتحـدة ،راعـي جائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي التـي أثـارت نهض ًة
لـدى كل قطاعـات إنتـاج النخيـل يف العالـم العربـي بشـكل عـام ويف كافة واليات السـودان وانداحت
خيـراً وفيـراً علـى مزارعـي ومسـتثمري النخيل والشـكر موصول إلى فريـق العمل باجلائزة وأمينها
العـام أ .د .عبـد الوهـاب زايـد علـى جهدهـم املتواصـل وعطاؤهـم الـال محـدود يف نشـر ثقافـة
النخيـل وتقاناتـه وتطويـر البنيـة التحتيـة لزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور يف العالـم العربـي.
وال يسـعني أيضاً إال أن أشـكر أسـاتذتي وزمالئي بروفسـير أحمد علي قنيف وأن نخلع قبعاتنا
حتيـة لـه ونحنـي هاماتنـا لـه احترامـاً وإجـالالً ،ألنـه مؤسـس ثـورة النخيـل يف السـودان بـال منـازع
وتأسيسـه للمشـروع القومـي لتطويـر النخيـل وذلـك حينمـا كان علـى سـدة وزارة الزراعة االحتادية
ومحاوالتـه الدؤوبـة يف اسـتقدام فسـائل األصنـاف الرطبـة مـن العـراق ونشـيد بإسـهاماته اجلليلـة
يف تشـجيعه السـتقدام الفسـائل النسـيجية مـن مختبـر زراعـة األنسـجة التابـع جلامعـة اإلمـارات
العربيـة املتحـدة وعملـه اجلـاد يف توطـن هـذا احملصـول العمـالق يف كل السـودان بعـد أن كان
محصـوراً فقـط يف شـمال السـودان.
جتـدر اإلشـارة منـا إلـى مكرمـة صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس دولـة
اإلمارات العربية املتحدة التي شـملت  40000نخلة نسـيجية من أجود أصناف التمور اإلماراتية.
والشـكر موصـول للزمـالء أعضـاء جمعيـة فالحـة ورعايـة النخيـل السـودانية ونخـص بالشـكر
األخ عمـاد ادريـس علـى جهـده املسـتمر ونشـاطه املتدفـق أبـداً وبقيـة العقـد الفريـد يف اجلمعيـة
واللذيـن حملـوا همـوم النخلـة يف أفئدتهـم وعيونهـم ومـا بخلـو يف نشـر ثقافتهـا غربـاً وشـرقاً.
ويطيـب لـي أيضـاً أن أشـكر أحـد قامـات البسـاتن يف السـودان وهـو األخ عبـد احلليـم احلسـن
(املؤسـس) ملعظم مشـاتل الوالية الشـمالية وللمشـروع القومي لإلنتاج احليواني والبسـتاني ،أخص
بالشـكر أيضـاً أسـتاذي وزميلـي بروفسـير محمـد محمـد علـي خيـري والـذي تتلمـذت علـى يديـه
ورافقتـه منـذ تخرجـي وعملـت معـه وكان نعم األخ واألسـتاذ والصديق ومـا فتئ ميدني مبالحظاته
وخبرتـه فلـه شـكري وتقديـري.
كمـا أن الشـكر والتقديـر لـإلدارة العامـة لإلرشـاد ونقـل التقانـة ولـكل الزمـالء العاملـن بهـا
جلهدهـم اللوجسـتي واإلعالمـي يف نشـر ثقافـة زراعـة النخيـل وتنظيمهم للـدورات التدريبية وأيام
احلقـل وطباعتهـم للنشـرات والدوريـات اخلاصـة باحملصـول .ختامـاً البـد أن نشـيد بجهد الزمالء
بـاإلدارة العامـة لوقايـة النباتـات وأن نفخـر بجهدهـم.
بروفسير داود حسني داود
د .فاطمة عبد الرؤوف أحمد
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الفصـــل األول :تطـــور زراعـــة النخيـــل وإنتـــاج التمـــور فـــي
جمهوريـــة الســـودان
لقـد ظلـت اجلهـود اخلاصـة مبحاولـة تطويـر زراعـة النخيل بالسـودان تبذل منـذ منتصف القرن
املاضـي حيـث اسـتدعي أول خبيـر مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة ( )DOWSON 1947وتقـدم
بتقريـر كانـت أهـم توصياتـه العمـل لتحسـن األصنـاف عـن طريـق إدخـال أصنـاف رطبـة إلى شـبه
جافـة ذات ثمـار جيـدة والتخلـص تدريجيـاً مـن األصنـاف البذريـة إضافـ ًة إلـى حتسـن العمليـات
الزراعيـة وتبـع ذلـك باقتـراح لقيـام محطـة بحـوث للنخيـل لتنفيـذ هـذه التوصيـات وغيرهـا ممـا
يسـاعد علـى تطويـر زراعـة النخيـل.
ويف عـام ( )1955اسـتدعي خبيـر نخيـل آخـر ( )Wintersيف مجـال الصناعـة واشـتمل تقريـره
علـى عـدد مـن التوصيـات يف مجـال حفـظ وصناعـة وتسـويق التمـور مـع عـرض املشـاكل واحللـول
اخلاصـة بـه .وقـد كان آخـر اخلبـراء الذيـن مت اسـتدعائهم هـو ( )R.W. Nixon,1965الـذي متكن
مـن زيـارة كافـة مناطـق زراعـة النخيـل يف شـمال البـالد وتقـدم بتقريـر حـول األصنـاف احملليـة
وطـرق زراعتهـا واألمـراض واحلشـرات السـائدة إضافـة إلـى النشـاط البحثـي الـذي كانـت بدايتـه
يف نـوري مـع توصيـة مبتابعـة البحـوث يف محطـة بحـوث احلديبـة التـي كانـت يف طـور اإلنشـاء يف
ذلـك التاريـخ والتركيـز علـى موضـوع حتسـن األصنـاف وتدريـب كادر يف جميـع مجـاالت النخيـل
وإنتـاج التمـور.
ورغـم أن التوصيـات التـي تقـدم اخلبـراء بهـا لـم جتـد طريقهـا للتنفيـذ العملـي ،إال أن إدارة
البسـاتن قامـت بإنشـاء عـدة مشـاتل لفسـائل النخيـل يف كل مـن القريـر ،الكلـد ،الغابـة ،دنقـال،
البرقيـق ،والباوقـة .وقـد وضـح للعاملـن إن فسـائل بعـض األصنـاف كان جناحهـا محـدوداً يف تلك
املشـاتل بحيـث ال يزيـد عـن ( .)% 15وقـد سـاعدت هـذه املشـاتل علـى إنشـاء مـزارع مـن بعـض
أصنـاف النخيـل يف بعـض املشـاريع التابعـة للحكومـة طبقت فيها بعض العمليات الزراعية وخاصة
املسـافات بـن األشـجار واالعتمـاد علـى نخلـة واحـدة بـدالً من مجموعة أشـجار كما كانت يف حالة
الزراعـة التقليديـة.

الوضع الحالي لنخيل التمر في جمهورية السودان
السـودان مـن أعـرق الـدول املنتجـة للتمـور يف العالـم حيـث ارتكـزت حضـارات وادي النيـل علـى
النخيـل والتمـور يف شـتي مناحـي احليـاة فوفـرت ثمار وأجزاء النخلـة املختلفة الكثير من متطلبات
تلـك احلقـب مـن غـذاء وشـراب ومـواد بنـاء ووسـائل ري وأوانـي منزليـة وأسـ ّرة ومفـارش وحبـال
وأسـيجة وغيرهـا فكانـت النخلـة عصـب احليـاة إلنسـان وادي النيـل عبـر الدهـور واألزمـان .وتظل
نخلـة التمـر يف السـودان محصـوالً اقتصاديـاً وأمـن غـذاء يُـزرع يف مختلـف املناطـق الصحراويـة
بالسـودان مؤديـة دورهـا كمصـادر للدخـل وكسـب العمـالت األجنبيـة واملـواد اخلـام للصناعـات
واإلسـهام يف التنميـة القوميـة.
وكان الرتفـاع منسـوب نهـر النيـل ومسـتوى املـاء األرضـي يف تلـك األزمنـة مـا مكـن النخيـل مـن
احلصول على احتياجاتها املائية دون ري ،ويسـر رفع مياهه املميزة بجودتها بوسـائل ري مبسـطة
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و»الشـواديف»
كالسـواقي.
ويسـرت هـذه الظـروف احلصول
علـى محصـول متر وفير بتقانات
خدمة سـهلة ومبسـطة ومقتصرة
علـى عمليتـي التلقيـح واحلصـاد
فقـط .وعبـر الدهـور تبلـورت
عـن هـذه املمارسـات ثقافـة إنتاج
ذات طابـع خـاص باملنطقـة هكذا
نشـأت علـى شـاطئي نهـر النيـل
بسـاتن نخيـل بدائيـة وأقـرب
إلـى العشـوائية ومحاطـة بكتـل
كثيفـة مـن الفسـائل التـي تشـكل
بـؤراً ومـأوى لآلفـات التـي تفتـك
بالنخيـل والتمـور.
مـواز ملنـاخ السـودان
ويف حتـول ٍ
الشادوف
احلـار اجلـاف جـداً عنـد خـط
عـرض ( 21درجـة مئويـة) يف
الشـمال وتـدرج يف ارتفـاع الرطوبـة النسـبية جنوبـاً ،نشـأت أصنـاف جتاريـة جافـة يف احلـدود
الشـمالية ملناطـق القطـاع مـع حتـول تدريجـي ألصنـاف شـبه جافـة ورطبـة باحتـاه اجلنـوب ،تخللها
بعـض األصنـاف األقـل أهميـة جتاريـاً ،ونخيـل بذريـة عديـدة وأخـرى محـدودة العدديـة بنوعيـات
عاليـة وجـودة مميـزة .وغفـل مزارعـي النخيـل التقليديـن أهمية فحول النخيل ودورها يف حتسـن
النوعيـة ومواءمـة األصنـاف إال مـن مالحظـات محـدودة فاتبعـوا تقليـداً لتلقيـح النخيـل مبـا هـو
متاح من الفحول .وتنحصر جل ثروة نخيل السـودان على شـاطئي نهر النيل يف واليتي الشـمالية،
فنهـر النيـل وجيـوب محـدودة يف وديـان شـمال كردفـان وشـمال دارفـور وكسـال واخلرطـوم والبحـر
األحمـر .وقـد أدى تنـوع املنـاخ يف السـودان إلـى تنـوع وإنتـاج أصنـاف التمـور يف انتقـال تدريجـي
مـن متـور جافـة يف الشـمال عنـد وادي حلفـا ،خلليـط مـن متـور شـبه جافـة ورطبة يف الوسـط عند
أبـي حمـد ،انتهـا ًء بتمـور مستسـاغة الطعـم يف مرحلـة اخلـالل عنـد الطـرف اجلنوبـي حيـث حتـد
الرطوبـة العاليـة مـن انتشـار النخيـل جنوبـاً .ولترقيـة هـذا القطـاع يف املجتمـع السـوداني ولذلـك
وضعـت إدارة البحـوث الزراعيـة خطـة باسـتهداف اآلتـي:
أ  -زيـادة إنتـاج التمـور شـبه اجلافـة والرطبـة مـع االحتفاظ بتميز شـمال السـودان بإنتاج التمور
اجلافة.
ب – ترقية تقانات اإلنتاج وما بعد احلصاد لرفع جودة متور السودان مبقابلة املعاير العاملية.
ج  -بنـاء القـدرات البشـرية واملؤسسـية ،بالتركيـز علـى الزراعـة النسـيجية ومرافـق التعبئـة
والتغليـف.
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ينتمـي نخيـل السـودان تاريخيـاً للمجموعـة اجلافـة ويُعـد شـمال السـودان موطناً لألصنـاف اجلافة
ً
عامليـا .ومنهـا انتقلـت زراعتـه وكل أصنافـه السـائدة (البـركاوي والقنديلـة والبتمـودة وبعض األصناف
غيـر التجاريـة مثـل الكلمـة والبريـرة واملدينـة) جنوبـاً حيـث مت توطينهـا يف مناطق الدناقلة والشـايقية
والبديريـة والرباطـاب واملناصيـر وأصبحـت نشـاطاً اقتصاديـاً رئيسـياً وأصبحـت متثـل أكثـر مـن (70
 )%مـن صـادرات الواليـة الشـمالية ورغمـاً عـن ذلـك ظلـت النخلة تعاني من االهمـال والتدهور لعقود
طويلـة وبالرغـم مـن محـاوالت اسـتقدام أصنـاف جديـدة بطـرق منظمـة إلثراء مواردنـا الوراثية.
يف عـام ( )1910فقـد دخـل صنـف «دجلـة نـور» مـن اجلزائـر بواسـطة ()Col. Jackson 1910
عـن طريـق مينـاء االسـكندرية وقـد مت زراعـة  5فسـائل يف منصـور كتـي حيـث عرفـت فيمـا بعـد
بـــ «متـرة سـيدي» نسـبة للسـادة املراغنـة وأيضـاً الصنـف أمهـات وزغلـول وبعـض األصنـاف مـن
مصـر ثـم تكـرر اسـتقدام «دجلـة نـور» مـن تونـس يف عـام ( )1966ثـم أحلقـت يف أوائـل السـبعينات
باسـتقدام «حلـوة اجلبـل» و «خضـراوي» مـن العـراق كما أدخلت سـتة أصنـاف عاملية كبذور ماصلة
( )Pedigree seedsبواسـطة د .عـوض محمـد أحمـد وذلـك إلجـراء دراسـات علـى التهجـن
الرجعـي .ومـا دمنـا نتحـدث عـن االسـتقدام فالبـد لنـا أن نشـكر ونح ّيـي جهـود كل مـن السـادة
محمـد أحمـد ود لقـاي ومحمـد ود خطيـب علـى اسـتقدامهما مـن احلجـاز يف أواخـر القرن الثامن
عشـر الصنفـن املشـرق ود لقـاي واملشـرق ود خطيـب.
وأيضـاً بالرغـم مـن أن عـدد مـن الباحثـن مـن أنحـاء العالـم قـد زار واليـات إنتـاج النخيـل يف
شـمال السـودان وحتـدث عـن ميـزات بعـض األصنـاف السـودانية ،مثـل ( )Maison -1928والـذي
زار السـودان مبعوثـاً مـن وزارة الزراعـة األمريكيـة ( )USDAجلمـع األصنـاف الواعـدة مـن التمـور
السـودانية ،قـد أثنـى علـى صنـف «مدينـة» ونتيجـة لتوصياتـه أنشـأ مسـتر ( )Bivanيف ( )1932أول
مجمـع لألصنـاف يف منصـور كتـي ونـوري كمـا اسـتدعى أول خبيـر مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة
لـألمم املتحـدة ( )Dowson 1948وتقـدم بتقريـر كانـت أهـم توصياتـه العمـل علـى حتسـن األصنـاف
عـن طريـق إدخـال أصنـاف رطبـة وشـبه جافـة وذات ثمـار جيـدة والتخلـص تدريجيـاً مـن األصنـاف
البذريـة إضافـة إلـى حتسـن العمليـات الزراعيـة وتبـع ذلـك باقتـراح لقيـام محطـة بحـوث للنخيـل
لتنفيـذ هـذه التوصيـات .ثـم أعقبـه الباحـث ( )1955Wintersيف مجـال فسـيولوجيا مـا بعـد احلصاد
واشـتمل تقريـره علـى عـدد مـن التوصيـات يف مجـال حفـظ وصناعـة وتسـويق التمـور مـع عـرض
املشـاكل واحللـول اخلاصـة بهـا .باإلضافـة إلـى الباحـث ( )R.W. Nixon,1969والـذي وضـع برنامـج
للنهـوض بقطـاع النخيـل يف السـودان وقيـم معظـم األصنـاف السـائدة يف نهـر النيل والوالية الشـمالية
وأثنـى علـى الصنـف «بتمـودة» وقارنـه بالصنـف «دجلـة نـور» وأوضح وجـوب االهتمام بعمليـات ما بعد
احلصـاد لالرتقـاء بـه وأيضـاً الصنـف «املشـرق ودلقـاي» واالهتمـام بعمليـات اخلـف لتحسـن حجـم
الثمرة والتخلص من القشـرة حتى نتمكن من املنافسـة به عاملياً .وقد أحتوى تقريره (Possibilities
 )of improvement Date palm in Sudanعلـى موجهـات ومالحظـات مهمـة جـداً يف تطويـر قطـاع
النخيـل يف السـودان وأهميـة تدريـب كادر يف جميـع مجـاالت النخيـل وإنتـاج التمـور .كانـت آخـر زيـارة
للخبراء من خارج القطر ،زيارة العالم ( ) Dabekمن ( )FAOيف العام ( )1933للوقوف على أمراض
النخيـل يف الواليـة الشـمالية وقـد قـام بعـزل بعـض سـالالت مـن الفايتـو بالزمـا والتـي تصيـب نخيـل
الزيـت وجـوز الهنـد يف غـرب أفريقيـا .اجلديـر ذكـره اهتمـام احلكومـة اإلجنليزيـة بسـن العديـد مـن
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القوانـن حلمايـة هـذا احملصـول مثـل (قانون االسـتيالء على شـتل النخل لسـنة 1913و )1947وبعض
القوانـن األخـرى املتعلقـة بتنظيـم موعـد تقليـم السـعف اليابـس علـى أن يكون يف أول طلـوع الثريا أي
وقت ابتداء موسـم التلقيح وال يحق لصاحب البسـتان تقليم السـعف األخضر وإال سـيعاقب.
كمـا يجـب اإلشـادة بجهـود مسـتر «بيكـون» يف ( Bacon( 1942وزراعتـه للنخيـل صنـف «املشـرق
ود لقاي» و «املشـرق ود خطيب» يف مشـروع الباوقة وذلك رغم سـخرية الكثيرين من هذا التوسـع
جنوبـاً وأنـه لـن يثمـر ألنـه جنـوب املنطقـة التقليديـة لزراعتـه وحينمـا أثمـر يف ( )1948/47أقيمت
احتفـاالت ضخمـة بهـذا احلـدث وموثقـة يف كتـاب ( )Tothel 1948ممـا شـجع هـذا النجـاح لقيـام
مسـتر «بيفـان» يف ( )1948بزراعـة كل أصنـاف الواليـة الشـمالية يف منطقـة أم كـدادة ونواحي كتم
حيـث أنشـأ مجمعـاً وراثيـاً يف كتـم أحتـوى علـى «البـركاوي» و «القنديلـة» و «البتمـودة» و «العبـد
رحيـم» و «املدينـة» و «املشـرق ود لقـاي» و «املشـرق ود خطيـب» وتعـد هـذه احملـاوالت هـي اجلهـود
الرسـمية الوحيـدة يف زراعـة النخيـل يف مناطـق غيـر تقليديـة تاريخيـاً لزراعتـه يف السـودان.
وقـد بـدأت بحـوث احملاصيـل البسـتانية يف السـودان مبحطـة بحـوث احلديبـة بواليـة نهـر النيـل يف
منتصـف السـتينات مـن القـرن املاضـي ( )1965كمـا بـدأ برنامـج بحـوث النخيـل القومـي كوحـدة يف
احملطـة بواسـطة الباحـث عثمـان سـيد أحمـد كشـومة والـذي عمـل علـى جتميـع كل أصنـاف النخيـل
املعروفـة وسـالالته الواعـدة يف شـمال السـودان يف مجمـع وراثـي يف ( .)1969/1968وواصـل مسـيرة
البحـث العلمـي للنخيـل الباحـث عـوض محمـد أحمـد عثمـان وأسـهم يف توطـن تقانـة تصفيـح الفسـائل
(الترقيـد الهوائـي) واجلديـر ذكـره أن توطـن تقنيـة الترقيـد الهوائـي التـي كانـت تسـمى (بالتصفيـح)
نظراً السـتعمال الصفائح ،وال تزال لهذه التقنية أهمية قصوى يف حالة األصناف اجلافة ألن فسـائلها
صعبـة التجذيـر .وباسـتعمال هـذه التقنيـة زادت نسـبة جتذيـر فسـائل األصنـاف اجلافـة ألكثـر من (95
 .)%وال شـك أن تقانـة الترقيـد الهوائـي سـتظل مـن أهـم طـرق اإلكثـار بعـد الزراعـة النسـيجية .لـذا
قامـت مصلحـة البسـاتن يف منتصـف القـرن املاضـي بإنشـاء عـدد مـن املشـاتل لتجذيـر فسـائل النخيـل
يف كل مـن القريـر ،الكلـد ،الغابـة ،دنقـال ،البرقيـق والباوقـة .وقـد اتضـح للعاملـن أن فسـائل بعـض
األصناف كان جناحها محدوداً يف تلك املشـاتل بحيث ال يزيد عن ( .)% 15كما سـاعدت هذه املشـاتل
علـى إنشـاء مـزارع للنخيـل يف بعـض املشـاريع التابعـة للحكومـة وطبقـت فيهـا بعـض العمليـات وخاصـة
املسـافات بن األشـجار ونشـر تقانة السـاق الواحد (نخلة واحدة) يف احلفرة بدالً من مجموعة سـيقان
نخيـل كمـا كانـت يف حالـة الزراعـة التقليديـة.

زراعة النخيل بالطريقة احلديثة بالسودان
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ويف أوائـل تسـعينيات القـرن املاضـي بـدأت
الثـورة احلقيقيـة أو انتفاضـة هـذا احملصـول
ً
جنوبـا وغـزو املناطـق
العمـالق يف االنتشـار
غيـر التقليديـة يف زراعتـه وادخـال العديـد مـن
األصنـاف الرطبـة وجتريبهـا حتـت ظـروف
اخلرطـوم ومناطـق أخـرى وذلـك بقيـام املشـروع
القومـي لبحـوث وتطويـر النخيـل بهيئـة البحـوث
الزراعيـة باسـتقدام عـدد عشـرة أصناف رطبة،
عامليـة مـن العـراق بالتعـاون مـع وزارة الزراعـة
االحتاديـة آنـذاك وزراعتهـا يف محطـة أبحـاث
سـوبا ،حيث متيز أداؤها وشـجع بعض شـركات
زراعة النخيل بالطريقة التقليدية بالسودان
القطـاع اخلـاص (جانديـل والنفيـدي) وأفـراد
كثر(حـاج بشـير محمـد عيـد) يف اسـتقدام
العديـد مـن األصنـاف الرطبـة .ومتيـزت هـذه احلقبـة بإجـازة العديـد مـن التقانـات األساسـية
والنهـوض باحملصـول مثـل التسـميد والـري والتلقيـح وتغطية األغاريض واخلف وفصل الفسـائل
وذلـك لألصنـاف التقليديـة اجلافـة والنصـف جافـة واختيار األفحل املناسـبة لكل صنف وتوطن
العديـد مـن الثقافـات اخلاصـة بخدمـة النخلـة مثـل التكريـب والتدليـة والتشـويك وبفضـل هـذا
البرنامـج انتشـرت ثقافـة جديـدة مثـل املتازينيـا وقابليـة األزهـار للتلقيـح ( )receptivityوحيويـة
حبـوب اللقـاح وإلـى أخـر مـا توصلـت إليـه بحـوث النخيـل عامليـاً ومتليـك حزمـة التقانـات هـذه
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لـزراع النخيـل اجلـدد يف املناطـق الغيـر تقليديـة لهـذا احملصـول (اخلرطوم وبقيـة الواليات الغير
تقليديـة يف أنتـاج النخيـل) وكمـا قامـت هيئـة البحـوث الزراعيـة مبسـح العديـد مـن مناطـق إنتـاج
النخيـل للبحـث عـن سـالالت واعـدة مـن النخيل حيث انتخبت سـالالت جديدة يف شـمال دارفور
مـن النخيـل النامـي علـى طـول وادي كتـم وهـور كمـا مت انتـداب أحـد فنيـي النخيـل ذو اخلبـرة
واملهـارة يف العمليـات الفالحيـة لنخلـة التمـر (محمـد الطيـب محمـد أحمـد الطاهـر) ملـدة ثـالث
سـنوات وكلـف مبهمـة نقـل كل تقانـات اإلنتـاج ملزارعـي النخيـل يف منطقـة مشـروع الــ ()GTZ
(تنميـة وتطويـر وادي كتـم) والواحـات املجـاورة وأسـهم وأبلـى بـال ًء حسـناً يف حـل العديـد مـن
املعضـالت التـي جتابـه قطـاع النخيـل هنـاك يف قابليـة بعـض األصنـاف للتلقيـح وجتذيـر وفصـل
بعـض األصنـاف الصعبـة التجذيـر .وكمـا اهتـم البرنامـج بدراسـة احملـددات الرئيسـية التـي
تؤثـر علـى التوسـع يف زراعـة شـجرة النخيـل وتدنـي اإلنتاجيـة وإعـداد وحتديـد احلـزم التقنيـة
املالئمـة لتحسـن إنتـاج النخيـل يف املناطـق التقليديـة والغيـر تقليديـة واملمطـرة بنشـر تقانـة
التدليـة واخلـف ووضـع حلقـات التهويـة بـن الشـماريخ وبـدأ برنامـج طموح لتوطن ونشـر زراعة
النخيل يف كل واليات السـودان والتدريب على اسـتخدام تلك احلزم التقنية لشـرائح املسـتفيدين
والعاملـن مـع هـذه الشـجرة املباركـة مـن مزارعـن وتقنيـن زراعيـن ومهندسـن زراعيـن وحتـى
معلمـي مرحلـة األسـاس.
وهنـا يتضـح دور هيئـة البحـوث الزراعيـة (برنامـج بحـوث وتطويـر نخيـل التمـر) يف أنهـا هـي
اجلهـة التـي راعـت وأهتمـت بنشـر هـذا احملصـول ونسـقت مـع بعـض اجلهـات األخـرى واملنظمـات
الشـعبية يف تطويـره ونشـر تقاناتـه يف كل واليـات السـودان ومت تأسـيس مراكـز لتطويـر وتنميـة
تقاناتـه مثـل مركـز تنميـة وتطويـر النخيـل والتمـور.
وحتـى علـى صعيـد االهتمـام بالقضايـا الــ ( )Socio-economicمثـل تهجيـر املناصيـر وذلـك
حفاظـاً علـى الثـروات البيئيـة واألصنـاف املختلفـة مـن الضيـاع وحتى ال تتكرر جتربة السـد العالي
وإغـراق وادي حلفـا وضيـاع آالف النخيـل واألصنـاف النـادرة متـت إجـازة تقانـة نقـل النخيل املثمر
بأطـوال  5-3متـر بهـدف إنقـاذ نخيـل املناصيـر وذلـك عنـد قيـام سـد مـروي أو سـد احلمـاداب
وأصبحـت فتحـاً جديـداً لتنسـيق وجتميـل شـوارع اخلرطـوم ومنـازل وجهائهـا.
وأيضـاً قامـت البحـوث الزراعيـة بإجـراء املسـوحات امليدانيـة الراتبـة ملشـاكل الوقايـة واآلفـات
املختلفـة والوقـوف علـى مسـبباتها بالتنسـيق مـع إدارة وقايـة النباتـات وجامعـة اخلرطـوم ووضـع
احللـول اجلذريـة لهـا ابتـدا ًء مـن مشـاكل احلشـرة القشـرية اخلضـراء ومـن ثـم البيـوض الـكاذب و
«القانوديرمـا» وأخيـراً «الكرمـوش» ولذلـك واحلمـد هلل لـآلن لـم نهاجـم بدخـول السوسـة احلمـراء
أو البيـوض .وعمومـاً متيـز العمـل يف قطـاع النخيـل بالعمـل البحثي اإلرشـادي يف حقـول املزارعن
مباشرة يف املناطق التقليدية والغير تقليدية وكانت معظم األبحاث ( )On – farm trialباإلضافة
إلـى املسـوحات املختلفـة لآلفـات واحلشـرات والتقييـم احلقلـي املسـتمر وحـث املزارعـن علـى
اسـتخدام كل التقانـات احلديثـة واألصنـاف العامليـة اجلديـدة والتـي توفـرت كفسـائل نسـيجية
بشـكل معقـول مـن عـدة شـركات خاصـة وأفـراد وجهـات كثيـرة ولذلـك وبـإذن اهلل سـنجد يف
أسـواق التمـور العديـد مـن األصنـاف العامليـة كمـا هـو واضـح من اجلـداول الالحقة حيث انتشـرت
األصنـاف اجلديـدة .واجلديـر مبالحظتـه مـن اجلـدول ( )1أن أعـداد النخيـل التقليـدي أكثـر مـن
( 15مليـون) نخلـة واألصنـاف اجلديـدة النسـيجية حوالـي  4مليـون وبالتالـي فزيـادة أعدادهـا
مقارنـة باألصنـاف التقليديـة اجلافـة والنصـف جافـة يف كل الواليـات وخاصـة يف واليـة نهـر النيـل
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(حيـث التوسـع احلقيقـي نتيجـة شـركات االسـتثمار الضخمـة واألراضـي اخلصبـة ومصـادر امليـاه
املختلفة من نهر النيل واملياه اجلوفية) سـيؤدي لنهضة حقيقية يف التمور يف السـودان يف غضون
( 5-3سـنوات) القادمـة ألن معظمهـا اآلن حتـت اإلثمـار وبذلـك سـتتغير تركيبـة أسـواق التمـور يف
السـودان وبالتالـي كل مـا هـو مرتبـط بإنتـاج التمـور مـن عمالـة مدربـة وتقانـات مـا بعـد احلصـاد
وثقافـة تغليـف وتدريـج وفـرز وتعبئـة وتغليـف وحتـى ترويـج وثقافـة اسـتهالك للتمـور ومعجناتهـا
وحتـى منتجاتهـا الثانويـة ،حيـث يقـدر اإلنتـاج حاليـاً بـ ( 450ألف طن) مـن األصناف احمللية و(50
ألـف طـن) مـن األصنـاف العامليـة (جمعيـة فالحـة ورعايـة النخيـل السـودانية).
جدول ( )1أعداد أصناف النخيل التقليدية مقارنة بالنسيجية املستوردة من معامل اخلليج والسعودية ()2018

أعداد النخيل *
الوالية
الشمالية

األصناف
التقليدية
حالياً

األصناف
النسيجية
املستوردة

اجمالي
النخيل

األصناف
اجلديدة %

9470000

1200000

10670000

% 12.67

نهر النيل

2800000

2050000

4850000

% 73.21

شمال دارفور

1210750

1750

1212500

% 0.144

اخلرطوم

990000

950000

1940000

% 95.95

البحر األحمر/
اجلزيرة /النيل األبيض

850000

120000

970000

% 14.11

شمال كردفان

23400

850

24250

أجمالي النخيل

15.344.150

4.322.600

19666750

% 3.63

* آخر مسح ألعداد النخيل  -أكساد  - 2018/2017تقارير املنسق الوطني ألكساد ،برنامج النخيل الوطني
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الفصل الثاني

واقع برامج وبحوث ترقية قطاع
النخيل وخطة العمل طويلة المدى
عدسة :حممد عثمان حممد شيخ

الفصـل الثانـي :واقـع برامـج وبحـوث ترقيـة قطـاع النخيـل
وخطـة العمـل طويلـة المـدى
رغـم أن معظـم مناطـق السـودان صاحلـة لزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور ،إال أن زراعتـه ظلـت
مركـزة يف املنطقـة الشـمالية مـن البـالد وعلـى امتـداد نهـر النيـل يف واليتـي نهـر النيـل والشـمالية
وخاصـة يف املناطـق القريبـة مـن النيـل .نفـس الوضـع يف شـمال دارفـور ونواحـي كتـم ففـي كل هذه
املناطـق تعتبـر النخلـة منـط معيشـي مـوروث وتتميـز مبـا يلـي:
 وجـود أشـجار قدميـة يفـوق أعمارهـا املائـة عـام وبنسـب تتـراوح ألكثـر مـن ( )% 25مـناألشـجار.
 التركيز على أصناف جافة ألسباب أهمها سهولة معاملة التمور من حيث احلصاد والتخزينوالترحيل.
 زراعـة النخيـل بطـرق تقليديـة علـى مسـافات متقاربـة مـع تـرك الفسـائل الناميـة حـول األملتواصـل منوهـا حتـى اإلثمـار ،ممـا يزيـد مـن االزدحـام ويضعـف النمـو اخلضـري ويقلل مـن نوعية
اإلنتاج.
 ال جتـد النخلـة كفايتهـا مـن ميـاه الـري العتقـاد خاطئ بأنهـا ال حتتاج للري وأن جذورها ميكنأن متتـد إلـى املياه األرضية.
 االعتقـاد اخلاطـئ عنـد مزارعـي النخيـل بـأن جفـاف نسـبة عاليـة مـن السـعف نـاجت مـناألمـراض أو احلشـرات رغـم أن السـبب الرئيسـي يف معظـم احلـاالت هـو قلـة ميـاه الـري.
 انتشـار بعض احلشـرات مثل األرضة واحلشـرة القشـرية البيضاء اللتان ميكن مكافحتها عنطريـق تطبيـق املعامـالت الزراعيـة العاديـة وأهمها الري وتقليم السـعف املصاب.
 انتشـار احلشـرة القشـرية اخلضـراء التـي دخلـت إلـى بعـض مناطـق اإلنتـاج منـذ أواخـرالثمانينـات مـن القـرن املاضـي يف منطقـة القولـد وقـد أدى ضعـف برنامـج املكافحـة إلـى
انتشـارها جنوبـاً حتـى منطقـة الغابـة وشـماالً حتـى جزيـرة ارتقاشـاً .وحاليـاً يف مواقـع متفرقة
مـن اخلرطـوم.
 وجود نسبة كبيرة من األشجار الناجتة من البذور (النوى) ذات الثمار متدنية اجلودة. عـدم االهتمـام باألشـجار الفحـول بحيـث ال توجـد فحـول معروفـة بأسـماء مثـل اإلنـاث وبذلكيكـون االعتمـاد علـى كل مـا ميكـن احلصـول عليـه أثناء موسـم التلقيح.
يتضـح مـن ذلـك أن قطـاع النخيـل يعانـي مـن اإلهمـال فجميـع العمليـات الفالحيـة املتعلقـة بـه
مـا زالـت تقليديـة لـم تصـل إليهـا يـد التطـور والتحديـث ممـا انعكـس بصورة سـلبية علـى اإلنتاجية
والنوعيـة وبالتالـي تدنـي العائـد االقتصـادي مـن وحـدة املسـاحة .تقليديـاً برنامـج بحـوث وترقيـة
قطـاع النخيـل وخطـة العمـل طويلـة املـدى ويعمـل البرنامـج يف ثالثـة محـاور:
 - 1ابتكار تقانات.
 - 2تدريـب وإرشـاد جمهـور املسـتفيدين والعاملـن يف القطـاع وإدخـال كورسـات النخيـل يف
مناهـج التعليـم ونشـر ثقافـة تطويـر وتنويـع املنتجـات الثانويـة لشـجرة النخيـل والتمـور.
 - 3التوسـع يف زراعـة النخيـل يف كل البيئـات املناسـبة والزراعـات البيئيـة وقنـوات ميـاه الري يف
املشـاريع املروية.
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أهداف البرنامج:
 - 1نقـل تقانـات ،أي ادخـال التقانـات املجـازة مـن هيئـة البحـوث علـى أسـاليب الزراعـة والـري
وخدمـة رأس النخلـة مـن تلقيـح وخـف الثمـار والتقليـم والتكريـب إضافـة إلى وسـائل جمع وترحيل
وكبـس وحفـظ وتصنيـع الثمـار يف املراحـل املختلفـة وذلـك بواسـطة جتـارب ( )On- farm trialيف
حقـول املزارعن.
 - 2تقييـم وانتخـاب أصنـاف اجلـاو اجليـدة ،وهناك أصناف ممتازة جـد تفوق األصناف العاملية
مثـل األسـكتي يف منطقـة احملـس والرشـا يف منطقـة مـروي والصادقابي وحلـوة أم غدي يف منطقة
الرباطـاب ومتـرة مهاجـر وعشـة مـرة يف فوتـو برنو يف منطقـة كتم وهذه األصناف ممتازة ومملوكة
لبعـض األسـر وهنالـك العديـد غيرهـا من األصناف التي ميكـن أن تنافس عاملياً.
 - 3انتخاب أفحل جديدة.
 - 4أهميـة تثقيـف املواطنـن والعمـل علـى تبنيهـم لعـادات غذائيـة جديـدة مثـل إدخـال معجنـات
التمـور يف الوجبـات اليوميـة.
 - 5أوضحـت جتـارب املشـاهدة جنـاح النخيـل يف بيئات جديـدة ومختلفة مثل البحر األحمر وكردفان
والدمازيـن وجنـوب دارفـور والنيـل األبيـض وكذلك أهمية جتـارب األصناف حتت مناخات مختلفة.
 - 6ضعف تبني االسـتزراع البيني يف نظم اإلنتاج الزراعي السـائد ،وميكن إدخال زراعة النخيل
بينياً مع كل أشـجار الفاكهة واملوز واحملاصيل احلقلية وعلى قنوات الري يف املشـاريع املروية.
 - 7دخـول وانتشـار حشـرات وآفـات جديـده يف مناطـق النخيـل التقليديـة ممـا أدى إلـى تفاقـم
وتدهـور اإلنتـاج كمـاً ونوعـاً.
 - 8عقد دورات تدريبية على عمليات اخلدمة املختلفة لتحسـن مسـتوى األداء وتشـجيع تكوين
أجيـال جديـدة من العمالـة املدربة املاهرة.

أماكن تنفيذ البرنامج:
ينفذ بواسطة محطات البحوث وإدارة البساتن باملؤسسات الزراعية ووزارات الزراعة الوالئية
وكليات الزراعة يف اجلامعات اإلقليمية يف كل من:
 - 1املناطق التقليدية املمتدة على طول نهر النيل وحتى حدود السودان مع مصر.
 - 2الواحـات والوديـان يف شـمال وغـرب وشـرق السـودان مثـل القعـب ،الهبجـة ،النخيلـة ،كتـم،
هـور ،السـلوم ،وعـن سـيرو ،كواحـات تقليديـة يف إنتـاج النخيـل.
 - 3املناطق الساحلية الواعدة هدايو وخور الالنقيب ووادي أمور وعدوينا وخور بركة وطوكر.
 - 4املشاريع املروية (اجلزيرة ،الرهد ،حلفا) وكل قنوات الري والترع وكل واليات السودان

 - 1مشروع تحسين األصناف:

 1-1تقييـم وتوصيـف أصنـاف التمـور السـودانية (أطلـس التمـور السـودانية) :أهميـة معرفـة
الوصـف النباتـي والفيزيوكيميائـي لألصنـاف السـودانية ومعرفـة خصائصهـا املختلفـة.
 2-1تقييـم وانتخـاب األصنـاف اجلديـدة :وذلـك النتخـاب األصناف البذريـة اجليدة (اجلاو) يف
كل املناطـق التقليديـة ومعرفـة خصائصها الثمريـة والكيموفيزيائية.
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 3-1االستقدام ،مواصلة استقدام أصناف عالية اجلودة وزراعتها حتت ظروف مناخية مختلفة.
 4-1مجمعـات وراثيـة لألصنـاف السـودانية والعامليـة لدراسـة معـدالت منوهـا وجـودة ثمارهـا
ومحصولها حتت بيئات مناخية مختلفة وذلك يف كل من دنقال وأبوحمد وشندي وسوبا واجلزيرة
وكوسـتي واألبيـض ونيـاال وكتـم ،أنشـئت بعضهـا مثـل سـوبا ،كتـم ،ومـازال بعضهـا حتـت التأسـيس
وأكثرهـا لـم ينفذ.
 5-1زراعة بذور األصناف املختلفة ودراسة خصائصها مقارنة بأجيالها املختلفة.
 6-1متييـز الذكـور مـن اإلنـاث يف مراحـل مبكـرة وذلـك باسـتقالل ظاهـرة انثنـاء األبوكـول
واملوروثـات التقليديـة يف ظاهـرة اختـراق البـادرات للخيـش.
 7-1بحوث زراعة األنسجة.
 8-1مكافحة التلوث البكتيري يف زراعة األنسجة.
 9-1حتديد الوسط الغذائي املالئم لنمو وإكثار األنسجة لألصناف املرغوبة.
 10-1دراسة تأقلم النبات داخل البيت الزجاجي.
 11-1دراسة مدى تطابق املواصفات عن النباتات الناجتة يف زراعة األنسجة مع األم.
 12-1دراسة تقليل أثر املركبات الفينولية التي يفرزها النسيج عندما تضعه يف الوسط الغذائي.

 - 2مشروع ترقية تقنيات اإلنتاج:

 1 – 2خدمة املشاتل:
 1 – 1 – 2طرق الري
 2 – 1 – 2وسط الزراعة البيئية
 3 – 1 – 2تشجيع تكوين الفسائل.
 2 – 2التقليم:
 1 – 2 – 2عالقة عدد السعف بنسبة العذوق يف كل صنف.
 3 – 2التلقيح:
 1 – 3 – 2صالحية البويضات املؤنثة لإلخصاب.
 2 – 3 – 2حيوية حبوب اللقاح وتخزينها.
 3 – 3 – 2طرق التلقيح وكمية حبوب اللقاح.
 4 – 3 – 2انتخاب أفحل ودراسة خصائصها وأثرها امليتازيني.
 4 – 2اخلف:
 1 – 4 – 2دراسات على اخلف لألصناف املختلفة.
 5 – 2التكميم والتدلية وتغطية السبائط:
 1 – 5 – 2دراسة تغطية العراجن بعد تلقيحها وخفها لألصناف املختلفة.
 2 – 5 – 2املوعد املناسب لتدلية أو تركيس العراجن.
 3 – 5 – 2املوعد املناسب لتغطية السبائط حلفظها من األمطار واآلفات وحتسن نوعية الثمار.
 6 – 2الري:
 1 – 6 – 2حتديد االحتياج األمثل للنخلة من امليا ه وموعد الريات وأثره على نوعية وجودة الثمار.
 2 – 6 – 2تأثير الري على انتشار املجموع اجلذري.
 3 – 6 – 2تأثير ملوحة ماء الري على النمو وصفات الثمار.
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 7 – 2التسميد وخدمة التربة:
 1 – 7 – 2دراسة االحتياجات السمادية من العناصر األساسية.
 2 – 7 – 2دراسة التسميد بالعناصر الصغرى وأثرها على جودة الثمار.
 3 – 7 – 2تقييم استخدام التسميد بالرش.
 4 – 7 – 2مقارنة األسمدة العضوية بالنيتروجن الكيميائي.
 5 – 7 – 2تقدير احملتوى املعدني لألوراق يف األراضي املختلفة واالصناف املختلفة.
 8 – 2مكننة العمليات الفالحية:
 1 – 8 – 2تسهيل عملية صعود النخلة خلدمة رأس النخلة.
 2 – 8 – 2مكننة التركيب وعملية نظافة النخلة.
 3 – 8 – 2مكننة عملية استخالص حبوب اللقاح.
 4 – 8 – 2مكننة وآلية عملية التلقيح.
 5 – 8 – 2مكننة عملية ما بعد احلصاد من جمع وكبس وحفظ الثمار.
 9 – 2الزراعة البينية:
 1 – 9 – 2دراسة أثر الزراعة البينية على معدل منو وجودة احملصول.
 2 – 9 – 2دراسـة حتسـن بيئـة النخيـل بزراعـة مصـدات الريـاح وأثـر ذلـك علـى جـودة ونوعيـة
الثمار.

 - 3مشروع اإلدارة المتكاملة لآلفات:

بعد اجراء مسح شامل ملناطق النخيل التقليدية ميكن إيجاز املكافحة املتكاملة يف:
 1 – 3املكافحة البيولوجية:
 1 – 1 – 3مسـح عـام علـى مـدار السـنة لألعـداء الطبيعيـن باسـتعمال تقنيـات مراقبـة ملعرفـة
النشـاط املوسـمي واحلجـم العـددي وعـدد األجيـال ومواعيـد النشـاط.
 2 – 1 – 3تقييم دور األعداء البيولوجين ومدى توافق وفعالية ووفرة كل عامل حيوي.
 3 – 1 – 3إجراء جتارب مخبرية للتربية الواسعة للعامل احليوية.
 4 – 1 – 3جتـارب مخبريـة وحقليـة حـول فعاليـة العوامـل امليكروبيـة املسـتنبطة (البكتيريـا،
الفطريـات ،الفيروسـات).
 2 – 3املكافحة امليكانيكية:
 1 – 2 – 3تقييم فعالية األفخاخ والطعوم السامة.
 2 – 2 – 3تقييم فعالية األفخاخ الضوئية.
 3 – 2 – 3اختيار مناذج مختلفة من أفخاخ الـ (.)Pheromone
 3 – 3املكافحة الزراعية:
 1 – 3 – 3تقييـم العمليـات الفالحيـة الصحيحـة مثـل التكريـب وإزالـة اجلريـد القـدمي واجلـاف
والعراجـن القدميـة وإبـادة األعشـاب الضـارة مـع زراعة مماثلة.
 2 – 3 – 3تقييم قابلية بعض أصناف النخيل لإلصابة بآفات رئيسية.
 3 – 3 – 3تقييم دهن اجلذع مبزيج من مادة طاردة للحشرات (سم  +مادة دهنية  +ماء).
 4 – 3 – 3اختبـار فعاليـة طـرق زراعـة محـددة (إدارة مائيـة ،تسـميد ،زراعـة محاصيـل بينيـة)
يف تخيـف تفشـي اآلفـة.
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 4 – 3املكافحة الكيميائية:
 1 – 4 – 3النشاط البيولوجي لآلفة.
 2 – 4 – 3اختبار أقل املبيدات سمية على الكائنات احلية غير املقصودة.
 3 – 4 – 3دراسة التركيب الكيمائي والفيزيائي للجن.

 - 4مشروع الدراسات االقتصادية والجتماعية:

 1 – 4حتليل األنظمة الزراعية يف مناطق زراعة النخيل.
 2 – 4تقييم املنعكسات االقتصادية واالجتماعية للمعوقات الفنية التي جتابه قطاع النخيل.
 3 – 4دراسة انظمة تسويق التمور.
 4 – 4دراسة تنويع املنتجات الثانوية لشجرة النخيل والتمور.
 5 – 4تدريب األسر الريفية على تطوير وتنويع املنتجات الثانوية لشجرة النخيل والتمور.

 - 5مشروع فسيولوجيا ما بعد الحصاد:

 1 – 5دراسة أمثل الطرق جلمع وتخزين وحفظ وكبس وتصنيع األصناف املختلفة.
 2 – 5دراسة تصنيع معجنات التمور
 3 – 5تدريب األسر الريفية على تصنيع الدبس واملربات.

 - 6مشروع استغالل اخشاب النخيل.

 1 – 6اخلصائص الفيزيائية وامليكانيكية لألخشاب.
 2 – 6اسـتعماالت األخشـاب واأللـواح املركبـة :اخلشـب املضغـوط .خشـب األسـمنت .اخلشـب
الليفـي .ألـواح احلشـوات.
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أفضل مناطق إنتاج النخيل في جمهورية السودان
والعوامل الجوية المؤثرة على اإلنتاج
هـي املناطـق التـي يتـراوح فيهـا معـدل درجـات احلرارة العظمى ما بـن ( 38 – 35درجة مئوية)،
والصغـرى مـا بـن ( 13 – 4درجـة مئويـة) وأهـم املتطلبـات املناخيـة للمنطقـة املالئمـة لزراعـة
النخيـل وإنتـاج التمـور هـي:
 - 1درجة احلرارة وهي أهم عناصر املناخ ألنها تؤثر على بقية العوامل.
 - 2الضغط اجلوي ،والرطوبة ،والرياح.

الدرجات الحدية ()Cardinal Temp.

وهـي الدرجـات التـي حتـدث عندهـا تغيـرات حساسـة يف حيويـة النبـات والنمـو وطاقتهـا اإلنتاجيـة.
ً
فمثـال تبلـغ الدرجـة احلديـة القصـوى حليـاة النبـات ( 54 - 5درجـة مئويـة) وداخـل هـذا املـدى توجـد
الدرجـة املثلـى التـي تتـم عليهـا عمليـات حيويـة بأقصـى معـدل لهـا ،والدرجـات املثلـى للنمـو ،ملعظـم
النباتـات تكـون ( 35 – 15درجـة مئويـة) وتعتبـر ( 35 – 25درجـة مئويـة) درجـة احلـرارة املثلى للتلقيح
واالخصـاب أمـا أفضـل مناطـق إنتـاج النخيـل هـي التـي يتراوح فيها معدل درجات احلـرارة العظمى ما
بـن ( 38 – 35درجـة مئويـة) ،والصغـرى مـا بـن ( 13 – 4درجـة مئويـة) وحتى إذا تعرضت النخلة إلى
التجمـد ودرجـة ( 16 -درجـة مئويـة) فلـم يذكـر أنهـا تؤثـر أو تسـبب مـوت البرعم الطـريف وهذا يعتمد
علـى قـوة منـو النخلـة وعمـرھا والصنـف وحقيقـة فالغـالف العـازل املكـون مـن عـدد كبيـر مـن قواعـد
األوراق الكـرب ومـن الليـف احمليـط بهـا تيـار النسـغ الصاعـد مـن اجلـذور إلـى القمـة املـاء ومـا يحملها
مـن عناصـر مغذيـة يؤثـر علـى حـرارة القمـة الناميـة ويجعلهـا قريبـة مـن حـرارة املاء احمليـط باجلذور.

ما هي العوامل المؤثرة على درجة الحرارة؟

 - 1البعد والقرب من خط االستواء واختالف درجة احلرارة بن الليل والنهار.
 - 2االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر.
 - 3الغطـاء النباتـي والتضاريـس :حيـث يؤثـر االرتفـاع أو االنخفـاض عـن مسـتوى سـطح البحـر
تأثيراً مباشراً على العوامل املناخية يف املنطقة وبشكل خاص درجة احلرارة والوحدات احلرارية
املتراكمـة يف املنطقـة ومـدى مالئمـتھا لزراعة النخيل.

مالحظات عامة:

 - 1تنجـح الزراعـة علـى ارتفـاع (1000متـر) عـن سـطح األرض ،وال تنجـح علـى ارتفاعـات
(1500متـر) حتـى لـو كانـت املنطقـة قريبـة مـن خـط االسـتواء
 - 2إن زراعـة النخيـل يف اجلهـة اجلنوبيـة مـن املرتفعـات تكـون أجنـح مـن اجلهـة الشـمالية
والسـبب يعـود إلـى تعرضـه إلـى درجـات حـرارة أكبـر ،حيـث جنـد يف اجلهـة اجلنوبيـة صيف طويل
حـار وشـتاء معتـدل احلـرارة.
 - 3قلـة أو انعـدام األمطـار والنـدى والرطوبـة النسـبية أواخـر أشـهر الصيـف وأوائـل أشـهر
اخلريـف وخاصـة خـالل املراحـل األخيـرة لنضـج الثمـار الرطـب والتمـر.
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 - 4هبـوب ريـاح شـديدة وجافـة محملـة باألتربـة خـالل منـو وتطـور الثمـار وخاصـة يف مرحلـة
(اجلمري/اخلـالل) ومرحلـة (البسـر/اخلالل) الوحـدات احلراريـة ( )Heat Unitsوالتراكـم
احلـراري احلـرارة املجمعـة التراكميـة أو احلـرارة اإلجماليـة ( )Total heatملنطقـة معينـة وتسـمى
احلـرارة الفعالـة ( )Effective heatومتثـل التعبيـر عـن االحتياجـات احلرارية الالزمة لنبات معن
لتتـم زراعتـه بنجـاح يف منطقـة معينـة درجـة االسـاس (درجـة الصفـر)
 - 5الفترة الزمنية (فترة االثمار) ()Fruiting Period

حساب الوحدات الحرارية

 - 1حسـاب معـدل درجـة احلـرارة اليوميـة ناقصـاً (18درجـة مئويـة) بـدء اإلزهـار ،احلـرارة
اليوميـة العظمـى  +احلـرارة اليوميـة الصغـرى ( 18 – 2درجـة مئويـة).
 - 2حسـاب معـدل درجـة احلـرارة الشـهرية ناقصـاً (18درجـة مئويـة) اعتبـاراً مـن ( 1مايـو حتى
 31أكتوبر).
 - 3يف ضـوء الدراسـات املتعـددة للوحـدات احلراريـة والتراكـم احلـراري يف مناطـق مختلفـة
لزراعـة النخيـل يظهـر أن أشـجار نخيـل التمـر حتتـاج من بداية التزهير إلـى نضج الثمار إلى مدى
مـن درجـات حـرارة تختلـف حسـب املنطقـة ،والصنـف.

الحساب للمنطقة:

حتتسـب املـدة مـن بدايـة الشـهر الـذي ترتفـع فيـه درجـة احلـرارة عـن  18درجـة مئويـة وحتـى
الشـهر الـذي تنخفـض فيـه درجـة احلـرارة عـن  18درجـة مئويـة.

الحساب للصنف:

حتسـب الفتـرة مـن الشـهر الـذي يتـم فيـه اإلزهار حتى مرحلـة التمر وجني الثمـار ،وباأليام فهي
تختلـف مـن صنـف ألخـر مـن ( 240 – 120يومـاً) ،وحسـاب ھذه الفترة للصنف الواحد يختلف من
منطقة ألخرى ومرحلة اسـتهالك الصنف يف مرحلة (خالل /رطب/متر).
جدول ( )2متوسط درجة احلرارة حسب مواعيد نضج ثمار األصناف

موعد نضج األصناف

معدل درجات احلرارة املئوية

مبكرة

21

متوسطة

24

متأخرة

27

متأخرة جدا

29

إن أصناف التمور اجلافة والنصف اجلافة حتتاج إلى وحدات حرارية تقدر بضعف ما حتتاجها ألصناف الرطبة
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لماذا تتخصص منطقة بزراعة أصناف معينة؟

توفر الظروف البيئية املناسـبة (عوامل املناخ وبشـكل خاص درجات احلرارة والرطوبة ،وعوامل
التربة املناسـبة لزراعة وإنتاج الصنف أو األصناف بشـكل مميز).
توفر فسائل الصنف أو األصناف بأعداد كبيرة وسهولة احلصول عليها وبأسعار مناسة.
الصفـات املميـزة للصنـف والتعبيـر الوراثـي لهـذه الصفـات يف املنطقـة مـن حيـث جـودة الثمـار
وغـزارة احلمـل والنضـج يف املوعـد املناسـب.
االكثار النسيجي للصنف حيث ساعدت هذه التقنية على انتشار العديد من األصناف وبأعداد
كبيرة يف دول العالم املختلفة (سوف نناقش األسباب الحقاً يف باب الظروف البيئية املناسبة).
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الفصل الثالث

أطوار الثمار بعد التلقيح
وحتى الحصاد
عدسة :حيدر حسن فؤاد

الفصل الثالث :أطوار الثمار بعد التلقيح وحتى الحصاد
طور الحبابوك ()Hababouk Stage

هـو الطـور مـا بعـد اإلخصـاب
مباشـرة ( )Fertilizationوعقـد
الثمـار ( )Fruit Settingوتبـدأ
مبباشـرة انقسـام اجلنـن مؤديـاً
ذلـك إلـى ضمـور واضمحـالل
الكربلتـن األخريـن .وتبـدو
الثمـرة حديثـة التكويـن كندبـة
بيضـاء ،ومييـل لونهـا للصفـرة
محاطـة بـكأس ال يظهـر منهـا
للعـن املجـردة سـوى جـزء صغيـر
مـن الكربلـة الناميـة .وحيـث تنمـو
احلبابوك
الكربلـة امللقحـة علـى حسـاب
الكربلتـن األخريـن غيـر امللقحتـن ،حيـث يكـون مصيرهمـا التسـاقط ،وتبقـى فقط الزهـرة التي
خصبـت وحـدث فيهـا العقـد فتتكـون الثمـرة الصغيـرة .سـماها العـرب (حصلـة ،جدالـة) واجلمـع
(حصـل أو جـدال) ،ويسـمى هـذا الطـور يف منطقـة الرباطاب يف والية نهر النيل بالسـفافة وتكون
الثمـرة بعـد العقـد يف حجـم البـازالء أو احلمـص وذات شـكل كـروي وتتميـز بالنمـو البطـيء .وقـد
ال تشـهد األيـام األولـى مـن تلـك املرحلـة زيـادة واضحـة يف حجـم أو وزن الثمـار ،ذلـك ألن الثمـرة
صغيـرة جـداً ،ويتمثـل النمـو يف االنقسـام السـريع للخاليـا ( )Cell Divisionإال أن األسـابيع
ً
متمثـال يف تضاعـف وزنهـا وحجمهـا مبقـدار
الالحقـة قـد تشـهد تضاعفـاً يف معـدل منـو الثمـرة
قـد يتجـاوز ( 4-3أضعـاف) ،كمـا أن هنـاك تفاوتـاً ملحوظـاً يف سـرعة منـو الثمـرة بـن األصنـاف
املختلفـة ويسـتمر منـو الثمـرة نتيجـة انقسـام اخلاليـا وزيـادة أحجامهـا ملـدة تصـل إلـى أربعـة
أسـابيع حتى تبلغ يف نهاية تلك املرحلة حجم حبة احلمص الصغيرة ،وعندئٍ ذ تكون قد اكتسـبت
اللـون األخضـر لتنتقـل إلـى املرحلـة الالحقـة.
مميزات الثمار

 -1الثمار كروية الشكل لونها أصفر مخضر أو أخضر كرميي.
 -2معـدل منـو الثمـار يف هـذه املرحلـة بطيئـاً ،ومتتـاز بسـرعة انقسـام اخلاليـا ويف نهايتهـا
ً
متمثـال يف تضاعـف
يتضاعـف معـدل منـو الثمـرة
الوزن واحلجم وتتفاوت األصناف يف سرعة منو الثمرة.
 -3تتميز اخلاليا احلجرية والتانينية وخاصة يف اجلدار اخلارجي.
 -4تتميز احلزم الوعائية يف جدار الثمرة.
 -5املرحلة قصيرة متتد ما بن ( 5-4أسابيع).
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طور الجمري ()Jimri – Stage

يف السـودان يسـمى «دفيـق» وهـذه املرحلـة
توصـف باملرحلـة اخلضـراء والتـي تسـمى مرحلة
النمـو السـريع ،وفيهـا يـزداد حجـم الثمـرة حتـى
يصـل يف نهايـة هـذه املرحلـة إلى احلجم النهائي،
ويظهـر اللـون األسـمر علـى الثمـار املتسـاقطة أو
التـي تتعـرض إلـى اجلـروح واخلـدوش يف هـذه
املرحلـة حيـث يتحـول لونهـا مـن األخضـر إلـى
األسـمر وتصلـح لـألكل ألن الطعـم القابـض زال
اجلمري
منهـا .وتتصـف الثمـار يف هـذا الطـور بالزيـادة
السـريعة يف الـوزن واحلجـم وتأخـذ الثمـرة يف االسـتقامة والتعـادل ويصـل وزن الثمـرة مـن جـرام
إلـى خمسـة إلـى أثنـي عشـر جـرام يف نهايـة املرحلـة ويعـرف بالدفيـق (اخلـالل) وتكـون الثمـرة
خضـراء وذات طعـم قابـض إال يف بعـض األصنـاف مثـل البرحـى وهـي مرحلـة طويلـة جـداً.
مميزات الثمار في هذه المرحلة

 -1لونها أخضر.
 -2نسبة السكريات فيها قليلة جداً بينما تكون نسبة الرطوبة واأللياف عالية.
 -3سـرعة منـو الثمـار وزيـادة حجـم اخلاليـا وكذلـك زيـادة محتواهـا املائـي لـذا يجـب االهتمـام
بالـري وتوفيـر كميـة امليـاه املناسـبة وعـدم تعطيـش األشـجار وتعريضهـا للجفـاف.
 -4تظهر النواة بلونها األبيض وتزداد يف احلجم بهذه املرحلة بشكل موازي لنمو الثمرة.
 -5أطول فترة من مراحل منو الثمرة وتستمر ( 8-6أسابيع).
 -6نسـبة املـواد التانينيـة املـرة القابضـة عاليـة ،وهـذا مـا يعطيهـا الطعـم القابـض ويجعلهـا غيـر
صاحلـة لالسـتهالك البشـري ولكـن هنـاك أصنـاف تخلـو مـن املـادة العفصيـة القابضـة وتـؤكل يف
هـذه املرحلـة ويبـدأ تراكـم املركبـات التانينيـة مـع دخـول الثمـار يف هـذه املرحلـة.
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طور الخالل ()Khalal Stage

هـي املرحلـة امللونـة ،أو تغييـر اللـون األخضـر
إلـى اللـون الطبيعـي للصنـف ()Color Turning
حيـث تكتسـب الثمـار اللـون األصفـر الشـائع
واملميـز ملعظـم األصنـاف أو ألـوان أخـرى حسـب
الصنـف مثـل (الـوردي /األحمر/األرجوانـي/
الكهرمانـي) الـذي مييـز بعـض األصنـاف حيـث
يـزداد تركيـز الصبغـات امللونـة كالكروتـن
والزانثوفيـل واالنثوسـيانن التـي تظهـر يف خاليا
البشـرة ،وتصـل الثمـار مرحلـة البلـوغ (Maturity
اخلالل
 )Stageوالنضـج الفسـيولوجي ،وتدخـل الثمـار
مرحلـة البلـوغ أو اكتمـال النمـو واحلجـم ( )Maturationيف مرحلـة اخلـالل التـي تعتبـر هي مرحلة
اكتمـال النمـو ،إن مرحلـة البلـوغ يسـتدل عليهـا مـن تغيـر لـون الثمـار مـن اللـون األخضـر إلـى اللون
األصفـر أو األحمـر حسـب الصنـف وحـدوث تغيـرات كيميائيـة يف الثمـار كاختفـاء الطعم القابض،
وهنـاك العديـد مـن األصنـاف التـي تسـتهلك ثمارهـا يف مرحلة اخلالل أو البسـر وتسـمى بالعربية
(بُسـر) ويف شـط العـرب (خـالل) ويف مصـر (بلـح بسـر) ويف السـودان (صفـوري) وإذا تكامل اللون
لألصفر أو األحمر فهو الزهو ،عالمة الرطب عليها من أسـفلها .وغالباً ما يكون منو اخلاليا يف
تلـك املرحلـة بطيئـاً ،أو قـد يتوقـف .ويقـل معـدل النمـو يف األيـام األخيـرة كثيراً عـن مثيله يف بداية
املرحلـة ،وتبلـغ الثمـار حجمهـا النهائـي يف نهايـة تلـك املرحلـة التـي قـد تسـتمر ( 5 – 4أسـابيع)
ويـزداد تراكـم السـكر ويعـرف يف الرباطـاب والصفـوري .كمـا تبـدأ النـواة بالتصلـب ويتغيـر لونهـا
مـن اللـون األبيـض إلـى البنـي وأهـم التغيـرات املظهريـة التـي تطـرأ علـى الثمـار بعـد أن تكـون قـد
أخـذت حجمهـا النهائـي هـو تغيـر لونهـا مـن اللـون األخضـر إلـى اللـون املميـز للصنـف ،إذ يـزداد
تركيـز الصبغـات امللونـة كالكاروتـن ،والزانثوفيـل ،واألنثوسـيانن التـي تظهـر يف خاليـا البشـرة.
مميزات الثمار

 -1تغيـر اللـون األخضـر بشـكل تدريجـي وظهـور اللـون اخلـاص بالصنـف يصاحبـه انتقال سـريع
للسـكروز ( )Sucroseاملخـزن يف اجلـذع إلـى الثمـار.
 -2زيادة وزن الثمرة دون احلجم حتى يصل الوزن إلى احلد األقصى.
 -3يكـون منـو اخلاليـا بطيئـاً وتتسـع املسـافات البينيـة بـن اخلاليـا وتصبـح جدرانهـا رقيقـة
نتيجـة لزيـادة نسـبة املـادة اجلافـة وصالبـة الثمـار.
 -4يف نهايـة املرحلـة يكتمـل لـون الثمـرة ،ويـزداد وزنهـا ،وتبـدأ األنزميـات بشـكل عـام وأنزميـات
النضـج بشـكل خـاص نشـاطها ،حيـث تعمـل علـى تطريـة أنسـجة الثمـرة وترطيبهـا.
 -5تبدأ النواة بالتصلب ويتغير لونها إلى اللون البني.
 -6انخفـاض نسـبة املـادة التانينيـة القابضـة وظهـور الطعـم احللـو للثمـرة ،حيـث تصبـح
حلـوة املـذاق .ويف نهايـة املرحلـة يكتمـل لـون الثمـرة ،ويـزداد وزنهـا ،وتبـدأ األنزميـات بشـكل
عـام وأنزميـات النضـج خاصـة بالنشـاط ،حيـث تعمـل علـى تطريـة أنسـجة الثمـرة وترطيبهـا.
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 -7حتتـوي الثمـار علـى عـدد مـن املركبـات الفينوليـة والسـائد منهـا حامـض الداكتليفريـك
(.)Dactyliferic acid
-8تسـتمر ( 5-4أسـابيع) حيـث تأخـذ فيهـا الثمـار حجمهـا الطبيعـي وشـكلها املميـز للصنـف.
الصبغـات يف الثمـار ( )Pigmentsللصبغـات النباتيـة دور فسـيولوجي ،وهـي متيـز نبـات عـن آخر،
ومـن أهـم الصبغـات النباتيـة املعروفـة كلوروفيـل ( )Aو( )Bوالكاروتينـات ،واالنثوسـيانن ،ومـن
هـذه الصبغـات مـا هـو ذائـب يف املـاء وهـي صبغة االنثوسـيانن ،أمـا باقي الصبغـات فهي ذائبة يف
الكحـول واأليثـر واألسـيتون ،وأجريـت دراسـة لتحليـل الصبغـات النباتيـة يف ثمـار بعـض األصنـاف
وأهـم الصبغـات التـي مت تقديرهـا يف الثمـار هـي:
الصبغات الخضراء

وجـد أن نسـبة الكلوروفيـل عاليـة جـداً يف الثمـار خـالل مرحلـة اجلمـري ،ثـم تنخفـض بنسـبة
ملحوظـة يف مرحلـة اخلـالل ،وتصـل إلـى أدنـى حـد لهـا يف مرحلـة النضـج (التمـر) وخاصـة يف
األصنـاف اجلافـة ،إن هـذا التغيـر يـدل علـى حتـول الكلوروفيل من صورة إلى أخرى ،أو أنه حتدث
لـه عمليـات هـدم بفعـل أنـزمي بيروكسـيديز ،ومـن التحـوالت الواضحـة يف الكلوروفيـل هـو تغيـره
إلـى كلورفيليـد أو فيوفيتـن ،ولوحـظ أن تكـون الفيوفيتـن يكـون مصاحبـاً الختفـاء اللون األخضر.
الصبغات الصفراء

املصـدر األسـاس للصبغـة الصفـراء (الكارةتينـات) املوجـودة يف ثمـار النخيـل يف مرحلـة اخلـالل
حيـث يكـون تركيزهـا عاليـاً مقارنـة بباقـي الصبغـات ،وتشـير الدراسـات إلى أن محتـوى الثمار من
الكاروتينـات كان عاليـاً يف مرحلـة اجلمـري ،ولكـن الصبغة السـائدة هـي الكلوروفيل مما يؤدي إلى
ظهـور اللـون األخضـر ،وبالرغـم مـن انخفـاض كميـة الكاروتينـات يف مرحلـة اخلـالل عـن مرحلـة
اجلمـري ،إال أن لونهـا يكـون سـائداً وتركيزهـا عاليـاً ،وهـذا يعـود إلـى انخفـاض الصبغة اخلضراء
يف مرحلـة اخلـالل حيـث يكـون اللـون األصفـر اخلـاص بالكاروتينـات هـو السـائد .ويتضـح مـن
الدراسـات أن األصنـاف التـي انخفـض بهـا محتـوى الكاروتـن تـزداد بهـا صبغـة االنثوسـيانن يف
مرحلـة اخلالل.
الصبغات الحمراء

هـذه الصبغـات تكـون موجودة على شـكل انثوسـيانن وانثوسـيانيدين ،ولوحـظ أن تركيزها عالي
يف مرحلـة اجلمـري ،وتنخفـض يف مرحلـة اخلـالل ،ولكـون لونهـا يكـون هـو السـائد يف األصنـاف
التـي تكـون ثمارهـا حمـراء اللـون يف مرحلـة اخلـالل.
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طور الرطب ()Rutab Stage

هـي مرحلـة نضـج الثمـار ( )Ripening stageوحتولهـا مـن اخلـالل
إلـى الرطـب الـذي يظهـر علـى شـكل نقـط طريـة يف طـرف الثمـرة ،ويف
هـذه املرحلـة يبـدأ ترطيـب أنسـجة الثمـرة ،كمـا تبـدأ رخاوتهـا بشـكل
تدريجـي بـدءاً مـن طـرف الثمـرة ويسـتمر حتـى قاعدتهـا عنـد منطقـة
اتصالهـا بالقمـع أو علـى اجلانـب وذلـك تبعـاً لطبيعـة الصنـف وتسـمى
الثمـرة بأبـو راس أو أبونقطـة ويف هـذه املرحلـة تفقـد الثمـار نسـبة
مـن الرطوبـة وتصبـح عندهـا قابليـة للحفـظ حتـت الظـروف العاديـة.
ويف األصنـاف الرطبـة يتماسـك اللحـم ويغمـق اللـون إلـى أصفـر مثـل
الرطب
«املدينـة» أو لـون أحمـر أو بنـي غامـق مثـل «عشـة مـرة» أو «الزغلـول»
إلـى لـون أسـود .ويف األصنـاف اجلافـة يكـون اللـون فاحتـاً عـادة وقـوام اللحـم صلبـاً يابسـاً مثـل
«البـركاوي» و «القنديلـة» .وهنالـك تداخـل بـن مراحـل نضـج الثمـار علـى عـذوق الصنـف الواحـد
بحيـث ميكـن احلصـول علـى أكثـر مـن مرحلـة واحـدة علـى نفـس العـذق .وذلـك الختـالف موعـد
تفتـح األزهـار باإلضافـة الختـالف الظـروف املناخيـة يعتبـر ظهـور أي مسـاحة لينـة علـى الثمـرة
مؤشـر لدخولهـا مرحلـة الرطـب ويبـدأ اإلرطـاب علـى الطـرف القمـي للثمـرة (الطـرف البعيـد عـن
القمـع) وقـد يبـدأ عنـد القمـع أو علـى اجلانـب وذلـك تبعـاً لطبيعـة الصنـف .كما يالحـظ أن هناك
انخفاضـاً تدريجيـاً يف وزن ثمـرة الرطـب ،ورمبـا كان ذلـك عائـداً إلـى فقـدان املـاء عبـر املناطـق
الرطبـة ألن جدرانهـا قـد أصبحـت أكثـر ليونـة ،ونتيجـة طبيعيـة لتحلـل جدران امليـزوكارب وفقدان
األنظمـة الغشـائية واتسـاع املسـافات البينـة وتعتبـر تلـك املرحلـة قصيـرة نسـبياً حيـث متتـد مـن
( 4 – 2أسـابيع) إال أنها تعتبر من املراحل املهمة جداً حيث يفضل غالبية املسـتهلكن تناول ثمار
التمـر فيهـا ملـا تتميـز بـه مـن قـوام متوسـط (مقرشـة) قـل مثيلهـا يف ثمـار الفواكـه األخـرى ،بجانب
املـذاق احللـو اخلالـي مـن املـادة القابضـة مـا عدا بعض األصنـاف التي يفضل تناولهـا بعد انتقالها
إلـى املرحلـة الالحقـة ،وهـي التمـر ،لبقـاء املـادة الدباغية خاللها .ويف شـمال السـودان يقسـم هذا
الطـور أيضـاً إلـى عـدة أطـوار بنـا ًء علـى مراحـل النضـج وهـي أبـو راس ثـم أبونـص ثـم املعصـودة.
أمـا األصنـاف اجلافـة فـال متـر ثمارهـا مبرحلـة الرطـب وإمنـا تتحـول مباشـرة إلـى مرحلـة التمـر
الـذى تتناقـص درجـة الرطوبـة فيـه إلـى أقـل مـن (.) % 20
مميزات الثمار

 -1استمرار انتقال السكروز إلى الثمرة ولكن بنسبة وسرعة أقل.
 -2حتـدث التحـوالت األنزمييـة يف الثمـرة ،ومعهـا يتحـول نسـيج الثمـرة احلي الصلب إلى نسـيج
طـري ميـت ،ويصبـح قـوام الثمـرة لـن ،وتكـون خاليـة مـن املـواد التانينيـة القابضـة .وتعـود ليونـة
الثمـرة إلـى التغيـرات التـي تطـرأ علـى املـواد البكتينيـة التـي تكـون عبارة عن مـواد غروية ذات وزن
جزيئـي مرتفـع وتتكـون مـن وحـدات مـن حامـض اجلالكتورنيـك ( )Galacturonic acidويدخـل يف
تركيبهـا مركبـات أخـرى مثـل الزايلـوز واالرابينـوز والكاالكتـوز وغيرها.
 -3تفقـد الثمـرة اللـون اخلارجـي مبرحلـة اخلـالل وتكتسـب لونـاً داكنـاً بنيـاً أو رماديـاً أو أسـوداً
حسـب الصنف.
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 -4تفقد الثمرة جزءاً من رطوبتها ،ويبدأ حجمها بالتقلص وتنكمش وتزداد كثافة النسيج اللحمي.
 -5يف األصنـاف اجلافـة ( )Dryال يحـدث تغييـر يف التركيـب البنائـي ويكون مشـابها لتركيبها يف
مرحلـة اجلمـري حيـث تكون اخلاليا صلبة ومتماسـكة وسـليمة.
 -6تتميـز الثمـار بالنكهـة اجليـدة واحلـالوة العاليـة ،وإذا لم تقطـف الثمار يف هذه املرحلة ،وهي
صاحلـة بشـكل تـام لـألكل ،وتركـت ليكتمـل إرطابهـا فإنهـا تدخـل املرحلـة األخيـرة (مرحلـة التمـر)
وتعتبـر مرحلـة الرطـب هـي مرحلـة اكتمـال النضـج وتسـمى الثمـار يف أغلـب مناطـق زراعته رطب.
وتسـتمر ( 4 – 3أسـابيع).
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طور التمر ()Tamar

هـي املرحلـة األخيرة من مراحل نضج الثمرة
وتسـمى مرحلة النضج التام ()Full Ripening
وحتسـب باأليـام مـن اإلزهـار الكامـل (Full
 ،)bloomإلـى اجلنـي أو احلصـاد مـع عـدد
الوحـدات احلراريـة املتجمعـة خـالل الفتـرة
وتصبـح الثمـار ناضجـة يف مرحلـة التمـر وفيها
يالحـظ انفصـال نسـيج القشـرة عـن اجلـزء
اللحمـي مكونـة غـالف منفصـل واألصنـاف
متر
تختلـف فيمـا بينهـا يف هـذه الصفـة التـي تعـد
مـن الصفـات الرديئـة والتـي يرجـع سـببها إلـى
عـدة عوامـل:
 -1عامـل وراثـي :يعـود لعـدد مـن العوامـل تتحكم بسـمك القشـرة وقوة صالبتهـا ودرجة جتعدها
وعليه توجد أصناف سـهلة التقشـر وأخرى مقاومة.
 -2عوامـل احلـرارة :تتعلـق بدرجـة احلـرارة واختالفهـا بـن الليـل والنهـار وتأثيرهـا علـى كثافـة
غالف الثمرة وكثافة اجلزء اللحمي حيث أن اختالف احلرارة يؤثر على متدد وتقلص النسيجن
وبالتالي انسـالخ القشـرة عـن الثمرة.
 -3الرطوبة النسبية :يف الغالف واجلزء اللحمي دور يف حدوث التقشر.
 -4العمليات الزراعية :املختلفة لها نفس الدور يف حدوث هذه الظاهرة.
مميزات الثمار

 -1حتول اللون الزاهي للرطب إلى اللون الغامق أو القامت.
 -2يقـل وزن الثمـرة ،ويتقلـص حجمهـا ،وينكمـش نتيجـة لفقـدان املـاء وتوقـف انتقـال السـكر،
وتوقـف النشـاطات األنزمييـة.
 -3ثبات نسبة السكر ،واملادة اجلافة ،والرطوبة ،وحجم ووزن الثمرة.
 -4تصبح الثمار صاحلة للجني والنقل واخلزن ،أو التعبئة والكبس.
 -5تكـون الثمـار ذات حمايـة ذاتيـة ضـد اإلصابـة بالكائنـات الدقيقـة التـي تسـبب تعفـن الثمـار
وتخمرهـا وحتمضهـا ،وهـذا يعـود إلـى النسـبة العاليـة مـن السـكريات مقارنـة بنسـبة الرطوبـة.
 -6يكـون قـوام الثمـرة (اللحـم) صلبـاً وجافـاً يف األصنـاف اجلافـة ولينـاً (طريـاً) يف األصنـاف
الرطبـة.
 - 7جلد الثمرة ( )Skinيلتصق باللحم عدا يف بعض األصناف وبعض احلاالت يكون منفصال عنها.
 -8تصـل البـذرة إلـى حجمـه ووزنهـا النهائـي ومتثـل مـا نسـبته ( )% 20 – 4مـن اجمالـي وزن
الثمـرة وحسـب األصنـاف لقـد أثبتـت معظـم الدراسـات عـدم حـدوث أي تغيـرات نسـيجية علـى
الثمـرة بعـد تلـك التغيـرات التـي حتـدث خـالل املرحلـة السـابقة (الرطـب) ،عـدا اسـتمرار فقـدان
الثمـرة للمـاء ،وهـو مـا يـؤدي إلـى زيـادة تركيـز املـواد الصلبـة الذائبـة بصـورة عامـة والتـي تشـكل
السـكريات الغالبيـة العظمـى منهـا.
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وقـد ٌق َسـم خبـراء النخيـل الثمـار تلـك املرحلـة إلى ثـالث مجموعات تبعاً لنسـبة الرطوبة املتبقية
يف الثمـرة يف نهايـة مرحلـة التمـر ،أي عنـد اجلني وهي:
 -1المجموعة األولى :األصناف الرطبة ()soft dates

وعـاد ًة يكـون محتـوى الرطوبــة فيهــا عــال جــداً (رطوبـة الثمـار تكـون أكثـر مـن  )% 30وتتســـم
أصـــناف تلـــك املجموعـــة بـــأن ثمارهـــا تســـتهلك عـاد ًة يف مرحلـة اخلـالل أو الرطـب ،وجـزء
منهـا يف مرحلـة التمـر .ويتميـز التركيـــب الكيميـــاوي لتلـــك الثمـــار (خاصـــ ًة الســـكريات) بقلـة
الســـكر الثنـــائي (الســـكروز) ،فـــي حـــن أن اجلــزء األعظــم مــن الســكريات فــي تلــك املجموعة
أحادي (اجللوكوز والفركتوز) .وأهم األصناف السـودانية هي املدينة والبريرة يف شـمال السـودان
وعـدد مـن أصنـاف شـمال دارفـور وأهـم األصنـاف املسـتقدمة حديثـاً «البرحــي»« ،اخلنيــزي»،
«اخلـالص»« ،الزغلـــول»« ،اخلضــراوي» .وثمار هذه املجموعة ال جتف بشكل طبيعي لتكون ثمراً
ويتـم اسـتهالكها عنـد مرحلتـي اخلـالل أو الرطـب وعندمـا تصـل الثمـار إلـى مرحلـة التمـر فإنهــا
تتطلــب معاجلــة صــناعية جلعلهــا صاحلـة للتـداول واخلـزن.
 -2المجموعة الثانية :النصـف جافــة أو النصف رطبة ()Semidry Dates

ويتــراوح احملتـــوى الرطــوبي فيهـــا ( )% 30 – 20ومتثــل معظــم أصــناف التمــور الهامـة يف
السودان .وتصــل الثمــار فــي تلــك املجموعــة إلــى مرحلـــة التمــر وهـــي علــى النخلـــة متاماً مثل
«املشـرق ود لقـاي» و «املشـرق ود خطيـب» ،وال حتتـــاج إلــى معاجلـــة صـــناعية جلعلهـــا صاحلـة
للتداول واخلزن .ومعظـــم الســـكر فـــي تلـــك التمـــور أحـــادي كمـــا هـــو احلـــال فـــي املجموعـــة
األولــــــى ،وميكــــــن جني الثمار وخزنهــــــا وتــــــداولها بســـــهولة .ومــــــن أصــــــناف هذه املجموعة
«املشـرق ود لقـاي» و «املشـرق ود خطيـب» ومعظـم متـور شـمال دارفـور أهمهـا املشـرق ودلقـاي
واملشـرق ود خطيـب يف شـمال السـودان وأواسـطه ،وعشـه مـره واملوسـوى واإلبراهيميـة ومتـرة
خاطـر يف كتـم وعـدد مـن األصنـاف املسـتقدمة حديثـاً.
 -3المجموعة الثالثة األصناف الجافة ()Dry Dates

ويقــل فيهــا احملتــوى الرطــوبي يف الثمـار عـن ( )% 20وتفقـد نسـبة كبيـرة مـن الرطوبـة ممـا
يجعلها صلبة وأكثر قابلية للتخزين الطويل وعادة ما جتــف الثمــار وهــي علــى النخلــة .وتنتشــر
تلــك األصــناف اجلافـة فــي شـمال السـودان ونهـر النيـل وشـمال دارفـور والتـي تتسـم بانخفـاض
الرطوبـة النسـبية يف اجلـو .وعمومـاً فالسـكريات األحاديــة فيهــا قليلــة نســبياً ،وحتتــوي علــى
الســكروز بنســبة عاليــة مقارنـــ ًة بـــاملجموعتن األولـــى والثانيـــة .ومـــن أهـم تلـك األصـــناف:
«بتمـودا» و «بـركاوي» و «كلمـة» و «أردب» وسـوف نتعـرض لهـا بالتفصيـل الحقـاً.
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الفصل الرابع

العمليات الفالحية
التي تحسن من جودة الثمار
عدسة :مرتضى يوسف طه

الفصل الرابع :العمليات الفالحية التي تحسن من جودة الثمار
 - 1عمليـات خدمـة رأس النخلـة :تنقسـم عمليـات خدمـة النخيـل إلـى عمليـات خدمـة أرضيـة
وهـي ابتـدا ًء مـن تخطيـط البسـتان وجتهيـز اجلـور وزراعـة الفسـائل ومقننـات الـري والسـماد
وعمليـات خدمـة رأس النخلـة مـن تكريـب وتقليـم وتلقيـح وتشـويك وتغطيـة وتكميـم وتدلية العذوق
وعمليـات جنـي الثمـار.
 - 2التقليـم والتقانـات املصاحبـة لـه :مـــن املعـــروف أن ســـعف النخيـــل ال يســـقط مـــن تلقـــاء
نفســه مثــل األشــجار األخــرى فإنــه يســتلزم قطعــة بواســطة املــزارع وذلــك حــتى يتــم االســتفادة
مـــنه يف أشـياء أخـرى ،والتقليـم يعمـل علـى تقليـــل اإلصابـــة باألمـــراض واحلشـــرات نظـــراً ألن
األوراق الـــتي تـــم إزالتهـــا قـــد تكـــون مصابـــة ومــن ثــم تنقــل العــدوى إلى بــاقي أجــزاء النخلــة.
وبالتالي أيضاً تقليل إصابة الثمار باحلشـــرات خاصـــة القشـــرية واألكاروســـات وظهـــور التقشــر
واللـــون األســـود علـــى قشــرة الثمـــار اخلارجيــة نتيجــة زيــادة الرطوبــة.
 سهولة إجراء عمليات التلقيح واخلف والتدلية السماح بدخول الشمس والهواء إلى قلب النخلةجتـري عمليـة التقليـم سـنوياً لـذا تعتبـر مـزارع النخيـل مصـدر دائـم ومسـتمر للسـعف والليـف
والكـرب أو الكرنـاف والتـي اسـتعملت منـد القـدم يف عـدد كبيـر مـن الصناعـات اليدويـة وحديثـاً
أكـدت األبحـاث إمكانيـة اسـتخدام هـذه املخلفـات يف صناعـات عديـدة كالـورق املقـوي واخلشـب
احلبيبـي والدوبـار واحلبـال وغيـره.
 التخلص من األوراق املسنة واجلافة وقواعد األوراق والليف يساعد على نظافة رأس النخلةألنهـا تعتبـر بيئـة مناسـبة لتواجـد وانتشـار اآلفـات واألمـراض الزراعيـة التـي تصيـب نخلـة التمـر
واحملاصيـل البينيـة كذلـك تعيـق وصـول مـواد الـرش إلـى أجزاء النخلـة األخرى.
 إزالـة األشـواك وبعـض األوراق يف منطقـة اإلثمـار يف حالـة األشـجار القويـة تعمل على تسـهيلعمليـات خدمـة رأس النخلـة مثـل التلقيـح والتقويس وتغطيـة العذوق وغيره.
 وجود عدد كبير من األوراق أو الفسائل أسفل منطقة اإلثمار يعمل على:أ -زيادة نسبة الرطوبة حول الثمار مما يزيد من قابليتها لإلصابة بظاهرة ( )Balcknoseواألنف
األسود أو اسوداد الذنب ( )Checkingالتشطيب خاصة يف املناطق التي تتميز بارتفاع رطوبتها.
ب  -قـد تتنافـس هـذه األوراق مـع الثمـار علـى امليـاه عنـد انخفـاض الرطوبـة األرضيـة مما يزيد
يف نسـبة الثمار اجلافة واملتحرشـفة.
ج  -احملافظة على هيكل النخلة الرشيق الذي تتميز به بن األشجار عامة.

48

زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان

إجمالي عدد األوراق في نخلة التمر
تبعاً ملكان وجود األوراق يف رأس النخلة فإنه ميكن تقسميها إلى ثالثة مجاميع هي:

أ -السعف الخارجي:

(50

وتشـمل مجموعة السـعف األخضر والنشـط يف عملية التمثيل الضوئي ومتثل عادة حوالي
 )%مـن إجمالـي عـدد السـعف وهـذه املجموعـة هـي التـي تدخـل يف عدد السـعف الـذي يترك عند
تقليـم النخلـة أو عنـد إجـراء التجـارب اخلاصـة بتحديد أفضل نسـبة من عدد السـعف/عذق .مثل
سـعف مركـز النخلـة وتشـمل مجموعـة السـعف السـريعة النمـو والتـي لـم تسـتكمل اسـتطالتها أو
انفـراد خوصهـا أو ( )% 10مـن إجمالـي عـدد األوراق.

ب -السعف الداخلي:

وتشـمل مجموعـة السـعف احلديثـة القريبـة مـن القمـة الناميـة لونهـا أبيـض مصفـر لـم تبـدأ
نشـاطها يف عمليـة التمثيـل الضوئـي ومتثـل مـن إجمالـي عـدد األوراق حوالـي ( )% 40يجـب
مالحظـة أنـه يف نخلـة التمـر ال توجـد ورقتـان بنفـس العمـر علـى النخلـة الواحـدة
أوضحـت التجـارب السـابقة مـا يلـي :أن أكثـر مـن ( 100سـعفة) لـم يـؤدي إلـى زيـادة احملصـول
بـل كانـت لزيـادة عـدد السـعف أسـفل منطقـة اإلثمـار نتائـج سـلبية أهمهـا زيـادة عـدد السـعف عـن
ارتفـاع نسـبة االصابـة مبـرض األنـف األسـود ويرجـع ذلـك إلـى أن األوراق أسـفل منطقـة اإلثمـار
تعمـل علـى زيـادة نسـبة:
أ  -الرطوبة حول الثمار خاصة يف املناطق الرطبة أو عند الري الزائد.
ب  -زيـادة نسـبة الثمـار اجلافـة وقـد يرجـع ذلـك إلـى تنافـس السـعف الزائـدة مـع الثمـار علـى
املاء.
ج  -انخفاض نسبة ثمار الدرجة األولى والثانية.
د  -زيـادة نسـبة التسـاقط املبكـر للثمـار وقـد يرجـع ذلـك إلـى تكـرار تالمـس الثمـار مـع السـعف
عنـد هبـوب الريـاح أو إجـراء عمليـة التقويـس أو تغطيـة العـذوق.
يسـتنتج ممـا سـبق أن أهميـة وقيمـة السـعف بالنسـبة للثمـار تنخفـض تدريجيـ ًا يف تقدمهـا يف
العمـر ويرجـع ذلـك إلـى:
أ  -انخفاض محتوها من الكلوروفيل وبالتالي قدرتها على التمثيل الضوئي.
ب  -بعدها عن منطقة اإلثمار أو سيقان العذوق.
ج  -السـعف القدمي واملسـن تكون مظللة بالسـعف األصغر سـنا مما يقلل من فرصة اسـتقبالها
للضوء.
يف حالـة األشـجار الصغيـرة احلجـم واملتوسـطة احلجـم تكـون عـدد أورقهـا أقل مـن ( 100ورقة)
ويكـون أقـل مـن ذلـك بكثيـر يف حالـة التقليـم السـنوي اجلائـر لذلـك ينصـح بتـرك أكبـر مسـاحة
ورقيـة خضـراء يف حالـة األشـجار الصغيـرة احلجـم .العـدد األمثـل مـن السـعف لـكل عـذق سـيتم
مناقشـته الحقـاً.
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 - 1التقليم

مواعيد التقليم:

تقلـم نخلـة التمـر عـاده مـرة واحـدة يف العـام يختلـف ميعـاد التقليـم باختـالف املناطـق والعوامـل
املناخيـة وظـروف مزارعـي النخيـل وعمومـا هنـاك ثـالث مواعيـد رئيسـية لعمليـة التقليـم هـي:
 مع عملية التلقيح أو بعد عقد الثمار وهو أكثر املواعيد استخداماً. يف نوفمبر بعد جمع الثمار خالل الصيف يزال بعض السعف الذي يتعارض مع عملية التقويس أو التدلية أو تغطية العذوق.يفضـل بعـض الباحثـن الربـط بن موعد التقليم والتغيرات املوسـمية للكربوهيدرات يف األجزاء
املختلفـة للنخلـة أو كفـاءة التمثيـل الضوئي خالل الفصول األربعة.
أ -الفتـرة مـن مايـو الـى سـبتمبر بينـت األبحـاث أن مسـتوي الكربوهيـدرات ينخفـض خـالل
األشـهر احلـارة مـن مايـو إلـى سـبتمبر ومبعنـى آخـر كميـات الكربوهيـدرات املسـتنفذة تفـوق
الكميـات املصنعـة بواسـطة السـعف ووجـود الثمـار خـالل هـذه الفتـرة وتراكـم السـكريات فيهـا ال
يعتبـر السـبب الرئيسـي يف هـذا االنخفـاض ألنـه يحـدث أيضـاً يف األشـجار املذكـرة والغيـر مثمـرة
ممـا يـدل علـى أن معـدالت التنفـس ومنـو القمـة الناميـة ومنـو السـعف احلديـث واجلـذور ترتفـع
جميعهـا نتيجـة ارتفـاع احلـرارة ممـا يـؤدي إلـى اسـتنفاذ كميـات كبيـرة مـن الكربوهيـدرات.
ب  -الفتـرة مـن ديسـمبر إلـى أبريـل :يفـوق معدل اسـتنفادها ويرجع ذلـك إلى انخفاض معدالت
التنفـس ومنـو القمـة الناميـة والسـعف واجلـذور بدرجة اعلى من انخفاض معـدل التمثيل الضوئي
ويسـاعد علـى ذلـك عـدم وجـود ثمـار خـالل هـذه املرحـل لهـذه ميكـن القـول أجـراء عمليـة التقليـم
بعـد جنـي احملصـول مباشـرة تعتبـر عمليـة خاطئـة أو غير مناسـبة ألنها:
حتـرم النخلـة مـن مسـاحة ورقيـة كبيـرة ميكـن االسـتفادة منهـا يف زيـادة مخـزون الكربوهيـدرات
خـالل فتـرة الشـتاء للوفـاء باحتياجـات النخلـة يف املوسـم الـذي يلـي الشـتاء خـالل فتـرة اإلزهـار
وعقـد الثمـار ويف بدايـة الصيـف مـع كبـر حجـم الثمـار وزيـادة معـدل النمـو اخلضـري.

خطوات إجراء عملية التقليم

النخيل الحديث أو في مراحله األولى من اإلثمار:

ينصـح بعـدم إجـراء عمليـة تقليـم السـعف األخضـر يف املراحـل األولـى مـن عمـر النخلـة بل يجب
تشـجيع النخلـة علـى تكويـن أكبـر مجمـوع خضـري ممكـن ألن ذلـك يسـاعد علـى تكويـن مجمـوع
جـذري قـوي وقاعـدة قويـة وممتلئـة للسـاق أمـا األوراق اجلافـة فيجـب إزالتهـا وتـرك القاعـدة
(الكرنافـة أو الكربـة).

األجزاء التي يجب تقليمها في نخيل التمر وكيفية إجرائها:

 إزالة األجزاء املتبقية من العراجن أو الشماريخ التي مت حصادها. إزالة السعف امليت أو اجلاف أو شبه امليت. إزالـــة قواعـــد سعف األعـــوام املاضيـــة كي ال تكـــون مـــأوى للحشـــرات ،وأيضــاً حتى يتمكــنالعمـــال مـــن ســـهولة التســـلق عليهــا إلجــراء عمليــات رأس النخلــة.
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 إزالة السعف الذي مت كسره بفعل الرياح أو أثناء إجراء العمليات بفعل العمليات الفالحية. إزالة السعف املريض وخاصة املصاب باحلشرات القشرية. إزالـــة السـعف املالمس لـــألرض أو القريب منهـــا كي ال تكـــون مصـــدر لتســـلق احلشـــراتوخاصـــة األرضـة.
 إزالـة السـعف اجلـاف واملتدلـي ،كمـا يتــم أيضــاً تقليــم الفســائل يف هــذه الفــترة مــع تقصيـرالسعف مــن أعلــى وربــط السعف كي تزيــد مــن منــو القاعــدة.
 إزالـــة الرواكيـــب التــي تكـــون يف أعلـــى الشـــجرة أو الفســـائل غـيــر املرغوبـــة وذلـــك لدعـــممنـــو الشـــجرة األم.
 إزالـــة الكـــرب (قواعـــد السعف اجلاف) والليـــف مـــن علـــى جـــذع النخلـــة حتـــى ال تكـــونمـــأوى للحشـــرات مثـــل احلفـــارات واحلشـــرات الثاقبـــة.
 إزالة األشــواك ســنوياً مــن علــى قواعــد السعف كي تســهل إجــراء عمليــة التلقيــح واجلمــعوعــدم تشــويه الثمـار.

كيفية إجراء عملية التقليم

قطع السعف :إزالـة السـعف اجلـاف باسـتخدام املنجـل احلـاد وذلـك بالقطـع عنـد الكرنافـة (الكربـة)
وذلـك بارتفاع حـوالي ( 20-15سـم) عنـد قاعـدة الكرنافـة ،علـى أن يكـون القطـع مـن أسـفل إلى أعلـى
مــع امليــل إلى اخلــارج ،بحيــث يأخذ مــكان القطــع كســطح منحــدر إلى اخلــارج وذلــك كي ال تتجمــع
ميــاه األمطــار أو الثمــار التالفــة أو متبقيات عمليــات خدمــة رأس النخلــة مــا بــن الكرنافة (الكربــة)
والسـاق والـتي ينتـج عنهـا اإلصابـة باحلشـرات أو األمـراض الفطريـة .ويفضـل أن تتـم عمليـة التقليـم
بإزالـة السـعف الـذي يزيـد عمـره عـن ( 8-7سـنوات) مـع قطـع األوراق املصابـة باحلشـرات واألمـراض
الفطريــة .مـع مراعـاة تفـادي التقليـــم اجلائـــر بقطـع املزيـد مـن األوراق ألن ذلـــك يـــؤدي إلـى قلـــة
احملصـــول ويفضـل تـرك صفـن مـن السـعف حتـت آخـر عرجـون ظهـر يف نفـس العـام.
نـود التأكيـد هنـا أن فعاليـة السـعف وكفاءتـه يف عملية التمثيل الضوئـي تختلف باختالف عمره.
فكلمـا يـزداد عمـر السـعف تقـل قدرتهـا علـى تكويـن املـواد الغذائيـة .وتبلـغ السـعف ذروتهـا عندمـا
يكـون عمرهـا سـنة واحـدة ،ثـم تأخـذ كفاءتهـا يف االنخفـاض يف السـنة الثانيـة وتسـتمر حتـى تصل
كفاءتهـا إلـى نحـو ( )% 65يف السـنة الرابعـة ،وتعطـي النخلـة يف املتوسـط مـن ( 15-12سـعفة)
سـنوياً وقد يصل هذا العدد إلى ( 20سـعفة) أي أن التقليم يقتصر على إزالة السـعف الذي يبلغ
عمـره أكثـر مـن ( 7سـنوات) علـى أن يبقـى صفـن مـن السـعف أسـفل الصـف الـذي تخـرج بإبطـه
أغاريـض نفـس العـام كمـا ذكـرت .يجـب احلـذر مـن إزالـة السـعف الـذي مـا زال أخضـر وعمـره
أقـل مـن ثالثـة سـنوات .وعمومـاً فـإن النخلـة تكتمـل النمـو (عندمـا تصـل أقصـى طاقـة لهـا علـى
حمـل الثمـار) يجـب أن يتوفـر بقمتهـا عـدد يتـراوح بـن ( 125-100سـعفة) علـى األقـل ،وقـد أثبتت
نتائـج بحـوث عـدة بلـدان علـى عـدة أصنـاف إنـاث نخيـل بأنه يجـب أن توفر لكل عـذق على النخلة
عـدد ( 12-9سـعفة) حسـب الصنـف والعمـر واخلدمـة ،وهـذا يعنـي أن النخلـة التـي يوجـد عليهـا
( 12عـذق) حتتـاج إلـى حوالـي (140 – 100سـعفة) خضـراء بعمـر ( 7-3سـنوات) علـى األقـل.
وقـد أوضحـت جتـارب هيئـة البحـوث الزراعيـة علـى صنـف «املشـرق ود لقـاي» بأهميـة توفيـر (9
سـعفات) لـكل عـذ ق إلعطـاء أجـود وأعلـى إنتاجيـة.
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أوضحــت التجــارب التــي أجريــت علــى بعــض األصنــاف أن النخيــل البالــغ الــذي يتــراوح عمــره
مــا بــن (10-15ســنة) أو أكثــر يحتــاج مــن ( 90-50ســعفة) خضــراء كحــد أقصــى و (50-40
ســعفة) خضــراء كحــد أدنــى .لضمــان أقصــى إنتاجيــة مــن الثمــار معتمــداً علــى الصنــف وحيويتــه،
وأن زيــادة عــدد الســعف عــن هــذه الكميــة وإبقــاءه علــى النخلــة قــد يــؤدي إلــى تزاحمهــا وباألخــص
يف املنطقــة حتــت العــذوق الثمريــة ممــا يعرضهــا إلــى اإلصابــة ببعــض األمــراض أثنــاء نضجهــا
وخاصــة يف منتصــف الصيــف .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن زيــادة الســعف عــن تلــك احلــدود يف بدايــة
جنــي احملصــول يــؤدي إلــى تنافــس الســعف مــع الثمــار علــى كميــات املــاء املتوفــرة وباألخــص يف
فتــرة تقليــل اإلرواء ،أثنــاء موســم اجلنــي ،وتنتــج النخلــة حتــت هــذه الظــروف ثمــاراً ذات نوعيــة
رديئــة.
وعموم ـاً ينصــح بتــرك مــا ال يقــل عــن ( 50-40ســعفة) خضــراء علــى النخلــة الواحــدة ،يف أي
وقــت مــع مراعــاة الظــروف املناخيــة ونشــاط وحيويــة النخلــة ،علــى أن يؤخــذ بعــن االعتبــار
أن معــدل إنتــاج النخلــة يبلــغ ( 20ســعفة) ســنوياً ،وضــرورة إبقــاء الســعف حتــى يصبــح عمــره
( 6-5ســنوات) قبــل إزالتــه ،وذلــك ألن فعاليــة الســعفة تختلــف باختــالف عمرهــا .فكلمــا زاد
عمــر الســعفة انخفضــت فعاليتهــا يف التركيــب الضوئــي وإنتــاج الســكريات ،إال أن قدرتهــا علــى
تصنيــع الغــذاء قــد تبلــغ ذروتهــا عندمــا يكــون عمــر الســعفة ســنة واحــدة .ثــم تأخــذ باالنخفــاض
يف الســنة الثانيــة وتســتمر باالنخفــاض حتــى تصــل إلــى ( )% 65يف الســنة الرابعــة ،وهنــا تأتــي
أهميــة تــرك الســعف األخضــر علــى النخلــة ،وأن تقتصــر إزالــة الســعف علــى الــذي يتجــاوز عمــره
األربــع ســنوات والســعف اليابــس القــدمي .كمــا أن ملوقــع الســعفة أهميــة يف إنتاجيــة النخلــة ،فكلمــا
كانــت قريبــة مــن قاعــدة الســاق الثمــري (العرجــون) كان لهــا تأثيــر أوضــح علــى اإلنتاجيــة ،وأن
الســعف األكثــر عمــراً هــو األكثــر بعــداً مــن منشــأ العراجــن .فالســعف القــدمي يكــون دائمـاً أكثــر
بعــداً مــن القمــة الناميــة .وهنــاك محــاوالت لتحديــد النســبة املالئمــة بــن عــدد الســعف والعــذوق
الثمريــة وبــن الســعف والثمــار علــى نخلــة التمــر .ويســاعد حتديــد هــذه النســب املــزارع يف التغلــب
علــى ظاهــرة املعاومــة عــن طريــق موازنــة نشــاط النخلــة ،إال أن املشــكلة الوحيــدة يف حتديــد
مثــل هــذه النســب هــي أن كفــاءة الســعف تقــل مــع العمــر .وقــد تختلــف هــذه النســبة مــن صنــف
آلخــر ،كمــا تعتمــد علــى الظــروف البيئيــة احملليــة وعمليــات خدمــة النخلــة .وتؤكــد الدراســات
إلــى أن تــرك ( 10-8ســعفات) للعــذق الواحــد يف الظــروف البيئيــة املالئمــة يــؤدي إلــى حتقيــق
إنتاجيــة عاليــة دون أن يؤثــر ذلــك علــى انخفــاض عــدد األزهــار التــي حتملهــا النخلــة يف الســنة
الثانيــة ،وأن النخلــة البالغــة بإمكانهــا أن حتمــل مــن ( 10-14عذقــاً) دون أن يؤثــر ذلــك علــى
انخفــاض إنتاجيتهــا يف املوســم الثانــي .أي أن هنــاك عالقــة موجبــة بــن عــدد الســعف اخلضــراء
والفعالــة فســيولوجياً وحيويـاً والتــي تتــرك علــى النخلــة بعــد عمليــة التقليــم لــألوراق وكميــة وجــودة
احملصــول ويعبــر عــن هــذه العالقــة عــدد األوراق اخلضراء/لــكل عــذق ثمــري (Leaf/Punch
 )Ratioوهــي أكثــر اســتخداماً يف حتديــد هــذه العالقــة لســهولة حســابها أو ميكــن التعبيــر عنهــا
بأنهــا املســاحة الورقيــة اخلضــراء للعــذق الواحــد أو لعــدد معــن مــن الثمــار وهــذه النســبة ليســت
ثابتــة بــل تعتمــد علــى طبيعــة الصنــف وكذلــك منطقــة الزراعــة مــن حيــث الرطوبــة واجلفــاف
بشــكل خــاص .وعموم ـاً يتــرك علــى النخلــة مــن ( 9-8عــذوق) حيــث أن كل تســع ســعفات تغــذي
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عذقـاً واحــداً وتبــن أنــه كلمــا زاد عــدد الســعف بالنســبة للعــذق الواحــد حصلــت زيــادة يف حجــم
كل ثمــرة وحتســنت نوعيتهــا( .داود وفاطمــة )1998
جدول ( )3أثر عدد السعف على خصائص الثمار واحملصول للصنف املشرق ودلقاي حتت ظروف اخلرطوم

عدد السعف /
العذق

وزن
الثمرة
(جم)

حجم
الثمرة
(سم)3

احملتوي
الرطوبي

وزن
احملصول
(كجم)

السكريات
املختزلة

الغير
مختزلة

الكلية

كونترول

9.05a

18.9a

17.5a

195c

15.6b

58.1a

73.7b

12سعفة/عذق

11.85b

19.0a

18.0a

200c

14.2b

63.3b

77.4c

 10سعفات /عذق

11.92b

24.2bc

20.9 b

210b

14.2b

64.9b

79.0c

 8سعفات/عذق

9.89a

21.9a

20.4b

220a

12.6a

58.4a

72.0ab

 6سعفات/عذق

8.11a

18.7a

18.20a

200c

12.1a

57.4a

69.6a

*املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**متوسطات تراكم ثالث سنوات متتالية

2001-1999

إزالة األشواك أو عملية التشويك

يتـــم فيهـــا إزالـــة األشـــواك التـــي توجـــد علـــى ســـوق الســـعف النامـــي للســـنة الســـابقة.
ويســــتخدم يف ذلــــك الســــكن احلــــاد أو املنجــل بحــذر كــي ال جتــرح ســاق الســعفة ،وتكــــون
إزالــــة األشــــواك املتواجــــدة يف الثلــــث األســفل مــن الســعف حتــى يســــهل إجــــراء عمليــــات
خدمــــة رأس النخلــــة.

إزالة األشواك أو عملية التشويك
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مقارنة بن التكريب وعدمه على مقاومة اآلفات

التكريب أو إزالة الكرب (الكروك الكرانيف)

ومـن أهـم أسـباب هـذه العمليـة هـو مكافحـة انتشـار اإلصابـة بحفارات السـاق والعـذوق وحتى
ال تكــون مـأوى لألمــراض الفطريــة ،باإلضافـة إلـى اكتسـاب سـاق النخلـة جمـاالً .يجـب اتخـاذ
احلـذر مـن جتريـح جـذع النخلـة .وأيضـاً جعـل جـذع النخلـة مـدرج تسـهي ً
ال لعمليـة الصعـود.
ويراعـى عنـد إجـراء عمليـة التكريـب وتتـــم العمليـــة بقطـــع الكـــرب أو الكـروق (الكرانيـــف)
أفقيـــاً ،مـــع عـــدم تـــرك أي جـــرح يف اجلـــذع وذلـك عنـــد القطـــع أو الفصـــل كـي ال يكـــون
مصـــدرا لألمـــراض الفطريـة واحلشـــرات .كمـا يجـــب أن تتـــم هـــذه العمليـــة علـــى الكـــرب
أو الكروق (الكرانيـــف) القدمي الـــذي مـــر عليه عـــدة ســـنوات وأصبحـــت جافـــة وبعيـــداً عـــن
الســـعف األخضـــر.

إزالــة العشمــيق أو الليف

وجتـرى هـذه العمليـة بإزالـة الليـف املتكـون عنـد قواعـد السـعف (الكربـة أو الكرنافـة) وخاصـة
يف املناطـق املمطـرة وذات الرطوبـة العاليـة حيـث أن تـرك العشـميق يف املناطـق املمطـرة يـؤدى
إلـى تعفنـه ،ويف املناطـق اجلافـة يكـون مـأوى للحشـرات والعناكب وتتــم هــذه العمليــة أثنــاء تقليــم
الســعف ،على النخيل املثمر وذلك بنزع الليف من بن الكرب وذلــك بغــرض النظافــة واالســتفادة
بــه يف الصناعـــات الريفيـــة مثـــل صناعــة احلبــال.

إزالة الرواكيب

وهـــي عبـــارة عـــن براعـــم نشـــطة تظهـــر علـــى جـــذع النخلـــة بـــن احلـــن واآلخـــر ويتـــم
اســـتخدامها يف اإلكثـــار ويفضـــل فصـــل هـــذه الرواكيـــب أثنـــاء عمليـــة التقليـــم ،حيـــث يتـــم
الفصــل للرواكيــب الضعيفــة والغيــر قــادرة علــى إنتاج اجلــذور مــن أســفلها أو الــتي أعلــى مــن
واحـد متـر مـــن ســـطح التربـــة.

محاذير يجب مراعاتها أثناء التقليم

يتـم التعفير والـرش باملبيـدات احلشـرية والفطرية بعـد التقليـم مباشـرة للحماية من احلشـرات
خاصـة احلفارات (حفار العذوق والساق والسعف) وذلـك لألماكـن املجروحـة أو إلـى تـم تقليمها.
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وعــدم التقليــم اجلائــر وخاصــة األوراق اخلضــراء اجلديــدة والتيى تعمــل زاويــة حــادة مــع قمــة
النخلــة لذلـك ننصـح زراع النخيـل مبا يلي:
اختيـار النسـبة التـي تصـل باألشـجار إلـى أقصـى إنتـاج محتمـل دون أن تدفـع النخلـة للمعاومـة
الشـديدة ،حيـث وجـد أن احملصـول الغزيـر أو انخفـاض نسـبة األوراق إلـى العـذوق كثيـراً أدى إلـى
انخفـاض عـدد النـورات الزهريـة يف العـام التالـي لفشـل البراعـم اإلبطيـة يف التكشـف إلـى نـورات
زهريـة نتيجـة لعـدم تراكـم الكميـات املناسـبة مـن الكربوهيـدرات بهـا خـالل الفتـرة مـن يونيـو إلـى
أكتوبـر ،والنتيجـة هـي انخفـاض مـن كميـة احملصـول وانحطـاط يف النوعيـة ونقـص يف معـدل منـو
القمـة الناميـة ومعـدل اسـتطالة األوراق الطبيعـي أن هـذه التأثيـرات السـلبية ترجـع إلـى انخفاض
كميـة الكربوهيـدرات املصنعـة بسـبب انخفـاض املسـاحة الورقيـة.
معظم البحوث تقترح ترك نسبة (10 :8سعفات/عذق) حسب الصنف والظروف البيئة.
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 - 2التلقيح وانتخاب األفحل واألثر الميتازيني
هـي مـن أهـم العمليـات الفالحيـة يف بسـاتن نخيـل التمـر ،ألنـه ذو أثـر مباشـر علـى كميـة
ونوعيـة الثمـار ،وتعتبـر بقيـة العمليـات مسـاعدة علـى حتسـن جـودة الثمـار واحلفـاظ عليها خالل
فتـرة النمـو وحتـى موعـد احلصـاد .وألهميـة العمليـة فقـد ورد يف قوانـن حمورابـي مادتـن همـا:
املـادة ( )64وهـي بصـدد عمليـة التلقيـح ونصيـب الفـالح الـذي يقوم بعملية التلقيح نفسـها والثانية
هي املادة ( )65واخلاصة بأهمية اتقان العملية والعناية بأجرائها ألن نخيل التمر ثنائي املسـكن،
مبعنـى أن األزهـار املؤنثـة التـي تنتـج الثمـار حتمـل علـى أشـجار مؤنثـة ،وأن حبـوب اللقـاح حتمـل
علـى أشـجار مذكـرة تسـمى فحـوالً .ويتوقـف النجـاح التـام يف إنتـاج احملصـول علـى عمليـة التلقيح
وإمتـام اإلخصـاب ،وميكـن أن يتـم التلقيـح طبيعيـاً بواسـطة الريـاح التـي حتمـل حبـوب اللقـاح
اجلافـة اخلفيفـة مـن الذكور.

كيف تتكون األغاريض

تتكــون البراعــم الزهريــة يف آبــاط األوراق يف بدايــة موســم النمــو (يوليو ،أغسطس) وتتحــول
إلـى أغاريـــض زهريـــة حتــى يكتمـــل منوهـــا يف شـــهر (يانيـر ،أبريـل) ويختلـــف ميعـــاد خـــروج
األغاريـــض مـــن صنـــف إلـى آخـــر حســـب اختـــالف درجـــات حـــرارة يف كل منطقـة ،وهنـــاك
اختـــالف يف ظهـــور األغاريـــض علـــى النخلـــة الواحـــدة ،ويســـتمر ظهـــور األغاريـض ملـــدة قـــد
تصــل إلى شــهر مــن أول ميعــاد وآخــر ميعــاد خلــروج األغاريــض علــى النخلــة الواحــدة (داود،
وفاطمـة  )1989وعـادة مـا يبكـر النخيــل املذكــر يف خــروج األغاريــض الزهريــة عــن النخيـــل
املؤنـــث ،وتتفتـــح يف مدة مـــا بـــن ( 3-2أســـابيع) وذلـــك لتناسب موعد عمليـــة التلقيــح .وعادة
تبـدأ األفحـل يف إخـراج أزهارهـا ابتـدا ًء مـن منتصـف ينايـر إلـى أبريـل ،وعندمـا ينضج فإنه ينشـق
طوليـاً وتبـرز منـه الشـماريخ احلاملـة لألزهـار ،وبعـد سـاعتن مـن انشـقاقه تتفتـح املتـك قبـل أن
ينشـق طبيعيـاً ،أمـا إنـاث نخيـل التمـر فإنهـا تبـدأ يف اإلزهـار يف أوائـل فبرايـر وحتـى منتصـف
أبريـل .أيضـاً يختلـف عـدد األغاريـض التـي حتملهـا النخلـة املؤنثـة لعوامـل كثيـرة ،منهـا املسـتوى
الغذائـي للنخلـة وتتـراوح مـا بـن ( )15 – 7إغريضـاً يف معظـم األصنـاف ،وعـادة تصـل إلـى (25
إغريضـاً) يف صنـف «املشـرق ود لقـاي» املعتنـى بـه.

ما هي عملية التلقيح

هـي انتقـال حبـوب اللقـاح مـن متـوك األزهـار املوجـودة يف األغاريـض املذكـرة إلى مياسـم متـوك
األزهــار املوجــودة يف األغاريــض املؤنثــة ويكــون التلقيـح ألشــجار النخيـل عنـد الوصـول إلى عمـر
التلقيـح وتكويـن األزهـار ،ولهـذا جنـد أن النخيـل النـاجت مـن اإلكثـار بالبـذرة يبـدأ يف األزهـار مـن
عمــر ( 10 – 7سنوات) ،لكــن األزهــار تبـــدأ يف التكويـــن بأشـــجار النخيـــل الناجتـــة مــن اإلكثــار
اخلضــري (الطــرق التقليديــة) عنــد عمـر  3 - 4سـنوات ،أمـا النخيـل النـاجت مـن اإلكثـار بطريقـة
زراعــة األنســجة يبــدأ فيــه تكــون األزهــار عادة بعـد ( 5سـنوات) مـن خروجـه مـن األنبوبـة (نبـات
كامــل) ويجـــب أن ننبـــه أن الفـــرق يف األعمـــار يرجـــع إلى اختــالف األصنــاف والعوامــل البيئيــة
مـــن حيـــث التربـــة ودرجـــة احلـــرارة والتبكيـــر ينتـــج مـن اجلـــو احلـــار أو الزراعـــة يف التربـــة
اخلفيفـــة أو الرمليــة عــن الطينيــة.
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موعد إجراء عملية التلقيح

هنــاك أكثــر مــن موعــد إلجــراء عمليــة التلقيــح ،وهــذا يتوقــف علــى منـاخ منطقــة البستان مـن
درجـة احلـرارة ونسـبة الرطوبـة اجلويـة ،باإلضافـة إلى مواعيـد خـروج وانشـقاق األغاريـض املذكـرة
واملؤنثــة (األغاريـض الزهريــة املذكــرة واملؤنثــة) .وهنـاك عـدد مـن الدراسـات قـام بهـا باحثـون يف
مختلـف مناطـق اإلنتـاج يف السـودان وهنـاك العديـد مـن التوصيـات البحثيـة يف هـذا الصدد وأيضاً
وقـت التلقيـح نفسـه فمـن الضـروري مراعـاة وقـت التلقيـح ويف جتربـة لتلقيـح «املشـرق ود لقاي» يف
أوقـات مختلفـة أثنـاء اليـوم جنـد أن أعلـى عقـد للثمـار واحملصـول كانـت بـن ( 6-5مسـا ًء) ،وأعلـى
وزن للثمـار وحجـم ثمـار والسـكريات الكليـة واملختزلـة كانـت بـن ( 7 – 6صباحـاً).
وال يفضل إجراء عملية التلقيح يف الظروف اآلتية:
 - 1الصباح الباكر املليء بالرطوبة أو الشبورة.
 - 2أثناء هبوب الرياح اجلافة أو الساخنة.
 - 3يف حالـة وجـود أمطـار وذلـك كـي ال تؤثـر هـذه الظـروف علـى إمتـام عمليـة اإلخصـاب
وبالتالـي علـى العقـد واإلثمـار.

أهم الصفات المطلوبة الختيار الفحل هي:

إن العمـر الـذي يصـل فيـه النخيـل إلـى مرحلـة التزهيـر يختلـف باختـالف الصنـف والتربـة وطريقـة
اإلكثـار سـواء كانـت جنسـية (البـذرة) أو خضريـة (الفسـيلة) ،حيـث يصـل النخيـل النـاجت بالطريقـة
اخلضريـة إلـى مرحلـة التزهيـر بعـد حوالـي ( 6-3سـنوات) مـن الزراعـة بالبسـتان املسـتدمي ،يف حـن
يسـتغرق األمـر حوالـي ( 10سـنوات) بالنسـبة للنخيـل النـاجت مـن البـذور .كذلـك يتبايـن العمـر الـذي
يثمـر فيـه النخيـل باختـالف األرض ونوعيتهـا ،فالنخيـل املنـزرع يف أرض فقيـرة يزهر مبكـراً عن مثيله
املنـزرع بـأرض خصبـة ،ورمبـا يرجـع ذلـك إلـى إحسـاس النخلـة بأهميـة احملافظـة علـى النـوع ومـن ثـم
فهـي تصـل إلـى مرحلـة التزهيـر مبكـراً ،أو رمبـا يتأخـر التزهيـر املنـزرع بـأرض قويـة كنتيجـة لزيـادة
النمو اخلضري لألشجار القوية .وتتواجد األزهار سواء كانت مذكرة أو مؤنثة داخل أغلفة مستطيلة
مسـتدقة الطرفـن ،صلبـة شـبيهة باجللـد ،لونهـا أخضـر مغطاة بزغـب كالقطيفـة ،واألغاريض املذكرة
أعـرض وأوفـر منـواً مـن األغاريـض املؤنثـة .وعندمـا تتفتـح األزهـار تبـرز عراجينهـا البيضـاء الصغيرة
مصفوفة ومتالصقة على الشماريخ ،وقد يستمر تتابع تفتحها من أسبوعن إلى شهر تقريباً.
تبـدأ األشـجار املذكـرة يف إخـراج أزهارهـا قبـل األشـجار املؤنثـة .ينتـج الفحـل الواحـد مـن (30-10
إغريضـاً) (جرابـاً) ويختلـف هـذا العـدد باختـالف الصنـف وقـوة الفحـل وتوافـر الغذاء .وتبـدأ الذكور
يف إخـراج أزهارهـا مـن نهايـة شـهر ينايـر إلـى إبريـل .وعندمـا يتـم منـو األغريـض ونضجـه ،ينشـق
طولياً وتبرز الشـماريخ احلاملة لألزهار ،وبعد سـاعتن من انشـقاقه تتفتح املتوك ويتناثر منها قدراً
كبيـراً مـن اللقـاح ،غيـر أن الـزراع يعمـدون إلى قطعه قبل االنشـقاق الطبيعي .أما إناث النخيل ،فإنها
تبـدأ يف التزهيـر يف أوائـل فبرايـر ،مـارس يف معظـم املناطـق ،وقـد تتأخـر حتـى أوائـل إبريـل خاصـة
يف املناطـق التـي متيـل للبـرودة .ويتأثـر عـدد األغاريـض التـي حتملهـا النخلة املؤنثة بعـدة عوامل منها
املسـتوى الغذائـي للنخلـة ،فعـادة مـا حتمـل النخلـة الضعيفـة عدد أقـل من األغاريض مقارنـة مبثيلتها
الناميـة يف أرض خصبـة غنيـة .وعـادة مـا حتمـل النخلـة املؤنثـة مـا بـن ( 10-8أغاريـض) وقـد يصـل
العـدد إلـى ( )25يف النخلـة املعتنـى بهـا مثـل «املشـرق ود لقـاي».
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 -1تختلـف ذكـور نخيـل التمـر يف كميـة مـا تنتجـه أزهارهـا مـن حبـوب اللقاح احليـة القادرة على
اإلنبـات فبعـض الذكـور تنتـج نـورات عدميـة القيمـة إمـا لقلـة مـا تنتجـه مـن حبوب اللقـاح الختزال
الطلـع يف كثيـر مـن أزهارهـا ،أو لوجـود عيـوب وراثيـة يف لقاحهـا ،ممـا يفقدهـا احليويـة والقـدرة
علـى اإلنبـات ويجعلهـا عدميـة اجلـدوى يف إمتـام التلقيـح واإلخصـاب .كذلـك تختلـف الذكـور يف
حيويـة ً .حبـوب لقاحهـا ،ممـا يؤثـر علـى كميـة اللقـاح الواجب اسـتعمالها إلجراء تلقيـح كفوء يحقق
إخصابـاً وعقـداً بالقـدر الـذي ينتـج محصـوالً اقتصادياً.
 -2إن األغاريـض املبكـرة جـداً أو املتأخـرة جـداً تكـون حيويـة حبـوب لقاحهـا منخفضـة حلـد
كبيـر عـن األغاريـض الناجتـة يف وسـط املوسـم ،وميكـن تفسـير ذلـك بـأن حبـوب اللقـاح حتتاج إلى
عـدد معـن مـن الوحـدات احلراريـة ليكتمـل منوهـا ونضجهـا ،األمر الذي قـد ال يتوافر لألغاريض
املبكـرة جـداً يف اإلزهـار ،أمـا األغاريـض املتأخـرة جـداً فـإن اكتمـال منوهـا ونضجهـا قـد ال يتوافـر
لـه القـدر املناسـب مـن اإلمـدادات الغذائيـة والتـي اسـتنفذ معظمهـا يف تكويـن األغاريـض التـي
تفتحـت قبـل ذلـك.
 -3هنـاك صفتـان لهمـا عالقـة بنوعيـة حبـوب اللقـاح املسـتخدمة يف التلقيـح همـا التوافـق
اجلنسـي وامليتازينيـا.

انتخاب أفحل النخيل

يجـب االهتمـام بالنقـاط التاليـة لالنتخـاب حيـث تعـ َّود مزارعـي النخيـل يف الكثيـر مـن مناطـق
زراعـة النخيـل بالسـودان علـى عـدم إعطـاء أهميـة كبيـرة النتخـاب األفحـل.
 -1ميعاد التزهـير:

يجــب أن نعلــم إن النخيــل املــزروع يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن احلقــل يتعــرض ألشــعة الشــمس
واحلـرارة ملـده أطـول ممـا يبكـر يف التزهـير عـن غيـره .ولذلـك جنـد أن األغاريـض املذكـرة املبكـرة
جـداً تعطـي حبـوب لقـاح ذات حيويــة ضعيفــة عــن األغاريــض الناجتــة يف املوســم املعتــاد نتيجــة

الطلع املبكر والقريب من القلب يكون أكبر حجماً
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لعــدم تعرضهــا للحــرارة الكافيـة لنضـج حبـوب اللقـاح .وهنــاك بعــض األغاريــض املذكــرة الـتي
تتأخـــر يف اإلزهـــار عـــن املوســـم املعتـــاد ممـــا قـــد يكـــون ذات حبـــوب لقـــاح ضعيفـــة احليويـــة
وذلـــك يرجـــع إلى عـــدد من األســـباب:
 قد يكون النخيل مهمل. قد يكون النخيل حديثاً (أي لم يصل إلى طور اإلنتاج). عــدم االهتمام بالتســميد والتغذيــة والري لألفحل يــؤدي إلى ضعفهــا.عمومـاً مـن العوامـل الهامـة لضمـان إمتـام عمليـة التلقيـح هـو توافـق تزهيـر الفحـول مـع موعـد
إزهـار األشـجار املؤنثـة ،ومـن األفضـل أن تكـون مبكـرة وذلـك لضمان تواجد حبـوب اللقاح الالزمة
السـتخدامها يف التلقيـح مبجـرد تفتـح النـورات املؤنثـة وأيضـاً يفضـل طـول فتـرة تزهيـر األفحـل
عنـد انتخابهـا حتـى يغطـى أكبـر كميـة مـن اإلنـاث.
 -2حجــم الطلــع وعــدده:

يفضـل الفحـول ذات الطلـع الكبيـر ،كثيـر العـدد ،مـع مالحظـة حجـم الطلـع يختلـف بعضـه
عـن بعـض يف النخلـة الواحـدة .حيـث لوحـظ أن الطلـع املبكـر والقريـب مـن القلـب يكـون أكبـر
حجمـاً (طـوالً وعرضـاً) مـن الطلـع الـذي ينمـو أسـفل منـه لذلـك فإنـه يوجـد تبايـن يف حجـم
أوزان الطلع الناجت على الفحل الواحد .إال أنه يجب اإلشـارة إلى أن عدد الشـماريخ الزهرية
مـن الطلعـة الواحـدة ال يتناسـق بالضـرورة ووزنهـا وعمومـاً يختلـف عـدد الطلـع املنتـج سـنوياً
حسـب الصنـف وقـوة منـو النخلـة وحسـب اجلنـس فالنخلـة املذكرة تنتج ما بـن ( 30-10طلعة)
سـنوياً وقـد يصـل إلـى ( 40طلعـة) يف بعـض األفحـل ،بينمـا يف األصنـاف املؤنثـة يتـراوح (-20
 25طلعـة) وميكـن وضـع معادلـة ونسـبة حسـابية للتقديـر هـي أن عـدد الطلـع املنتـج يف املوسـم
احملـدد يسـاوي ( )3/1إلـى ( )3/2مـن عـدد السـعف املتكـون يف السـنة املاضيـة ،ويتأثـر حجـم
الطلعـة مبوقعهـا يف رأس النخلـة (القمـة الناميـة) وموعـد ظهـوره فالطلـع القريـب مـن القمـة
الناميـة واملبكـر يف الظهـور يكـون أطـول وأعـرض مـن الطلـع الـذي يليـه وينمـو أسـفله والـذي
يظهـر آخـر املوسـم.

يتـم التأكـد مـن نضـج العناقيـد الذكريـة مـن خـالل حجمهـا وتشـقهها أو الضـغء عليهـا وتظهـر األذهـار الذكريـة علـى فتـرات
مختلفـة وبالتالـي يكـون نضجهـا تدريجيـاً علـى نفـس النخلـة
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 -3عـــدد األزهـــار بالطلعــة وكمــية اللقـــاح بــها :يفضل الذكور التي تكون أزهارها كثيرة العدد
ومحتويـة علـى كميـة كبيـرة مـن حبـوب اللقـاح حيـث تتفـاوت األشـجار املذكـرة يف كمية اللقـاح التي
حتتويهـا أزهـاره وقـد يصـل هـذا التفـاوت إلـى ( 4 – 3أمثـال) ،ويفضـل الطلـع الـذي ال تتناثـر
األزهـار مـن شـماريخه بـل تبقـى ملتصقـة بهـا مـدة طويلـة كذلـك األزهـار التـي ال تتفتـح بتالتهـا
بصورة واسـعة بعد انشـقاق غالف الطلعة مباشـرة حيث حتتفظ هذه األزهار باللقاح مدة أطول.
 -4حيويـــة حـــبوب اللــقاح :يفضـل الذكـور التـي تكـون لقاحهـا ذات حيويـة عاليـة وذلـك لضمـان
حـدوث عمليـة اإلخصـاب لألزهـار املؤنثـة وبالتالي زيادة كفاءة عمليـة اإلخصاب .وهنالك اختالفاً
يف حيويـة حبـوب اللقـاح للفحـل حيـث وجـد أن الطلـع الـذي يظهـر مبكـراً وكذلـك املتأخـر الظهـور
تكـون حيويـة حبـوب لقاحهمـا أقـل مـن الطلـع الـذي يظهـر يف وسـط موسـم التزهير.
 -5التوافــق اجلـــنسي :وضـح مـن بعـض املالحظـات العمليـة اخلاصـة باإلخصـاب أن بعـض
حبـوب اللقـاح اخلاصـة ببعـض الفحـول ميكنهـا إحـداث نسـب أعلـى مـن اإلخصـاب علـى بعـض
األصنـاف دون غيرهـا مـن اإلنـاث .يف هـذه احلـاالت النـادرة ميكـن تخصيـص فحول معينـة لتلقيح
أصنـاف اإلنـاث التـي تتوافـق معهـا جنسـياً .أو اسـتعمال خلطـة مـن حبـوب اللقـاح للحصـول علـى
النسـبة املطلوبـة مـن اإلخصـاب.
 -6تأثيـر حـــبوب اللقـاح علـى صفــات الثمــار وموعــد النضـــج (املتيازينيـا) :ميتـاز نخيـل التمـر
بظاهـرة امليتازينيـا ( ،)Metaxiniaوهـي تأثيـر حبـوب اللقـاح املباشـر علـى الثمـرة ،إن أول مـن
الحـظ تأثيـر حبـوب اللقـاح علـى صفـات الثمـرة وموعـد النضـج هـو ( ،)Swingle 1928وهـو أول
مـن وضـع مصطلـح ( ،)Metaxiniaوميكـن إعطـاء تعريـف لهمـا (:)Xinia
 تأثيـر حبـوب اللقـاح علـى حجـم وشـكل البـذرة وبالدقـة علـى اجلنـن واألندوسـبرم ،وهو تأثيروراثي ()Metaxinia
 تأثير حبوب اللقاح على حجم وشكل ووزن الثمرة وصفاتها الكيميائية (محتواها من الرطوبةوالسـكريات واألحمـاض) وعلـى موعـد النضـج ،وهـو تأثيـر غيـر وراثـي .ويعـزى هـذا التأثيـر إلـى
احملتـوى الهرمونـي حلبـوب اللقـاح ،باإلضافـة إلـى التفاعـل بـن حبـوب اللقـاح ومبايـض األزهـار
املؤنثـة ،األمـر الـذي يـؤدي إلـى تنشـيط العمليـات احليويـة أثنـاء عمليـة االنقسـام أو التفاعـالت
الكيميائيـة التـي حتـدث بالثمـرة ،وهـذا ينعكـس على الشـكل والوزن واحلجم والتركيـب الكيميائي،
وبالتالـي علـى موعـد النضـج .وتبـرز أهمية التأثيـر امليتازيني حلبوب اللقاح على موعد النضج من
الناحية االقتصادية فالتبكير بالنضج مهم اقتصادياً يف املناطق التي تسـقط بها األمطار وتسـبب
حـدوث خسـائر اقتصاديـة وذلـك لتلـف الثمـار .وتوالـت بعد ذلـك دراسـات (،)Nixon 1934,1936
والـذي متكـن مـن خـالل هـذه الدراسـات مـن تبكيـر موعـد النضـج يف األصنـاف املبكـرة مـا بـن
( 15-10يوماً) ويف األصناف املتأخرة ما بن ( 8 – 6أسـابيع) .ولكن التسـاؤل يبقى هل تسـتجيب
جميـع األصنـاف األنثويـة لتأثيـرات حبـوب اللقاح.
ومن خالل الدراسات ميكن استنتاج ما يلي:
 -1إن مصدر حبوب اللقاح يلعب دوراً مهماً يف التأثير على نسبة العقد وصفات الثمار.
 -2إن سـقوط كميـات كبيـرة مـن حبـوب اللقـاح علـى مياسـم األزهـار ال تؤثـر ايجابـاً علـى نسـبة
العقد.
 -3إن حبـوب اللقـاح مصـدر غنـي للهرمونـات وبشـكل خـاص األوكسـن (Indole Acetic Acid
)-IAA
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التأثير الميتازيني لحبوب اللقاح على صفات الثمرة الفيزيائية:

لوحـظ عمليـاً أن حبـوب اللقـاح مـن بعـض الفحـول تؤثـر علـى بعـض خصائـص الثمـار وخاصـة
احلجـم وموعـد النضـج مقارنـة بغيرهـا مـن الفحـول .وقـد يكـون هـذا التأثيـر ذا أهميـة اقتصاديـة
يف بعـض املناطـق القليلـة األمطـار ،كمـا أوضحـت بعـض التجـارب التبكيـر يف موعـد نضـج الثمـار
عنـد اسـتعمال الفحـول (حلفـا اجلديـدة  )3و (حلفـا اجلديـدة  )6حلوالـي ( 30-21يومـاً) علـى
صنفي «املشـرق ود لقاي» و «املشـرق ود خطيب» .وكذلك ميكن تفادي موسـم األمطار يف املناطق
اجلديـدة .إضافـة إلـى أن الثمـار جتـد تسـويقاً مبكـراً .ويتضـح كل مـا ذكـر يف اجلـدول اآلتـي:
جدول ( )4خصائص تسعة أفحل واألثر امليتازيني لها على صنفي «املشرق ود لقاي» و «املشرق ود خطيب»

موعد أزهار
الفحل
األفحل
***

فترة
األزهار
باليوم
***

1

 28ديسمبر
 3 -يونيو

2

 19-16فبراير

34.3

3

 15-13يناير

50.3

4

 27-25ديسمبر

34.3

عقد الثمار♣ %

خصائص حبوب اللقاح
حيوية حبوب
اللقاح** %

وزن حبة متوسط وزن
اللقاح حبوب اللقاح
احلجم
بامليكرون ()P. g
يف الطلع
 1. ccالواحد (جم) طازجة

مخزنة
بعد سنة

80.0b

60.0b

71.7b

61b

82.0b

61.0b

81a

76.3a

83.1a

99.0a

70.1a

81.3a

76.7a

0.73b

34c

73.0c

52.0c

56.3c

55 c

0.63c

21.3

545c
563c

0.65c

469d

0.58d

660b

60b

خالل

متر

67 b

5

 30-29ديسمبر

21.3

720a

0.82a

25.3d

74c

54.0c

71.7b

66.7b

6

 16-15فبراير

48.3

470d

0.59d

82.2a

95.0a

71.0a

80.7a

76a

7

 3-1يناير

31.3

710a

0.81a

36.1c

74.0c

54.0c

45c

54.7c

8

 14-12يناير

21.3

66.5b

0.73b

35.2c

72.0c

52.0c

54.3c

55c

9

 15-14يناير

49.3

67.0b

0.74b

370c

65.0d

43.0d

35.7d

36.7d

*** فرق جوهري حتى مستوى .0.001
** مت الصبغ بالتترازوليم

(triphcnyl tetrazolium chlorides )2:3:5( )% 0.7

♣ محصول تراكمي ملدة ثالث سنوات فرق جوهري حتى مستوى

0.001

*** املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
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الشروط الواجب توفرها في اختيار األفحل

 -1أن يتناسـب ميعاد نضج اللقاح مع ميعاد تزهير األشـجار املؤنثة أو رمبا يسـبقه قلي ً
ال وذلك
يف حالة اسـتخدام اللقاح الطازج.
 -2أن يكـون هنـاك توافـق جنسـي بـن حبـوب اللقـاح املسـتخدمة يف التلقيـح وأزهـار اإلنـاث
امللقحـة ،وهـذا التوافـق هـو مـا يعـرف باملتازنيـا ( )Metazeniaوالـذي فسـر بواسـطة سـوينجل
( )Swingle 1928هـذه الظاهـرة علـى أن اجلنـن واإلندوسـبيرم يقومـان بإفـراز مـادة هرمونيـة
(سـايتوكينن) أو أكثـر تؤثـر علـى تطـور أنسـجة املبيـض ومـن ثـم ُحتـدث التأثيـر اخلـاص بالذكـر
املسـتخدم ،ولذلك مت اسـتخدم لفظ امليتازينيا للتعبير عن تأثير اللقاح على أنسـجة الثمرة بعيداً
عـن اجلنـن واإلندوسـبيرم ،وأمـا الزينيـا ( )Xeniaفتعـرف بأنهـا تأثيـر حبـوب لقـاح الذكـر علـى
صفـات البـذرة واجلنـن ،وقـد اسـتخدم ( )Schaffner 1928لفـظ الزينيـا للتعبيـر عـن التأثيـر
املباشـر حلبـوب اللقـاح علـى أنسـجة اجلنـن واإلندوسـبيرم ،أي أن هـذا التأثيـر نـاجت مـن عوامـل
وراثيـة ومـن ثـم فـإن االختالفـات الناجتـة عـن اسـتخدام اللقـاح من مصادر مختلفـة يورث من جيل
آلخـر ،أي أنـه تأثيـراً وراثيـاً ولذلـك أعطـى أسـماً آخـراً هـو ( )Ectogenyأي التأثيـر اخلارجـي
ليحـل محـل لفـظ امليتازنيـا ولتوضيـح ذلـك ،فعندمـا مت تلقيـح املشـرق ودلقـاي بالفحـل الكنـاري يف
مزرعـة حـاج بشـير باجلريـف شـرق وانتجـت ثمـاراً صغيـرة وحلـوة جـداً ومبكرة بشـهر مـن األخرى
امللقحـة بالفحـل العـادي -يعـد هـذا تأثيـر متازينيـا (داود  )1997وعنـد أخـذ نـواة هـذه الثمـاروالتـي مت زراعتهـا للتأكـد مـن الثمـر النـاجت مـن هـذه التركيبـة يعـد هـذا تأثيـر الزينيـا ،ولقد أتضح
ملزارعـن النخيـل ذوي البصـارة واخلبـرة يف واليـة نهـر النيـل (الرباطـاب) والشـمالية وعبـر سـنن
طويلـة أن ملصـدر اللقـاح أثـراً واضحـاً علـى عقـد الثمـار وبعـض مواصفاتهـا ونوعيتهـا .ونتيجـة
لذلـك فقـد أصبـح لـكل منطقـة مـن مناطـق زراعـة النخيـل يف العالـم عـدد محـدود مـن أصنـاف
األفحـل يفضـل التلقيـح بهـا نظـراً ملميزاتهـا يف حتسـن صفـات احملصـول النـاجت ،ففـي اإلمـارات
العربيـة املتحـــدة ً
مثـال تفضــل أصنــاف األفحـل (أحمـر ،سـكة ،أبـو السـلة ،أخضـر) ويف سـلطنة
ُعمان (سـهيلي ،خطيبي ،خوير ،بهالني) ويف العراق مث ً
ال تفضل (غنامي أخضر ،غنامــي أحمــر،
رصاصــي ،سميســمي ،كريطلــي ،وردي ،بليانــي) وفــي إيــران (كرباسـي ،سـوزبارك ،بليانـي) ويف
الواليـات املتحـدة األمريكيـة تفضـل األصنـاف (بويـر ،فـرض ،4ديـري ،كارفـوس) وهكـذا.
لقـد أجريـت دراسـات كثيـرة ويف مناطـق شـتى مـن العالم حول هذه الظاهـرة تبن من خاللها أن
األثر امليتازيني قد يظهر يف زيادة عقد الثمار أو زيادة حجم الثمرة أو وزنها أو تأثر نسـبة اللب/
البـذرة أو تغييـر يف شـكلها أو تبديـل لونهـا كذلـك قـد يظهـر يف تغييـر التركيـب الكيميائـي للثمـار
والتبكيـر يف نضجهـا .ومـن هـذه الدراسـات يتضـح بـأن األثـر امليتازينـي قـد يظهـر يف تغيـر بعـض
مواصفات الثمار إال أن أهم تأثير لها يتمثل يف تقدمي أو تأخير موعد نضج الثمار ،فحجم ووزن
الثمـار قـد يتأثـران بعوامـل أخـرى أكثـر فاعليـة مـن األثـر امليتازينـي كاخلـف ً
مثـال بجانـب عمليـات
الرعايـة وتوفيـر العناصـر الغذائيـة للنخلـة وعوامـل أخرى كثيرة.
وعمومـاً بالنسـبة ملوعـد النضـج فـإن تقدميـه يكتسـب أهمية كبيرة ألنه يتأثـر بالظروف املناخية
والعوامـل الوراثيـة للصنـف أكثـر مـن تأثـره بالعمليـات الزراعيـة ،أضـف إلـى ذلـك فـإن التبكيـر
يف اجلنـي قـد يعطـي مـردوداً اقتصاديـاً ال يسـتهان بـه ،هـذا علـى مسـتوى جميـع مناطـق إنتـاج
التمـور يف العالـم ،حيـث تكـون األسـواق خاليـة مـن الرطـب وألن املسـتهلكن يُقبِلـون علـى شـرائه
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بأسـعار مرتفعـة ،هـذا الفـرق يف موعـد النضـج أيضـاً ميكـن اسـتغالله يف حالـة مناطـق الزراعـة
احلديـة ( )Marginal Areasحيـث ميكـن االسـتفادة مـن امليتازينيـا يف تبكيـر نضـــج األصنـاف
املتأخـرة والتـي تتعـرض فيهـا الثمـار إلـى عوامـل مناخيـة غيـر مناسـبة لنضجهـا كسـقوط األمطـار
أو انخفـاض درجـات احلـرارة ممـا ال يسـمح للثمـار بالوصـول إلـى مراحـل نضجهـا املتقدمـة وقـد
أوضحـت جتـارب (داود وفاطمـة  )2018علـى تبكيـر ثمـار املجهـول يف اخلرطـوم ملـدة (  25يومـاً)
وذلـك بعـدد مـن األفحـل منتخبـة مـن عـدة مـزارع يف اخلرطوم وقـد أوضحت هذه الدراسـة أهمية
مواصلـة برنامـج انتخـاب أفحـل ممتـازة ومتوافقـة مـع إنـاث األصنـاف املختلفـة وذلـك بدراسـة
خصائصهـا امليتازينيـة وخاصـة يف املناطـق احلديـة للهـروب مـن زخـات املطـر وللتحكـم يف مواعيد
النضـج لتحديـد للمنافسـة يف األسـواق احملليـة واخلارجيـة وكمـا هـو يف اجلـدول (:)5
جدول ( )5اخلصائص الفيزيو كيميائية لثمار املجهول الناجتة من تلقيح سبعة أفحل مختلفة ملدة  3سنوات متتالية

م .قطر
نسبة عقد وزن الثمرة
الثمرة
املعامالت
الثمار ( %جرام)
(ملم)

م .طول
الثمرة
(ملم)

34.3 c

49.3 c

املواد
وزن النواة لب الثمار
الصلبة
%
(جم)
الذائبة%

الفحل

1

72.0 a

34.8d

الفحل

2

71.5 ab

38.0 a

الفحل

3

77.6 a

34.8 d

35.7 ab

الفحل

4

74.6 a

35.0 d

33.6 c

53.2 ab

الفحل

5

58.8 b

37.5 b

35.7 ab

54.0 a

1. 8 ab

الفحل

6

67.6 ab

34.8d

51.2 bc 35.7 ab

1.8 ab

الفحل

7

73.9 a

35.5 c

51.2 bc

2.0 a

1.6 cd

95.2 a

40.2a

161b

1.7 bc

95.4 a

35.4b

1560c

49.1 c

1.4 d

95.3a

28.1d

178.7a

2.0 a

94.2 b

35.5b

178.0a

93.6 c

35.3b

150c

93.6c

32.5c

176a

93.5 c

40.3a

147c

52.5 ab 35. 1 bc

36.6 a

فترة نضج
الثمار
(يوم)

*املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**محصول تراكمي ملدة ثالث سنوات

وعمومـاً فالتأثيـرات األخـرى كالتأثيـر علـى حجـم أو وزن الثمـار أو تركيبهـا الكيميـاوي جديـرة
مبزيد من االهتمام والبحث لالستفادة القصوى منها يف حتسن إنتاجية النخيل وزيادة مردوداته
االقتصاديـة ممـا يسـتوجب القيـام مبسـح شـامل لكافـة األفحـل املتوفـرة يف مناطـق إنتـاج التمـور
ودراسـة تأثيـرات حبـوب لقاحهـا علـى مواصفـات اإلثمار يف أهم األصناف ،حيث أن النخيل يتميز
بقابليتـه العاليـة علـى االسـتجابة ملصـدر اللقـاح ليـس ألفحلـه فقـط بـل ألفحـل أخـرى ال تنتمـي
إلـى نوعـه ( )Dactyliferaبـل ورمبـا كانـت اسـتجابته أكبـر .لقـد أثبتـت الكثيـر مـن التجـارب التـي
أجريـت يف مواقـع مختلفـة مـن العالـم أنـه ميكـن تلقيـح نخيل التمر بحبوب لقاح مـن األنواع التابعة
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للجنـس ( )Phoenixوحيـث أن بعـض األنـواع ال تتوافـق فتـرة أزهارهـا مـع فتـرة أزهـار النخيل فإن
األكثـر شـيوعاً واسـتخداماً همـا أفحـل النوعـن الكنـاري ( )Canariensisوالسـكر ()Sylvestris
وقـد أجريـت جتـارب علـى ذلـك يف مزرعـة حـاج بشـير باجلريـف غـرب يف واليـة اخلرطـوم (داود
تقرير سـنوي محطة بحوث شـمبات  )1998حيث مت تلقيح «املشـرق ود لقاي» بلقاح نخيل السـكر
والكنـاري مقارنـة بلقـاح نخيـل التمـر العـادي ،حيـث تبـن تفــوق األول (نخيـل السـكر) يف التبكيـر
بالنضـج وزيـادة معـدل وزن وحجـم الثمـرة ونسـبة املـواد الصلبـة الذائبـة الكليـة ( )TSSوتقليـل
نسـبة الرطوبـة .لقـد مت وضـع العديـد مـن الفرضيـات واالقتراحـات لتفسـير األثـر امليتازينـي علـى
صفـات الثمـار ولعـل أكثرهـا قبـوالً تلـك القائلـة بـأن هـذه التأثيـرات ناجمـة عـن هرمـــونات النمـو
( )Growth Hormonesالتــي تنتــج بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة يف حبوب اللقاح واملسيطر
عليهـا بإحـكام بعوامـل وراثيـة أو قـد يعـود إلى اختالف األفحـل يف النظم اإلنزميية حلبوب لقاحها
أو الختالفهـا يف كميـة البروتـن واملكونـات الكيمياويـة األخـرى.
 -3أن يكـون اللقـاح ذو حيويـة عاليـة ورائحـة شـديدة ميكـن معرفتهـا بواسـطة أهـل اخلبـرة
والدرايـة حيـث أن كثيـراً مـن الفحـول ينتـج حبوبـاً لزجـة عدميـة احليويـة ال قيمـة لهـا يف التلقيـح.
 -4أن يكـون لـدى الفحـل القـدرة علـى إنتـاج عـدد كبيـر مـن األغاريـض الزهريـة ذات األحجـام
الكبيرة.
 -5عدم تساقط األزهار املذكرة من على الشماريخ ،يجب أن تبقى ملتصقة بها ألطول فترة.
 -6إعطاء كميات كبيرة من حبوب اللقاح احلية القادرة على القيام بوظيفتها.
 -7أن ينتج اللقاح املستخدم ثماراً ذات صفات جيدة.
 -8إن أفضـل األفحـل مـا كان أعمارهـا تتـراوح بـن ( 60-10عامـاً) ،وببلـوغ الفحل سـن السـبعن
تقـل درجة إخصابـه تدريجياً.

عدد الذكور الالزمة للتلقيح

كمـا أوضحـت سـابقاً ،فـإن عمليـة التلقيـح ميكـن أن تتـم بالطـرق الطبيعيـة مثـل الريـاح أو
احلشـرات ،غيـر أن نسـبة العقـد يف هـذه احلالـة تكـون منخفضـة ،وبالتالـي ال تعطـي ضمانـات
كافيـة للحصـول علـى محصـول جتـاري مـن الناحية االقتصادية ،وعلى ذلك فـإن التلقيح الصناعي
اليـدوي يُعـد أمـراً ضروريـاً للحصـول علـى محصـول مرتفـع .ومـن ثـم ميكـن زراعة عـدد محدد من
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الذكور بجوار النخالت املؤنثة ،أو حتى يف أماكن بعيدة عن األشجار املؤنثة.
ويف هـذا الصـدد يذكـر معظـم املراجـع والـزراع أن فحـل واحـد يكفـي لتلقـح أزهـار  25شـجرة
مؤنثـة .ويف املتوسـط يلـزم  5شـماريخ مذكـرة لتلقيـح عـذق مؤنـث واحـد ،وأن متوسـط عـدد مـا
يحملـه الفحـل هـو ( )20-10إغريضـاً ،وإذا أخذنـا احلـد األدنـى لعـدد األغاريـض ( ،)10وإذا كان
كل إغريـض يحتـوي يف املتوسـط علـى ( 180شـمراخاً) ،فـإن عـدد العـذوق املؤنثة التي ميكن لفحل
واحـد أن يلقحهـا =  360 = 5 ÷ 10 × 180عذقـاً مؤنثـاً .وإذا علمنـا أن متوسـط مـا حتملـه النخلـة
املؤنثـة هـو عشـرة عـذوق ،فـإن فحـل النخيـل الواحـد يكفـي لتلقيـح  36نخلـة ( ،)10 ÷ 360غير أنه
عـادة مـا يخصـص ذكـر واحـد لـكل ( 25أنثـى) لضمـان توافـق اللقـاح الـالزم لتلقيح النخيـل املؤنثة.

إعداد وتجهيز اللقاح

عند بدأ انشـقاق األغريض املذكر ،يقطع من أسـفله بواسـطة منجل حاد ثم تسـتخرج الشـماريخ
وتنشـر حتت أشـعة الشـمس بعيداً عن تيارات الهواء ،وتترك ملدة ( 2-1يوم) ،فتنفتح املتوك طولياً
عـن كميـات كبيـرة مـن حبـوب اللقـاح التـي تندفـع منها ،ويجب عـدم جمع الشـماريخ إال بعد جفافها
حتـى ال تتلـف إذا مـا جمعـت رطبـة .وجتـدر مالحظـة أن اللقـاح الـذي يجمـع يف غرفـة جافـة وحتت
حرارة اجلو االعتيادية يسـتطيع االحتفاظ بحيويته طوال موسـم التلقيح ملدة ( 3-2أشـهر).
واملتبـع عـادة يف معظـم مناطـق زراعـة النخيـل يف العالـم هـو أنـه عندمـا يصـل الطلـع إلـى متـام
كل منها يحمل عدة
نضجه ،يقطع ثم يشق طولياً ويخرج منه اإلغريض ،الذي يقطع إلى أجزاءٍ ،
شـماريخ ،وهـذه تنشـر يف صحـف مـن أوراق اجلرائـد اجلافـة يف مـكان مهـوى بعيـداً عـن تيـارات
الهـواء أو أشـعة الشـمس املباشـرة مـع تقليبهـا يوميـاً وملـدة ( 3-2أيـام) ،وبعـد أن يتـم جتفيفهـا،
تُخـزن يف مـكان جـاف حتـى ال تتعفـن .ويف حـال معاملـة كميـات كبيـرة مـن حبـوب اللقـاح ،فإنـه

يشـق الغطـاء الـذي يغلـف الطلـع الذكـري طوليـاً ويخـرج منـه الشـماريخ ويحفظ يف أماكن بعيدة عن أشـعة الشـمس والرطوبة
ويف درجات حرارة مناسـبة

65

ميكـن اسـتعمال غرابيـل
يوضـع بأسـفلها وعـاء جلمـع
اللقاح املتسـاقط من األزهار.
ثـم توضـع حبـوب اللقـاح
اجلافـة بعـد إعدادهـا يف
صنـدوق محكـم مـن اخلشـب
أو الصفيـح وذلـك حلمايتهـا
مـن احلشـرات ،كذلـك ميكـن
نفـض الشـماريخ اجلافـة
واسـتقبال اللقـاح املنتثـر علـى
ورق أو صوانـي ووضعـه يف
زجاجـات واسـعة الفوهة ذات
غطـاء محكـم وبذلـك ميكـن
ماكينة استخالص حبوب اللقاح
حفظـه ملـدة زمنيـة أطـول.
وللتقليـل مـن تكاليـف فصـل وإعـداد اللقـاح وزيـادة كميتـه ،مت التفكيـر يف طريقـة ميكانيكيـة
السـتخالص حبـوب اللقـاح .تتلخـص هـذه الطريقـة يف قطـع الشـماريخ الزهريـة صبـاح كل يوم وتوضع
يف أكيـاس ورق بيضـاء وحتفـظ بعيـداً عـن أشـعة الشـمس املباشـرة وتنقـل لغـرف التجفيـف ،ثـم تفـرغ
ثـوان ثـم تتـرك
مـن األكيـاس وتوضـع علـى هـزاز ميكانيكـي يـدور مبعـدل ( 1800لفـة /دقيقـة) لبضعـة ٍ
ملـدة ( 10-7أيـام) حتـى جتـف ثـم يعـاد هزهـا مـرة أخـرى لفصـل األجـزاء الصغيـرة املختلطـة بهـا ،وقـد
مت اسـتقدام هـذا اجلهـاز ألول مـرة بالسـودان بواسـطة شـركة جانديـل يف ( ،)1993ثـم بعـد ذلك ميكن
أن تعبـأ يف برطمانـات زجاجيـة وتخـزن مباشـرة .وقـد ثبـت أن هـذه الطريقـة تزيـد معـدل اسـتخالص
اللقـاح بحوالـي ( )% 40مقارنـة بالطريقـة اليدويـة ،كمـا أن حيويـة اللقـاح املسـتخلص بهـذه الطريقـة
تكـون مرتفعـة عـن حيويـة اللقـاح املسـتخلص يدويـاً.

غرف استخراج حبوب اللقاح
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خطوات جمع حبوب اللقاح

فترة حيوية حبوب اللقاح:

جمع حبوب اللقاح

تختل ــف حيوي ــة اللق ــاح م ــن س ــاللة فح ــل آلخ ــر وذل ــك الخت ــالف التركي ــب الوراث ــي ب ــن ه ــذه
الس ــالالت ،فعل ــى س ــبيل املث ــال ،وج ــد داود ( )1989أن حيوي ــة لق ــاح س ــاللة فح ــل حلف ــا (ج)6
كان ــت أعل ــى م ــن حيوي ــة لق ــاح كل الس ــالالت األخ ــرى حت ــت الدراس ــة ،وهنال ــك اختالفــاً يف
حيوي ــة حب ــوب اللق ــاح للفح ــل الواح ــد حي ــث وج ــد أن الطل ــع ال ــذي يظه ــر مبك ــراً واملتأخ ــر
الظه ــور (ش ــطر القمري ــة) أيض ـاً تك ــون حيوي ــة حب ــوب لقاحهم ــا أق ــل م ــن الطل ــع ال ــذي يظه ــر
يف وس ــط موس ــم التزهي ــر .كم ــا أثبت ــت نتائ ــج بح ــوث حص ــل عليه ــا ع ــدد م ــن الباحث ــن ع ــن
تأثي ــر التخزي ــن عل ــى حيوي ــة حب ــوب لق ــاح بع ــض الس ــالالت املذك ــرة لنخي ــل البل ــح أن حيوي ــة
اللقــاح الطــازج كانــت أعلــى بصفــة عامــة عــن حيويــة حبــوب اللقــاح املخــزن ســواء علــى درجــة
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ح ــرارة الغرف ــة أو درج ــة الثالج ــة العادي ــة (املنزلي ــة) ،إال أن ــه يف بداي ــة املوس ــم تك ــون هن ــاك
حاجــة ماســة لكميــات كبيــرة مــن اللقــاح وذلــك لكثــرة األغاريــض املؤنثــة التــي حتتــاج للتلقيــح
بالنس ــبة لألغاري ــض املذك ــرة الناضج ــة .ه ــذا باإلضاف ــة إل ــى أن ــه يف نهاي ــة موس ــم التلقي ــح
يكــون هنــاك فائــض مــن اللقــاح .ويف هــذا الصــدد يلجــأ بعــض املزارعــن املســتنيرين يف بعــض
املناط ــق بحف ــظ اللق ــاح مل ــدة ع ــام الس ــتعماله يف تلقي ــح األزه ــار املؤنث ــة لألصن ــاف املبك ــرة.
وقــد أصبحــت عمليــة تخزيــن اللقــاح مــن موســم آلخــر معروفــة ومتبعــة يف الكثيــر مــن مناطــق
زراع ــة النخي ــل يف العال ــم.
ومـن املفضـل حفـظ اللقـاح يف آنيـة محكمـة الغلق حتتوي على كلوريد كالسـيوم ،وأن أفضل
العبـوات عبـارة عـن قواريـر بالسـتيك أو أكيـاس يسـع كل منهـا يف حـدود ( 100-80جـرام).
كذلـك ميكـن تخزيـن اللقـاح بصـورة ُمرضيـة ملـدة ( 3-2أسـابيع) علـى درجـة حـرارة الغرفـة
ال تزيـد عـن ( 37درجـة مئويـة) ،وإذ كانـت الرطوبـة النسـبية ال تتعـدى ( ،)% 10فإنـه ميكـن
تخزيـن اللقـاح يف ثالجـة عاديـة ملـدة عـام ،مـع مالحظـة أن التجميـد ال يعطـي نتائـج أفضـل
عـن تخزيـن اللقـاح علـى ( 4درجـة مئويـة) حيـث وجـد أن انخفـاض درجـة احلـرارة وكذلـك
الرطوبـة النسـبية خـالل فتـرة التخزيـن حفظـت حيويـة اللقـاح عنـد مسـتويات معقولـة ،كمـا
دلـت النتائـج أيضـاً أن اللقـاح ميكـن أن يحتفـظ بحيويتـه عندمـا تخـزن الشـماريخ الزهريـة
املذكـرة اجلافـة دخـل األغاريـض املخزنـة علـى درجـة حـرارة الغرفـة ويف وجـود كلوريـد
الكالسـيوم الالمائـي .كمـا ميكـن اإلبقـاء علـى حيويـة اللقـاح عنـد مسـتويات جيـدة إذا حفـظ
اللقـاح يف عبـوات محكمـة الغلـق وحفظهـا يف مجففـات حتتـوي علـى كلوريـد الكالسـيوم .وقد
أكـدت كل البحـوث التـي أجريـت يف هـذا للمضمـار أن حيويـة حبـوب اللقـاح الطازجـة كانـت
أعلـى مـن تلـك املخزنـة.
وعــادة مــا تقــدر حيويــة حبــوب اللقــاح إمــا عــن طريقــة الصبــغ بصبغــة األســيتوكار مــن أو
عــن طريقــة اإلنبــات املباشــر وهــي األفضــل حيــث أنهــا تعطــي فكــرة مبدئيــة حقيقيــة عــن
م ــدى حيوي ــة اللق ــاح املس ــتخدم .وعمومــاً يفض ــل الذك ــور الت ــي تك ــون لقاحه ــا ذات حيوي ــة
عالي ــة وذل ــك لضم ــان ح ــدوث عملي ــة اإلخص ــاب لألزه ــار املؤنث ــة وبالتال ــي زي ــادة كف ــاءة
عملي ــة اإلخص ــاب.

فترة قابلية األزهار المؤنثة للتلقيح ()Receptivity

دلـت بعـض الدراسـات أن مياسـم األزهـار املؤنثـة لنخيـل البلـح تظـل مسـتعدة السـتقبال
حبـوب اللقـاح لفتـرات مختلفـة قـد تصـل ( 30-10يومـاً) أو أكثـر يف حـاالت نـادرة ،كمـا دلـت
أبحـاث أخـرى أن مياسـم األزهـار املؤنثـة لنخيـل البلـح تظـل مسـتعدة لتلقـي اللقـاح لفتـرة
زمنيـة تتـراوح بـن ( 18-15يومـاً) .ويذكـر داود وفاطمـة ( )2003أن أزهـار نخيـل األنثـى
صنـف «املشـرق ود لقـاي» و «املشـرق ود خطيـب» تظـل قابلـة للتلقيـح ويحـدث بهـا اإلخصـاب
اجليـد ملـدة ( 4أيـام) مـن بـدأ انشـقاق اإلغريـض ،غيـر أن أجـود التلقيـح وأفضله ما مت خالل
( 48سـاعة) األولـى مـن بـدأ انشـقاق أغاريضهـا كـي يحـدث اإلخصـاب وإعطـاء محصـول
اقتصـادي.
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جدول ( )6أثر فترة أو زمن التلقيح بعد انشقاق األغريض األنثوي على محصول وجودة ثمار «املشرق ود لقاي»

املعاملة *
اليوم

وزن
العذق

وزن
الثمرة

حجم
الثمرة

كجم

جم

سم

3

وزن
اللب
جم

السكريات

املواد
الصلبة
الذائبة %املختزلة

الكلية%

الغير
الكلية
مختزلة

اليوم األول

24.3

9.10

18.00

7.7

28.2

10.60 14.14

24.8

اليوم الثالث

23.5

9.30

18.70

7.9

28.1

10.60 15.80

26.4

اليوم
السادس

18.0

20.80 10.10

8.9

29.0

15.30

8.90

24.7

اليوم التاسع

14.6

21.30 12.00

9.7

29.2

16.32

8.20

24.5

اليوم األثني
عشر

9.3

21.40 12.90

10.7

30.0

16.35

8.20

24.5

LSD, 5%

3.4

2.10

3.20

2.8

1.2

1.49

1.12

NS

C.V.

18.7

3.80

22.3

4.9

4.4

8.2

10.1
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غيـر أن العديـد مـن الباحثـن يشـيرون إلـى أن فتـرة التلقيـح والقـدرة علـى اإلخصـاب متتد حتى
نهايـة األسـبوع األول النشـقاق اإلغريـض وأحيانـاً حتـى عشـرة أيام .يف هذا املضمـار قام الباحثان
(داود وفاطمـة) بتجربـة التلقيـح بعـد ثالثـة ،سـتة ،تسـعة واثنـي عشـر يومـاً من انشـقاق األغاريض
املؤنثـة يف خمـس معامـالت وثـالث مكـررات وخمسـة نخالت يف احلوض الواحد وكررت ملدة ثالث
أعـوام ومت تغطيـة النـورات بعـد انشـقاقها ،وظلـت مغطـاة بعـد التلقيـح وملـدة أسـبوعن .وقـد دلـت
نتائـج الدراسـة إلـى أن وزن العـذق لـم يتأثـر جوهريـاً إذا أجـري التلقيـح يف أول أو ثالـث يـوم مـن
انشـقاق اإلغريضـن املؤنثـن ،إال أنـه قـد انخفـض جوهريـاً مبقـدار ( )% 25و( )% 50و()% 75
إذا تأخـر التلقيـح لليـوم السـادس أو التاسـع أو اإلثنـي عشـر مـن انشـقاق اإلغريـض علـى التوالـي
مقارنـة مبثيلـه النـاجت مـن تلقيـح نورتـه يف خـالل اليـوم األول مـن انشـقاق اإلغريـض .يتضـح مـن
ذلـك بأنـه مـن املفضـل أن تلقـح النـورات املؤنثـة لنخيـل البلـح عمومـاً يف خـالل الثالثـة إلـى السـتة
أيـام األولـى مـن انشـقاق األغاريـض املؤنثـة .وقـد وجـد داود ( )1997يف كتـم أن صنـف «املشـرق
ود لقـاي» كان يشـيص سـنوياً وذلـك منـذ زراعتـه بواسـطة مسـتر «بيفـان» ( )1948ولكـن عنـد
دراسـة الــ ( )Receptivityألزهـار «املشـرق ود لقـاي» وأهميـة التلقيـح وخاصـة املـدة احملـددة هـذه
أصبحـت تعقـد وتنتـج ثمـاراً ومحصـوالً ممتـازاً ويحــب مالحظــة أن طــول فــترة تلقــى األزهــار
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املؤنثــة حلبــوب اللقــاح عـادة مـا تكـون مـن ( 10-3أيـام) وذلــك يف غالبيــة األصنــاف وحديثـاً ومع
انديـاح األصنـاف املسـتقدمة يف السـودان ومـن خـالل دراسـة (داود وفاطمـة  )2017وجـدت نفـس
النتائـج مـع الصنـف البرحـي بإمكانيـة حتسـن خـواص الثمـار ووزن احملصـول بالتحكـم يف تاريـخ
التلقيـح كمـا يف اجلـدول اآلتـي:
جدول ( )7أثر فترة أو زمن التلقيح بعد انشقاق األغريض األنثوي على خصائص محصول البرحي حتت ظروف اخلرطوم

وزن
املواد
وزن
حجم م .طول م .قطر وزن
العقد
لب
الصلبة
الثمرة
الثمرة
الثمرة
الثمره
العذق
الذائبة املختزلة الغير الكلية
%
الثمار
3
(جرام)
م
(ملم) (ملم) كجم
 %مختزلة% %
(جرام)
%
السكريات

املعامالت

2.43

25.73 5.51 20.22 26.70 26.13 2.97

الثالث من التلقيح 11.67 10.94 12.23 99.33

السادس من التلقيح 3.37 12.50 12.36 13.59 76.23

26.98 7.05 19.94 29.70 18.19 2.72

التاسع من التلقيح 3.47 14.33 13.42 14.54 57.63

26.88 6.16 20.72 31.07 17.23 2.90

الثاني عشر

3.47 15.33 14.99 16.29 39.70

28.23 6.76 21.47 33.60 12.90 2.19

اخلامس عشر

3.50 15.00 14.12 15.34 54.50

25.83 9.53 16.30 28.80 14.00 3.00

N.S.

2.19

LSD. 05

املتوسط

5.01

1.95

1.96

2.03

3.45 13.77 3.17 14.40 65.48

0.17

26.73 7.00 13.73 29.97 17.67 2.94
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ميعاد إجراء التلقيح:

يختلـف ميعـاد إجـراء عمليـة التلقيـح مـن منطقـة ألخـرى ،إال أنـه لوحـظ أن عقـد الثمـار يـزداد
بنسـبة ( )% 15-10إذا أجـري التلقيـح بـن السـاعة العاشـرة صباحـاً حتـى اخلامسـة بعـد الظهـر
عنـه يف الصبـاح الباكـر واملسـاء املتأخـر .ويذكـر داود ( )2001أن أفضـل وقـت إلجـراء التلقيـح هـو
بعـد منتصـف النهـار عصـراً ،حيـث يكـون النـدى قـد تبخـر وبذلـك يسـهل انتثـار حبـوب اللقـاح.
جدول ( )8أثر ميعاد التلقيح أثناء اليوم على خصائص محصول وجودة ثمار الشرق ود لقاي حتت ظروف اخلرطوم

وقت التلقيح*

العقد%

احملصول
(كجم)

وزن الثمرة
(جم)

 7-6ص

62.1 d

372 d

6.5 d

حجم الثمرة املواد الصلبة
(سم)3
الذائبة%
12.7 d

64.9 d

 11-10ص

69.3 c

418 c

7.8 c

13.7 c

68.2 c

 2-1ظهرا

73.9 b

445 b

8.9 b

15.2 b

73.8 b

 6-5مساء/قبل
مغيب الشمس

80.7 a

480 a

11.0 a

17.0 a

73.5 a

*إحصائيات ومتوسط  3سنوات متتالية

**املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
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أثر العوامل الجوية على نجاح عملية التلقيح:

تتأثـر عمليـة التلقيـح إلـى مـدى بعيـد بالظـروف اجلويـة السـائدة باملنطقـة خـالل إجـراء تلـك
العمليـة ،وعلـى ذلـك ميكـن مالحظـة اختـالف نسـبة العقـد مـن سـنة ألخـرى ،وميكـن إيجـاز تأثيـر
تلـك العوامـل فيمـا يلـي:
 -1احلـرارة :يفضـل إجـراء التلقيـح بعـد الضحـى ،حيـث ترتفـع درجـة احلـرارة إلى مـدى معقول
يسـمح بإنبـات اللقـاح بسـرعة ويتـم اإلخصـاب بعـد عـدة سـاعات ،أمـا ارتفـاع درجـة احلـرارة أو
انخفاضهـا عـن الـالزم يعيـق أو مينـع عمليـة اإلخصـاب عقـب التلقيـح ويذكـر بعـض الباحثـن
أن معـدل انتثـار حبـوب اللقـاح يـزداد بزيـادة درجـة احلـرارة بـن ( 32.2 – 7.2درجـة مئويـة)
ويتناقـص كثيـراً عنـد درجـة حـرارة ( 43.1درجـة مئويـة).
 -2األمطـار :يسـبب هطـول األمطـار بعـد عمليـة التلقيـح مباشـرة غسـل املياسـم وإزالـة اللقـاح
مـن علـى أسـطحها ،ولذلـك ينصـح بتكـرار التلقيـح عقـب هطـول األمطـار ،إال أنـه جتـدر اإلشـارة
إال أن هطـول األمطـار بعـد حوالـي سـت سـاعات مـن التلقيـح ال يؤثـر علـى عمليـة اإلخصاب (هذه
ملحوظـة ملزارعـي نخيـل البحـر األحمـر).
 -3الريـاح :تعيـق الريـاح القويـة عمليـة التلقيـح ،كما تؤثر الرياح السـاخنة علـى قابلية وصالحية
مياسـم األزهـار ،حيـث جتـف املياسـم قبـل حـدوث التلقيـح .ولذلـك ينصـح بالتغطيـة باألكيـاس
الورقيـة بعـد التلقيـح الثالـث أو األخيـر.
ومـن الضـروري معاجلـة ثمـار املناطـق التـي تتعـرض لألمطـار يف مرحلـة النضـج بعـدة تقانـات
مثـل :اخلـف ،التدليـة ،ادخـال حلقـة ( )Ringبـن الشـماريخ .تغطيـة العـذوق بأكيـاس ورق معامـل
بالشـمع كأغطيـة قمعيـة .أهميـة زراعـة أصنـاف مبكرة مثل البريرة واملدينـة .أهمية اختيار حبوب
لقـاح تبكـر بالنضج.

حفظ حبوب اللقاح حتى موعد التلقيح

يتــم قطــع األغاريــض املذكــرة (الفحــول) بعــد اكتمــال النمــو وقبـــل انشـــقاقها (تفتحهـــا) تؤخــذ
األغاريــض ثــم تفتــح أو تشــق أغلفــتها اجللديــة اخلارجيــة ،وتسـتخرج منهـا النــورات كل علـى حـدة،
ثــم نبــدأ فصــل كل مجموعــة مــن الشــماريخ مــن النــورة يف حــدود ( 3-2شـمراخ) ويتـم تفريدهـا أو
نشـرها علـى أفـرخ مـن الـورق اجلـاف يف مـكان مظلـل وبعيــد عــن التيــارات الهوائيــة كي جتــف مــع
تقليـــب الشـــماريخ كل فــترة ،ألن يف الفتـــرة األولى تكـــون مليئـــة بالرطوبــة .ولذلــك مــع تكدســها أو
تزاحمهــا فـإن الشـماريخ الداخليـة ال يصـل إليهـا اجلفـاف فتـؤدي إلى التعفـن وتصـاب بالفطريــات.
بعــد اجلفــاف جنــد أن املتــوك (األغلفــة احلاملــة حلبــوب اللقـاح) تتفتـح ويبــدأ تســاقطها علــى
الـــورق اجلـــاف إمـــا أن نتركهـــا كي تتســـاقط جميعـــاً أو تهـــز لتتســـاقط ســـريعاً .ثــم جتمــع يف
أكيــاس مــن الــورق اجلــاف وتوضــع يف زجاجــات جافــه متامــاً وحتــى ال تصــاب بالفطريــات أو
احلشـرات وذلـك كي موعـد اسـتخدامها .ويجــب احلــذر مــن تعــرض الشــماريخ الزهريــة املذكــرة
احلاملــة حلبــوب اللقــاح عنــد التجفيــف ألشــعة الشــمس أو احلــرارة العاليــة كي ال تضعــف مــن
حيويـــة حبـــوب اللقـــاح .قـــد جتفـــف الشـــماريخ الزهريـــة املذكـــرة يف صناديــق خشـــبية محكمــة
الغلـــق وبعيداً عـــن الرطوبـــة .ويف بعض األحيان حتفظ حبوب اللقاح بعد وضعها يف زجاجات يف
الثالجـة املنزليـة مـع احلـذر مـن أن تتعـرض للبلـل أو الـرزاز املائـي كـي ال يـؤدي إلـى العفـن.
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مالحظات عن حبوب اللقاح المخزونة

دلـــت بعـــض النتـــائج التي قام بها باحثون أن حبوب اللقاح املخزنة أدت إلى زيــادة يف أحجــام
الثمـار ووزن اللــب والســكريات ،وتفسر بأن النقــص يف العقد نتيجة اسـتخدام لقـاح مخـزن ملـدة
عــام أو عامــن يـؤدى إلـى حتسـن اجلـودة متامـاً مثـل تأثيـر خـــف الثمـــار علـــى حتســـن جـــودة
الثمـــار املتبقيـــة علـــى العـــذق .يف جتربـــة أخـــرى على تخزين حبـــوب اللقـــاح وجد أن الـــتي تـــم
تخزينهـــا ملـــدة ( 9شـــهور) حتــت درجــة ( 1 – 0درجة مئوية) كانــت نسـبة أنباتها كمــا هــي لــم
تتغيــر أمــا نســبة اإلنبـــات حلبـــوب اللقـــاح الـــتي وضعـــت يف الثالجـــة علـــى درجـــة (° 10-5م)
انخفضــت مــن ( )% 20-15أمــا التـي حفظــت يف درجــة حــرارة الغرفــة العاديــة ( 25-20درجة
مئوية) انخفضـــت نســـبة إنباتهـــا إلى (.)% 10

كيفية إجراء عملية التلقيح:
أ -التلقيح الطبيعي:

واملقصــود بــه أن يتــم التلقيــح بواســطة الريــاح ،ويعـي ذلـك أن يحمــل الهـواء حبـوب اللقـاح مـن
األزهــار املذكــرة إلى مياســم األزهــار املؤنثــة القريبــة منهــا .لكـــن ال يفضـــل االعتماد علــى هــذه
الطريقـــة لعيوبهـا االقتصادية.
ب -التلقيح التقليدي أو التلقيح اليدوي (:)Hand Pollination

إن إجـراء عمليـة التلقيـح اليـدوي متشـابهة يف معظـم مناطـق زراعـة النخيـل يف السـودان مـع
وجـود بعـض االختالفـات البسـيطة .ولكـن العمليـة تكـون باسـتعمال الشـماريخ الذكريـة التـي سـبق
وأن مت جتهيزهـا وفيمـا يلـي أمثلـة علـى ذلـك:
 -1اسـتخدام الشـماريخ املذكرة الطازجة أو اجلافة :عقب انشـقاق األغريض املؤنث مباشـرة تكون
معظـم االزهـار املؤنثـة قابلـة للتلقيـح وعندئـذ ينزع الغـالف اخلارجي كلياً ثم يؤتى بحزمة أو مجموعة
مـن الشـماريخ املذكـرة حيـث يختلـف عـدد الشـماريخ املذكرة املسـتخدمة يف عمليـة التلقيح من صنف
آلخـر ومـن منطقـة ألخـرى .وعمومـاً يسـتعمل يف معظـم مناطـق زراعـة النخيـل ( 5 – 3شـماريخ)
مذكـرة لـكل طلعـة أنثويـة ،حيـث يقـوم العامـل بهـز هـذه الشـماريخ املذكـرة وسـط النـورة املؤنثـة أثنـاء
املوسـم ،ثـم يضـع الشـماريخ املذكـرة وسـط النـورة املؤنثـة ويربطهـا ربطـاً خفيفـاً بخوصـة مـن سـعف
النخلـة لضمـان بقـاء الشـماريخ املذكـرة وعـدم سـقوطها ولكـي يتوافـر مصدر من حبوب اللقاح بشـكل
مسـتمر يف النـورة األنثويـة ولنـدرة العمالـة وصعوبـة طلـوع العامـل لقمـة النخلـة ومـا تتطلبـه مـن وقـت
وجهـد وارتفـاع أجـور العمالـة وحيـث أن النـورات الزهريـة ال تخـرج دفعـة واحـدة بـل يتتابـع خروجهـا
علـى النخلـة خـالل  3أسـابيع ممـا يتطلـب ارتقـاء النخلـة عـدة مرات إلجـراء عملية التلقيـح ،فقد درج
املزارعـن يف الواليـة الشـمالية إلـى توصيـل حبـوب اللقـاح إلـى األغاريـض املؤنثـة مـرة واحـدة دون
اللجـوء لصعـود النخلـة عـدة مـرات وذلـك باسـتعمال حزمـة مـن الشـماريخ املذكـرة تصـل إلـى (75
شـمراخاً) توضـع يف قمـة النخلـة لكـي تكـون مصدراً حلبوب اللقاح إلمتـام عملية التلقيح واإلخصاب)
يفضـل أن توضـع حزمـة اللقـاح يف قلـب النخلـة مـن اجلهـة التـي تهـب منهـا الريـاح يف وضـع أفقـي
مقلـوب لضمـان انتثـار حبـوب اللقـاح مـع اهتـزاز رأس النخلـة بفعـل الهـواء لتلقيـح االغاريـض التـي
تخـرج وتنشـق اغلفتهـا فيحـدث التلقيـح لألزهـار ويتـم االخصـاب وتتكـون الثمـار العاقـدة.
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خطوات التلقيح اليدوي

ميكن اسـتخدام سـاللم لتسـهيل وصول العامل
إلـى رأس النخلـة حيـث تسـاعد علـى سـرعة
إجـراء عمليـة التلقيـح وميكـن وبسـهولة تدريـب
عمـال عليهـا وجذبهـم للقيـام بهـذا العمـل ،علـى
أن تكـون هـذه السـاللم مصنوعـة مـن مـادة
خفيفـة الـوزن مثـل األلومونيـوم ،وبذلـك يجـب
أن تكـون سـهلة احلمـل داخـل البسـتان ويفضـل
أن تكـون مجموعـة سـاللم متداخلـة مـع بعضهـا
وأن يكـون طولهـا مناسـب لوصـول العامـل إلـى
رأس النخلـة إلجـراء عمليـة التلقيـح أو أي عمليـة
أخـري تخـص خدمـة رأس النخلـة.
 -2اسـتخدام كـرات القطـن ( :)Cotton ballميكـن أن يجـري التلقيـح يدويـاً باسـتعمال غبـار
حبـوب اللقـاح ،حيـث يوضـع علـى قطعـة مـن القطـن ،أو يوضـع املسـحوق دقيق قمح :حبـوب اللقاح
بنسـبة ( )1:5داخـل قطعـة القمـاش ويقـوم العامـل بهـز قطعـة القطـن أو القمـاش برفـق وبعنايـة
علـى األزهـار املؤنثـة وبشـكل متسـاو ويعيـد العمليـة عـدة مـرات لضمـان تسـاقط الكميـة املناسـبة
مـن حبـوب اللقـاح.
 -3اسـتخدام قطـع االسـفنج ( :)Sponge stripsوهنـاك تقنيـة أخـرى وذلـك باسـتخدام قطـع
«اإلسـفنج» حيث تسـتخلص حبوب اللقاح من الشـماريخ املذكرة وتوضع يف علب متوسـطة احلجم
لسـهولة تخزينهـا بالثالجـة وكلمـا اقتضـت احلاجـة جتهـز خلطـة مـن دقيـق القمـح بنسـبة ()1:5
وبعدهـا تغمـس بداخلـه قطـع اإلسـفنج التـي ال يتجـاوز طولهـا ( 25سـم) .وبعـد ذلـك يتـم وضـع
قطعـة اإلسـفنج املشـبعة بخليـط اللقـاح والدقيـق داخـل (الطلعـة املؤنثـة) وتربـط بخـوص السـعف.
بالتـوازي مـع اسـتعمال الطريقـة التقليديـة ويراعـى عنـد وضعهـا اجتاه حبوب الريـاح ،أيضاً ينصح
باسـتعمال هـذه الطريقـة ألنهـا متكـن مـن حفـظ اللقـاح بالثالجة ملدة طويلة (سـنة يف درجة حرارة
منخفضـة ال تتجـاوز  5درجـات فـوق الصفـر) وتنهـي معانـاة املزارعـن مـن ندرة اللقاح يف األسـواق
وتتطلـب فقـط كميـات قليلـة مـن حبـوب اللقـاح ومتكـن مـن التحكـم يف نسـبة العقد وبالتالي تسـهل
عمليـة اخلـف واحلصـول علـى منتـج مبواصفـات عاليـة.
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ت -التلقيح اآللي (Mechanical

ماكينة تلقيح النخيل

)pollination

وعمومـاً تتـم عمليـة التلقيح هذه حتت
قـوة الهـواء املضغـوط الـذي يسـحب
حبـوب اللقـاح املوجـودة باحلاويـة
وخلطهـا بالهـواء وإيصالهـا لألزهـار
املؤنثـة عبـر أنبـوب يختلـف طوله حسـب
طـول النخلـة املـراد تلقيحهـا .يتـم يف
ً
أول عفـارة أو ماكينـة موتورايـز اسـتوردت للسـودان أيضـا بواسـطة
هـذه العمليـة إيصـال حبـوب اللقـاح شـركة جانديل يف ( )1993حيث متكن العامل الواحد من تلقيح (200
نخلـة) يف سـت سـاعات.
إلـى األزهـار األنثويـة مـن خـالل آالت
(ملقحـات) إمـا بعـد الوصـول إلـى قمـة
النخلـة أو مـن األرض مباشـرة ،وقـد مت
تطويـر أنـواع مختلفة مـن أجهزة التلقيح
منهـا البسـيط الـذي يعمـل يدويـا ومنهـا
الـذي يعتمـد علـى الطاقـة (موتورايـز)
وتوليـد الضغـط الـالزم إلجـراء عمليـة
التلقيـح .وهـذه العمليـة حققـت فوائـد
عديـدة ،وهـي:
 -1سهولة إجراء عملية التلقيح حيث ال
حتتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة كما هو
احلال بالتلقيح اليدوي.
 -2زيـادة عـدد النخيـل األنثـوي داخـل
البسـتان وتقليـل عـدد الذكـور إلـى مـا نسـبته (.)% 50
 -3كفاءة عملية التلقيح عالية ،حيث توضع كمية حبوب اللقاح املناسبة للحصول على نسبة عقد عالية.
 -4احلرية يف اختيار حبوب اللقاح الذكرية املناسبة من حيث التأثيرات امليتازينية.
 -5التغلب على ظاهرة اختالف مواعيد تفتح الطلع الذكري واألنثوي.
 -6سرعة إجراء العملية ،حيث يتم تلقيح عدد كبير من األشجار خالل فترة زمنية قصيرة.
 -7انخفاض تكاليف العملية مقارنة بالتلقيح اليدوي.
التلقيح الجاف

 -1اسـتعملت نسـب خلـط حلبـوب اللقـاح واملـادة املالئـة وكمـا يلـي (،% 20 ،% 30 ،% 40 ،% 50
 )% 5 ،% 10ولم تالحظ أية فروقات معنوية يف تأثيرها على نسبة العقد ،ولكن الدراسات أكدت
أن النسـبة املثاليـة هـي مـن ( )% 15-10حبـوب لقـاح و ( )% 90-85مادة مالئة.
 -2يفضـل عنـد اسـتعمال مسـحوق حبـوب اللقـاح أن يخلـط مـع املـادة املالئـة بنسـبة (1حبـوب
اللقـاح إلـى  9مـن املـادة املالئـة) مـع مراعـاة أن يتـم خلـط حبـوب اللقـاح مـع املـادة املالئـة قبـل
االسـتعمال ،بفتـرة ال تزيـد علـى أسـبوع.
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 -3الدراسـات أكـدت أن تـرك حبـوب اللقـاح مـع املـادة املالئـة ألكثـر مـن أسـبوع إلـى ( 4أسـابيع)
أثـر علـى حيويـة حبـوب اللقـاح ونسـبة العقـد.
 -4يشـترط يف املـادة املالئـة أن تكـون كثافتهـا النوعيـة مقاربـة للكثافـة النوعيـة حلبـوب اللقـاح
حتـى ال تترسـب يف أنابيـب امللقحـات وال تؤثـر علـى األزهـار املؤنثـة عنـد سـقوطها عليهـا ،ويفضـل
أن تكـون املـادة املالئـة هـي الدقيـق أو مـادة النخالـة التـي يجـب أن تطحـن جيـداً.
 -5ميكـن اسـتعمال مسـحوق بقايـا األزهـار املذكـرة بعـد اسـتخالص حبـوب اللقـاح منهـا حيـث
أعطـت نسـبة عقـد جيـدة.
التلقيح السائل (الرش بمعلق حبوب اللقاح)

 -1يتـم اعـداد املعلـق للـرش وذلـك بـوزن اللقـاح وفـق الكميـة املطلوبـة ثـم مزجهـا مـع املـاء بحيـث
تكـون النسـبة نصـف جـرام لـكل لتـر مـاء .وبعـد الوزن يتـم وضع اللقاح يف قنينة صغيرة سـعة (4-2
ليتـر) حيـث يتـم إضافـة املـاء للقـاح لضمـان مـزج اللقـاح جيـداً باملـاء .يضاف محلـول اللقاح خلزان
املـاء املعـد للرش.
 -2خطوات الرش
• يتم تنفيذ الرش يدويا من سطح األرض دون احلاجة للصعود لرأس النخلة.
• يجب أن يسلط الرذاذ بكثافة لكل نوره زهرية كل على حده.
• ينصح تكرار الرش للمرة الثانية بعد حوالي ( 7 – 3أيام) وفقاً لطبيعة كل صنف يف األزهار.
• يكرر الرش لثالث مرات خالل املوسم.
• يفضـل الـرش عنـد التفتـح الكامـل
للنـورة الزهريـة ألن زوايـا غطـاء النـورة
الزهرية قد تخفي بعض الشـماريخ فال
يصلهـا الـرش باملعلـق وبذلـك ال يحصـل
العقد.
• احلـرص علـى أن يكـون الـرش يف
الفتـرة الصباحيـة ،ويف األيـام التي يكون
فيهـا الهـواء غيـر نشـط أي سـاكن حتـى
ال يتسـبب يف حـذف الـرذاذ عـن جهتـه
الصحيحـة.
• يسـتخدم املعلـق بعـد حتضيـره
مباشـرة ولغايـة (10سـاعات) وبعدهـا ال
يسـتخدم ويحضـر معلـق جديـد.
• يفضـل إجـراء عمليـة خلط وحتريك
للمعلـق بـن فتـرة وأخـرى ألن حبـوب
اللقـاح تترسـب أسـفل احمللـول.
• ميكـن اضافـة النشـا مبعـدل 5جـم
لـكل (1جـم) مـن حبـوب اللقـاح ليكـون
الشيص
مـادة ناشـره.
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العوامل المحددة لكفاءة التلقيح

حاصـال جيـداً
ً
تقـاس كفـاءة التلقيـح بنسـبة األزهـار املؤنثـة التـي تلقـح وتخصـب وتعقـد وتعطـي
وثمـاراً ذات نوعيـة جيـدة ،ويؤثـر علـى كفـاءة التلقيـح عوامـل عديـدة متداخلـة ،منهـا:
األفحل وخصائص اللقاح المستعمل:

تختلـف ذكـور نخيـل التمـر يف كميـة مـا تنتجـه أزهارهـا مـن حبـوب اللقـاح احليـة القـادرة علـى
اإلنبـات .فبعـض الذكـور تنتـج نـورات عدميـة القيمـة إمـا لقلـة مـا تنتجه من حبوب اللقـاح الختزال
الطلـع يف كثيـر مـن أزهارهـا ،أو لوجـود عيـوب وراثيـة يف لقاحهـا ،ممـا يفقدهـا احليويـة والقـدرة
علـى اإلنبـات ويجعلهـا عدميـة اجلـدوى يف إمتـام التلقيـح واإلخصـاب .كذلـك تختلـف الذكـور
يف حيويـة حبـوب لقاحهـا ،ممـا يؤثـر علـى كميـة اللقـاح الواجـب اسـتعمالها إلجـراء تلقيـح كفـوء
يحقـق إخصابـاً وعقـداً بالقـدر الـذي ينتـج محصـوالً اقتصاديـاً .كمـا لوحـظ أن األغاريـض املبكـرة
جـداً أو املتأخـرة جـداً تكـون حيويـة حبـوب لقاحهـا منخفضـة حلـد كبيـر عـن األغاريـض الناجتـة
يف وسـط املوسـم ،وميكـن تفسـير ذلـك بـأن حبـوب اللقـاح حتتـاج إلـى عـدد معـن مـن الوحـدات
احلراريـة ليكتمـل منوهـا ونضجهـا ،األمـر الـذي قـد ال يتوافـر لألغاريـض املبكرة جـداً يف اإلزهار،
أمـا األغاريـض املتأخـرة جـداً فـإن اكتمـال منوهـا ونضجهـا قـد ال يتوافـر لـه القـدر املناسـب مـن
اإلمـدادات الغذائيـة والتـي اسـتنفذ معظمهـا يف تكويـن األغاريـض التـي تفتحـت قبـل ذلـك.
عمومـاً ننصـح املزارعـن التقليديـن بالتلقيـح اليـدوي باسـتعمال الشـماريخ تقليديـا وذلـك بنـا ًء
علـى دراسـتنا ملقارنـة عـدة طـرق تلقيـح (داود وفاطمـة  )2018والتـي اسـتمرت لثـالث سـنوات
متتاليـة علـى محصـول البرحـي حتـت ظـروف اخلرطـوم
جدول ( )9أثر معامالت تلقيح مختلفة علي جودة ومحصول البرحي –حتت ظروف اخلرطوم

كيفية أجراء
التلقيح

العقد%

وزن اللب
فيتامن ج
املواد وزن الثمرة احملصول
التانينات
عند النضج
 mg./100mlالصلبة عند النضج التراكمي
%
(جم)
juice
الذائبة( %جم)
(كجم)

التلقيح
التقليدي

80.3b

11.8ab

0.32b

12.27b

23.4b

14.5b

306.7b

89.3a

13.4a

0.26c

12.85a

23.3c

15.4a

328.0a

26.1c

11.2b

0.44a

8.2c

29.5a

13.3c

253.7c

العفارة
اآللية

% 10

التلقيح
السائل

املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
*إحصائيات ومتوسط  3سنوات متتالية
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خطوات تهيئة وتحضير حبوب اللقاح
مراحل تجهيز التلقيح

جتفيـف الطلـع الذكـرى :تقطـع الطلعـات الذكريـة يف الصبـاح الباكـر وتوضـع يف أكيـاس ورقيـة
سـمراء وتـزال أغلفتهـا ،حيـث يتـم جتفيـف النـورات الزهريـة املذكـرة بعـدة طـرق وهـي:
التجفيف بالطريقة التقليدية:

غـرف

عاديـة

تسـمى

غـرف التجفيـف (Drying
 )roomبأبعـاد (60 ×10
متـر) وارتفاعهـا ( 4.5متـر)
ومسـاحة الغرفـة ( 60متـر

مربـع) ،ويكـون اجلانـب
املشـمس مـن الغرفـة عبـارة
عن شـبابيك زجاجية لالسـتفادة من أشـعة الشـمس يف رفع درجة احلرارة داخل الغرفة ،وتقسـم
الغرفة بواسـطة اخلشـب إلى قواطع مربوطة بأسـالك لغرض تعليق أكبر كمية من الطلع الذكري
علـى األسـالك بعـد إحـداث شـق (حـز) مائـل يف سـاق الطلعـة بوسـاطة سـكن لتسـهيل عمليـة
التعليـق ويجفـف الطلـع لفتـرة تتـراوح مـا بـن ( 72 – 48سـاعة) حتـى يكـون جاهـزاً السـتخالص
حبـوب اللقـاح .ثـم توضـع حتـت الطلـع املعلـق صوانـي أو أكيـاس ورقيـة جلمـع حبـوب اللقـاح التـي
قـد تتسـاقط منهـا.
مواصفات غرفة جتفيف األغاريض املذكرة
 السيطرة على درجات احلرارة التي يجب تكون بن ( 32 – 28درجة مئوية). تهويـة الغرفـة بشـكل جيـد لتقليـل الرطوبـة ملنـع تعفن حبوب اللقاح ،ويتـم ذلك بوضع مفرغاتهـواء يف اجلهـة العليـا من الغرفة.
التجفيف بالطريقة التقليدية

التجفيف بالغرفة الحرارية ()Dehydration room

وحدة التجفيف:
 -1تصميـم اجلـدران
مـن مـواد عازلـة للحـرارة
لغـرض احملافظـة علـى درجـة
احلـرارة ،واسـتغالل الطاقـة
الكهربائيـة بشـكل اقتصـادي.
 -2وضع مسخنات كهربائية
ومسيطر درجة احلرارة لضبط
درجة احلرارة داخل الغرفة.
 -3عمـل نظـام تهويـة بحيث
يتـم توزيـع الهـواء علـى جميـع

غرف حرارية محكمة لتجفيف حبوب اللقاح
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بعض أجهزة التجفيف اآللي حلبوب اللقاح

انحاء الغرفة ووضع جهاز حتكم بسرعة الهواء لغرض السيطرة على سرعة الهواء.
 -4تثبيـت جهـاز سـحب الرطوبـة لغـرض ضبـط الرطوبـة إلـى ( )% 32ممـا مينـع حصـول تعفـن
للطلـع الذكري.
 -5يتـم حتميـل الطلـع الذكـري إلـى داخـل الغرفـة بواسـطة عربـات حتتـوي كل عربـة علـى (20
طبـق) يتـم وضـع الطلـع فيهـا.
 -6جميـع أجـزاء عربـة حمـل الطلـع الذكـرى واألطبـاق يتـم صنعهـا مـن احلديـد املقـاوم للصـدأ
(سـتانلس سـتيل) ممـا يجعلهـا سـهلة احلمـل والنقـل.
 -7تتم السيطرة على عمل الغرفة عن طريق أجهزة السيطرة املبرمجة (.)PLC
 -8ميكـن اسـتخدام هـذه الغرفـة يف عمليـة جتفيـف وانضـاج التمـور مـن خالل التحكـم باحلرارة
وسـرعة الهواء.
 -9يتـم جتفيـف الطلـع الذكـري للنخيـل بدرجـة حـرارة ( 32درجـة مئويـة) ورطوبـة ال تزيـد عـن
( )% 35ومبـدة زمنيـة ال تزيـد عـن ( 72سـاعة).
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استخالص حبوب اللقاح ً
آليا:

إن عمليـة التلقيـح امليكانيكـي حتتـاج إلـى اسـتخالص حبـوب اللقاح وخلطها مـع املادة املالئة ويتم
اسـتخالص حبـوب اللقـاح بوسـاطة آلـة خاصـة صممـت لهـذا الغـرض حيـث ثبـت جناحهـا مقارنـة
بطـرق االسـتخالص التقليديـة مـن حيـث الوقـت املسـتغرق الـذي يكـون بالطـرق التقليديـة تسـعة
أضعـاف الوقـت الـالزم لالسـتخالص باسـتعمال امليكنـة ،وإن كميـة حبـوب اللقـاح املسـتخلصة مـن
الطلعـة الواحـدة بوسـاطة مكنـة االسـتخالص هـي ضعف الكمية املسـتخلصة بالطريقـة التقليدية.

تعبئة وخزن وخلط حبوب اللقاح

يعبـأ مسـحوق حبـوب اللقـاح بعبـوات بالسـتيكية سـعة الواحـد منهـا تتـراوح مـا بـن (250 – 100

جـم) ذات سـداد محكـم ،وتوضـع علـى العلبـة معلومـات تفصيليـة عـن نـوع اللقـاح الذكـري (اسـم
الصنـف لـو وجـد) وطريقـة االسـتعمال ونسـبة اخللط مـع املادة املالئة ،وباإلمكان خـزن حبوب اللقاح
بعـد وضعهـا يف العبـوة علـى ( 18درجـة مئويـة) ملـدة عامـن دون أن تفقـد حيويتهـا .وميكن خزنها يف
الثالجـة االعتياديـة ملـدة عـام ووضـع مـادة كلوريـد الكالسـيوم مـع العبـوة للمحافظـة علـى الرطوبـة.
خزن حبوب اللقاح

يتوقـف جنـاح خـزن حبـوب اللقـاح واحملافظـة علـى فعاليتهـا علـى االعـداد اجليـد واملناسـب
لظـروف اخلـزن وكذلـك أن يكـون اخلـزن عنـد درجـة حـرارة ونسـبة رطوبـة مناسـبة ،ألن ارتفـاع
الرطوبـة يف اجلـو احمليـط بحبـوب اللقـاح وكذلـك احملتـوى الرطوبـي العالـي لبـودرة اللقـاح يـؤدي
إلـى تلفهـا وتعفنهـا كمـا أن إطالـة فتـرة التجفيـف تسـبب انخفـاض احليويـة
طرق التجفيف

التجفيـف عـن طريـق الهـواء ( )Air Dryingحيـث تنشـر الشـماريخ الذكريـة علـى الـورق أو تعلـق علـى
أسـالك أو توضـع يف رفـوف خشـبية يف غرفـة عاديـة تكـون درجـة حرارتهـا ( 25درجـة مئويـة) ونسـبة
الرطوبة فيها ( )% 40 – 30وميكن التحكم بالرطوبة واحلرارة عن طريق اسـتخدام املدفئات ومفرغات
الهـواء ،وتبقـى الشـماريخ ملـدة يومـن مـع مراعـاة عدم تعرضها لضوء الشـمس املباشـر .ميكن وضع بودرة
اللقـاح يف أوعيـة مفتوحـة مجفـف ( )Desiccatorsحتتـوي علـى مـادة ( )Silica gelلعـدة سـاعات.

تعبئة وخزن وخلط حبوب اللقاح
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المـــواد الحاملـــة لحبـــوب

اللقـــاح أو المالئـــة

متتـاز املـادة بكونهـا ال تؤثـر علـى
حبـوب اللقـاح أو علـى إنباتهـا يف املياسـم،
وأن تكـون رخيصـة الثمـن ومتوفـرة يف
األسـواق ،وسـهلة االنسـياب (Free
 )Flowingمـن آلـة التعفيـر أو التلقيـح،
وال تتكتـل أو تتجمـع يف أنابيـب امللقحـات
املواد املالئة أو اخلاملة مع حبوب اللقاح
خاصـة يف املناطـق الرطبـة ،ومـن املـواد
التـي اسـتخدمت للخلـط مع حبـوب اللقاح
هـي (دقيـق القمح/نخالـة الدقيـق /بقايـا األزهـار املذكـرة /بـودرة التالك/الكبريـت الزراعـي)

حيوية وخصوبة حبوب اللقاح ()Viability and Fertility of Pollen grains

البـد لنـا أوالً مـن تعريـف حيويـة حبـوب اللقـاح فهـي تعنـي قـدرة حبـة اللقـاح علـى تكويـن أنبـوب
لقـاح وسـط الوسـط الصناعـي ( )Invitroواكتسـاب لـون صبغـه معينـة وميكـن مـن ذلـك معرفـة
النقـص الكمـي للحيويـة بعـد اسـتخالص حبـوب اللقـاح أو خزنهـا لفتـرة معينـة والبـد مـن معرفـة
احلقائـق التاليـة:
 -1أن احليويـة هـي املؤشـر األولـي خلصوبـة الصنـف الذكـري مـن خـالل قـدرة حبـة اللقـاح على
اإلنبـات وحتـدد صالحيتهـا للتلقيح.
 -2أن إنبـات حبـة اللقـاح ال يعنـي أنهـا قـادرة علـى إخصـاب البويضـة فهـي تعتبر نابتـة إذا وصل
األنبـوب اللقاحـي إلـى قطر حبـة اللقاح.
 -3عدم إنبات حبة اللقاح ال يعني أنها غير حيه فقد يكون وسط اإلنبات غير مناسب.
معظـم األشـجار املذكـرة بذريـة األصـل يعتمـد تركيبهـا الوراثـي علـى اآلبـاء ووفـق ذلـك تختلـف
احليويـة واخلصوبـة مـن نخلـة مذكـرة إلـى أخـرى ويختلـف تأثيرهـا علـى نسـبة العقـد وصفـات
الثمـار ،وحيويـة حبـوب اللقـاح تتأثـر مبوعـد ظهـور الطلع حيث أن الطلع املبكر أول املوسـم والطلع
املتأخـر يتميـزان بانخفـاض احليويـة.
 -4التوافق وعدم التوافق اجلنسي ()Male –Female Compatibility and In compatibility
يقصـد بالتوافـق مالئمـة لقـاح صنـف معـن إلخصـاب بويضـات أزهـار أنثويـة لصنـف آخـر وعـدم
التوافـق هـو فشـل صنـف أو ملقـح ذكـري يف تلقيـح وإخصـاب بويضـات صنـف أنثـوي ويعنـي وجـود
مانـع يسـبب توقـف أو بطـيء منـو األنبوبـة اللقاحيـة داخـل القلـم ومنـع وصولها إلـى املبيض إلخصاب
البويضـة وهنـاك عالقـة واضحـة بـن نسـبة العقـد ومصـدر حبـوب اللقـاح ،وحـاالت عـدم التوافق أما
تكـون كلـي أو جزئـي سـواء كان ذاتـي أو خلطـي وهنـاك عـدم التوافق الذاتـي ()Self Incompatibility
يكون بن صنف مذكر وصنف مؤنـث يحمالن نفس االسم وعدم التوافق اخللطي (Incompatibility
 )Crossيكون بن أصناف مذكـــرة وأصنـــاف مؤنثة ال حتمـل نفس االسـم وأفضل املؤشـرات ملعرفة
حالـة التوافــــق هـو نسـبة عقـد الثمـار أو نسـبة الثمـار غير العاقدة (الشـيص).
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فتــرة قابليــة األزهــار المؤنثــة الســتقبال حبــوب اللقــاح (Receptivity of

)Female Flowers

الفتـرة الزمنيـة التـي تكـون فيها مياسـم األزهار األنثوية مسـتعده السـتقبال حبـوب اللقاح وامتام
عمليـة االخصـاب والعقـد وتكـون الثمـار وهـذه الفتـرة تبـدأ مـن انشـقاق الطلـع األنثـوي (Spathe
 )Crackingوطـول هـذه الفتـرة وقصرهـا يعتبـر مـن الصفـات الوراثيـة اخلـاص بالصنـف األنثـوي
والفتـرة الزمنيـة مـن ظهـور الطلـع حتـى انشـقاقه تتـراوح بـن ( 25 – 10يومـاً) وذلك حسـب درجة
احلـرارة السـائدة وموقـع الطلـع وترتيبـه يف رأس النخلـة وطـول هـذه الفتـرة مهـم لتنظيـم عمليـة
التلقيـح خاصـة يف املـزارع كبيـرة العـدد واملتعـددة األصنـاف ،فـإذا كانـت الفتـرة قصيـرة توجـب
إجـراء عمليـة التلقيـح للطلـع املتفتـح أوالً بـأول خـالل فتـرات قصيـرة ،أمـا إذا كانـت فتـرة قابليـة
األزهـار املؤنثـة السـتقبال حبـوب اللقـاح طويلـة ميكـن إجـراء عمليـة التلقيـح علـى فتـرات متباعـدة
نسـبياً حيـث ينشـق أو يتفتـح عـدد كبيـر مـن الطلـع ميكـن تلقيحـه مـرة واحـدة.
إن تأخير التلقيح عن الفترة املناسبة يؤدي إلى خفض نسبة العقد والعالقة عكسيه بن تأخير
التلقيـح وكميـة احملصـول والفتـرة الزمنيـة مـن انشـقاق الطلـع وحتـى آخـر يـوم تكـون فيـه املياسـم
مسـتعده للتلقيح ،وتختلف الفترة التي تكون فيها مياسـم األزهار املؤنثة مسـتعدة السـتقبال حبوب
اللقـاح مـن صنـف أنثـوي إلـى آخـر ،فيمكـن أن متتـد هـذه الفتـرة مـا بـن ( 15 – 1يومـاً) وحسـب
األصنـاف ولكنهـا يف املتوسـط تتـراوح بـن ( 6 – 1أيـام) ملعظـم األصنـاف يجـب أن تلقـح أزهـاره
بعـد انشـقاق الغـالف الزهـري مباشـرة ،أي خـالل يـوم التفتح ،ومما سـبق ،يتضـح أن التلقيح يعتبر
عمليـة زراعيـة مهمـة ،ويتوقـف علـى كفـاءة عمليـة التلقيـح إمتـام حـدوث إخصـاب األزهـار املؤنثـة
وحتويلهـا إلـى ثمـار ،وبالتالـي احلصـول علـى محصـول جيد.

العوامل الجوية وأثرها على كفاءة التلقيح
درجة الحرارة:

لدرجـة احلـرارة عالقـة وثيقـة بنجـاح عمليـة التلقيـح وسـرعة إنبـات حبـة اللقـاح ووصولهـا
إلـى البويضـة وجنـاح عمليـة اإلخصـاب .وتتـراوح درجـة احلـرارة املثلـى إلمتـام عمليـة التلقيـح
واإلخصـاب مـا بـن ( 30 – 25درجـة مئويـة) وتعتبـر درجـة احلـرارة ( 8درجـة مئويـة) هـي الدرجة
الدنيـا حلـدوث عمليـة التلقيـح ،ودرجـة احلـرارة القصـوى هـي ( 40درجـة مئويـة) وخـارج هـذه
احلـدود تفشـل عمليـة التلقيـح.
الرياح:

هبـوب الريـاح اجلافـة يسـبب سـرعة جفـاف املياسـم وفقـدان رطوبتهـا ،وبالتالي قلـة الفترة التي
تكون فيها املياسـم مسـتعدة السـتقبال حبوب اللقاح.
األمطار:

إن سـقوط األمطـار بعـد إجـراء عمليـة التلقيـح مباشـرة يـؤدي إلـى غسـل حبـوب اللقـاح مـن
املياسـم .حيـث وجـد أن رش املـاء بعـد ( 6سـاعات) مـن التلقيـح لـم يؤثـر علـى إنبـات حبـوب اللقاح
ولـم تفشـل عمليـة التلقيـح.
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عملية التكييس:

يتـم إجـراء عمليـة التكييـس للنـورات الزهريـة األنثويـة بعـد تلقيحهـا ملـا لهـا مـن فوائـد عديـدة
منهـا زيـادة نسـبة العقـد ،علمـاً بـأن هـذه العمليـة ال ميكـن إجراؤهـا إال يف حالـة التلقيـح اليـدوي
والتـي يصعـد فيهـا العامـل إلجـراء التلقيـح ،وال تصلـح يف حالـة التلقيـح اآللـي باسـتعمال امللقحات
مـن األرض .إن تكييـس الطلـع املؤنـث بعـد إجـراء عمليـة التلقيـح تعـد مـن العمليـات املهمـة ،حيـث
أثبتت الدراسـات زيادة نسـبة العقد يف الطلعات املكيسـة مقارنة بغير املكيسـة خاصة يف املواسـم
التـي تنخفـض فيهـا درجـات احلـرارة وتسـقط األمطـار وتهـب الريـاح أثنـاء عمليـة التلقيـح ،وميكـن
إزالـة األكيـاس بعـد ( 30 – 20يومـاً) مـن إجـراء العمليـة ،ويف سـلطنة عمـان يقـوم املزارعـن بربط
الطلعـة األنثويـة امللقحـة بعـد تلقيحهـا بخوص من السـعف ملنع سـقوط الشـماريخ املذكـرة (النبات)
ويتـم تكيـس النـورات الزهريـة يف احلـاالت التاليـة:
 -1يف املناطـق التـي تكـون فيهـا العوامـل البيئيـة حـول األزهـار غير مناسـبة مثـل انخفاض درجة
احلـرارة أو تسـاقط االمطـار وعنـد هبـوب رياح جافة وسـاخنة.
 -2تكيـس النـورات التـي تكـون أعلـى منطقـة األزهـار أي التـي تظهـر أول املوسـم وتكـون نسـبة
العقـد فيهـا منخفضـة يف مناطـق اإلصابـة الشـديدة وانتشـار حشـرة احلميـرة ودودة الطلـع.
جدول ( )10أثر فترة التكييس على خصائص ثمار صنفي البرحي واملجدول حتت ظروف اخلرطوم

فترة التكييس
(اليوم)
العقد %
التساقط
املبكر%
وزن احملصول/
بالنخلة /كجم
وزن البذرة جم
وزن الثمرة/جم
حجم الثمرة/جم
طول الثمرة
بالسم
قطر الثمرة/
السم
احلموضة الكلية
املواد الصلبة
الذائبة %

بدون تغطية
برحي مجدول
48.4d 45.7d

 60يوم
 45يوم
 30يوم
 15يوم
برحي مجدول برحي مجدول برحي مجدول برحي مجدول
65.1b 62.7b 71.1a 64.3a 74.2a 67.3a 58.3c 57.7c

22.8a

17.3a

16.9a 22.1a

98.0e

100.0e

19.1c

15.3b 20.0b

14.6d

120.9c 120.1c 129.1b 129.1b 149.0a 145.0a 119.2d 110.2d

24.0c

24.5b 24.1 b

26.7a

25.8a

24.3b

24.3b

24.3b 20.3c

2.4 a

2.2a

2.3a

2.1a

2.4a

2.2a

2.3a

2.2a

0.24a

5.5b

8.2a

5.9a

6.1b

5.8a

5.9c

5. 6b

3.1a

4.1a

2.8b

3.9a

2.8b

3.2b

1.0a

1.0a

1.0a

0.7c

0.7c

25.5a

22.2b

23.3b 22.1b 24.4a

20.7e

23.3c

5.7c

5.3c

6.0b

2.4c

2.7c

2.7b

3.2b

0.7c

0.5c

0.9b

0.8b

1.0a

21.4c

21.4c

23.3b 21.5c

26.1a

2.3a

10.2c

18.1c

15.2b

27.6b 21.9d

28.0a

28.1a

26.4b

27.4b 23.5c 27.8b

*املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**إحصائيات ومتوسط  3سنوات متتالية
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أنواع األكياس

 -1األكيـاس الورقيـة ( :)Paper bagsأكثـر املـواد املسـتخدمة يف عمليـة التكييـس بعـد التلقيـح
وخاصـة أكيـاس الـورق األسـمر أو البنـي ( )Brownويكـون طـول الكيـس بـن ( 90 – 40سـم)
وعرضـه ( 50 – 30سـم) وتثقـب بعـدد مـن الثقـوب ( 50 – 25ثقبـاً) حسـب حجـم الكيـس وقطـر
الثقـب يكـون ( 0.5سـم) والغـرض منهـا التهويـة وخفـض الرطوبـة داخـل الكيـس ،ويقـوم بعـض
املزارعـن يف العـراق واألردن ودولـة اإلمـارات بتكييـس الطلعة امللقحة بأكياس ورقية مثقبة بثقوب
صغيـرة وملـدة أسـبوعن إلـى شـهر لضمـان جنـاح التلقيـح واحلصـول علـى نسـبة عقـد عاليـة.
 -2ورق الكرافـت ( )Kraft paperهـو نـوع مـن الـورق السـميك يسـتخدم يف تغليـف البضائـع
وكلمـة ( )Kraftاملانيـة تعنـي القـوة ويكـون لـون الـورق بنـي ويطلـق عليهـا شـرائح الـورق األسـمر
وتكـون مغطـاة بطبقـة شـمعية.
 -3ورق اجلرائـد (الصحـف) ( )News Paperتسـتخدم الصحـف اليوميـة بعـد أن تعمـل علـى
شـكل أكيـاس.
 -4ليـف النخلـة :يقـوم بعـض املزارعـن يف اململكـة العربيـة السـعودية بلـف الطلعـة امللقحـة
بكاملهـا بليـف النخـل ملـدة ( 30يومـاً) لضمـان جنـاح عمليـة التلقيـح وضمـان نسـبة عقـد عاليـة.
 -5أكيـاس البولـي اثيلـن ( :)Polyethyleneوهـي علـى عـدة أنـواع منهـا الشـفاف بسـمك
30ميكـرون وتعمـل علـى شـكل كـم ( )Sleeveيغلـق مـن أحـد الطرفـن وتدخـل النـورة الزهريـة
داخلـه واألكيـاس بعـد ألـوان منهـا األبيـض والشـفاف واألسـود واألصفـر واألزرق وتثقـب بثقـوب
متعـددة بنسـب ( )% 0.5ألغـراض التهويـة يف املناطـق عاليـة الرطوبـة.
 -6الشـاش أو القمـاش غيـر املنسـوج ( )Non –Woven Fabricأليـاف طويلـة منفصلـة مـن
البالسـتك يتـم تصنيعهـا علـى شـكل شـاش.
 -7املوسلن ( :)Muslinنسيج قطني رقيق أبيض اللون يوفر التهوية يف املناطق الساحلية.
تعود زيادة نسبة العقد نتيجة لعملية التكييس إلى:

 زيـادة درجـة احلـرارة داخـل األكيـاس بــمعدل ( 6 – 3درجـات مئويـة) عن غيرها ،مما يسـاعدعلـى زيـادة معـدل إنبـات حبـوب اللقـاح وحـدوث عمليـة اإلخصـاب .حيـث أن درجـة احلـرارة املثلـى
إلمتام عملية التلقيح واالخصاب بن ( 35 – 25درجة مئوية) وانخفاض احلرارة عن ( )25يؤدي
إلـى انخفـاض معـدل إنبـات حبـوب اللقـاح ويتوقـف اإلنبـات عنـد ( 8درجـات مئويـة) وكذلـك عنـد
ارتفـاع احلـرارة إلـى ( 40درجـة مئويـة).
 تـؤدي عمليـة التكييـس إلـى زيـادة معـدل الرطوبـة النسـبية حـول األزهـار املكيسـة ،ممـا يجعـلمياسـم األزهـار صاحلـة لفتـرة أطـول السـتقبال حبـوب اللقـاح عـن األزهـار املعرضـة للهـواء.
 مينـع التكييـس فقـدان حبـوب اللقـاح يف حالـة هبوب رياح شـديدة أو هطـول األمطار ،وبالتاليجنـاح عمليـة التلقيـح وقـد أوضحـت جتاربنـا يف هـذا املضمـار يف املجمـع الوراثـي يف شـمبات أن
ورق الكرافـت رفـع درجـة احلـرارة داخـل الكيـس مبعـدل ( 2.4درجـة مئويـة) بينمـا أدى التكييـس
بالبولـي اثيلـن الشـفاف إلـى رفـع درجـة احلـرارة مبعـدل ( 2.8درجـة مئويـة).
كمـا أن التكييـس أدى إلـى خفـض نسـبة اإلصابـة بحشـرة احلميـرة إلـى  %5وبفـرق معنـوي عـن
العذوق غير املكيسـة  %16لكون األكياس منعت حركة احلشـرة وقللت عدد يرقات األطوار الضارة.
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مالحظات يجب مراعاتها عند إجراء عملية التلقيح

 -1االهتمـام باختيـار الذكـور املناسـبة لـكل صنـف أنثـوي لتحقيـق أعلـى نسـبة إخصـاب وعقـد
وأفضـل املواصفـات الثمريـة وموعـد النضـج املناسـب.
 -2االهتمـام بتجهيـز اللقـاح بأسـلوب جيـد للمحافظـة علـى حيويـة حبـوب اللقـاح وعـدم إصابـة
اللقـاح بالعفـن أو فقـد حبـوب اللقـاح.
 -3إجراء عملية التلقيح يف املوعد املناسـب ويف فترة صالحية مياسـم األزهار املؤنثة السـتقبال
حبـوب اللقـاح حتـى ميكـن حـدوث اإلخصـاب والعقـد ،وهـذا قـد يسـتدعي صعـود العامـل للنخلـة
الواحدة من ( 3 – 2مرات) يف املوسم ،مع ضرورة أن يقوم عمال مدربون بإجراء عملية التلقيح.
 -4خلفـض تكاليـف عمليـة التلقيـح وجلـذب العمـال علـى القيـام بهـا ،فإنـه ينصـح باسـتعمال
السـاللم لتسـهيل مهمـة العمـال يف الوصـول إلـى النـورات املؤنثـة ،وبالتالـي إجنـاز املهمـة املطلوبـة
بسـرعة وبأقـل قـدر مـن املخاطـر ،خاصـة إذا كان العمـال ال يسـتطيعون صعـود النخلـة بسـهولة.
 -5االهتمام باالجتاه إلى التلقيح اآللي سواء باستعمال اآلالت البسيطة والتي تصلح يف معظم
املزارع وخاصة املزارع القدمية غير منتظمة الزراعة حيث قد يكون من الصعب استعمال اآلالت
امليكانيكيـة ،وكذلـك اسـتعمال مكنـة التلقيـح يف املـزارع التي تسـمح طرائق زراعتها باسـتعمال هذه
اآلالت ،حيـث أن ذلـك يسـاعد علـى إمتـام عمليـة التلقيـح بسـرعة وسـهولة وخفـض تكاليف اإلنتاج
ممـا يزيـد مـن العائد االقتصـادي إلنتاج التمور.
 -6ينصـح بإجـراء عمليـة التكييـس للنـورات بعـد تلقيحهـا ملـا للتكييـس مـن فوائـد عديـدة منهـا
زيـادة نسـبة العقـد ،علمـاً بـأن هـذه العمليـة ال ميكـن إجراؤهـا إال يف حالـة التلقيـح اليـدوي والتـي
يصعد فيها العامل إلجراء التلقيح ،وال تصلح يف حالة استعمال التلقيح اآللي باستعمال امللقحات
من األرض.
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 - 3خف الثمار وكيفية إجراؤه
يعتبـر خـف الثمـار مـن العمليـات الفنيـة واألساسـية التـي جتـري يف النخيـل وذات التأثيـر املباشـر
على إنتاجية النخلة وتوازن حملها وقابليتها اإلنتاجية وتؤدي مباشـرة إلى زيادة يف وزن وحجم الثمار
املتبقيـة وحتسـن صفاتهـا والتبكيـر يف نضجهـا وتوفيـر ظـروف أكثـر مالئمـة للتهويـة املناسـبة للفـروق
خـالل فتـرة ارتفـاع رطوبـة اجلـو وتعمـل علـى تنظيـم احلمـل والتـوازن بـن النمـو اخلضـري والثمـري
وبهـذا تقلـل إلـى حـد مـا مـن حـدوث ظاهـرة املعاومـة التـي تبـدو علـى بعـض األصناف .وهــذه العمليــة
تتــم بعــد مــرور شــهر ونصــف أو شــهرين مــن عمليــة التلقيــح أو يف مرحلـة احلبابــوك (حجـم الثمـرة
مثــل حبــة احلمــص) بعــد العقــد ،ويف بعــض املناطــق يتــم عمليــة اخلـف أثنــاء عمليــة التلقيـح وذلـك
بإزالـة ( 2 – 1سم) مـن قمـة الشـماريخ الزهريـة حسـب الصنـف .وميكن أن يكون مبكراً أثناء عملية
التلقيـح وبذلـك يوفـر الكثيـر مـن اجلهـد والعمالـة أو يجـري بعـد ( 6 – 4أسـابيع) مـن التلقيـح أي أثناء
عمليـة تدليـة العـذوق أو التحديـر (تسـريح النخلـة) وذلـك لضمـان العقـد املناسـب وتفـادي إصابة دودة
الطلـع واحلميـرة أو ميكـن إجراؤهـا يف أوائـل يونيـو وذلـك لتفـادي مشـاكل التسـاقط الطبيعـي.

طرق خف الثمار:

وجـد مـن التجـارب أن خـف الثمـار يزيـد كثيـراً يف حجـم الثمـار وحتسـن جودتهـا والتبكيـر يف
النضـج حيـث لوحـظ أن النخلـة التـي حتمـل عذوقـاً كبيـرة تتأخـر يف النضـج كمـا تكـون العـذوق
عرضـة للكسـر نتيجـة لزيـادة الوزن.
ويفيـد اخلـف يف التجانـس يف حجـم ونضـج الثمـار يف العـذق الواحـد وحتسـن التهويـة داخـل
العـذق ممـا يعمـل علـى تقليـل اإلصابـة باآلفـات احلشـرية واألكاروسـية ويف التغلـب علـى ظاهـرة
تبـادل احلمـل (املعاومـة) حيـث حتمـل األشـجار محصوالً وفيراً يف سـنة ومحصوالً قلي ً
ال يف السـنة
التاليـة أي تنظيـم عمليـة احلمـل وإيجـاد تـوازن بـن النمـو اخلضـري والنمـو الثمـري ،وهنـاك عـدة
طرق خلف الثمار وهي:
أ  -إزالة عدد من الشماريخ الزهرية التي تقع وسط العذق.
ب -تقصير الشماريخ الزهرية.
جـ -استخدام الطريقتن (أ ،ب) معاً.
د  -إزالة بعض العذوق كاملة.
هـ -إزالة ثمرة وترك ثمرة على نفس الشمراخ الزهري إزالة ثمرة وترك ثمرة.
وعمومـاً ننصـح مزارعـي النخيـل بعـدم إجـراء اخلـف اجلائـر للثمار حيث اتضح مـن التجارب أن
اخلف اجلائر للثمار يزيد يف نسـبة الثمار اجلوفاء املنتفخة والتي تصبح غير مرغوبة للمسـتهلك
وتقـل قيمتهـا التسـويقية .وأيضاً فـإن تأثيـر اخلـف يكـون أفضـل كلمـا أجـري اخلـف مبكـراً ويقـل
التأثيـر كلمـا تأخرنـا يف إمتـام عمليـة اخلـف ويالحـظ أن الظـروف اجلويـة السـائدة تؤثـر علـى
طريقـة اخلـف املسـتعملة فـإذا كان املنـاخ يتميـز بارتفـاع درجـة احلرارة وانخفـاض الرطوبة اجلوية
يف أواخـر الصيـف وقـت نضـج الثمـار فإنـه يفضـل عـدم إزالـة شـماريخ مـن وسـط العـذق حتـى ال
يتخلـل الهـواء اجلـاف العـذق ويـؤدي إلـى زيـادة جفـاف الثمـار (ويفاقـم مشـكلة الكرمـوش) ويكتفي
يف هـذه احلالـة بتقصيـر طـول الشـماريخ مـع تقليـل عـدد العـذوق تبعـاً للنسـبة املوصـي بهـا بـن
عـدد السـعف إلـى العـذوق لـكل صنـف ،أمـا يف املناطـق التي يتصـف مناخها بزيادة معـدل الرطوبة
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اجلويـة وقـت نضـج الثمـار فـإن خـف العـذق له أهمية كبيرة حيث يسـاعد على عـدم زيادة الرطوبة
بن الثمار ويحسـن من خصائصها وتقل نسـبة إصابة الثمار نتيجة تراكم الرطوبة اجلوية حولها.
كذلـك أنـه مـن املواضيـع الهامـة والتـي ميكـن أن يتطـرق إليهـا إجـراء التجـارب يف هـذا املجـال هـو
دراسـة التغيـرات الهرمونيـة التـي حتـدث يف الثمـار بدايـة مـن التلقيح واإلخصـاب والعقد ومراحل
منـو الثمـار املختلفـة والتـي قـد تعطـي ضـوءاً يف املسـتقبل إلمكانية تشـجيع عقد ثمـار التمور بدون
احلاجـة إلـى إجـراء التلقيـح إلنتـاج ثمـار خاليـة مـن البـذور ومبواصفـات قياسـية ممتـازة واجلديـر
بالذكـر ،اخلـف باسـتخدام اللقـاح املخفـف حيـث أجريـت بعـض التجـارب علـى اسـتخدام اللقـاح
املخفـف مبـواد مالئـة مختلفـة بغـرض خفـض نسـبة العقـد وتقليـل درجـة اخلـف وذلـك يف شـركة
جانديـل  -داود ( )1998إال أنـه ال ينصـح بهـا حتـى اآلن خوفـاً مـن ضيـاع احملصـول مما سـبق فقد
مت اسـتعراض الطـرق املختلفـة يف خـف ثمـار التمـر ومنهـا يتضح أن صالحيـة إحداها تتوقف على
الصنـف وحجـم العـذوق والظـروف البيئيـة احمليـط ،وعلـى ذلـك ميكـن تلخيـص بعـض االعتبـارات
الهامـة التـي يجـب مراعاتهـا عنـد إجـراء عمليـة خـف الثمـار يف نخيـل التمر.
 يف املناطق التي تتصف بانخفاض نسـبة الرطوبة اجلوية خاصة وقت نضج الثمار مع ارتفاعدرجـات احلـرارة فإنـه يفضـل عنـد إجـراء خـف الثمـار أن يجـري اخلـف بإزالـة بعـض العراجـن
كاملـة مـع مالحظـة النسـبة بـن السـعف إلـى العـذوق وذلـك إذا كان احلمـل علـى األشـجار كبيـراً
أو االكتفـاء بقطـع األجـزاء السـفلية للشـماريخ مـن كل عرجـون دون التعـرض إلـى إزالـة بعـض
الشـماريخ الوسـطية للعرجـون وبذلـك يكـون العرجـون ممتلئـاً وال يتخللـه الهـواء بسـهولة وميكـن
للثمـار االحتفـاظ برطوبتهـا ونضجهـا بصـورة جيـدة.
 يف املناطـق التـي ترتفـع فيهـا الرطوبـة النسـبية يتـم إجـراء اخلـف بإزالـة بعـض الشـماريخمـن وسـط العرجـون ممـا يـؤدي إلـى إنتـاج عراجـن مفككـة تسـهل فيهـا حركـة الهـواء ومنـع تراكـم
الرطوبـة حـول الثمـار.
 للحصـول علـى ثمـار متماثلـة يف احلجـم والنوعيـة يجـب إجـراء اخلـف جلميـع العـذوق علـىمسـتوى واحـد وذلـك بـأن تأخـذ بعـض العـذوق ويتـم عد شـماريخ العذوق للتأكد مـن كمية ما يجب
إزالتـه مـن الشـماريخ الوسـطية وكذلـك عـدد األزهـار املنتظمة واملوجودة على الشـماريخ ملعرفة ما
يجـب قطعـه مـن أطرافهـا ويقـارن ذلـك مبـا مت إجراؤهـا بالفعـل لكـي يتأكـد أن عمليـة اخلـف تتـم
بأسـلوب سليم.
 الشـماريخ اخلارجيـة للعـذوق حتمـل عـادة ثمـاراً كبيـرة يف احلجـم وأفضـل يف املواصفـات عـنتلـك التـي حتملهـا الشـماريخ الداخليـة لذلـك فإنـه ينصـح يف حالـة إزالـة بعـض الشـماريخ أن تتـم
إزالـة الشـماريخ الداخلية.
 كلمـا كان اخلـف مبكـراً كان التأثيـر يف زيـادة حجـم الثمـار وحتسـن خصائصهـا أكثـر تأكيـداًوكان التغلـب علـى ظاهـرة املعاومـة أو تبـادل احلمـل أفضـل.
 إن قلـة ميـاه الـري تتسـبب يف قلـة عـدد الطلـع املتكـون علـى النخلة وبذلك حتـدد قابلية النخلةلإلنتـاج بصـرف النظـر عـن نسـبة السـعف للعـذوق ،حيـث أن النخيـل املعـرض للعطـش طـوال العام
حتمـل عـادة عـدداً أقـل مـن السـعف مقارنـة بالنخيـل الـذي يحصـل علـى احتياجاتـه املائيـة وذلـك
بسـبب مـوت السـعف القـدمي مبكـراً ،لذلـك فإنـه ينصـح بـأن يكـون لـكل نخلـة سـجل يوضـح فيـه
مجمـوع الطلـع النـاجت كل عـام وعـدد العـذوق الباقيـة إذ أن أي انخفـاض يف عـدد الطلـع وعـدد
ً
دليـال علـى تعـرض النخلـة يف املوسـم السـابق لظـروف غيـر مالئمـة مـن حيـث الـري
األوراق يعتبـر
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أو العنايـة الزراعيـة ،أمـا إذا كان عـدد السـعف كبيـراً وأنتجـت النخلـة عـدداً كبيـراً مـن الطلـع فـإن
ذلـك يـدل علـى قـوة النخلـة وميكـن اسـتيفاء عـدد أكبر من العذوق عليها عنـد إجراء عملية اخلف.

بعض الموجهات العملية إلجراء تقنية الخف

 قـص أو تطويـش أطـراف الشـماريخ الزهريـة عنـد التلقيـح :وهـــذه العمليـــة تتـــم بتطويـشأطــراف الشــماريخ الزهريــة ،وتعـنـي تقصـيـر الشــماريخ الزهريــة علــى الســبيطة ،وجتــرى هــذه
الطريقـــة علـــى األصنـــاف التـــي تعطـــي عـــدد مـــن الشـــماريخ الزهريـــة الطويلـــة أثنـــاء إجـــراء
عمليـــة التلقيـــح ،ويتـــم التقصـــير كاآلتي:
 -1قص أطراف الشماريخ الطويلة ( )% 25-15من قمة الســبيطة.
 -2إزالـــة األزهـــار الطرفيـــة الضعيفـــة املوجـــودة علـــى أطـــراف الشـــماريخ ويجـــب أن يكـــون
القـــص واإلزالـــة مـن العـذق بطريقـــة متســـاوية حـــتى ال يحـــدث اختـالف يف أحجـــام الثمـــار
وتبايـــن يف مواعيـــد النضـــج ويتــم بإزالــة مقــدار ( 2-1سم) مــن قمــة الشــماريخ الزهريــة وذلـك
حســب حجــم الشــمراخ وذلــك أثنــاء مرحلــة التلقيـح (عنـد إجـراء عمليــة التلقيـح) وهـذه العمليـة
ال يفضـل إجرائهـا يف املناطـق ذات الريـاح املوسـمية السـاخنة أو البـاردة أثنـاء فـرة اللقـاح وعقـد
الثمــار أي يف بسـاتن محميـة مبصـدات ريـاح ممتـازة.

خف العراجين:

ويتـــم إزالـــة بعـــض العراجـــن بكاملهـــا خاصـــة يف حالـــة حمل النخلة لعـــدد كبـيــر من العذوق
بنـاء علـى األولويـات األتية:
 -1إزالة العراجن التي لم تعقد (املشيصة).
 -2إزالة العراجن الصغيرة احلجم (شطر القمرية).
 -3إزالة العراجن املتأخرة يف األزهار.
 -4إزالة العراجن التي حتمل عقد مشوه.
ومن خال جتاربنا الطويلة على صنف «املشـرق ود لقاي» يف بسـاتن املجمع الوراثي يف شـمبات
(داود وفاطمـة  )2015ميكننـا أن نقـول أنسـب عـدد مـن العـذوق يف صنـف «املشـرق ود لقـاي»
يرتبـط بعمـر النخلـة الناميـة واملسـمدة واملرويـة جيـداً هـي كاآلتـي:
جدول ( )11عدد عذوق الصنف «مشرق ود لقاي» يف أعمار مختلفة

عمر النخلة (السنة)

عدد العذوق املناسب تركها على النخلة

6-3

5-1

10-7

10-6

15-11

15-11
20-16

20–16

أكبر من

25-20

20
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خف الشماريخ الثمرية:

أنواع مختلفة من اخلف

 استئصال بعض الشماريخ بعد العقد :وهـذه العمليـة تتـم باسـتئصال بعـض الشـماريخ وذلـكبعـد عمليـة العقـد وخاصة للنخيـل الـذي لـم يتـم عليه عمليـة خف أثناء عمليـة التلقيـح( ،أي قبل
عملية التنبيت) أيضــاً يحمــل عــدد كبيــر مــن الشــماريخ الزهريـة بصـورة مزدحمـة .وجتـرى هـذه
العمليـة بعـد العقـد بــ ( 8-6أسـابيع) أو عنـد إجـراء عمليـة التدلية أو التحدير كاآلتي:
أ -إزالة جزء من الشماريخ :إمــا مــن وســط العذق ويــزال حــوالي ( )% 25-15مــن الشــماريخ
الوســـطي (قلـــب الســـبيطة) وذلـــك يف املناطـــق ذات الرطوبـــة العاليـــة ملنـــع تراكـــم الرطوبــة أو
األمطــار داخــل العرجــون والعمــل علــى زيــادة التهويــة وبالتــالي تتفـادي اإلصابـــة باألمـــراض
والفطريـــات.
ب -إزالـة أطـراف الشـماريخ أو عـدد مـن الشـماريخ :وتتــم بإزالــة حــوالي ( )% 25-15مـن
قمة الســـبيطة أو ( )% 15عدد الشــماريخ ،وذلــك يف املناطــق ذات الريــاح اجلافــة واحلــرارة
العالية ،وذلـك حتى حتمي الثمـار بعضها البعض مـن احلرارة وحتتفـظ بالرطوبة ومتنعها من
التسـاقط أو التلف السـريع .ويف األصنــاف مثل «ود لقاي» يفضــل إزالــة أطــراف الشــماريخ
الزهريــة حــوالي ( )% 25-15ألن ســبائطها طويلــة .أمــا األصنــاف مثـل «ود خطيب» يفضــل
إزالـــة ( )% 15مـــن عـــدد الشـــماريخ مـــن داخـــل الســـبائط ألن ســـبائطها ممتلئـــة قصـيــرة
وذلـــك لتحســـن التهويـــة .ميكن استخدام الطريقتن معاً.
 إزالة حوالي ( )% 25-15من أطراف الشماريخ. إزالـــة قلـــب الســـبيطة مـــن الداخـــل وميثـــل ( )% 15وذلـــك يف حالــة الشـــماريخ القصـيـرة،وفى هـــذه احلالـــة تصـــل نســـبة اخلـــف بكلتـــا الطريقتـــن ( .)% 30-40ويف جتارب اخلف على
«املشـرق ود لقـاي» حتـت ظـروف اخلرطـوم ونهـر عطبـرة (داود وفاطمـة  )1997نوصـي بخـف
( )% 30-20مـن الشـماريخ الوسـطية للعـذوق.
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جدول ( )12أثر مستويات خف مختلفة على جودة ثمار ومحصول «ود لقاي» باجلريف غرب اخلرطوم

املعاملة

وزن
الثمرة
جرام

وزن لب
الثمرة
جرام

أبعاد الثمرة (سم) املواد احملصول
الصلبة بالكجم/
الطول القطر الذائبة  %النخلة

إزالة  % 25من أطراف
الشماريخ

9.4b

8.2b

3.1c

2.0c

60c

280b

إزالة  % 30 – 20من
الشماريخ الوسطية

10.5a

9.4a

3.6a

2.3a

65a

302a

2

10.5a

9.4a

3.5b

2.2b

63b

262c

إزالة عذوق كاملة

8.1c

8.0c

2.7d

1.6d

60c

225d

الكنترول

7.0 d

5.9d

2.4e

1.3e

57d

املعاملة  + 1املعاملة

299a

**األرقام املتبوعة بأحرف يف نفس العمود غير مختلفة معنوياً طبعاً ملدى دنكن املتضاعف لدى مستوى

0.5

*احصائيات ومتوسط  3سنوات متتالية

وحديثـاً مت أيضـاً دراسـة عمليـات مختلفـة مـن اخلـف حتـت ظـروف اخلرطـوم وذلـك لتحسـن
خصائـص ثمـار «البرحـي» وقـد أدت تقريبـاً لنفـس النتائـج وذلـك نسـبة لتشـابه طـول عـذق «ود
لقـاي» و «البرحـي» كمـا هـو موضـح يف اجلـدول (:)13
جدول ( )13أثر عمليات خف مختلفة على خصائص ثمار «البرحي»

املعاملة

وزن
الثمرة
جرام

 - 1الكنترول

13.8c

وزن لب أبعاد الثمرة (سم) املادة
احملصول
الرطوبة العذق
الثمرة
اجلافة
كجم/
بالكجم
%
جرام الطول القطر
%
النخلة
12.8d

3.35d

2.12d

0.26d

0.36a

15.0a

140a

 - 2تطويش أو تقصير
 3/1طول الشماريخ

16.8b

13.4c

3.98c

2.32c

0.30c

0.30b

14.9a

94a

 - 3ازالة 3/1
الشماريخ من وسط العذق

16.8b

14.1b

4.10b

2.41b

0.33b

0.29b

14.5a

94a

 - 4املعاملتن  3+2معا

18.5a

14.9a

4.41a

2.60a

0.21c.
0.36a
1c

13.3a

81b

**األرقام املتبوعة بأحرف يف نفس العمود غير مختلفة معنوياً طبعاً ملدى دنكن املتضاعف لدى مستوى
*احصائيات ومتوسط  3سنوات متتالية
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التبادليالثمـــار فقـــط وليـــس الشـــماريخ وهـــذا
الثمار إزالـــة
خف يتـــم
 خـف الثمـار املتبـادل :يف هـــذه احلالـــةيحـــدث لبعـــض األصنـــاف اخلاصـــة والـتــي تتمـيــز باحلجـــم الكبـيــر (املجـــهول) ويتـم اإلزالـة
بإحـدى الطـرق اآلتيـة:
 إزالة الثمار القصيرة واملشوهة -إزالة ثمرة وترك ثمرة

بعـض األصناف الـتـي تحتـاج إلى عمليات خف خاصة:

صنف «املشرق ود لقاي» :وهــو مــن األصنــاف ذات الشــماريخ الطويلــة التي يتــم اخلــف فيهــا
بإزالــة الثلـــث الســـفلى مـــن الشـــماريخ للعرجـــون الواحـــد ،أو إزالــة الشـــماريخ الوســطى (قلــب
العرجـــون )،أو الطريقتـــن معـــاً وميكـــن تطبيقـــه علـــى األصنـــاف ذات الشـــماريخ الطويلــة.
«البرحـــيى» :يتــم خف «البرحي» عنــد التلقيــح وذلك بإزالــة ( 2-1ســم) مـن الشـماريخ الزهريـة
أو بعــد العقــد يتـــم بإزالـــة حـــوالي ( )% 25-15مـــن قلـــب الســـبيطة (الشـــماريخ الوســـطى)
وعندهــا يصــل عــدد الشــماريخ علــى العرجــون الواحــد ( 60-50شــمراخ) وعــدد الثمــار يف كل
شـــمراخ يصـــل إلى ( 25-20ثمـــرة).
«املجــــهول» :وهـذا الصنـف بالـذات أجريـت عليـه العديـد مـن جتـارب اخلـف وينصـح بإجـراء
معظـم تقنيـات اخلـف عليـه ألن تسـويقه عـادة مـا يكـون مبواصفـة عـدد الثمـار وليس بالـوزن فقط،
ولتميـزه باحلجـم الكبيـر وألن كبـر حجـم الثمـار علـى الشـماريخ يحـدث تزاحـم ،وبالتالـي تـؤدى إلى
سـهولة اإلصابـة باألمـراض وعمليـات التشـوه وعـدم وجـود جتانـس يف الثمـار .لذلـك ينصـح بخـف
عدد العراجن إلى ( 14-10عرجون) حسـب عمر النخلة مع خــف الشــماريخ مــن قلــب الســبيطة
(الشــماريخ الوســطى) ( 6-4شــماريخ) بحيــث يصــل عــدد الشــماريخ يف العرجــون الواحـد حوالي
( 50-40شـمراخ)؛ أيضاً ميكن خف املجدول بطريقة تبادل خف الثمار وذلــك يـتـرك ثمــره وإزالــة
الثمـــرة إلى تليهـــا بحيـــث يصــل عـــدد الثمـــار يف الشــمراخ إلى ( 15-10ثمــرة) وفى هــذه احلالــة
تصــل عــدد الثمــار يف العرجــون الواحــد ( 400ثمــرة) واحملصـول الكلــي للشـجرة ( 70-50كجـم).
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ما يجب مراعاته عند إجراء عمليات الخف:

 يفضل تأجيل عملية اخلف للشماريخ الزهرية أثناء التلقيح ملا بعد امتام العق. يجــب أال يقطــع قلــب الســبيطة (الشــماريخ الوســطى) أثنــاء عمليــة التلقيــح وقبــل عقد الثمار.بعـــض األصنـــاف تتأثـــر باخلـــف الزائـــد عـــن احلـــد وتـــؤدى إلـى قابليـــة الثمـــار للتقشـــر
(انفصـال القشـرة عـن اللحـم) وحـدوث تشـققات يف الثمـار أو اسـوداد طـرف الثمـار وخاصــة يف
األماكـــن الرطبــة.
 إجراء عملية اخلف مبكراً تسرع من النمو وبالتالي زيادة احلجم. احلــرص علــى أن يتــم اخلــف علــى النخلــة الواحــدة بنفــس األســلوب حتــى يتــم التجانــسواحلصــول علــى حجــم ونوعيــة واحــدة.
 ال يجــب نــزع الشــماريخ اخلارجيــة كاملــة كمــا يحــدث لقلــب الســباطة ألن ذلــك يــؤدى إلىمــوت العراجن وجفافهــا.
 أن النسبة املثالية للخف يجب أال تزيد عن ( )% 40لضمان محصول جيد. عمومــاً يجــب أن يكــون احلــد األدنى للخــف ملعظــم األصنــاف يف حــدود ( 35-20ثمــرة) يفالشــمراخ الواحــد ،وعــدد الشــماريخ ( 50-30شــمراخ) حــتى حتصــل علــى محصـول ويف هــذه
احلالــة يصــل وزن العرجــون (الســبيطة) يف املتوســط مــا بــن ( 25-5كجم) حســب الصنــف.
 عمومــاً فــإن أي طريقــة للخــف ســوف تزيــد مــن احلجــم وحتســن شـكل وقــوام الثمـرة إلىحــد معنــوي لكــن لــن يزيــد اإلنتــاج عــن ( .)105وأن تأخيـر التلقيـح يعتبـر نوعـاً مـن اخلـف ألنـه
يقلـل نسـبة األزهـار القابلـة لألخصـاب وبالتالـي تقليـل احلمـل علـى كل عـذق.
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 - 4عمليه التدلية (تسريح النخلة) أو التقويس ،التحدير:
يقصـد بعمليـة التدليـة أو التحديـر ،سـحب العـذوق مـن بن السـعف وتدليتهـا وتوزيعها على قمة
النخلـة بانتظـام قبـل أن تتصلـب عراجينهـا حتـى ال تنكسـر أثنـاء إجرائهـا وعـادة مـا جتـري هـذه
العمليـة بعـد التلقيـح مبـدة تتـراوح بن ( 6-4أسـابيع) والغرض من إجراء هذه العملية منع تشـابك
شـماريخ العـذق مـع السـعف واخلـوص ممـا يـؤدي إلـى صعوبـة جنـي الثمـار حيـث لو تركـت العذوق
دون تدليـة فإنـه مـع اسـتمرارها يف النمـو وزيـادة وزنهـا واسـتطالة شـماريخها فإنهـا تتشـابك مـع
السـعف واخلـوص ،لذلـك فـإن سـحب العـذوق وتدليتهـا بن السـعف يؤدي إلى تفادي هذه املشـكلة
مـع سـهولة جنـي الثمـار .كذلـك فإنـه مـع منـو الثمـار وزيـادة وزنهـا وخاصـة إذا كان العـذق يحمـل
ثمـاراً كثيـرة فإنـه قـد يـؤدي إلـى كسـر العـذق وذلـك قبـل بلـوغ الثمار مرحلـة النضـج وبالتالي يؤدي
إلـى خسـارة احملصول.
أمـا بإجـراء عمليـة التقويـس أو التدليـة فإنـه يتـم حتميـل العـذق علـى سـعفه وتسـمى بعمليـة
التركيـس أي تكـون السـعفة هـي التـي حتمـل العـذق ويف حالـة أصنـاف النخيـل والتـي تكـون
عراجينهـا قصيـرة «ود خطيـب» فإنـه ميكـن ربـط العـذق أو تركيسـه إلـى إحـدى السـعفات القريبـة
أو وضـع قطعـة مـن اخلشـب بـن سـعفتن وتدليـة العـذق مـن فوقهـا وبالتالـي تكـون قطعة اخلشـب
والسـعفتن همـا احلاملتـان للعـذق وبالتالـي حتافـظ علـى العرجـون مـن االنكسـار ،كمـا أن عمليـة
التدليـة متنـع خـدش الثمـار نتيجـة احتكاكهـا باألشـواك أو اخلـوص نتيجـة اهتزازهـا بفعـل الرياح،
وتتيـح عمليـة التدليـة أيضـاً موازنـة ثقـل العـذوق حـول رأس النخلـة لكـي ال يكـون الثقـل مركـزاً يف
جهـة أكثـر مـن اجلهـات األخـرى ممـا قـد يـؤدي أحياناً إلى ميل قلب النخلـة يف اجتاه الثقل ،كما أن
عمليـة التدليـة تسـاعد علـى تنظيـف العـذق مـن األتربـة والثمـار اجلافـة ،يفضـل أجـراء التدلية يف
األسـبوع السـادس من التلقيح وعند إجراءها يجب احلذر حتى ال تنكسـر العراجن ويفضل البدء
يف إجـراء هـذه العمليـة عندمـا تكـون اسـتطالة العراجـن كافيـة إلجراء بعـض التقويس حتى إذا ما
سـحب العـذق وتقـوس العرجـون تـوزع التقويـس علـى طـول العرجون دون أن ينحصـر الضغط على
قاعدة العرجون فيؤدي إلى كسـره ،علماً بأن تأخير عملية التدلية بعد أن تتم اسـتطالة العرجون
ويصبـح متصلبـاً قـد يـؤدي إلـى كسـره ،وإذا كسـر العرجـون أصبـح العـذق عـدمي الفائـدة ويجـدر
اإلشـارة إلى أن العراجن تنمو بسـرعة بعد التلقيح مباشـرة وخالل فترة النمو واالسـتطالة تكون
العراجـن مطاوعـة وسـهلة التقويـس حتـى األسـبوع اخلامـس أو السـادس يف معظـم األصنـاف.

تدلية أصناف مختلفة وربطها بالسعف
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أنواع تغطية عذوق مختلفة

ويجب أن نذكر أن هناك اختالفاً يف أطوال السبائط (العذوق) حسب األصناف:
 األصنـــاف ذات الســـبائط (العـــذوق) الطويلـــة ويطلـق عليهـا نخلـة طـروح وعـادة طولهـا أكثـرمن ( 150سـم) كما يف أصناف «البرحي» و «دقلة نور» ،و «املشـرق ود لقاي» ويتــم فيهــا شــد كل
ســبيطة بعــد ربــط الشــماريخ ببعــض إلى أقــرب جريـدة ثـم يتـم تدليلهـا وذلـك حرصـاً علـى عـدم
كســر الســبيطة عنـد احلمــل الثقيـل نظراً لطولهـا.
 متوسطة طول الســـبائط ويطلق عليها نخلة وسوط وعادة طولها ما بن ( 150-90سم) كمايف أصناف «اخلصاب» و «اخلالص».
 أمـــا األصنـــاف ذات الســـبائط (العـــذوق) القصـيــرة ويطلـق عليهـا النخلـة احلاضنـة وعـادةطولها أقل من ( 90سم) كما يف أصناف «املشرق ود خطيب» وعادة ما يتم تقويســـها باســـتخدام
الســندات أو الدعامات ذات الشــعبتن وإلـى ترتكــز طرفهــا علــى جــذع النخلـة وتوضـع السـبيطة
يف منتصــف الشــعبتن حرصــاً على عـــدم كســـر الســبيطة (العذق) مــن حملهــا الثقيــل.

فوائد إجرائها

 متنع تشابك السبائط (العذوق) مع كل من اخلوص والسعف (اجلريد). تعطي الفرصة جلني الثمار بسهولة عند عملية حصاد الثمار. عدم تكسر السبائط (العذوق) نتيجة احلمل الثقيل. عدم حدوث تشوهات للثمار نتيجة اخلدش الناجت من احتكاك الثمار بأشواك اجلريد. انتظام توزيع العذوق (السبائط) وحملها مما ال يؤثر على قلب النخلة. تساعد على وصول الضوء إلى الثمار فتحسن من الصفات الثمرية. تعمـل علـى حـدوث التهويـة اجليـدة للثمـار وبالتالـي عـدم حـدوث عفـن نتيجـة اإلصابـةبالفطريـات.
 الوقايـــة مـــن تكســـر محـــور العرجـــون عنـــد هبـــوب الريـــاح أو نتيجـــة لزيـــادة الـــوزن ممـــايـــؤدى إلـى حـــدوث جفـــاف الثمـــار ومـا يعـرف بالكرمـوش.
 احلد من تساقط الثمار بسبب زيادة حركة العـذق بواسـطة السـعف بتـأثير الريـاح الشـديدةفـي حالـة كـون العـذق معلقـاً فـي رأس النخلـة وبـن سـعفها ،وفـي املنـاطق ذات الرطوبـة النسـبية
العاليــة ميكــن اسـتخدام حلقــات حديديــة مســننة توضــع داخــل العــذوق فــي مرحلــة اخلــالل
(البســر) وذلــك لزيــادة حركــة الهـواء بـن الثمـار ،ولوقايتهـا مـن اإلصابة باألمـراض الفطرية·
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 - 5تقانة التكييس أو تغطية السبائط:
يقصـــد بهـــذه العمليـــة تغطيـــة العــذوق احلاملـــة للثمــار بعــد العقــد إلجــراء عمليــة التجفيـف
ولتحميهـا مـن األحـوال اجلويـة غيـر املناسـبة أو اإلصابـة باألمـراض الفطريـة واآلفـات احلشــرية،
وينصـح بإجرائهـا يف األصنـاف اجلافـة والنصـف جافـة خـالل فتـرة اخلـالل ألن قبـل ذلـك يـؤدي
إلـى قابليـة الثمـار باإلصابـة باألمـراض الفطريـة .وينصـح بالتغطيـة لألصنـاف الرطبـة فقـط بعـد
التلقيـح وحتـى العقـد أي حوالـي ( 35-30يومـاً) فقـط.

فوائد إجراء عملية التكييس أو التغطية

-

حفظ الثمار من أضرار األمطار يف املناطق املمطرة.
حتسن نسبة عقد الثمار.
حتمي الثمار من الرياح وخاصة احململة بالرمال.
حتمي الثمار من األمراض الفطرية واآلفات احلشرية.
حتسن الصفات الثمرية وانتظام التلوين.
احلماية من الطيور ولسعة الشمس.
التأخر يف اكتمال النمو بالنسبة لألصناف الرطبة.
حفظ الثمار من أضرار اجلفاف يف املناطق اجلافة
احلماية من الطيور ولسعة الشمس
التبكير يف النضج بالنسبة لألصناف النصف جافة.
تؤدي إلى قلة التساقط يف الثمار.
حتمي الثمار من األمراض الفطرية واآلفات احلشرية
حتسن الصفات الثمرية وانتظام التلوين

كيفية إجرائها:

هناك عدة طرق للتكييس وذلك حسب الغرض.
 إذا كان الغـــرض منهـــا احلمايـــة مـــن األحـــوال اجلويـــة مثـــل الشـــمس املباشـــرة واجلفـافواألمطــار ،فيجــب اســتخدام األوراق ذات طبقــة شــمعية وذات اللــون البــني ويف هــذه احلالــة
توضـع يف بدايـة البسـر وذلك بلـف األغطيـة الورقيـة حـول الشـماريخ وربطهـا مـن أعلـى يف محـور
العرجــون مــع تــرك اجلــزء الســفلى مكشـوف إلمتام عمليــة التلويـن.
 إذا كان الغــرض التبكيــر أو التأخيــر يف النضــج وحتسـن وتكملـة لــون الثمــار أو احلمايــةمــن الطيــور واحلشــرات أو بقصــد زيــادة عمليــة جتفيــف الثمــار علــى النخلة لألصنــاف نصــف
اجلافـــة ،فعنـــد اكتمـــال التلويـــن والنمـــو ميكن التغطية بوضــع أكيــاس مــن الــورق أو القمـاش أو
ً
كامـــال وعنــد ذلــك تكـــون األكيــاس مفتوحـة مـن أعلـى وتغلـق
البالســتيك بحيـــث تغطـــى الثمـــار
مــن أســفل (املجــدول واألصنــاف النصــف جافــة) ويف حالـة األصنـاف الرطبـة مثـل «البرحـي»
ميكن تغطية السبيطة وتــركها مفتوحـــة مـــن أســـفل ويشترط أن يكـــون الكيــس مســامي ويســمح
بالتهويـة.
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 عــدم التبكيــر باألغطيــة حــتى ال تؤثــر علــى عمليــة منــو وتلويــن الثمــار وبالتــالي تـؤدي إلىتشــقق الثمـار
 يفضـل اسـتخدام األلـوان الفاحتـة يف التكييـس مثـل اللـون األبيـض حـتى يقلـل مـن اإلصابـةبلفحـة الشـمس خاصـة يف املناطـق اجلافـة.
 يف بعــض املناطــق ذات الرطوبــة العاليــة ال يفضــل اســتخدام أكيـاس بالســتيكية حـتــى التـــؤدي إلـى زيـــادة احلـــرارة علـــى الثمـــار إلـى لفحـة الشـمس وإصابتهـــا بالفطريـــات.
 أن تكـــون نوعيـــة األكيـــاس تســـمح بالتهويـــة ممـــا يقلــل مــن حــدوث أضــرار وتشــوه للثمــارنتيجـــة األعفـــان الناجتــة مــن زيــادة الرطوبة
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الفصل الخامس

عمليات
الخدمة األرضية
عدسة :عبد املهيمن سيد

الفصل الخامس :عمليات الخدمة األرضية
 - 1اإلكثار وتقاناته المختلفة

أ -اإلكثار بالنوى (الجنسي):

يتـم ذلـك بزراعـة البـذرة (النـواة) املأخـوذة مـن الثمـار ،ويتـم زراعتهـا حتـت سـطح التربـة بحـوالي
( 3-2.5ســم) مــع توفــر درجــة احلــرارة العاليــة ،وأن تكــون التربــة جيــدة التهويــة لزيـادة نســبة
اإلنبات يف ســطور تبعــد عــن بعضهــا ( 20ســم) .ويلجــأ كثــير مــن املزارعــن إلى هــذه الطريقــة
لســهولة الزراعــة وقــوة اإلنبــات ،لكــن زراعــة البــذرة تعتبــر طريقــة خاطئـة عنــد اسـتخدامها يف
اإلكثــار ألنــه ســينتج عنهــا مشــاكل كثــيرة وال ينصح بها إال ملربي النخيل.
وهنـاك العديـد مـن الدراسـات أجريـت علـى التكاثـر بالنـوى يف تسـعينيات القـرن املاضـي ولعدم
توفـر الفسـائل النسـيجية يف ذلـك احلـن وجديـة برنامـج بحـوث وتطويـر النخيـل يف التوسـع يف
زراعة غابات من النخيل اضطررنا للجوء للتكاثر بالنوى يف وديان شـمال كردفان ودارفور وشـرق
السـودان وانتخـاب أصنـاف جديـدة حتـت ظـروف كل منطقـة علـى حـدة وذلـك بعـد (15-10سـنة)
مـن الزراعـة وذلـك إسـهاماً يف أيجـاد أصنـاف جديـدة بغـرض إثـراء الــ ( )Germplasmوبهـدف
احلـد مـن ويـالت املجاعـات وسـد الفجـوات الغذائيـة التـي حتـدث مـن حـن آلخـر يف هـذه املناطق
ولذلـك مت أسـتقدم ثالثـة طـن مـن النـوى العراقـي مـن األصنـاف (أسـطي عمـران واخلسـتاوي
والبرحـي) وذلـك حتـت إشـراف بروفسـير أحمـد علـي قنيـف الوزيـر االحتـادي للزراعـة يف ذلـك
الزمـان ومت اسـتنباط تقانـة لتمييـز األفحـل عـن اإلنـاث يف مراحـل مبكـرة مـن إنبـات البـذرة ثـم
تربيـة الفسـيلة ملـدة عـام قبـل زراعتهـا يف املناطـق املختـارة واحملـددة لهـا مـع مسـتوى املـاء األرضي
بعـد موسـم اخلريـف مباشـرة وقـد مت تدريـب الكثيـر مـن مواطنـي تلـك املناطـق املسـتهدفة علـى
كيفيـة الزراعـة واالعتنـاء بالفسـائل البذريـة.
حقيقـة بـدأ االهتمـام بدراسـة الفروقـات املورفولوجيـة بـن نـوى التمـر (قبـل اسـتقدام النوى من
العـراق) بدراسـة الطـرق املختلفـة إلنبـات بـذور أهـم األصنـاف السـودانية التجاريـة والفروقـات
املورفولوجيـة بينهـا وقـد انتخـب لذلـك (200بذرة) من (مشـرق ود لقاي ،مشـرق ود خطيب ،مدينة
والبـركاوي والقنديلـة) مـن املجمـع الوراثـي مبحطة بحوث شـمبات وذلـك من ثالث نخالت متماثلة
حجمـاً وعمـراً واجلديـر بالذكـر أن كل أصنـاف اإلنـاث يف التجربـة تلقـح بنفس الفحـل ويتم تغطية
العـذوق حتـى عقـد الثمـار وذلـك منعـا ألي اختالف ميتازيني .سـنحاول بإيجـاز تلخيص نتائج هذه
التجربـة الطويلـة والتـي اسـتغرقت سـنوات طويلـة ومازالـت حتـت التقييـم ولها أكثر مـن (15عاماً)
وهـي أكثـر مـن مائتـن مـن اإلنـاث املثمـرة يف املجمـع الوراثـي ألبحاث الفاكهة بشـمبات.
بنـا ًء علـى التصنيـف املورفولوجـي لنـوى كل صنـف تالحـظ اختالفـات مورفولوجيـة واضحـة بن
نـوي األصنـاف حتـت الدراسـة وخاصـة يف أحجـام وأوزان وموقـع فتحـة النقيـر وطـول األخـدود
أو احلـز البطنـي وعمقـه كمـا موضـح يف جـدول ( )12مت تقسـيم النـوى ملجموعتـن ( )Aو (،)B
املجموعـة ( )Bمتيـزت يف كل األصنـاف بوجـود حـز رأسـي ظهـري ضحـل (ميتـد مـن رأس البـذرة
وحتـى نقطـة قريبـة لفتحـة النقيـر) كمـا يف الشـكل ( )2والصـورة ( )3وأيضاً متيـزت بوجود أخدود
بطنـي عريـض وضحـل (ماعـدا الصنـف «املشـرق ود لقـاي» حيـث متيز األخـدود البطني يف كل من
املجموعتـن ( )Aو ( )Bبأنـه ضيـق جـداً أو ميكـن أن يكـون حـزاً بطنيـاً فقـط غيـر أنه يف املجموعة
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( )Aيكـون مغلقـاً يف منتصفـه بتغـول الشـق األميـن  -أميـن النهايـة القاعديـة ()Proximal end
للبـذرة عنـد وضـع البـذرة علـى جانبهـا البطنـي األعلـى علـى الشـق األيسـر ممـا يجعـل االخـدود أو
احلـز منخفـض أو مسـطحاً ،وذلـك عكـس املجموعـة ( )Bوالتـي يكـون األخـدود فيـه مغلقـاً بتغـول
الشـق األيسـر علـى الشـق األميـن .كمـا يف الصـور (3و )5كمـا متيـزت املجموعـة ( )Bأيضـاً بصغـر
حجـم وخفـة وزن البـذرة وذلـك مقارنـة ب املجموعـة ( )Aوالتـي متيـزت بنهايـات شـبه حـادة أو
دائريـة نسـبياً.
أيضـاً وجـدت اختالفـات واضحـة يف موقـع فتحـة النقيـر عرضيـاً ( )at p=0.001حيـث لوحظـت
أنهـا يف املجموعـة ( )Bوخاصـة يف «املشـرق ود لقـاي» تكـون شـماالً أكثـر مـن املجموعـة ( )Aوالتـي
تكـون ميينـا أكثـر .يف املجموعـة ( )Bاحلـز الرأسـي الظهـري يكـون واضحـاً وخاصـة يف الصنـف
«القنديلـة» و «البـركاوي» كمـا يف الصـورة ( )2والصـورة ( )4أيضـاً املجموعـة ( )Bيف الصنـف
«البـركاوي» و «القنديلـة» متيـزت بـأن املسـافة بـن النهايـة القاعديـة ( )aوفتحـة النقيـر أطـول مـن
املسـافة بـن النهايـة احلـرة ( )bوفتحـة النقيـر كمـا يف الصور ( )5-2وكمـا موضح يف اجلدول (:)14
اجلدول ( )14الفروقات املورفولوجية بن نوى أصناف الدراسة يف املجموعتن ( )Aو ()B

معدل املسافة
بن (فتحة النقير
طول البذرة بالسم وزن البذرة باجلم
املجموعة
والنهاية القاعدية /
***
***
فتحة النقير والنهاية
احلرة) *** a/b

أكبر قطر للبذرة أصغر قطر للبذرة
بالسم ***
بالسم ***

الصنف

B
a/b

A
a/b

B

A

B

A

B

A

B

A

البركاوي

0.76

1.42

2.29

2.67

0.71

0.89

0.66

0.70

0.50

0.58

القنديلة

0.94

1.23

1.96

2.17

0.86

0.97

0.81

0.86

0.60

0.65

املشرق
ودخطيب

0.90

0.96

1.78

2.09

0.80

1.04

0.84

0.87

0.72

0.75

املشرق
ود لقاي

0.94

1.03

1.90

1.95

0.87

0.96

0.89

0.93

0.76

0.79

املدينة

0.93

0.99

2.01

2.11

0.86

0.94

0.84

0.90

0.76

0.80

املتوسط

0.894

1.126

1.988

2.198

0.820

0.960

0.808

0.852

0.668

0.714

*** ( )Significant at p=0.001املتوسـطات املبينـة يف العمـود املعـن واملتبوعـة بنفـس احلـرف تشـير إلـى عـدم اختـالف
معنـوي مبسـتوى  0.5وطبقـاً ملـدى دنكـن املتضاعـف.
*احصائيات ومتوسط  6سنوات متتالية
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وأثنـاء أجـراء هـذه التجـارب أيضـاً تالحـظ أثنـاء األبوكـول ميـن أو يسـار اجلـزء القاعـدي للبـذرة
( )Proximal endبنسـبة تقـارب ( )1:1أي أنهـا قـد تكـون صفـة مرتبطـة باجلنـس وأجرينا عليه املزيد
مـن الدراسـات ووجدنـا اختالفـات مورفولوجيـة واضحـة بـن البـادرات الناميـة ( )at p=0.001بعـد
( 60يومـاً) يف كال املجموعتـن ( )Aو ( )Bحيـث وجـد أن كل األصنـاف يف املجموعـة ( )Aمتيـزت
بـأن اجلذيـر ( ) hypoctileوالريشـة ( )Coleopetileأطـول مـن املجموعـة ( )Bوأيضـاً حجـم األوراق
واجلـذور أكبـر وأطـول يف املجموعـة ( )Aمـن املجموعـة ( )Bكمـا يف الصور ( )10،11،10باإلضافة إلى
أن أوراق املجموعـة ( )Aتتميـز بأنهـا ذات نصـل أصلـب ( )Stoutوأخشـن ( )Toughوأغمـق لونـاً وقمـة
شـوكية قائمـة أقـوى مقارنـة بـأوراق املجموعـة ( )Bوالتي تتميز بأنها أكثـر تهدالً ورقة (apices Long
 )tiny and slightly curved spinalونعومـة ( )smoothوافتـح لونـا .كمـا موضـح يف اجلـدول (:)13
يف املجموعـة  Aيظهـر األبوكـول أو بـادئ اجلـذر ( )Apocol or Radicleعموديـاً مـن فتحـة النقيـر يف
مدة ( 12-10يوماً) ثم ينثني مين النهاية القاعدية للبذرة بينما يف املجموعة  Bيظهر يف مدة (14-10
يومـاً) يظهـر األبوكـول عموديـاً مـن فتحـة النقيـر ثـم ينثنـي أو ينحنـي شـماالً (أي شـمال النهايـة القاعدية
للبـذرة الــ ( .)Proximal endكمـا يف الصـورة ( )9،8،7،6باإلضافـة إلـى أن أوراق املجموعـة ( )Aتتميـز
بأنهـا ذات نصـل أصلـب ( )Stoutوأخشـن ( ) Toughوأغمـق لونـاً وقمـة شـوكية قائمـة (Spinal apices
 )Erectأقـوى مقارنـة بـأوراق املجموعـة ( )Bوالتـي تتميـز بأنهـا أكثـر تهـدالً ورقـة (apices Long tiny
 )and slightly curved spinalونعومـة ( )smoothوأفتـح لونـا .كمـا موضـح يف اجلـدول (:)15
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0.065

±

6.175

0.092

0.099

±
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5.651

±

±

17.400 24.581 3.265

±

0.139

0.041

±

0.006
7.723

0.002

5.101

0.010

18.314 34.900 4.060

0.009

±

0.003

4.887

±

±

19.882 23.237 3.292

±

0.028

0.030

0.106
0.047

±

3.672

±

±

±

19.852 37.249 2.611

±

7.083

0.013

±

5.803

0.041

±

±
0.046

±

0.091

0.102

20.729 35.730 3.902
0.044

±

4.863 10.290 11.601 0.875
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B

A

B

2

2

2

2

2

A

1

1

1

3

3-4

3

2

1-2

0-1

1-2

2

3- 2

0-1

1

2

B

A

B

*احصائيات ومتوسط  6سنوات متتالية

*** ( ) Significant at p=0.001املتوسطات املبينة يف العمود املعن واملتبوعة بنفس احلرف تشير إلى عدم اختالف معنوي مبستوى  0.5وطبقاً ملدى دنكن املتضاعف.

املشرق
ودلقاي

املدينة

املشرق ود
خطيب

القنديلة

البركاوي

الصنف

1.050 19.123 25.743

A

B

A

B

A

B

طول الورقة األولي عرض الورقة األولي طول الغمد الورقي
املجموعة
 ± S.Eسم ***
 ± S.Eسم ***
 ± S.Eسم ***

طول اجلذير
 ± S.Eسم ***

طول اجلذر الرئيسي عدد األوراق عدد اجلذور
 ± S.Eسم ***
الليفية ***
***

اجلدول ( )15الفروقات املورفولوجية بن بادرات عمرها ( 60يوماً) ألصناف الدراسة يف املجموعتن

 BوA
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الصورة توضح طريقة زراعة النوى واإلنبات ثم االختالفات بن طريقتي منو األبوكول والسعف واجلذور

عنـد مقارنـة نتائـج هـذه الدراسـة بتجربـة األهالـي بزراعة البذور وتغطيتهـا بجوال خيش لتمييز
الفحـول عـن اإلنـاث يف مراحـل أنبـات مبكرة وجـدت نتائج جدول ()14
اجلدول ( )16النسبة املئوية إلنبات بذور األصناف املختلفة واجتاه منو أبوكولها وطول الورقة األولي

األصناف %اإلنبات

أجتاه أثناء األبوكول وعدد البذور التي اخترقت اجلوال *** طول الورقة األولي

 ± S.Eسم ***

اليمن

 %الختراق
اجلوال*

اليسار

%لألثناء
حتت اجلوال

اليمن

اليسار

البركاوي

100

51

100

49

97

20.132 ±
00.4

12.123 ±
0. 37

القنديلة

100

53

100

47

98

19.154 ±
0.07

12.125 ±
0.05

املدينة

97

47

100

48

98

22.245 ±
0.05

15.739 ±
0.12

املشرق
ودخطيب

99

50

100

49

100

21.234 ±
0.01

15.561 ±
0.00

املشرق
ود لقاي

100

49

100

51

97

28.340 ±
0.12

19.146 ±
0.03

املتوسط

99.2

50

100

48.8

98

22.239

14.388

*** § Significant at p=0.001املتوسـطات املبينة يف العمود املعن واملتبوعة بنفس احلرف تشـير إلى عدم اختالف معنوي
مبسـتوى  0.5وطبقاً ملدى دنكن املتضاعف* .احصائيات ومتوسـط  6سـنوات متتالية اجلوال* جوال خيش Jute sack
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كمـا مت دراسـة ومقارنـة مسـتويات حمـض اجلبرليـك املسـتخلص مـن بـادرات مـن كل مـن
املجموعتـن ( )Aو()Bا( )Length in mm± SDوجـدت النتائـج املوضحـة يف اجلـدول ()15
وتتلخـص يف اختـالف مسـتوي نشـاط حامـض اجلبرليـك ( )GAاملسـتخلص مـن بـادرات
املجموعـة ( )Aو ( )Bحيـث وجـد أن مسـتوى نشـاط حامـض اجلبرليـك ( )GAمختلـف معنويـاً
يف املجموعتـن ( )at p=0.001حيـث أنـه يف املجموعـة ( )Bيعـادل أكثـر مـن ضعفـي مسـتوى
نشـاطه يف املجموعـة ( )Aوذلـك لثالثـة أصنـاف حتـت التجربـة .وذلك مبقايسـته مع املسـتخلص
مـن حامـض اجلبرليـك ( )GAمـن نبـات اخلـص ( )Lactuca sativaكنبـات مقارنـة كمـا موضـح
يف اجلـدول (:)17
اجلدول ( )17مقارنة بن مستوى حامض اجلبريلك املستخلص من بادرات من كل من املجموعتن
()Length in mm± SD

 AوB

األصناف

املجموعة *** B

املجموعة ***A

البركاوي

± 0.20

15.52

± 0.19

6.30

املشرق ودخطيب

± 0.24

10.68

± 0.34

4.79

املشرق ود لقاي

± 0.27

8.99

± 0.15

3.64

*مستوي اجلبريلك املستخلص من  10بادرات قيست بعد  3أيام منو مقارنة بــ
*** )Lactura sativa var Grand rapid Significant at p( 0.001

املتوسـطات املبينـة يف العمـود املعـن واملتبوعـة بنفـس احلـرف تشـير إلـى عـدم اختـالف معنـوي مبسـتوى  0.5وطبقـاً ملـدى
دنكـن املتضاعـف.
*احصائيات ومتوسط  6سنوات متتالية

وعنـد دراسـة الطـرز الكروموسـومية لـكال املجموعتـن وضحـت فروقـات معنويـة بـن الطـرز
الكروموسـومية لـكال املجموعتـن ( )at p=0.001حيـث متثلـت اختالفـات الكروموسـومات
يف عددهـا وطريقـة اصطفافهـا عنـد الطـور االسـتوائي ( )Metaphaseمـن االنقسـام الفتيلـي
( )Mitotic divisionحيـث كان عددهـا يف املجموعـة Bا( N2 =32أو  )2N = 36مـع وجـود صفـن
مـن الكروموسـومات عنـد الطـور االسـتوائي حيـث وجـد أن أحـد الصفـن يحـوي القليـل جـداً مـن
الكروموسـومات.
أمـا يف املجموعـة ( )Aفـكان عـدد الكروموسـومات ( )2N = 32فقـط وتنتظـم يف صـف واحـد
فقـط خـالل الطـور االسـتوائي .وفيمـا يختـص باالختالفـات يف أطـوار النمـو فقـد ظهـر اختـالف
واضـح يف حجـم وشـكل أحـد أطـوار منـو قمـة السـاق (( )Coleoptileالرويشـة أ والورقـة األولـى)
يف نفـس العمـر بـن املجموعتـن ( )Aو(.)B
االستنتاج من هذه الدراسة
 - 1أثنـاء االبوكـول إلـى ميـن قاعـدة البـذرة أو إلـى يسـارها يـورث بنسـبة ( )1:1وهـذا يعنـي أن
الصفـة محكومـة وراثيـاً ومرتبطـة باجلنـس.
 - 2البـادرات التـي يتجـه ابوكولهـا نحـو ميـن النهايـة القاعدية للبذر تختلف عـن تلك التي يتجه
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ابوكولهـا نحـو اليسـار ،حيـث تكـون أقـوى وأمـنت وأثقـل وذات معـدل منـو أعلـى ومقاومـة أكثـر مـن
تلك التي يتجه ابوكولها نحو اليسـار .وقد أدى هذا االسـتنتاج بأن البادرات ذات االبوكول املنثني
نحـو اليمـن هـي فحـول واألخـرى ذات االبوكـول املنثنـي نحو اليسـار هي إناث.
 - 3مقارنـة هـذه التقنيـة بتجربـة األهالـي بزراعـة البذور وتغطيتها بجـوال خيش لتمييز الفحول
عـن اإلنـاث يف مراحـل أنبـات مبكرة ومطابقتها تؤكد صحة اسـتنتاجنا.
 - 4بنـا ًء علـى هـذه التقنيـة عزلـت وزرعـت بادرات إناث الصنف «املشـرق ود خطيب» على هيئة
خـط داخلـي (مصـد) بطـول حقـل املجمـع الوراثـي ألشـجار الفاكهـة مبحطـة بحـوث شـمبات واآلن
لهـا أكثـر من (15عامـاً) مثمرة.
فوائد ومميزات هذه التقنية:

 - 1هـذه التقنيـة اقتصاديـة وغيـر مكلفـة وتسـاهم يف إنتـاج أعداد من الفسـائل متكن من مقابلة
التوسـع وزراعـة وتوطـن األصنـاف املالئمـة يف واليـات النخيـل املقتـرح التوسـع فيهـا (حوالـي مائة
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مليـون فـدان) وعلـى أن يتـم انتخـاب ( )Selectionالحقـاً ألصنـاف مبواصفـات قياسـية (أنـاث
وأفحـل) حتـت ظـروف البيئـات املختلفـة بعـد اإلثمـار.
 - 2سـهولة إجـراء هـذه التقنيـة والتمييـز بـن اإلنـاث واألفحـل خاصـة يف مرحلـة البـادرات وقـد
مت تدريـب التقنيـن والفالحيـن عليهـا بسـهولة يف عـدد مـن واليـات السـودان.
 - 3عمليـة متييـز الفحـول عـن اإلنـاث يف مراحـل مبكـرة أثنـاء تكثيـر نخيـل التمـر بوسـاطة
البـذور ،يوفـر علـى مربـي النخيـل الوقـت واجلهـد واملـال ويسـاهم يف تعـدد السـالالت والتـي قـد
تكـون أصنـاف واعـدة.
 - 4متكـن املربيـن ومحسـني أصنـاف التمـور مـن إنتـاج فحـول معروفـة األم وتسـاعد يف حـل
مشـكلة التوافـق وعـدم التوافـق يف التلقيـح.

ب  -اإلكثار التقليدي بالفسائل:

قبـل التقـدم يف إكثـار الفسـائل نسـيجياً كانـت الفسـائل هـي الطريقـة الوحيـدة إلكثـار النخيـل
خضريـاً وحقيقـة متكـن الباحثـن مبركـز بحـوث البسـاتن بهيئـة البحـوث الزراعيـة بتطويـر عـدة
تقانـات اقتصاديـة يف هـذا الصـدد وعمومـاً تنتـج الفسـائل مـن املرسـتيمات املوجـودة يف إبـط
األوراق القريبة من سـطح التربة وهي بذلك تكون جزء من األم ( )True to typeوجميع أصناف
النخيل تنتج فسـائل يف السـنوات األولى من عمر النخلة .تعرف املنطقة التي تربط بن الفسـائل
الصغيـرة وبـن قواعـد النخيـل (مبنطقـة الفطامـة وعـن طريقها متـد النخلة فسـائلها بالغذاء حتى
تنمـو جذورهـا وميكنهـا االعتمـاد علـى نفسـها عنـد الفصـل ،وعنـد هذه املنطقـة دون غيرها يجرى
فصـل الفسـائل مـن أمهاتهـا ويجـب احملافظـة عليهـا مـن التلـوث بقـدر اإلمـكان).
كيفية الحصول على فسائل جيدة:

من املرغوب احلصول على فسائل متجانسة وجيدة وميكن حتقيق هذا الهدف باآلتي:
 - 1تربيـة عـدد محـدود مـن الفسـائل حـول األم ( 6 - 5فسـائل) موزعـة بانتظـام حـول جـذوع
النخلة.
 - 2العنايـة بخدمـة وتربيـة الفسـائل يف قواعـد أمهاتهـا واحملافظـة علـى سـعفها إلـى حـن وقـت
فصلهـا من حـول األم.
 - 3يقتصـر التقليـم خـالل مرحلـة تربيـة الفسـائل علـى إزالـة األوراق الصفـراء واجلافـة مـن
الفسـائل املختـارة.
 - 4ميكـن تشـجيع النخلـة علـى إنتـاج فسـائل مـن قاعدتهـا بتكـومي التربـة حـول اجلـذع وحتـى
ارتفـاع نصـف املتـر علـى أن تكـون تريانـة دائماً لتشـجيع منو املرسـتيمات اإلبطيـة وتكوين اجلذور.
صفات الفسائل الجيدة:

 أن تكون خالية من األمراض واآلفات. عمرها ال يقل عن  5-3سنوات بجانب األم. وزنها ال يقل عن  15كيلو جرام وبقطر ال يقل عن 20سم. أن يكون لها مجموع جذري جيد وقوى لزيادة فرص جناحها.105

فصـل الفسائـل

يختلـف موعـد فصـل فسـائل االصنـاف املختلفـة يف السـودان كمـا أوضـح (داود وفاطمة )2005
مـن خـالل دراسـتهما لسـلوك فسـائل «املشـرق ود لقـاي» و «املشـرق ود خطيـب» حتـت ظـروف
اخلرطـوم والدامـر بنهـر النيـل ملـدة سـت سـنوات كمـا موضـح يف اجلدول ( )16حيـث يعتمد الوقت
املناسـب للفصـل علـى محصلـة عـدة أشـياء أهمهـا التركيبـة الوراثيـة للصنـف ولذلـك فأهميـة
معرفـة السـلوك الوراثـي لألصنـاف املختلفـة وطبيعـة منـو كل علـى حـدة وفـق املعطيـات املناخيـة
املختلفـة مهمـة جـداً.
وقـد أوضحـت نتائـج هـذه التجربـة والتـي كـررت لسـت أعـوام متتاليـة اختـالف اسـتجابة
الصنفـن مـن حيـث النسـبة العامـة لنجـاح الفسـائل خـالل األشـهر املختلفـة كمـا يتضـح مـن
جـدول ( )16أن نسـبة جنـاح الفسـائل يف السـنة األولـى للصنـف «ود خطيـب» بـن (% 50
  )% 91وللعـام الثانـي بـن ( )% 80 - % 34وانحصـرت نسـبة جنـاح فسـائل «ود لقـاي»للعـام األول بـن ( )% 85 - % 37وللعـام الثانـي بـن ( .)% 81 - % 31وميكـن مالحظـة أن
أعلـى نسـبه لـود خطيـب كانـت يف السـنة األولـى ( )% 91يف يونيـو ( )% 90يف مـارس أمـا
يف السـنة الثانيـة أيضـاً يف يونيـو ( )% 80ويف مـارس ( )% 79وأقـل نسـبة جنـاح للفسـائل
كانت يف ديسـمبر وبلغت يف السـنة األولى ( )% 50ويف السـنة الثانية (. )% 34أما بالنسـبة
لودلقـاي فقـد كانـت أعلـى نسـبة لنجـاح فقـط يف شـهر ديسـمبر عكـس «ود خطيـب» متامـاً
وأحـرزت يف السـنة األولـى  % 85ويف الثانيـة  % 81بينمـا كانـت أقـل نسـبة للنجـاح يف يونيـو
ومـارس حيـث أحـرزت يف العـام األول ( )% 40يف كل مـن يونيـو ومـارس يف السـنة األولـى
وأيضـاً يف نفـس الشـهرين يف السـنة الثانيـة حيـث أحـرزت ( . )% 34وأيضـاً أوضحـت نتائـج
الدراسـة أن أطـول األوراق اجلديـدة طـوالً لـود خطيـب كانـت يف فسـائل يونيـو ومـارس حيـث
أحـرزت (150سـم) أمـا أقـل األوراق طـوالً كانـت يف فسـائل ديسـمبر حيـث كانـت (64سـم).
أمـا بالنسـبة لـود لقـاي فقـط كانـت أطـول األوراق اجلديـدة طـوالً يف فسـائل ديسـمبر وأقلهـا
يف فسـائل ابريـل ومـارس .أمـا بالنسـبة لعـدد األوراق اجلديـدة فقـد كانت أكثـر األوراق عددا
لـألوراق كانـت يف شـهر ديسـمبر وأقلهـا عـدداً يف مـارس وأبريـل.
عـدد اجلـذور واملـادة اجلافـة للجـذور :كمـا أوضحـت الدراسـة أيضـاً أن أكثـر الفسـائل أعـداد
للجـذور كانـت يف فسـائل ود خطيـب يف شـهر يونيـو ومـارس حيـث أحـرزت ( 49.4جـذراً) حيـث
كانت النسـبة اجلافه للجذور ( )% 4وأقل اجلذور عدداً لفسـائل ديسـمبر ( )20.9واملادة اجلافة
هـي ( .)% 15أمـا املـادة اجلافـة كانـت ( )% 21أمـا اجلـذور األكثـر عـدداً يف فسـائل ديسـمبر
( )58.8واملـادة اجلافـة (.)% 47.4
وهكذا فإننا نالحظ أن كل الصفات املدروسـة للصنفن مختلفة معنوياً ومنسـقه هندسـياً متاماً
عكـس بعضهـا البعـض ممـا يسـتوجب أهميـة التعمـق يف دراسـة صفـات األصنـاف املختلفـة وحتـى
ميكننـا مـن حتديـد املوعـد األمثـل لفصـل كل صنـف كمـا نوصـي بفصـل الزراعـة فسـائل الصنـف
«ود خطيب» يف شـهري يونيو ومارس ويتوقف يف ديسـمبر .وبفصل وزراعة فسـائل «ود لقاي» يف
ديسـمبر ويوقـف يف مـارس وأبريل.
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جدول ( )18أنسب مواعيد لفصل وزراعة فسائل «ود لقاي» و «ود خطيب» حتت ظروف اخلرطوم ونهر النيل

موعد فصل
وزراعة
الفسائل

ابريل

مايو

يونيو

يوليو اغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس
عدد اجلذور

لقاي
خطيب

30.7i 40.2n 56.6b 58.8a 50.9c 47.3d 44.8e 40.2n 38.4g 32.8 32.8h 30,7i
40.3d 42.4c 49.4 44.6b 42.4c

49.4a 39.6e 22.4i 20.9j 30.3h 36.1g 38.2n

املادة اجلافه يف اجلذور
لقاي
خطيب

21,0i 30.0n 44.9b 47.4a 39,4c 35,3d 31.5e 30.0n 27.3g 21.6h 21.2h 21.0i
37,3c 40.0b 38.1b 36.8i

35.0d

26.2g 17.0i 15.0j 25.0h 27.1i 30,0e

****

عدد األوراق اجلديدة
4.9fg 4.7g 4.5gh 4.2h

5.5h

5.8h

6.4d

7.8c

8.9a

8.4b

7.4c

6.2d

6.0h

5.0n

4.0g

3.0h

9.0a 6.0de 4.0g

لقاي

095h

105c

150a

090g 108ef 120d

064i

073c

لقاي

37gh

54e

54e

60d

74c

76cd

80b

80b

85a

58de 83ab

50n

خطيب

82c

86b

91a

86b

82c

71d

65e

50gf

50g

85b

90h

خطيب

8.4b 8.1bc

8.9a

5.2f

4.2h

اطوال األوراق اجلديدة
لقاي
خطيب

076ji

079i

086hg 084hg 082i

140bc 150a 146ab 141b

132c

089n

102d 125b

74j

150a 113c

جناح الفسائل بعد عام من الزراعة
55fd

جناح الفسائل بعد عامن من الزراعة
لقاي

31g

46e

46e

54d

67c

74b

76b

79 a

81a

79a

47e

34n

خطيب

70g

75b

80 a

75b

70c

60d

51h

39o

34h

42n

74b

79a

*املتوسـطات املبينـة يف العمـود املعـن واملتبوعـة بنفـس احلـرف تشـير إلـى عـدم اختـالف معنـوي مبسـتوى  0.5وطبقـاً ملـدى
دنكـن املتضاعف.
*احصائيات ومتوسط  6سنوات متتالية
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الفصل الكامل:

قبـل ميعـاد الفصـل بشـهرين ينظـف حـول الفسـيلة حيـث تـزال الفسـائل الصغيـرة –السـمبرتو-
(ويسـتفاد منهـا أيضـاً بزراعتهـا بطريقـة الدفـن الكامـل) .ثـم يكـوم حولهـا التـراب ليسـاعدها على
تكويـن مجمـوع جـذري قـوى ثـم باتبـاع اخلطـوات التاليـة عنـد الفصـل:
 - 1يقلـم سـعف الفسـيلة بحيـث ال يبقـى منـه سـوى صفـن حـول القلـب حلمايـة البرعـم الطريف
(اجلمـارة) ويقـرط السـعف املتبقـي إلـى حوالـي نصـف طولـه ثـم يربـط ربطـاً هينـاً قـرب الطـرف
حتـى ال يعيـق عمليـة التقليـع.
 - 2يقلم الكرناف السفلي بدقة بحيث ال يترك منه شيئاً حول الساق.
 - 3يـزاح التـراب مـن حـول الفسـيلة املـراد فصلهـا حتـى يظهـر مـكان اتصالهـا بـاألم (منطقـة
الفطامـة) ثـم يكشـف عـن قاعـدة الفسـيلة.
 - 4يؤتـى بالعتلـة وتوضـع بـن األم والفسـيلة ثـم يضـرب عليهـا مبطرقـة ثقيلـة حتـى تنفصـل
الفسـيلة عـن األم مـع جـزء مـن اجلـذور وقـد يقـوم العامـل املـدرب برفـع العتلـة بيديـه ويهـوي بهـا
علـى منطقـة االتصـال ويكـرر الضـرب حتـى يتـم قطـع الفطامـة.
 - 5عندما تقارب الفسـيلة على االنفصال فعلى أحد العاملن أن يتلقاها برفق حتى ال تسـقط
علـى األرض فترتطـم بهـا والـذي قـد يؤدي إلى حدوث شـروخ أو رضوض باجلمارة.
 - 6تنظـف اجلـذور القدميـة بعـد انفصـال الفسـيلة كمـا تـزال اجلـذور املجروحـة أو املهشـمة
وتقصـر اجلـذور الباقيـة.
 - 7يجـب أن يتـم النقـل برفـق وحـذر خوفـاً علـى اجلمـارة وأن تلـف بشـكل مناسـب يحمـى قمتها
مـن اجلفـاف قبـل أو بعـد الزراعة.
هنـاك عالقـة وجـدت بـن قطـر الفسـيلة ووزنهـا يف بعـض أصنـاف الفسـائل وميكـن االسترشـاد
بهـا عنـد عمليـة الفصـل كمـا موضـح يف اجلـدول (:)19
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جدول ( )19العالقة بن قطر ووزن الفسيلة لبعض األصناف*

الصنف
املشرق ود
لقاي

القنديلة

البرحي

القطر القاعدي للفسيلة
(سم) 2 ±

الوزن التقريبي
(كجم) 2 ±

20-15

14-9

25-20

24-14

30-25

34-24

20-15

17-12

25-20

27-17

30-25

37-27

20-15

15-10

25-20

25-15

30-25

35-25

*احصائيات ومتوسط  7سنوات متتالية

طريقة الفصل:

 يتــم إزالــة التربــة مــن حــول الفسـيلة حـتى تظهـر منطقـة الفطامة (االنفصـال) مـكان اتصـالالفسـيلة بـاألم.
 يتم إزالة قواعد األوراق (الكروق) من حول الساق حتى تظهر مناطق خروج اجلذور. تســـتخدم العتلـــة يف الفصـــل بوضعهـــا علـــى منطقـــة االتصـــال بـــن األم والفســيلة ويطــرقعليهـــا مبطرقـــة حتـــى تنفصــل الفســـيلة عــن األم.
 إزالـــة األوراق اخلارجيـــة اجلافـــة وتتــرك األوراق الداخليـــة حلمايــة قلــب النخلــة وتطويــشاألوراق مــن أعلــى.
 احملافظة على اجلذور القدمية مع إزالة اجلذور العالقة واملهشمة. يحـذر مـن وقـوع الفسـيلة علـى األرض أو الطـرق علـى قلـب النخلـة حتـى ال يحـدث شـروخ يفالقلـب (اجلمـارة) تـؤدي إلى موتهـا.
 يجـب تطهيـر مـكان فصـل الفسـيلة مـن علـى األم باملطهـرات الفطريـة أو اسـتخدام الكبريـتحتـى ال تصـاب األم باحلشـرات أو األمـراض الفطريـة.
 بعـــد ذلـــك تنقـــل الفســـائل إلى أماكـــن زراعتهـــا مباشــرة أو االحتفــاظ بهــا يف مــكان ظليــلمـــع ترطيــب جذورهــا باملــاء أو وضــع خيــش مبلــل علــى منطقــة اجلــذور وذلــك حمايــة لهــا مـن
اجلفـــاف حتــى موعـــد الزراعــة.
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فصل الفسائل

 يجـــب أال تزيـــد فـــرة البقـــاء حـــتى الزراعـــة أو النقـــل عــن يومــن ألن اإلســراع يف الزراعــةيســـاعد علـــى زيــادة نســبة النجــاح.
 يجـب تطهـر الفسـائل قبـل نقلهـا باملبيـدات احلشـرية أو الفطريـة حتـى ال تنقـل العـدوى إلىاملـكان اجلديـد.
 التعامــل مــع الفســائل برفق أثناء النقــل وتفادي تعــرضها للصدمــاتالفصل الجزئي

يف حالـة الفسـائل الكبيـرة احلجـم نسـبياً أطـوال مـن ( 2-1متـر) مـن األفضـل أن يتـم فصلهـا
بطريقـة تدريجيـة (فصـل جزئـي) حيـث يتـم فصلهـا مبدئيـاً يف اخلريـف ثـم اسـتكمال الفصـل بعد
شـهرين إلـى ثالثـة وبذلـك تكـون اخللفـة قـد اسـتقلت عـن األم اسـتقالالً نصـف كامـل مبـا انتجتـه
مـن جـذور عرضيـة عنـد منطقـة الفصـل ويسـاعد ذلـك على رفع نسـبة جنـاح الفسـيلة بعد فصلها
عـن األم وزراعتهـا مسـتقلة يف املـكان املسـتدمي .ويفضـل تعقيـم منطقـة اجلـرح (الفطامـة) بأحـد
املبيـدات الفطريـة حتـى ال تكـون عرضـة لإلصابـة بالفطريـات خاصـة فطـر الدبلوديـا أو غيـره.
طريقــة حديــثة لزراعــة الفسائل واالستفادة من الصغــيرة الــوزن  -السمبرتو:

انتشـرت طريقـة لتكاثـر الفسـائل
الصغيـرة األوزان وحتـى ( 6-4كجـم)
بعـد إجازتهـا مـن قبـل هيئـة البحـوث
الزراعيـة داود ( )1997وغالبـاً مـا
تـزال هـذه الفسـائل الصغيـرة أثنـاء
قلـع الفسـائل الكبيـرة احلجـم ويطلـق
عليهـا (السـمبرتو) .ومـن مميـزات هـذه
الطريقـة سـرعة اإلنبـات وتكوين مجموع
جـذري وخضـري يف أقـل مـن شـهر.
وينصـح باسـتعمالها لألصنـاف الصعبـة
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التجذير مثل «البركاوي» و«القنديلة».
وتتلخص خطواتها يف التالي:
 تفصل الفسيلة بنفس الطريقة التقليدية. تقلـم الفسـيلة جيـداً مـن املجمـوع اخلضـري و(الكـرب والليـف) .وحتى القلب يقلـم على ارتفاع( 6-4سـم) فوق سـطح قاعدة الفسـيلة.
 حتفـر جـورة بأبعـاد مناسـبة وحجـم الفسـيلة ومتـأل برمـل خشـن وتـزرع الفسـيلة حتـت سـطحالتربـة أيضـاً بـــ ( 5-4سـم) وتغطـى متامـاً بالرمـل اخلشـن.
تتوالـى عمليـة الـري يوميـاً ملـدة الشـهرين األوائـل ثـم كل ثالثـة أيـام مـن الشـهرين الثالـث والرابع
ثـم كل أربعـة أيـام يف الشـهرين اخلامـس والسـادس.
االستفادة من الراكوب (الفسائل الهوائية) في اإلكثار

هـــي عبـــارة عـــن براعـــم
خضريـــة أعطـــت فســـيلة
صغـيــرة علـــى ســـاق (جـــذع)
النخلـــة أعلـــى ســـطح التربـــة
ً
وقليـال
بحـــوالي ( 1 - 0.5متـــر)
مـا تسـتعمل يف اإلكثـار وذلـك
لصعوبـة جناحهـا لعـدم وجـود
مجمـوع جـذري ولالسـتفادة مـن
هـذا املنتـج يتـم عمـل اآلتـي:
يتـــم عمـل حـز بـن الراكـوب
وجـزع النخلـة األم أي إزالــة
الكرنـاف اجلـاف وفتــح مــكان
يف منطقــة االتصــال بــاألم وثـم
يغطـي بتربـــة خفيفـة داخـل
اإلنـاء أو حاويـة الصفيـح أو
كيـس البالسـتيك أو الصنـدوق
اخلشبي والذي يحيـــط بقاعـــدة
الراكـــوب ومواصلـة ترطيــبه
باملــاء اســبوعياً حتــى تتكــون
اجلــذور يف مـدة ( 8-6أشـهر)
بعــد ذلــك يتـم فصلهــا مثـل بقية
الفســائل.

أنواع رواكب مختلفة

االستفادة من النخيل المسن المرتفع الجذع

ميكـن إعـادة فصـل وزراعـة بعـض السـالالت البذريـة النـادرة واملرغوبـة ذات الصفـات اجليـدة والتـي ال
تعطـى فسـائل نتيجـة لكبـر عمرهـا عـن طريـق إزالـة الكرنـاف وعمـل جتريـح علـى اجلـذع بطـول (20-15
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سـم) ويكون ذلك أسـفل رأس النخلة مبترين مع اسـتخدام
بعـض منظمـات النمـو املشـجعة علـى التجذيـر بغـرض
تشـجيع جتذيرهـا يف هـذه املنطقـة املجروحـة ،ثـم يثبـت
صنـدوق خشـبي حـول اجلـذع وتعامل بنفس الطريقة التي
سـبق ذكرهـا يف حالـة الراكـوب أو الفسـائل الهوائيـة ،ثـم
بعـد جنـاح خـروج اجلـذور يف منطقـة التجريـح يتـم فصـل
اجلـزء العلـوي عـن بقيـة اجلـذع بعـد تقليـم السـعف مـع
تـرك صفـن منـه حول (اجلمارة) ويتم الفصل باالسـتعانة
بونـش كهربائـي ذو شـوكتن لقبـض اجلـذع أسـفل رأس
النخلـة حتـى يتـم فصلهـا باملنشـار أسـفل منطقـة اجلـذور
ويجـب احملافظـة علـى الشـتول مـن أثـر ارتطـام اجلـزء
املفصـول بـاألرض وذلـك للمحافظـة علـى البرعـم الطريف
(اجلمـارة) مـن املـوت أو الكسـر.

يتـم تـداول الفسـائل بلطـف حتى التتعـرض للصدمات
والتـي قـد تسـبب شـروخ أو تشـققات يف منطقـة
اجلمـارة ممـا يتسـبب يف مـوت الفسـيلة

العناية بالفسائل المفصولة

تعتبـر العنايـة بالفسـائل بعـد فصلهـا مـن األمـور
الهامـة لضمـان جناحهـا وينصـح باتبـاع اآلتـي:
 - 1عـدم تعـرض الفسـائل املفصولـة لظـروف
تسـاعد علـى اجلفـاف حيـث يجـب أن حتفظ يف مكان
ظليـل وترطـب جذورهـا باملـاء أو توضـع قواعدهـا يف
مـاء جـاري حتـى موعـد زراعتهـا.
 - 2يف حالة نقل الفسائل لزراعتها يف أماكن بعيدة
أو تأخيـر زراعتهـا ألي سـبب مـن األسـباب يجـب أن
يلـف املجمـوع اجلـذري وكذلـك األوراق باخليـش مـع
ترطيبهـا حلـن زراعتهـا خوفـاً عليهـا مـن اجلفـاف.
 - 3يفضـل أن تعقـم السـطوح املجروحـة باملطهـرات
الفطرية وقد تدهن السطوح املطهرة مبادة متنع تبخر
املـاء ومهاجمـة الكائنات الدقيقة مثل البيوتامن.
 - 4ينصـح بتبخيـر الفسـائل بغـاز بروميـد املثيـل
لقتـل احلشـرات التـي تكـون موجـودة عليهـا.
 - 5يجـب أن يتـم تـداول الفسـائل بلطـف حتـى ال
تتعرض للصدمات والتي قد تسـبب شـروخ أو تشققات
يف منطقـة اجلمـارة ممـا يتسـبب يف مـوت الفسـيلة.
 - 6يجـب اإلسـراع يف زراعـة الفسـائل بعـد فصلهـا
وعـدم التأخـر يف زراعتهـا لفتـرات طويلـة وعمومـاً
فكلمـا أسـرعنا يف زراعتهـا كلمـا أعطـت نسـبة أعلـى
مـن النجـاح.
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ج  -اإلكثار بزراعة األنسجة

زراعة النسـج النباتية هي عملية استنسـاخ خاليا أو أنسـجة أو أعضاء من النبات األم وإكثارها
يف أوسـاط غذائيـة حتـت بيئـة معقمـة و ُمتحكـم بهـا .هـدف الزراعـة النسـيجية هـو إنتـاج كميـة
كبيـرة مـن النباتـات املماثلـة جينيـاً للنبـات املصـدر ويف فتـرة قصيـرة مقارنـة مـع الطـرق الزراعيـة
االعتيادية .انتشـرت هذه التقنية يف السـنوات األخيرة لعدة أسـباب :إنتاج فسـائل نباتية بسـرعة
لغرض إشـباع السـوق التجاري ،والتربية والتعديل الوراثي لبعض احملاصيل املهمة ،وإكثار النسـيج
اجلـذري أو السـيقان املتحـورة يف صناديـق خاصـة تسـمى ( )Bioreactorبغـرض اسـتخالص مـواد
أيضيـة مهمـة يف املجـال الغذائـي أو الطبـي .إن كثيـر مـن اخلاليـا النباتيـة اجلسـمية (ليسـت
تناسـلية) شـاملة الوسـع ( )totipotentبحيـث تعبـر عـن أجـزاء مـن اجلينـات التـي لـم تعبـر عنهـا
سـابقاً وتتطـور بالتالـي إلـى نبـات كامـل ضمـن ظـروف مناسـبة.
كمـا أن النجـاح يف زراعـة خاليـا ونسـج وأعضـاء النبـات يتطلب املادة األولية النباتية املناسـبة،
والوسـط التغـذوي املناسـب ،واجلدولـة الزمنيـة للمعاجلـات الهرمونيـة للوصـول إلـى إمكانيـة
عظمـى للنمـو وتوجيـه التمايـز .معظـم زراعـات النسـج النباتيـة تبـدأ من مزروعـات ()explants
أو أقسـام صغيـرة مـن األنسـجة أزيلـت مـن نبـات كامـل ضمـن ظـروف عقيمـة .وبعـد وضعهـا يف
وسـط منـو عقيـم يحـوي مغذيـات وفيتامينـات وتركيبـة مـن منظمـات منـو النبـات ،تقـوم اخلاليـا
النباتيـة باالنقسـام واالنتشـار .حتـت ظـروف مناسـبة ميكـن خلاليـا النبـات أن تتضاعـف لتشـكل
عضـواً (جـذور ،أغضـان ،أجنـة ،برموديـرا الورقـة ،وغيرهـا) ،وميكـن حتـى إعـادة إنشـاء النبـات
كام ً
ال .
إن تطبيق تقنيات الزراعة النسيجية هو من التطورات احلديثة جداً التي تستخدم يف التجاري
للنباتـات ككل وقـد أصبحـت البديـل املهـم ملعظـم إجـراءات التقليديـة وعلى نطاق واسـع للعديد من
النباتات.
عموم ـاً ،االعتم ــاد عل ــى تكاث ــر النخي ــل بالط ــرق التقليدي ــة بالب ــذور أو الفس ــائل ل ــه معوق ــات
تتمثــل يف صعوبــة إكثــار النخيــل ذات اخلصائــص املرغوبــة التــي حتمــل الصفــات ذات املقاومــة
العالي ــة لألم ــراض أو املقاوم ــة للظ ــروف البيئي ــة القاس ــية .وصعوب ــة التهج ــن واالنتخ ــاب م ــن
أج ــل اس ــتنباط أصن ــاف جدي ــدة وحتس ــينها .وط ــول الفت ــرة الت ــي يس ــتغرقها النخي ــل الب ــذري
والفســائل لكــي تنمــو وتثمــر ومحدوديــة العــدد النــاجت مــن النباتــات ،اعتيادي ـاً بالبــذور يعطــي
ش ــتلة واح ــدة ل ــكل ب ــذرة وبالفس ــائل يعط ــي الش ــجرة الواح ــد ( )25-5فس ــيلة كمع ــدل خ ــالل
( )4-3ســـنوات معتمـــداً علـــى الصنـــف .وعلـــى هـــذا األســـاس بـــرزت احلاجـــة إلـــى ادخـــال
تقنيــات الزراعــة النســيجية يف إكثــار النخيــل حيــث أن جنــاح اســتعمال هــذه الطريقــة يهــدف
إل ــى م ــا يل ــي:
 )1احلصول على الشتالت (نبيتات) أو البادرات العالية النوعية اخلالية من األمراض وخاصة
الفيروسية.
 )2احلصول على الشـتالت (نبيتات) صغيرة احلجم خالل فترة قياسـية ( )4-2ما يسـهل نقلها
وتداولهـا مـن مـكان إلـى آخـر ومـن بلد إلى آخـر وبتكاليف قليلة.
 )3إمكانيـة اسـتنباط هجائـن ذات خصائـص وصفـات عاليـة ومرغوبـة باسـتخدام مـا يسـمى
بالهندسـة الوراثيـة أو إحـداث طفـرات وراثيـة يف زرع اخلاليـا أو األنسـجة املنتخبـة.
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هنالك استعماالن رئيسيان لإلكثار ينظمان الزراعة النسيجية:

أ .االجمالـي للسـالالت اجلنسـية (البذريـة) والـال جنسـية (اخلضريـة) ومضاعفتهـا حيـث يتوقع
إنتـاج معـدل عشـر شـتالت (نبيتـات) لكل زراعة نسـيجية.
ب .منـو وصيانـة وتوزيـع السـالالت البذريـة واخلضريـة السـليمة مـن مسـبب املـرض وعـادة تبدأ
الزراعـة النسـيجية باسـتئصال جـزء صغيـر جـداً بحجـم ( )1-2ملم من األنسـجة وخاليـا النباتات
وحتريرهـا مـن الكائنـات احلية الدقيقـة وزراعتها.
األبحـاث علـى إكثـار النخيـل بزراعـة األنسـجة املأخـوذة من شـجرة النخيل واسـتنباتها يف أنابيب
االختبـار يف مخابـر متخصصـة جنحـت يف بعـض البلـدان وأعطـت نتائـج جيـدة .وتعتمـد هـذه
الطريقـة علـى مبـدأ تربيـة بعـض األجـزاء واخلاليـا النباتيـة التـي تؤخـذ مـن النبـات وخاصـة مـن
تلـك األماكـن األكثـر قـدرة علـى النمـو ،وتختلـف هـذه األماكـن مـن نـوع نباتـي إلـى آخـر ،تؤخذ هذه
النسـج الصغيـرة ويتـم إكثارهـا وتنميتهـا ضمـن مخابـر خاصـة ويف شـروط خاصـة ،حيـث يتـم
تغذيتهـا مبحاليـل ومغذيـات ومركبـات خاصـة حيـث تنمـو هـذه النسـج النباتيـة خالل فتـرة قصيرة
مكونـه مجموعـة جذريـة ومجموعـة خضريـة ،أي تصبح على شـكل غرسـة صاحلـة للنمو والزراعة
حيـث تربـى يف شـروط بيئيـة مخبريـة خاصـة حتـى تصبـح غرسـة صاحلـة للزراعـة يف املشـتل أو
ً
األرض الدائمـة .إن بهـذه الطريقـة يحقـق لنـا إنتاجـاً
هائـال مـن الشـتول وهـو يف منتهـى األهميـة
لتلبيـة الزيـادة الهائلـة يف الطلـب علـى شـتول الفاكهـة مـن مختلـف األنـواع واألصنـاف .وتوفـر هـذه
الطريقـة اجلهـد والزمـن الـالزم لإلكثـار بالطـرق العاديـة ،ولكـن هـذه الطريقـة حتتـاج إلـى تقنيـات
وخبـرات عاليـة متخصصـة ومكلفـة ماديـاً.
األنسـجة النباتيـة النخيليـة املسـتخدمة يف احلصـول علـى فسـائل النخيـل تؤخـذ من فسـائل بذرية
يتـراوح عمرهـا بـن ( )4-2سـنوات ،تؤخـذ براعمهـا الزهريـة وبراعمهـا الطرفيـة وأنسـجة مـن جذع
هـذه الفسـائل ويتـم إكثارهـا ،كمـا تسـتخدم أيضـاً البراعـم الزهريـة املأخـوذة من أشـجار ناضجة.
يتم إنتاج نبيتات النخيل الصغيرة عن طريق زراعة األنسجة النباتية بالطرق التالية:

أو ًال :تكويـن األجنـة اخلضريـة ( )Asexual embryogenesisمـن الكالـس اجلنينـي والـذي ينتـج
أعـداد كبيـرة مـن النبيتـات يف فتـرة زمنيـة قصيـرة نسـبياً مقارنـة بإكثـار النخيـل عـن طريق تكشـف األ
عضاء ( )Organogenesisوالطريقـة األولـى يف التكاثـر تعتبـر أيسـر وأسـرع مـن الطريقـة الثانيـةـ إال
أن احتمـال حـدوث الطفـرات الوراثيـة يف الفسـائل الناجتـة منهـا كبيـرة مقارنـة باسـتخدام الطريقـة
الثانيـة .مت تطبيـق هـذه الطريقـة بالسـودان فـب بعـض التجـارب إلكثار صنف النخيل «مشـرق ود لقاي»
حيـث مت حتفيـز الكالـس اجلنينـي ومنـو النبيتـات علـى وسـط مورشـيجي املعـدل مضافـاً إليـة (،)2,4D
إال أن البحـث لـم يكتمـل يف املراحـل األخـرى إلنتـاج نباتـات نسـيجية مـن هـذا الصنـف وتقسـيتها .كمـا
أنهـا تسـتخدم يف معامـل الراجحـي لإلكثـار النسـيجي لصنـف النخيـل املجهـول بواليـة نهـر النيـل إال أن
املراحـل التـي وصلتهـا هـذه التقنيـة غيـر معروفـة ولـم تنتـج نباتـات صاحلـة للزراعـة حتـى اآلن.
ثانيـ ًا :تكشـف األعضـاء (التبرعـم) ( :)Organogenesisتـزرع االجـزاء النباتيـة الصغيـرة التـي
مت إزالتهـا مـن فسـائل أصنـاف النخيـل املمتـازة (قمـم ناميـة ،براعـم جانبيـة ،قواعـد األوراق) علـى
أوسـاط زراعيـة خاصـة تسـاعد علـى إنتـاج وتكوين النسـيج املولد للبراعم كمرحلـة أولى .ثم تتميز
وتتكشـف هـذه البراعـم ثـم تفصـل هـذه البراعـم وتـزرع يف أوسـاط زراعيـة خاصـة ،حتـى تتكـون
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نباتات كاملة دون املرور مبرحلة االنقسـام الشـديد للخاليا أو ما يسـمى بالكالس .تعتبر الفسـائل
الناجتـة بهـذه الطريقـة ممثلـة للصنـف لعـدم احتمـال حـدوث طفـرات وراثيـة وقـد يرجـع هـذا إلـى
عـدم اسـتخدام منظـم النمـو ( )2,4Dيف الوسـط الزراعـي.
بـدأت بحـوث اإلكثـار النسـيجي للنخيـل يف السـودان بصنـف «البـركاوي» ومت حتفيـز البراعـم يف
وسـط موراشـيجي وسـكوق ،إال أن هـذه البحـوث توقفـت لصعوبـة احلصـول علـى فسـائل من نفس
النباتـات .تسـتخدم هـذه التقنيـة بنجـاح يف إكثـار نخيـل التمـر صنـف مجهـول يف السـودان بنجـاح
مبعمـل شـركة تقانـة النخيـل باخلرطـوم ،حيـث متـت كل املراحـل املعمليـة حتـى التقسـية واألقلمـة
خـارج املعمـل والتـي جتـري البحـوث لزيـادة نسـبة النجـاح يف هـذه املرحلـة (صـورة رقـم  .)1وتتـم
عمليـة بهـذه الطريقـة بخمسـة مراحـل أساسـية ميكـن تلخيصهـا باآلتـي:
 - 1املرحلـة األولـى :عـزل وزراعـة النسـيج (القمـة الناميـة) وانتـاج النسـيج املولـد للبراعـم
العرضيـة :تفصـل القمـة الناميـة وتعقـم وتقطـع إلـى أجـزاء صغيـرة يوضـع كل جـزء يف إنـاء يحتوي
علـى وسـط غذائـي مالئـم إلنتـاج النسـيج املولـد للبراعـم العرضيـة وغالبـاً مـا يسـتعمل وسـط
مراشـيجي وسـكوك.
يتحـدد جنـاح التكاثـر بهـذه الطريقـة علـى طبيعـة اجلـزء النباتـي املسـتخدم يف التكاثـر ونـوع
الوسـط الزراعـي والتـوازن الهرمونـي والعوامـل البيئيـة يف غـرف النمـو (شـدة اإلضـاءة ودرجـة
احلـرارة).
 - 2املرحلـة الثانية :تبـدأ املرحلـة الثانيـة مـع تكـون البراعـم العرضيـة والتـي تفصـل وتنقـل إلـى
وسـط غذائـي مالئـم يسـاعد علـى تطـور البراعـم يف أنابيـب االختبـار ،وقـد تنتـج يف هـذه بضعـة
آالف مـن البراعـم اخلضريـة.
 - 3املرحلـة الثالثة :تنقـل البراعـم العرضيـة املتكونـة يف املرحلـة السـابقة إلـى وسـط جديـد
يحتوي على كميات متوازنة من االوكسـينات والسـيتوكينينات لتحفيز البراعم لالسـتطالة وتكوين
األعضـاء اخلضريـة للنبـات دون تكويـن اجلـذور وتبقـى البراعـم ملـدة شـهر يف هـذا الوسـط حتـى
يصـل طولهـا إلـى ( 12-10سـم).
 - 4املرحلـة الرابعـة :تنقـل النمـوات يف املرحلـة الثالثـة إلـى وسـط مغـذي جديـد (سـكوك
ومراشـيكي) مـع إضافـة االوكسـينات بـدون سـايتوكنن وتبقـى ملـدة شـهر حيـث يتكـون لهـا مجمـوع
جـذري جيـد وقـوي بعدهـا تنقـل النباتـات الصغيـرة التامـة النمـو إلـى البيوت احملمية لتقسـيتها ثم
زراعتهـا يف احلقـل.
 - 5املرحلـة اخلامسـة :تتضمـن املرحلـة اخلامسـة تقسـية النباتـات الناجتـة مـن زراعة األنسـجة
وإعدادهـا للزراعـة باحلقـل .حتتـاج هـذه العمليـة إلـى وجـود بيـت زجاجـي مجهـزاً بأجهـزة للتحكم
باحلـرارة والرطوبـة واإلضـاءة والـري الضبابـي وبرنامـج جيد للتسـميد واملكافحة.
واقع البحوث في مجال زراعة األنسجة:

بالسـودان معامل بحثية ومعامل جتارية تعمل يف مجال زراعة األنسـجة النباتية شـملت الدقيق
الـذي اسـتخدم إلكثـار األصنـاف املجـازة حديثـاً مـن املـوز ،حيـث يوجـد صنـف واحـد مـن املـوز لـه
إنتاجيـة ضعيفـة وحسـاس لظـروف الشـتاء .ويهـدف البرنامج إلدخال أصناف جديدة يف السـودان
واسـتخدام املطفـرات لتحسـن هـذه األصنـاف وزيـادة إنتاجيتهـا ومالءمتهـا لظـروف السـودان،
وتطويـر التقانـات إلكثـار األصنـاف والسـالالت املختلفـة التـي مت إدخالهـا بغـرض التقييـم األولـى.
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وانتخـاب السـالالت الواعـدة منهـا يف جتـارب قوميـة وإكثـار السـالالت ،كمـا شـمل تطويـر تقانـات
حلفـظ املـوارد الوراثيـة للمـوز بزراعـة األنسـجة .يف هذا البرنامج تــمت إجـازة أصناف جديدة من
املـوز ذات إنتاجيـة عاليـة وصاحلـة للصـادر.
اسـتخدمت زراعـة األنسـجة إلكثـار احملاصيـل التـي يصعـب إكثارهـا اخلضـري بالطـرق التقليديـة
مثل الورد والعنب واجلهنمية والقنب واحملاصيل ذات التلقيح اخللطي كالسدر واجلوافة والهشاب.
تقنيـة أحـادي الصبغيـات اسـتخدمت لتقصيـر فتـرة التحسـن الوراثـي للنصـف ومتت إجـازة صنفن
مـن القمـح نتيجـة لهـذه التقنيـة ،كمـا مت تطويـر هـذه التقنيـة حملصولـي الفلفـل احللـو والبصـل.
حفـظ املـوارد الوراثيـة ذات اخلضـري ثـم تطبيقهـا علـى املـوز .معظـم البحـوث توجهـت حملاصيـل
اخلضـر والفاكهـة ونباتـات الزينـة والنباتـات الطبيـة وأشـجار الغابـات وقصـب السـكر .التجـاري
بزرعة األنسـجة ثم تطبيقه على املوز خلفض تكلفة إنتاج الشـتول العالية نسـبياً ومت تطوير تقانات
إنتـاج شـتول أقـل تكلفـة ،كمـا مت تطويـر تقنيـة البـذور الصناعيـة للمـوز .التطعيـم الدقيـق تقنيـة
طـورت إلكثـار الشـهاب حلـل صعوبـة جتذير الشـتول املنتجة من العقل السـالمية ،كمـا غطت التقنية
محصـول القريـب فـروت كأحـد الوسـائل إلنتـاج النباتـات اخلاليـة مـن األمـراض الفيروسـية.
القدرات التمويلية المتاحة للبحث العلمي والعمل التطبيقي بالجامعات ومراكز

التقانات الزراعية:

إن التقانة احلديثة تتطلب وجود كادر مؤهل يف كل املجاالت وبنية حتتية مكتملة الشـيء الذي
جعـل الـدول الفقيـرة غيـر مواكبـة يف هـذا املجـال وينطبـق هـذا احلـال علـى السـودان ،إن الـكادر
املؤهـل يف مجـال الزراعـة النسـيجية بالسـودان غيـر كايف والبـد مـن تأهيـل للكـوادر املطلوبـة يف
املجـالت املختلفـة .املعامـل التـي بهـا بحـوث فاعلـة بالسـودان محـدودة ومت توفيــر الدعم يف مجال
اخلبـرة واألجهـزة والكيماويـات مـن برامـج بحثيـة مشـتركة مـع مراكـز عامليـة القـدرات التمويليـة
احملليـة شـحيحة وفـرص التدريـب محـدودة وتعتمـد علـى املنـح الدراسـية التـي تتوفـر مـن الـدول
املانحـة وال توجـد خطـة للتدريـب يف هـذا املجـال وال توجـد عالقـات مؤسسـية قويـة بـن أجهـزة
ً
فمثـال تعمـل أغلـب معامـل
الدولـة واجلهـات األخـرى ذات العالقـة لتجنـب التكـرار وإهـدار املـوارد
زراعـة األنسـجة يف إكثـار املـوز والبطاطـس والبامبـي دون تنسـيق.
المشاكل والمعوقات التي تواجه زراعة األنسجة:

 - 1النقـص يف الكـوادر املؤهلـة يف مجـال زراعـة األنسـجة يف املؤسسـات املختلفـة البحثيـة
واملعامـل التجاريـة ومجـاالت التدريـب .كمـا تفرقـت جهـود الباحثـن يف اجلهـات البحثيـة املختلفـة
مـن مراكـز بحـوث وجامعـات ممـا أدى لتكـرار العمـل البحثـي مـن مؤسسـة ألخـرى لذلـك البـد مـن
تأهيـل كادر إلكمـال النقـص يف اخلبـرة املطلوبـة لتنفيـذ البرامـج البحثيـة والتطبيقـات املختلفـة
لزراعـة األنسـجة.
 - 2توجد معوقات متويلية لتأسـيس البنى التحتية كإنشـاء املعامل وتوفير الكيماويات والتمويل
املتـاح للبنيـة التحتيـة غيـر كايف ونتـج عـن ذلك عدم اكتماالً للمعامـل احلالية واجلديدة وعدم توفر
الكيماويات واملستهلكات وارتفاع تكلفة الشتول النسيجية.
 - 3هنالـك معوقـات فنيـة تتمثـل يف عـدم توفـر مجمعـات وراثيـة مصنفة للنخيل بالسـودان متثل
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األسـاس للبحوث يف مجال النسـيجي والبحوث األخرى.
إضافـة إلـى مشـكالت أخـرى تخفـض أو حتـد مـن جنـاح إكثـار النخيـل بزراعـة األنسـجة وتقلـل
مـن عـدد النباتـات الناجتـة تنحصـر يف اآلتـي:
 - 1التلـوث :تعتبـر مشـكالت التلـوث الفطري والبكتيـري مـن أهـم املشـاكل التـي تقابـل مـزارع
األنسـجة النباتيـة يف السـودان ،لذلـك يجـب التأكـد من سـالمة أجهزة تعقيم البيئـة وتقنية التعقيم
قبـل البـدء يف التجـارب.
 - 2ظاهـرة التلـون البنـي :والسـبب يف هـذه الظاهـرة أن اجلـزء النباتـي املنـزرع علـى البيئـة
املغذيـة يفـرز أو ينتـج مـواد سـامة داخـل وسـط الزراعة (مـواد فينولية) .وتؤدي هـذه املواد بدورها
إلـى اسـمرار اجلـزء النباتي وبعـد فتـرة يتحلـل اجلـزء النباتي وميـوت ويتمثـل عـالج هـذه الظاهـرة
مبعاجلـة العديـد مـن العوامـل كعمـر النبـات ونـوع اجلـزء النباتـي وموعـد الزراعـة وشـدة اإلضـاءة
ومـدة التعقيم وغيرهـا.
 - 3مـرض الشـفافية (الظاهـرة الزجاجيـة) :وهـو مـن أكثـر األمـراض خطـورة الـذي يصيـب
النباتـات يف مرحلـة ويؤدي إلـى أضعـاف النباتـات أو فقد قدرتها علـى والتجذير وتتصف النباتات
املصابـة مبـرض الشـفافية بسـاق رفيـع شـاحب اللـون شـفاف واألوراق متطاولـة وشـفافة وملتفـة
وقليلـة اليخضـور وممكـن يحـدث أيضـاً يف مرحلـة الكالـس وتصبـح األجنـة شـفافة المعـة وتضعف
قدرتهـا علـى والتجذير وترتبط حـدوث هـذه الظاهـرة باسـتخدام تركيـزات عالية مـن الهرمونـات
يف البيئـة املغذية وعـدم اسـتخدام الفحـم النباتـي.
 - 4تكويـن الكالـس علـى قواعـد العقـل :يعـد تكويـن الكالـس علـى قواعـد العقـل أثنـاء مرحلـة
التجذيـر أمـر غيـر مرغـوب فيـه حيـث أنـه يـؤدي إلـى تطـور بعـض البراعـم بـدء مـن الكالـس ميكـن
أن تظهـر بعـض النباتـات املغايـرة يف تركيبهـا الوراثـي لـألم .ويـؤدي أيضـاً ظهـور الكالـس علـى
قواعد األجـزاء النباتيـة إلـى ضعف درجـة ارتبـاط اجلـذر مع النبات األصلـي بالتالي تقليل فرصة
جنـاح عمليـة التقسـية فتنفصـل يف هـذه احلالـة اجلـذور بسـهوله.
مقترحات لتطوير الجهود البحثية الوطنية في مجال زراعة األنسجة في جمهورية

السودان:

 - 1إكمال النقص يف الكوادر املؤهلة يف مجال زراعة األنسجة.
 - 2توحيـد جهـود الباحثـن يف املراكـز البحثيـة واجلامعـات املختلفة لتجنب تكرار العمل البحثي
اجلـاري يف مجـال إكثار نخيل التمر.
 - 3توفير اإلمكانات الالزمة كإنشاء املعامل وتوفير الكيماويات املطلوبة لهذا العمل.
 - 4إنشـاء مجمعـات وراثيـة مصنفـة للنخيـل بالسـودان حتـى تتوفـر الفسـائل الالزمـة إلجـراء
البحـوث يف مجـال إكثـار النخيـل بزراعـة األنسـجة والتعـرف علـى محـددات اإلكثـار لـكل صنـف.
 - 5العمـل علـى معاجلـة املشـكالت التقنيـة التـي تسـاهم يف خفـض أو حتـد مـن جنـاح إكثـار
النخيل بزراعة األنسجة وتقلل من عدد النباتات الناجتة ويف املراحل املختلفة.
 - 6ا السـتفادة مـن خبـرات بعـض الـدول العربيـة يف بنـاء القـدرات يف مجـال زراعـة األنسـجة
والعمـل علـى إنشـاء مشـاريع بحثيـة مشـتركة للنهـوض بهـذه التقنيـة خاصـة يف مجـال اإلنتـاج
التجاري لشتول النخيل.
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مراحل مختلفة من زراعة أنسجة نخيل التمر بركاوي

مزايا استخدام تقنية زراعة األنسجة في إكثار نخيل التمر

 - 1احلصول على أعداد كبيرة جداً من الفسائل باستخدام عدد قليل من األمهات.
 - 2احلصـول علـى فسـائل خاليـة مـن األمـراض الفطريـة املنتشـرة حاليـاً يف كثيـر مـن البلـدان
والتـي يخشـى اسـتيراد فسـائل منهـا مثـل مـرض البيـوض.
 - 3مـن أهـم مميـزات هـذه الطريقـة هـو جتانـس الفسـائل الناجتـة ممـا يضمـن جتانـس النمـو
وسـرعة النمـو حيـث ميكـن احلصـول علـى احملصـول بعـد  4سـنوات فقـط مـن الزراعـة.
 - 4زراعـة الفسـائل بـاألرض املسـتدمية مباشـرة بـدون عمـل مشـتل واالنتظـار ملـدة (3 - 2
سـنوات) حيـث أن الفسـيلة التـي تـزرع تكـون ذات مجمـوع جـذري كامـل (فسـيلة بصاليـا كاملـة)
وتـزرع يف نفـس املواعيـد العاديـة للزراعـة يف أغسـطس وسـبتمبر أو مـارس وأبريـل.
 - 5سهولة تداول الفسائل ونقلها مع ضمان خلوها من اإلصابات احلشرية أو املرضية.
 - 6احلصول على فسائل من النخيل الذي فقد قدرته على إنتاج الفسائل.

تجهيز وغرس الفسائل بالمشتل

بعـد اختيـار الفسـائل اجليـدة لألصنـاف املرغوبـة يجـب اإلسـراع يف غرسـها باملشـتل علـى أبعـاد
( 2x1متـر) وجتهـز جـور الزراعـة بقطـر ال يقـل عـن ( 50سـم) وبعمـق ( 50سـم) وتتـرك معرضـة
للشـمس والهـواء للعمـل علـى مـوت الكائنـات احليـة الدقيقـة الضـارة ويفضـل تعقيـم أرض املشـتل
إمـا شمسـياً أو باسـتخدام بعـض الغـازات التـي تقتـل بذور احلشـائش والكائنـات املرضية األخرى،
وفـى حالـة األراضـي الثقيلـة أو الرمليـة يوضـع باجلـورة كميـة مناسـبة مـن التربـة املتوسـطة القوام
ثـم تـزرع الفسـائل بحيـث يكـون أكبـر قطـر لقاعدتهـا موازيـاً لسـطح التربـة وتثبـت التربـة جيـداً
حـول قاعدتهـا ويعتبـر العمـق الـذى تـزرع عليـه الفسـائل ذات أهميـة كبيـرة يف جناحهـا فإذا زرعت
الفسـيلة سـطحية أدى ذلـك إلـى قلقلتهـا بالهـواء وموتهـا وإذا زرعـت عميقـة عمـا ينبغـي فـإن ذلـك
قـد يعـرض البرعـم الطـريف (اجلمـارة) للرطوبـة والتلـوث بالفطريـات والتعفـن ويفضـل أن تـزرع
الفسـيلة مبيـل قليـل يف اجتـاه عكـس الريـاح حتـى تكـون الفسـيلة أقـل تعرضـاً لتأثيـر الريـاح وبعـد
مـدة جتعلهـا الريـاح يف اجتـاه مسـتقيم وبعـد الزراعـة تلـف األوراق باخليـش حلمايتهـا مـن حـرارة
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الشمس أو البرد إلى أن تتكون األوراق اجلديدة.
ويجـب مـواالة الفسـائل بالـري املعتـدل حيـث تعتبـر عمليـة الري مـن أهم العوامل احملـددة لنجاح
الفسـائل يف املشـتل ويفضـل أن يتـم الـري باملشـتل باسـتخدام تقنيـة الـري بالتنقيـط حيـث أعطـت
نسـبة جناح عالية جداً كما يجب االهتمام بالعزيق ومقاومة احلشـائش وال حتتاج الفسـائل غالباً
إلـى إضافـة أي أسـمدة كيماويـة خـالل الثالثـة شـهور األولـى علـى األقـل وميكـن بعـد ذلـك إضافـة
كميـة محـدودة مـن السـماد اآلزوتـي حوالـي ( 50جـم يوريـا) للفسـيلة الواحدة.
وغالبـاً تبـدأ الفسـائل يف إخـراج جـذور بعـد حوالـى أسـبوعن مـن زراعتهـا ومثـل تلـك الفسـائل
تظـل خضـراء وتبـدأ يف النمـو وقـد ال تخـرج جـذور لبعـض الفسـائل ممـا يؤدى إلـى جفافها وموتها
وللتأكـد مـن وضـع الفسـيلة يفحـص قلبهـا اجلـاف برفـق فيشـد شـداً خفيفـاً فـإذا انخلـع بسـهولة
فهـذا يعنـى أن الفسـيلة قـد ماتـت إال إذا كانـت حـول قاعدتهـا خلفـات صغيـرة فتتـرك لتحـل محـل
الفسـيلة األصليـة وقـد تظـل بعـض الفسـائل خضـراء لفتـرة طويلـة متـوت بعدهـا لفشـلها يف تكوين
جـذور ،لذلـك ال ميكـن احلكـم علـى جنـاح الفسـيلة بلونهـا األخضـر فقـط ويجـب مـواالة هـذه
الفسـائل بعمليـات اخلدمـة وعـدم التسـرع بإزالتهـا .
زراعة الفسائل في المشتل:

ال توجـد ثقافـة مشـاتل نخيـل حاليـاً يف السـودان فقـد توقفـت ألكثـر من ثالثة عقـود فقد توقفت
ألكثـر مـن عقديـن ثالثـة رغم أهميتها والغرض من إنشـاء املشـتل:
 - 1زراعة الفسائل صغيرة احلجم وتربيتها.
 - 2العمل على زيادة بعض األصناف املستوردة أو النادرة ذات الصفات اجليدة.
 - 3زيادة نسبة جناح الفسائل ذات الصفات املمتازة واحملافظة عليها.
 - 4زيادة العناية والرعاية للفسائل وتقوية مجموعها اجلذري.
الظروف التي يجب توافرها في المشتل:

 - 1أن تكون أرض املشتل خفيفة أو خصبة تخلط بالرمل وجيدة الصرف.
 - 2أن تكون التربة خالية من األمالح واحلشائش.
 - 3أن تكــون األرض خاليــة مــن األمــراض وبعيــدة عــن األماكــن املوبــوءة أو كثــرة األمــراض.
 - 4أن يتوفر بها مصدري دائم .ومسورة مبصدات رياح بشكل علمي وقريبة من الطرق الرئيسة
 - 5أن تكون بعيدة عن أماكن مجاري الرياح وهبوبها.

فسائل جاهزة للزراعة
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أسباب تدهور وموت الفسائل في المشتل:

 - 1استخدام فسائل غير مكتملة النضج وصغيرة احلجم.
 - 2عدم وجود مجموع جذري بكمية كافية للفسيلة أو وجود جتويف مبنطقة القطع.
 - 3اإلهمال يف ري الفسائل ووقايتها بعد الزراعة.
 - 4عـدم العنايـة بتـداول الفسـائل مـن وقـت فصلهـا إلـى زراعتهـا باملشـتل وتعرضهـا للصدمـات
أو التأخـر يف زراعتهـا.
 - 5مهاجمـة الفطريـات والكائنـات الدقيقـة للمناطـق املجروحـة مـن قاعـدة الفسـيلة وعـدم
اختيـار األراضـي النظيفـة أو اسـتخدام املطهـرات لتطهيـر قاعـدة الفسـيلة.
 - 6اإلصابـة الشـديدة لقمـة الفسـيلة باحلشـرات القشـرية أو البـق الدقيقـي أو أي إصابـات
مرضيـة أو حشـرية شـديدة.
 - 7الزراعـة السـطحية التـي تعـرض الفسـيلة للجفـاف أو الزراعـة العميقـة التـي تسـبب ابتـالل
وتلـوث ومـوت القمـة النامية.
 - 8يتوقـف درجـة النجـاح أيضـاً علـى الصنـف نفسـه ففسـائل بعـض األصنـاف تكـون جذورهـا
أسـهل مـن فسـائل أصنـاف أخـرى.
 - 9وجـد أن الفسـائل املفصولـة مـن نخيـل مخمـل وال يـروى بانتظـام تكـون أكثـر جناحـاً من تلك
املفصولـة مـن نخيـل مـروي وقـد يرجـع ذلـك إلـى قـوة املجمـوع اجلـذري يف احلالـة األولـى .حيـث

عدسة :مدرك بالل مضوي
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كان جتذيـر الفسـائل املهملـة والبـروس للصنـف «املشـرق ود لقـاي» أكثـر جناحـاً يف التجذيـر مـن
الفسـائل الناميـة يف اجلـزر أو السـاق املعتنـى بهـا بنسـبة (.)% 93
 - 10وقـد أوضحـت جتاربنـا أن هنـاك عـدد مـن املعامـالت ميكـن االسـتفادة منهـا لزيـادة نسـبة
ومنـو جـذور الفسـائل بعـد فصلهـا مـن األم وذلـك كمـا موضـح يف اجلـدول (:)20
جدول ( )20أثر معامالت مختلفة على جتذير الفسائل بعد فصلها حتت ظروف اخلرطوم

املعامالت

عدد
األوراق

عدد
اجلذور
الكبيرة

جناح الفسائل

أطوال وزن املادة
اجلذور اجلافة
الكبيرة للجذور بعد عام
جرام
ملم

بعد
عامن

غمر يف اندول بيوتريك
اسيد  1500جزء من املليون

4, 5 c

80 c

54 c

80,1 d

55 c

50 c

حقن ب اندول بيوتريك
اسيد  100جزء من امليلون

7, 9 b

170 b

80b

199,4 c

70 b

66 b

غمر نفتالن اسيدك أسيد
 1500جزء من املليون

3, 8 d

65 d

49 a

51,5 h

31 d

24 d

حقن نفتالن اسيدك أسيد
 100جزء من املليون

10,6 a

180 a

95 a

443,12a

85 a

80 a

مخلوط الدبال  +مجروش
قشرة الفول السوداني

8, 8 b

171 b

86 b

270,8 b

85 a

80 a

كونترول

4, 6 c

78 b

57 c

80,2 d

38 c

32 c

*املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
*املتوسطات تراكم احصائيات  4سنوات

وننصـح بنـا ًء علـى قـراءات اجلـدول بأن مخلوط الدبال  +مجروش قشـرة الفول السـوداني يؤدي
إلـى زيـادة عـدد األوراق وأعـداد وأطـوال اجلـذور الكبيـرة وجنـاح الفسـائل عنـد زراعتهـا .وعومـاً
متكـث الفسـائل يف املشـتل لفتـرة ال تقـل عـن عـام وغالبـاً تظـل ملـدة عامـن ثـم تقلـع لزراعتهـا يف
البسـتان وتسـمى عنـد ذلـك «باملـدورة أو بـأم درابـة» ويشـترط فيهـا أن حتتـوي علـى مجموع جذري
غزيـر وأن تكـون جيـدة النمـو خضـراء خاليـة مـن اإلصابـة املرضيـة واحلشـرية وأال يقـل وزنهـا عن
( 12 - 10كجـم) وال يقـل أكبـر قطـر لهـا عـن ( 30سـم) وأن يكـون طـول جذعهـا متـر واحـد علـى
األقل.
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 - 2تقانة نقل نخيل التمر المثمر
أجريـت هـذه الدراسـة بغـرض إنقـاذ نخيـل منطقـة املناصيـر وتفـادي تكـرار مأسـاة نخيـل وادي
حلفـا حيـث فقـدت حتـت ميـاه السـد العالـي أكثـر مـن مليـون وخمسـمائة نخلـة مثمـرة مـن أجـود
التمـور اجلافـة والعجـوة وذخيـرة مـن التمـور غيـر املصنفـة وتعـرف محلياً بأسـكنت فنتـي .اعتمدت
الدراسـة يف أساسـها النظـري علـى فكـرة افتتـاح جامعـة بغـداد يف عـام ( )1965حـن إنشـاء
اجلامعـة وأقتـرح اخلبيـر نوكتـون ( )1965نقـل وزراعـة أشـجار نخيـل باسـقة علـى جانبـي مدخـل
اجلامعـة الرئيسـي بطـول ( 20متـر) وعمـر ( 30عامـاً) وبذلك التجربـة الولي عاملياً يف نقل النخيل
املثمـر ومـن ثـم انتشـرت فكـرة نقـل أشـجار النخيـل املثمـر مـع ازدهار مـدن اخلليج العربـي ،وبذلك
أصبحـت عمليـة نقـل النخيـل للموقـع اجلديـد عامـل هـام واسـتراتيجي وأساسـي يف االرتبـاط
النفسـي واالجتماعـي للمواطـن يف بيئتـه اجلديـدة ،كمـا يتضـح يف اآلتـي:
أ -حتسن البيئة ومكافحة التصحر.
ب -تقوية االرتباط النفسي واالجتماعي للمواطن يف بيئته اجلديدة.
ج -نقل النخيل املثمر والذي سيثمر يف نفس العام ويشكل دخل اقتصادي للمهجر.
د -تكلفة النقل أرخص من التعويضات املطلوبة من املواطنن بنا ًء على دراسة (.)1993
هـ -عملية نقل النخيل وزراعتها واحلفاظ على البيئة تتماشى مع املعايير الدولية للتهجير.

خطوات عملية النقل

 حفـر خنـدق دائـري حـول سـاق النخلـة املـراد نقلهـا يبعـد عـن السـاق حوالي ( 80-75سـم) أيبقطـر ( 160 – 150سـم) وبعمـق ( 120سـم) وعـرض ( 40سـم) قبـل ( 5-4أسـابيع) مـن عمليـة
النقـل مـع إعـادة ردمـه (اخلنـدق) برملـه خشـنة ومواصلـة ريهـا يوميـاً وذلـك بهـدف تقليـم اجلـذور
الكبيـرة وتنشـيط تكويـن شـعيرات جذريـة حديثـة تقليـم كل السـعف مـا عـدا صـف أو صفـن حـول
القلـب ويلـف هـذا الصـف أو الصفـن مـن السـعف جيـداً باخليـش مـع دعامـات خشـبية حلمايـة
القلب أو اجلمارة أثناء الترحيل وأيضاً لتقليل عمليات البخر والنتح وأثر هبوب الرياح السـاخنة.

خطوات عملية قلع النخلة من موقعها:

 قبـل يـوم مـن عمليـة النقـل يعـاد فتـح أو حفـر اخلنـدق الدائـري حـول النخلـة املـراد نقلهـا ولفالكتلـة الترابيـة باخليـش واحلبـال وتدعيمهـا بألـواح اخلشـب متهيـداً لنقلها.
 تسـتخدم الرافعة أو الكرين يف عملية القلع وتربط السالسـل حول الكتلة الترابية والسـاق ولذلكتسـتخدم الدعامات اخلشـبية حتى ال يؤثر ضغط السالسـل على الكتلة الترابية ويؤدي لكسـرها.
 تسـتخدم الرافعة أو الكرين يف عملية القلع وتربط السالسـل حول الكتلة الترابية والسـاق ولذلكتسـتخدم الدعامات اخلشـبية حتى ال يؤثر ضغط السالسـل على الكتلة الترابية ويؤدي لكسـرها.

خطوات أعادة غرس النخلة:

( )1تكـون اجلـورة أكبـر حجمـاً مـن الكتلـة الترابيـة ذات شـكل دائـري غالبـاً بأبعـاد حوالـي
( 2.5 × 1.5متـر) بحيـث يكـون حجـم اجلـورة مناسـب بإضافـة رملـة خشـنة حتـت وحـول
اجلـذور (الكتلـة الترابيـة).
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عملية جتهيز اخلندق

إعادة الغرس

بعد الغرس متندل التربة جيداً لقفل اجليوب الهوائية والفراغات حول اجلذور
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( )2أهمية وضع طبقة رمل خشنة يف قاع اجلورة وبارتفاع ال يقل عن ( 20سم).
( )3يفضـل أن تكـون اجلـورة رطبـة ،يفضـل حفرهـا قبـل فتره أسـبوع أو عشـره أيـام من الزراعة
وتـروى جيداً.
( )4تعقـم اجلـورة أيضـاً مببيـدات حشـرية وفطريـة ( 40جـرام) فـوردان و ( 6سـم) مكعب  /لتر
( )TILTوذلـك للجـورة والكتلـة الترابية للنخلة.
( )5يجـب زراعـة النخلـة بنفـس اجتاهاتهـا الــ ( (Orientationالسـابقة وذلـك بوضـع عالمـة
بالطـالء لتحديـد اجتاهـات املوقـع اجلديـد ،وقـد تالحـظ مـوت نسـبة مـن النخيـل الـذي غيـرت
اجتاهاتـه.
( )6يجـب زراعـة النخلـة أيضـاً بنفـس العمـق السـابق أي بنفـس عمـق السـاق مـع سـطح التربـة
السـابق ،وقـد تالحـظ مـوت نسـبة مـن النخيـل الـذي زرع بأكثـر أو أقـل عمقـاً.
( )7بعـد وضـع الكتلـة الترابيـة يف اجلـورة تـردم بالرملـة اخلشـنة ومتنـدل جيـد القفـل اجليـوب
الهوائيـة والفراغـات حـول اجلـذور.
( )8يجب أن تظل جورة النخلة حديثة النقل رطبه (تريانه) أو غير جافة وغير مشبعة باملاء.
( )9يترك اخليش والدعامات حول املجموع اخلضري ملدة شهر تقريباً.
املراجع:
 .1دراسة جدوى مشروع سد مروي ( )1993م.
2-Transplanting mature date palm in lrag By B.H. Nocton 1965
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 - 3كيفية إنشاء بستان نخيل:
يجـب االهتمـام يف اختيـار األرض الصاحلـة للزراعـة حيـث جتـود زراعـة التمـور يف مـدى واسـع
مـن األراضـي ورغـم أنـه يفضـل األراضـي الطمييـة العميقـة وضـرورة التأكـد مـن توفـر مـاء الـري
الصالـح حيـث تتحمـل أشـجار النخيـل ملوحـة التربـة بدرجـة تفـوق الكثيـر مـن أشـجار الفواكـه
األخـرى ولـو أن إنتاجيتهـا تقـل مـع زيـادة ملوحـة منطقة انتشـار اجلـذور وال ينصـح بزراعة النخيل
يف األراضـي التـي تتعـدى نسـبة ملوحتهـا ( 7000جـزء يف املليـون) يف منطقـة انتشـار املجمـوع
اجلـذري إال أن نسـبة امللوحـة يف الطبقـة السـطحية قـد تزيـد عـن ذلـك ولكـن العبـرة يف املنطقـة
التـي تنمـو بهـا اجلـذور .ولكـن للحصـول علـى إنتاجيـة عاليـة من زراعة النخيل ميكن أن نشـير إلى
حـدود التربـة املناسـبة لزراعتهـا كمـا هـو موضـح باجلـدول (:)21
جدول ( )21التربة املناسبة لزراعة النخيل

نوع التربة

كربونات
الكالسيوم

امللوحة الكلية

األراضي الطينية اخلفيفة
التي بها نسبة الطن
تتراوح ما بن  % 45 – 25جزء يف املليون
– 1500
6000

– 15

% 20

عمق املاء
األرضي

حالة
الصرف

أكثر من  3متر

جيدة

مدى تحمل أشجار النخيل لملوحة التربة

وكمـا سـبق ذكـره جتـود زراعـة النخيـل يف مـدى واسـع من األراضـي ولكن للحصول علـى إنتاجية
عاليـة منهـا يجـب تفهـم بعـض النقـاط الهامـة يف قـوام األراضـي املختلفة وكيفية عالجها لتحسـن
خـواص التربـة للحصـول علـى إنتاجيـة عاليـة منها .كمـا يف اجلدول (:)22
جدول ( )22وصف ألنواع األراضي املختلفة ومتطلبات حتسن كل نوع

نوع التربة

قوامها

عالجها

األراضي
الطينية
الثقيلة
السوداء

ذات محتـوى عالـي مـن الطـن (– 50
 )% 60وهـذا يجعلهـا بطيئـة النفاذيـة
رديئـة التهويـة .ارتفـاع مسـتوى املـاء
األرضـي وقربـه مـن سـطح التربـة ممـا
يـؤدى إلـى تكويـن أراضـي ملحيـة أو
قلويـة .وجـود طبقـات صمـاء متكونـة
يعيـق منـو اجلـذور ونفاذيـة املـاء تـؤدى
إلـى ظهـور مسـتوى مرتفـع مـن املـاء
األرضـي فوقهـا.

تتطلـب إضافـة رمـل ناعـم خالـي مـن
امللوحـة أو سـماد بلـدي قـدمي متحلـل
يعمـالن علـى تخفيـف شـدة التماسـك
وحتسـن تهويتهـا ونفاذيتهـا للمـاء.
إنشـاء شـبكة مصـارف مغطـاة أو
مكشـوفة خلفـض مسـتوى املـاء األرضي
إلـى احلـد املطلـوب لتحسـن التهويـة
والنفاذيـة .ميكـن كسـرها مبحـراث
حتـت التربـة
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األراضي
امللحية

ميك ــن عم ــل غس ــيل له ــذه الترب ــة إم ــا
س ــطحي إذا كان ــت الطبق ــات العلي ــا
ميكـن التعـرف عليهـا بوجـود أمـالح
ه ــي املس ــئولة ع ــن ملوح ــة الترب ــة أو
بيضـاء متزهـرة علـى السـطح وتقـزم
غســـيل جـــويف إذا كانـــت الطبقـــات
النباتـات واألوراق يكـون لونهـا أخضـر
الســـفلى هـــي التـــي بهـــا ملوحـــة
عاليـــة.

األراضي
القلوية

حتديـد كميـة اجلبـس الزراعـي الـالزم
خلفـض درجـة حموضة التربة الـ ()PH
ميكـن التعـرف عليهـا ظاهريـاً بوجـود
واجلبـس يفيـد يف إحـالل الكالسـيوم
أمـالح سـوداء متزهـرة مـن أمـالح
محـل الصوديـوم فيحسـن البنـاء
هيبومـات الصوديـوم.
والنفاذيـة والتهوية الضرورية لألشـجار
املزروعـة.

األراضي
الرملية

يشـترط عـدم ارتفـاع ملوحتهـا وإضافـة
السـماد البلـدي املتحلـل لتعويـض نقـص
تتميـز بالقـوام الرملـي الناعـم واخلشـن العناصـر وحتسـن بنـاء التربـة كذلـك
إضافـة الطمـي اخلالـي مـن األمـالح
جيـدة التهويـة والنفاذيـة.
يسـاعدان علـى النمـو احليـد ألشـجار
النخيـل يف مثـل هـذه األراضـي

األراضي
اجليرية

يشـــترط عـــدم ارتفـــاع الكالســـيوم
بهـــا عـــن ( )% 25حيـــث زيادتهـــا
تـــؤدي إلـــى تعجـــن التربـــة عنـــد
زي ــادة م ــاء ال ــري أو ش ــدة متاس ــكها
وضغطهـــا علـــى اجلـــذور ومتزقهـــا
عنــد اجلفــاف وهــذا يجعــل إنتاجيــة
النخلـــة ضعيفـــة

إضافـة السـماد البلـدي القـدمي املتحلـل
الـذي يحسـن بنـاء التربـة ونفاذيتهـا
والتهويـة اجليـدة عـالوة علـى خفـض
درجة حموضة التربة ( )PHمما يسـهل
امتصـاص العناصـر الغذائيـة بالنبـات.

المسافـات بـين نخــيل التمــر:
من أهم العوامل التي حتدد املسافات بن النخيل هي:
 - 1العمليـات الفالحيـة والزراعـات البينيـة ونوعيـة النباتـات أو األشـجار املزروعـة بـن
النخيـل.
 - 2طـول السـعف اخلـاص بالصنـف املعـن وهنالـك أصنـاف مثـل الصنـف البرحـى سـعفة
طويلـة مقارنـة باألصنـاف األخـرى .ولذلـك حتـدد املسـافات ابتـدا ًء مـن ( 6 × 6متـر) وحتـى (9
×  9متـر).
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 - 4تجهــيز الجــورة وزراعــة الفسائـل:
يفضـل عنـد زراعـة فسـائل النخيـل وذلـك مـن مالحظاتنـا يف أنـواع مختلفـة مـن األراضـي
أهميـة حفـر اجلـورة بحجـم ( 75سـم ) 3أو متـر مكعـب يف األراضـي الثقيلـة السـوداء ويقـل يف
األراضـي اخلفيفـة القـوام ويف كل أنـواع األراضـي يفضـل ملؤهـا بالرملـة اخلشـنة وذلـك لعـدة
أسباب:
 - 1مالئمـة منـو جـذور النخيـل يف األرض الرمليـة عنـه يف األرض الثقيلـة مـع مميـزات
الرمليـة يف سـهولة منـو اجلـذور.
 - 2عـدم تشـقق األراضـي الرمليـة عنـد التعـرض للعطـش أو جفـاف سـطح التربـة وبالتالـي
متـزق اجلـذور ودخـول عـدد مـن األمـراض الفطريـة عـن طريـق جـروح اجلـذور.

جنضير اجلور للزراعة

زراعة الفسائل يف األرض املستدمية وحمايتها
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ينصـح بـري اجلـورة ( 4 – 3مـرات) قبـل زراعـة الفسـيلة لترطيـب التربـة وأيضـاً ينصـح بإضافـة
( 40جـرام) مبيـد فيـوردان حـول جـذور الفسـيلة مباشـرة مـع الزراعـة ،كمـا يفضـل إضافـة (½
كيلوجرام) كبريت زراعي وخاصة يف األراضي ذات القلوية املرتفعة وذلك لعدة أسـباب – أهمها:
 - 1يساعد يف تقليل قلوية التربة.
 - 2يعمل كمضاد فطري وبكتيري لألمراض التي ميكن أن تنقل مع الفسيلة.
 - 3يعمل على زيادة امتصاص بقية العناصر الغذائية الهامة للفسيلة.
 - 4يعمل على تنشيط كل الكائنات الدقيقة واملفيدة يف التربة.
عمومـاً يفضـل أن تكـون احلفـرة أو اجلـورة املعـدة للزراعـة جاهـزة قبـل إحضـار الفسـيلة ومروية
قبـل أيـام مـن الزراعـة لتتـم الزراعـة يف تربة رطبة لسـهولة عملية مندلـة التربة أو دكها جيداً حول
الفسـيلة للتخلـص مـن الفراغـات الهوائيـة وأهميـة متابعـة هـذه العمليـة عنـد الريـة الثانيـة للتأكـد
مـن عـدم وجـود هـذه الفراغـات أو الشـقوق حول سـاق النخلة.

ً
حديثا من الحر الشديد ولفها بالخيش.
أهمية حماية الفسائل المزروعة

واجلديـر بذكـره أنـه يف مناطـق الزحـف الصحـراوي أو مناطـق حركـة الكثبـان الرمليـة يلجـأ
مزارعـي النخيـل لزراعـة الفسـائل حتـت مسـتوى سـطح الرمـال املتحركـة علـى أراضـي النيـل
الرسـوبية وذلـك بعـد بنـاء سـور بالطـن أو األجـر (جالـوص) وكلمـا تراكمـت الرمـال حـول سـطح
الفوهـة أو ارتفـع املجمـوع اخلضـري للنخلـة يضـاف طـوف أو (سـريقة) أخـرى وهكـذا حتـى تنمـو
وتظهـر فـوق سـطح الرمـال كمـا يف الشـكل املرفـق مـن شـمال دنقـال (واحـة سـليمة وواحـة القعـب)
وتعـد عمليـة فالحيـة متبعـة يف شـمال السـودان.

بينات زراعة التمور املختلفة يف السودان
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 - 5خطوات زراعة الفسائل:
قبل زراعة الفسائل الناجتة من الزراعة النسيجية يجب القيام مبا يلي:
 - 1إجـراء فحـص للتربـة والتأكـد مـن عـدم وجـود طبقـة صمـاء أو حجـارة كبيـرة حتـت
الطبقـة السـطحية حيـث يجـب حراثـة وتهيئـة التربـة وإزالـة كافـة العوائـق احلجريـة املوجـودة
فيهـا.
 - 2التأكد من توافر املياه الالزمة للري مع مراعاة حتليلها من حيث محتواها من امللوحة.
 - 3جتهيز شبكة الري املناسبة وحسب مسافة الزراعة.
 - 4تخطيط أرض البسـتان وحتديد مواقع الفسـائل حسـب املسـافة املناسـبة ،ويفضل اتباع
النظـام الرباعـي للزراعـة )7X7 ( .أو ( )8X8حسـب
الصنف ونوعية التربة والظروف اجلوية وخاصة الرطوبة ،وهناك عوامل عدة يعتمد عليها.

تحديد مسافات زراعتها:

 املسافة املناسبة إلجراء عمليات اخلدمة بشكل سهل وخاصة املكننة. توفير املسافة املناسبة النتشار ومنو اجلذور. السماح لتعرض األشجار لقدر مناسب من اإلضاءة وعدم حصول التظليل. جتهيـز احلفـرة الالزمـة للزراعـة بأبعـاد ( )75x75أو (75سـم )3أو متـر مكعـب ويفضـل تركهـامعرضـة للشـمس والهـواء لعـدة أيـام للتخلـص من الكائنات احلية الضـارة ،وتخلط تربة احلفرة مع
السـماد العضـوي املتحلـل ،ويوضـع يف داخـل احلفـرة خلطـة مـن تـراب احلفـرة والبتمـوس والطمي
بنسـبة ( )1: 1: 1وميكـن وضـع الرمـل بـدالً مـن البتموس ( )2تـروى احلفرة قبل الزراعة ليتجانس
اخلليط ،كما أن مياه الري تسـاعد يف غسـل األمالح وتسـهم يف عملية تخمر والري ( 4-3مرات)
قبـل الزراعة.

زراعة فسائل النخيل في األرض المستديمة:

ميكن زراعة الفسـائل يف أي وقت من السـنة مع مالحظة بعض األمور عند الزراعة يف الشـهور
البـاردة أو احلـارة ،ويفضـل أن تتـم الزراعـة يف نهايـة فصـل اخلريـف ،ويجـب أن تتـم الزراعـة يف
الصبـاح الباكـر ،وأن تكـون الفسـائل بطـول ( 40-35سـم) ،وحتتـوي علـى ( 5-4سـعفات) ثالث منها
أوراق حقيقيـة (كاملـة) وأن تكـون قاعـدة الفسـيلة تشـبه البصلـة وذات مجمـوع جـذري جيـد .وتتـم
عمليـة الزراعـة وفـق اخلطـوات اآلتية:
 - 1قطع الكيس البالستيكي من القاعدة مع مراعاة سالمة املجموع اجلذري.
ً
 - 2توضـع الفسـيلة يف احلفـرة بعنايـة ويكـون وضعهـا عموديـاً
ومائـال باجتـاه الريـاح ،ثـم يـردم
ً
قليـال .ويـدك التـراب جيـداً حـول الفسـيلة
التـراب حولهـا ويسـحب الكيـس البالسـتيكي لألعلـى
لتفـادي تكـون جيـوب هوائيـة حـول املجمـوع اجلـذري ممـا يسـبب تعفـن اجلـذور ،ويجـب أن يكـون
القطـر األكبـر لقاعـدة الغرسـة عنـد مسـتوى التربـة ،مـع ضمـان عـدم تسـرب ميـاه الـري إلـى قلـب
(القمـة الناميـة) النخلـة.
 - 3يعـد حـوض مـزدوج لـكل فسـيلة ،األول بجانـب قلبهـا ملنـع الـري مـن الوصـول إليـه ،واحلوض
الثانـي بقطـر 1متـر السـتقبال ميـاه الـري ويفضـل أن يكـون عمـق احلـوض مـا بـن ( 30-20سـم).
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 - 4تروى الشتالت يومياً بشكل منتظم وملدة ال تقل عن ( 40يوماً) حسب نوع التربة والظروف
اجلويـة مـع مراعـاة جتنـب غمـر قلـب الفسـيلة باملـاء ،ثـم يتـم تقليـل الـري لتـروى مرتـن أو ثـالث
مرات أسـبوعياً ملدة شـهرين.
 - 5بعد السنة الثالثة من الزراعة يتم توسيع حوض النخلة ومبحيط مياثل محيط السعف.
 - 6تـزال الفسـائل املتكونـة وتتـرك ( 4-3فسـائل) فقـط إلعطائهـا الفرصـة الكافيـة للنمو اجليد
ودفعهـا نحـو اإلزهـار ،ويجـب تعفيـر أماكـن فصـل الفسـائل بأحـد املبيـدات لوقايتها مـن اإلصابات
املرضية واحلشـرية.
 - 7يف حـال ظهـور الطلـع يف السـنوات األولـى مـن الزراعـة يجب إزالته للسـماح لها بتكوين جذع
جيـد النمـو وقـوي ،حيـث أن النخلـة كأي نبـات آخـر لهـا قـدرة وسـعة إنتاجيـة محـدودة ،واحملصول
الثمـري فيهـا لـه ارتبـاط مبجمـوع املسـاحة اخلضـراء املعرضـة لضـوء الشـمس ،وهنـاك عـدد مـن
السـعف األخضـر الضـروري لتغذيـة العـذوق الثمريـة ( )Fruitclusterحتـى نضـج الثمـار ،ويتـراوح
عـدد السـعفات لـكل عـذق مـا بـن ( 10-8سـعفة) للعـذق الواحـد ،وهـذا مـا يجـب مراعاتـه عنـد
عمليـة التقليـم وإزالـة السـعف لتحقيـق املوازنـة بـن املجمـوع اخلضـري واملجمـوع الثمـري سـنوياً
للحصـول علـى ثمـار جيـدة النوعيـة
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 - 6ري النخيل
بالرغـم مـن حتمـل أشـجار النخيـل للجفـاف إال أنـه إذا تعـرض للعطـش مـدة طويلـة فـإن
معـدل النمـو اخلضـري لـألوراق يقـل بوضـوح وتقـل صفـات الثمـار وينخفـض محصولهـا بدرجـة
كبيـرة وعلـى العكـس مـن ذلـك حيـث تسـتطيع جـذور النخيـل أن تتحمـل غمـر التربـة باملـاء ملـدة
طويلـة أيضـاً ولكنهـا ال تفضـل احلالتـن إذا أردنـا لهـا النمـو واالثمـار بدرجـة جيـدة وبالرغـم مـن
حتمـل الشـجرة للجفـاف إال أن احتياجاتهـا املائيـة مرتفعـة وتختلـف االحتياجـات املائيـة للنخيـل
باختـالف نوعيـة التربـة واملـاء املضـاف وطريقـة اإلضافـة والظـروف اجلويـة احمليطـة وحالـة
النشـاط الفسـيولوجي للنخلـة ومراحـل منوهـا أي أن الـري مـن العمليـات الزراعيـة الضروريـة
لنمـو أشـجار نخيـل التمـر خـالل مراحل منوهـا املختلفة ،وهي عملية مؤثرة على النمو اخلضري
واإلثمـار ،كمـا أن هنـاك ارتباطـاً مهمـاً بـن جـذور النخيـل وعمليـة الـري ،خاصـة وأنهـا جـذور
ليفية تتصل باحلزم الوعائية بشـكل مباشـر ،وأنها تتعمق داخل التربة إلى مسـافة تصل ما بن
( 7-3أمتـار) عموديـاً ،وأفقيـاً متتـد إلـى أكثـر مـن ( 10أمتـار) بحثـاً عـن الرطوبـة .ومتتـاز جـذور
نخلـة التمـر بأنهـا خاليـة مـن الشـعيرات اجلذريـة ،وأنهـا تسـتطيع حتمـل الغمـر باملـاء لفتـرات
طويلـة بسـبب وجـود الفراغـات الهوائيـة ،وهـذا مـا يجعلهـا مشـابهة جلـذور نباتـات األرز التـي
تنمـو داخـل املـاء.
إن نخلـة التمـر تتحمـل العطـش واجلفـاف لفتـرات طويلـة ،وهـذا يعـود إلـى بعـض الصفـات
املورفولوجيـة فيهـا ،ومنهـا:
 - 1انتشار مجموعها اجلذري أفقياً وعمودياً يف التربة حتى وصولها إلى املناطق الرطبة.
 - 2األوراق (السـعف) مركبـة ريشـية والوريقـات (اخلـوص) مغطـاة بطبقـة شـمعية لتقليـل فقـد
املاء.
 - 3تكون الثغور موزعة على الوريقات بشكل يقلل فقد الرطوبة.
إن عدم توافر مياه الري الكافية للنخلة يؤدي إلى:
 - 1بطء عملية النمو ،وضعف األشجار ،وجفاف نسبة عالية من األوراق (السعف)
 - 2تأخر عملية التزهير وتفاقم من ظهور املعاومة (تبادل احلمل).
 - 3تسـاقط الثمـار وتدنـي نوعيتهـا :يعتبـر مـاء الـري هـو أحـد العوامـل الهامة للتوسـع يف زراعة
أشـجار النخيـل حيـث يتوقـف جنـاح زراعتـه إلـى حـد كبيـر على توفـر احتياجاته املائيـة بالرغم من
مـدى حتملـه للعطـش واجلفـاف مقارنـة بأشـجار الفاكهة األخرى.

نوعية ماء الري للنخيل:

يتحمـل نخيـل البلـح ارتفـاع ملوحـة مـاء الـري إال أن تركيـز األمـالح يقلـل مـن النمـو اخلضـري
وبالتالـي احملصـول ،فوجـد أن النخيـل ينتـج محصـول كامـل إذا كانـت نسـبة األمـالح يف مـاء الري أقل
مـن ( 2000جـزء يف املليـون) ،وينخفـض احملصـول مبعـدل ( )% 50إذا وصـل التركيـز إلـى (8000
جـزء يف املليـون) ،معنـى ذلـك أن النخيـل يتحمـل زيـادة امللوحـة يف مـاء الـري ولكـن ذلـك يكـون علـى
حسـاب احملصـول وعمومـاً فـإن موضـوع ري نخيـل البلـح بوجه خاص يلزمه دراسـات عملية مكثفة يف
املناطـق املختلفـة لزراعـة النخيـل يف السـودان فاالحتياجـات املائيـة تختلـف باختـالف األصنـاف ونوع
التربـة والظـروف اجلويـة السـائدة خاصـة أثنـاء موسـم النمو ،كذلك يجب أن توضـع املياه يف االعتبار
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وطريقـة الـري وتختلـف تقديـرات االحتياجـات املائية السـنوية لنخيل البلـح باختالف األصناف وعمر
األشـجار وباختـالف نـوع التربـة والظـروف اجلويـة السـائدة خاصـة أثنـاء موسـم النمـو ،وتتـراوح
االحتياجـات املائيـة السـنوية لـري فـدان منـزرع بأشـجار النخيـل يف تونـس حوالـي ( 6600م )3مـاء
والعـراق ( 8500م ،)3بينمـا وصـل االسـتهالك السـنوي لـري فـدان النخيـل بأسـوان ( 5500م.)3
تتـراوح كميـات امليـاه املضافـة لـري شـجرة النخيـل يف حالـة البسـاتن القدميـة والتـي تـروى
بالغمـر بـن  150 - 26م 3للنخلـة يف اليـوم ،بينمـا يف طريقـة الـري بالفقاعـات تتـراوح كميـة امليـاه
الالزمـة لـري شـجرة النخيـل بـن ( 105 - 18م )3للنخلـة يف اليـوم حيـث أصبـح هـذا النظـام هـو
املسـتخدم يف معظم البسـاتن اجلديدة يف السـودان نظراً ملميزاته يف توفير كمية كبيرة من مياه
الـري املسـتخدمة مقارنـة بطريقـة الغمـر وكذلـك الترشـيد يف كميـة األسـمدة املسـتخدمة مع مياه
الـري ولقـد أوضحـت نتائـج البحـوث يف كاليفورنيـا أن نخلـة التمـر حتتـاج إلـى (135 – 115م)3
مـن املـاء ،يف التربـة الطينيـة لثقيلـة ،و(459 – 306م )3مـن املـاء يف التربـة اخلفيفـة سـنوياً ويف
دراسـة علـى النخيـل البالـغ صنـف «دجلـة نـور» اسـتعملت طـرق ري مختلفـة بالتنقيـط وبالـرش،
وكانـت النتائـج تشـير إلـى أن اسـتعمال الـري بالتنقيـط أفضـل مـن الري بالـرش ،وأن االحتياجات
السـنوية للنخلة الواحدة بلغ 150 – 200م 3باسـتعمال 12منقطاً ،وتراوح حاصل النخلة الواحدة
مـن  145-135كجـم مقارنـة بالـري بالـرش حيـث بلغ احلاصل ( 109كجـم) ،وأمكن بهذه الطريقة
اسـتعمال ميـاه ري حتتـوي علـى ( 2000-1000جـزء يف املليـون) ،من األمـالح وأن كمية املياه التي
حتتاجها الشـجرة تختلف حسـب الشـهر واملوسـم ونوع التربة ،حيث لوحظ أن النخلة حتتاج إلى
( 9.5سـم/3ماء) يف شـهر ينايـر ،بينمـا تكـون الكميـة ( 33.75سـم/3ماء) يف شـهر يونيـو ،ويفضل
أن تـروى األشـجار مـرة كل أسـبوعن صيفـاً يف التـرب الرمليـة ،بينمـا يجـب إطالـة الفترة والكمية
يف التـرب الثقيلـة .بينمـا ذكـر داود وأحمـد علـى صالـح )2003( ،إلـى أن نخلـة التمـر صنـف
«املشـرق ود لقـاي» و «البرحـي» يف واليـة نهـر النيـل يف الدامـر (تربـة رمليـة حصويـة) حتتـاج إلـى
(15ريـة) سـنوياً ،موزعـة علـى شـهور السـنة ،كمـا يف اجلـدول (:)23
جدول (  ) 23يوضح عدد وتوزيع الريات على مدار العام حتت ظروف اخلرطوم ونهر النيل وحلفا اجلديدة

األشهر

يناير

عدد
الريات

1

فبراير مارس
1

1

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

1

1

2

2

أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
2

1

1

1

1

ويف دراسـة علـى النخيـل البالـغ صنـف دقلـة نـور اسـتعملت طـرق ري مختلفـة بالتنقيـط
وبالـرش ،وكانـت النتائـج تشـير إلـى أن اسـتعمال الـري بالفقاعـات أفضـل من الـري بالتنقيط،
وأن االحتياجـات السـنوية للنخلـة الواحـدة بلـغ ( 200-150م )3باسـتعمال ( 12نقـاط) ،وتراوح
حاصـل النخلـة الواحـدة مـن ( 145-135كجـم) مقارنـة بالـري بالـرش حيـث بلـغ احلاصـل
(180كجـم) ،أيضـاً ويف دراسـة علـى فتـرات الـري علـى جـودة الثمـار وجـد (داود وفاطمـة
 )2001أن لتقـارب فتـرات الـري أثـر واضـح علـى زيـادة احملصـول يف كل مـن حلفـا اجلديـدة
واجلريـف غـرب وأن الـري كل أسـبوعن أعطـى أعلـى محصـول ودلقـاي يف حلفـا واخلرطـوم
كمـا يف اجلـدول (:)24
132

زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان

جدول ( )24أثر فترات الري على خصائص وجودة احملصول لصنف املشرق ودلقاي حتت ظروف اخلرطوم وحلفا اجلديدة

أبعاد الثمرة (سم)
القطر

املواد
الصلبة
الذائبة
الكلية %

وزن
عدد الريات الثمرة
(جرام)

وزن لب
الثمرة
(جرام)

الطول

الزيادة
عدد
السنوية يف
العزوق /
طول األوراق
النخلة
سم

كل أسبوع

11.3 a

10.3a

3.4 a

3.2 a

65.6 a

19 a

39 a

كل اسبوعن

11.0 b

10.0a

4.2 a

3.1 a

64 b

18.08b

36 b

كل ثالثة
أسابيع

8c

6.9b

2.7 b

b 1/8

61 c

18.6 b

30 c

كل أربعة
أسابيع

5.9 c

4.8c

2.6 b

8.1 b

60 d

17.9 c

25 d

*املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**املتوسطات تراكم احصائيات  3سنوات

وجـد عـدد مـن الباحثـن أن امتصـاص جـذور النخيـل مـن املاء وفـق تعمقها داخـل التربة كما هو
موضـح يف اجلدول (:)25
جدول ( )25كميات مياه الري املمتصة بواسطة جذور النخلة من أعماق مختلفة

العمق سم

نسبة ما متتصه اجلذور من املاء

60-0

50

120-60

30

180-120

15

240-180

5

%

ومن العوامل الواجب مراعاتها عند ري النخيل ،ما يلي:
 - 1نوع التربة ،ونقصد به كونها خفيفة (رملية) أو ثقيلة (طينية) املسامية  /عمق التربة.
 - 2وجود طبقة كلسية أو صماء وارتفاع مستوى املاء األرضي.
 - 3طريقة الري املستعملة ونوعية مياه الري.
 - 4الظروف املناخية السائدة (حرارة  /أمطار  /رطوبة).
 - 5عمر النخلة وقوة منوها وطريقة زراعتها.
 - 6الزراعات البينية ونوعية احملاصيل املزروعة فيها.
 - 7استواء سطح التربة.
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االحتياجات المائية لنخلة التمر:

وهنالـك عـدة عوامـل يجـب أخذهـا يف االعتبـار عنـد حتديـد كميـة امليـاه التـي حتتاجهـا النخلـة
وهـي اختـالف نوعيـة التربـة .واختـالف الظـروف املناخيـة من حيـث احلرارة والرطوبـة واألمطار.
واختـالف طـرق الـري املسـتعملة .لذلـك ال ميكـن تطبيـق نتائـج البحـوث اخلاصـة بـري النخيـل يف
مراحـل منـوه املختلفـة وال ميكـن تعميمهـا ملناطـق غيـر التـي نفـذت فيهـا.
عمومـاً فقـد أوضحـت نتائـج البحـوث يف كاليفورنيـا أن النخلـة املثمـرة حتتـاج مليـاه تتـراوح بـن
( 153 – 115م )3مكعـب سـنوياً يف التربـة الثقيلـة و ( 459 – 306م )3يف التربـة اخلفيفـة وذلـك
عـن طريـق الـري باحليـاض.

بعض المعلومات الهامة عن جذور النخيل:

 جـذور النخلـة مـن النـوع الليفـي الـذي تتميـز بـه النباتـات ذات الفلقـة الواحـدة فهـي تتصـلمباشـرة باحلـزم الوعائيـة املمتـدة علـى امتـداد اجلـذع.
 تكـون جـذور النخلـة البالغـة بسـماكة األصبـع وميتـد بعضهـا داخـل التربـة ليصـل إلـى عشـرةأمتـار أفقيـاً وإلـى عمـق يتـراوح بـن ( 7 – 3أمتـار) .كمـا لوحـظ أن جذور النخلة ميكنها أن تنتشـر
علـى مسـاحة ( 165متـراً مربعـاً) مـن التربـة حـول السـاق.
 جـذور النخيـل خاليـة مـن الشـعيرات اجلذريـة وامتصـاص املـاء يحدث من على سـطح أطرافاجلـذور الفرعية املاصة.
 حوالـي ( )% 25مـن جـذور النخلـة متتـد أسـفل السـاق و ( )% 75حـول السـاق .كمـا وأن( )% 50مـن اجلـذور اجلانبيـة توجـد علـى عمـق يتـراوح مـا بـن ( 150 – 30سـنتمتراً) داخـل
التربـة وتنتشـر جانبيـاً حـول السـاق يف شـكل دائـرة يبلـغ نصـف قطرهـا حوالـي متريـن.
 متتص النخلة ( )% 50من احتياجاتها من مياه الري من سـطح التربة إلى عمق  60سـنتمتراًو ( )% 30بن ( 120 – 60سـنتمتراً) و ( )% 15بن ( 180 – 120سـنتمتراً) و ( )% 5بن (180
–  240سنتمتراً).
 جـذور النخلـة تتحمـل الغمـر داخـل املـاء لفترات أطول من جـذور النباتات األخرى ألنها حتويفراغـات هوائيـة جتعلهـا مشـابهة جلـذور النباتات التي تنمو داخـل املاء مثل نبات األرز.
ورد يف القـول العربـي املأثـور (نخلـة التمـر سـيدة الشـجر قدمهـا دائمـاً يف املـاء ورأسـها يف
السـماء احلارقـة) ،ميتـاز املجمـوع اجلـذري لنخلـة التمـر بقوتـه ،وتعمقـه داخـل التربـة ،وبخلـوه
مـن الشـعيرات اجلذريـة ،حيـث يتـم امتصـاص املـاء والعناصـر الغذائيـة مـن التربـة عـن طريـق
اجلذيـرات املاصـة ،ومتتـد جـذور النخيـل أفقيـاً حتى مسـافة (10.5م) ،وتتعمـق داخل التربة حتى
مسـافة (4.5م) ،وأن نسـبة مـا تسـتهلكه جـذور النخيـل مـن امليـاه حسـب أعمـاق التربـة املختلفـة
مبينـة يف اجلـدول اآلتـي:
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اجلدول ( )26معدل استهالك مياه الري للنخلة حتت ظروف الدامر

عمر النخلة
ســـنة

معدل االستهالك اليومي باللتر
بالفقاعات

باحلياض

3

معدل االستهالك اليومي م
بالفقاعات

باحلياض

1

50

70

18

26

2

70

100

26

37

3

105

150

38

55

4

140

200

51

73

5

130

250

66

91

6

193

175

70

100

7

210

300

77

110

8

238

340

87

124

9

262

375

96

137

10

237

410

105

150

*داود وأحمد علي صالح  – 2003كتاب تقنيات أنتاج النخيل يف السودان  2006هيئة البحوث الزراعية
جدول ( )27اختالفات احتياجات نخلة التمر من مياه الري

الكمية ب م / 3هكتار

الدولة
مصر

22.300

جنوب أفريقيا

25.000

تونس

23600

املغرب

20.000 - 13000

العراق

20.000 - 15.000

الهند

25.000 - 22.000

اجلزائر

35.000 - 15.000

كالفورنيا

36.000 - 27.000
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3

مـن املالحـظ التفـاوت الكبيـر بكميـات امليـاه املضافـة يف عـدد مـن األقطـار املنتجـة للتمـور وقـد
يرجـع ذلـك إلـى االختـالف يف نظـم الـري املتبعـة ودرجـة ملوحـة ميـاه الـري ودرجـة حـرارة اجلـو
والرطوبـة اجلويـة وسـرعة الريـاح والغيـوم مـن قطـر آلخـر.
بنـا ًء علـى جتـارب طويلـة املـدى يف األراضـي املختلفـة نقتـرح عـدد الريـات اآلتيـة للنخيـل املثمـر
وفقـاً وخالـة النخلـة مـن احلمـل واإلثمـار كمـا يف اجلـدول ()28
جدول ( )28عدد الريات احملتاج لها النخلة وفق حالتها

احلالة والوضع

التربة اخلفيفة

التربة الثقيلة

بعد احلصاد حتى قبل
التزهير

5أيام – 7أيام

كل  12-10يوم

فترة التزهير والعقد

كل  12-10يوم

كل  18-15يوم

منو وتطور الثمار

 7 – 5أيام

كل 10أيام

تلون الثمار وحتى احلصاد

كل  12-10يوم

كل  12-10يوم
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طرق الري السطحي:

حتتـاج طـرق الـري السـطحي بشـكل عـام إلـى كميـات كبيـرة مـن ميـاه الـري ،حيـث تغمـر التربـة
باملـاء ،وهنـاك عـدة طـرق للـري السـطحي .أوالً ري الفسـائل حديثـة الغرس (طريقـة البواكـي
أو األحـواض) وتسـتخدم هـذه الطريقـة يف ري الفسـائل حديثـة الغـرس يف األرض املسـتدمية
وتتلخص يف حصر صف من أشـجار النخيل يف حوض عرضة حوالي ( 2-1.5متر) تسـمى باكية
وحتتـل الفسـائل وسـط احلـوض متامـاً وتطلـق فيـه ميـاه الـري أمـا طـول احلـوض فيكـون أقصـر
يف األراضـي الرمليـة اخلفيفـة ال يتعـدى (50متـر) بينمـا يف األراضـي الطينيـة الثقيلـة عـادة يكـون
طولـه ( 100متـر) أو أكثـر ويفضـل اسـتعمال هـذه الطريقـة يف األراضـي اخلفيفـة وملـدة سـنتن أو
ثالثـة ثـم يسـتعاض عنـه بالطـرق األخـرى.
 - 1طريقة األحواض الفردية:

ويشـمل احلـوض نخلـة واحـدة ويكـون شـكل األحـواض إمـا دائريـاً أو مربعـاً وهـذه الطريقـة
تتطلـب الدقـة يف تسـوية التربـة ويفضـل اتباعهـا يف األراضـي اخلفيفـة ويف حالـة النخيـل البالـغ،
ويتـم تصميـم هـذه الطريقـة بإنشـاء قنـاة ري رئيسـة علـى طـول البسـتان تتفـرع منهـا قنـوات ري
فرعيـة صغيـرة متعامـدة عليهـا ،بحيـث متـر بـن حوضـن ،ومـن هـذه القنـاة الفرعية تتفـرع قنوات
أو فتحـات إليصـال املـاء إلـى كل حـوض (أي أبـو سـتة وتنـزل منها رقبيـات عمودية لكل حوض على
حـده) وحتتـاج هـذه الطريقـة إلـى تسـوية التربـة يف كل حـوض لضمـان انتظـام توزيـع ميـاه الري يف
التربـة ،ويفضـل إجراؤهـا يف التـرب اخلفيفـة.

طريقة األحواض الفردية
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 - 2طريقة الري بالمساطب أو الخطوط:

جتـرى بعمـل خطـوط أو مصاطـب عرضهـا حوالـي ( 1متـر) وارتفاعهـا حوالـي ( 30سـم) وتوجد
األشـجار يف وسـطها وتطلـق ميـاه الـري يف املسـاحة املتروكـة بـن املصاطـب أو اخلطـوط علـى أن
يـزداد عـرض املصطبـة مـع زيـادة سـمك اجلـذع .وتفضـل هـذه الطريقـة يف ري األراضـي الثقيلـة،
ويفضـل اتبـاع هـذه الطريقـة يف التـرب الثقيلـة ،حيـث ميكـن إشـباع التربـة بامليـاه إلـى عمـق كاف
ويفضـل أال يزيـد طـول املصطبـة أو اخلـط عـن (100متـر) ويفضـل أن تعمـل خطـوط بـن صفـوف
األشـجار حوالـي ( 6-5خطـوط) ويطلـق مـاء الـري يف هـذه اخلطـوط وتفضـل هـذه الطريقـة يف
األراضـي الثقيلـة.
 - 3الري بالتنقيط ()Surface Drip Irrigation

هــو عبــارة عــن ري ســطح التربــة باملــاء كنقــط علــى دفعــات أو تيــار مســتمر أو مــن أنابيــب
رفيع ــة م ــن خ ــالل (النقاط ــات) وعل ــى ذل ــك ف ــإن التطبي ــق العمل ــي لل ــري بالتنقي ــط كطريق ــة
لــري أشــجار الفاكهــة وهــي تعتبــر مــن أكثــر الطــرق شــيوعاً يف البســاتن اجلديــدة مــن حيــث
كفــاءة اســتخدام ميــاه الــري علــى الرغــم مــن ارتفــاع تكاليفها وتنفيــذ هــذه الطريقــة بوضــع
خراطيــم الــري يف خطــوط جهــة واحــدة أو جهتــن فــوق ســطح األرض حــول األشــجار علــى
أن تك ــون النقاط ــات بكمي ــة كافي ــة وأن تبع ــد النقاط ــات ع ــن ج ــذع الش ــجرة مب ــا ال يق ــل ع ــن
(30-25س ــم) م ــن اجلانب ــن وميك ــن وض ــع النقاط ــات عل ــى مس ــافة ( 1مت ــر) وه ــذا يس ــاعد
علــى زيادة املســاحة املبتلــة وعموم ـاً يســتخدم عــدد ( 2نقــاط) حــول كل جانــب مــن جوانــب
الشــجرة وذلــك لألشــجار الصغيــرة ويــزداد عــدد النقاطــات بتقــدم العمــر لتصــل إلــى (6-4
نق ــاط) يف الش ــجرة البالغ ــة ويح ــاط ج ــذع النخل ــة بحلق ــة م ــن الت ــراب للحف ــاظ عل ــى امل ــاء
وي ــزداد قط ــر احللق ــة بزي ــادة العم ــر .فعن ــد زراع ــة الفس ــائل يت ــم اعط ــاء ري ــة غزي ــرة ويج ــب
أن تكــون التربــة رطبــة باســتمرار يف محيــط اجلــذور خــالل الشــهر ونصــف األولــى وحتتــاج
النخلــة مــن ( 80-60لتــر) مــاء  /يومي ـاً حتــى نهايــة العــام األول.
مميزات الري بالتنقيط:

 - 1توفيـــر كميـــة كبيـــرة مـــن ميـــاه الـــري املســـتخدمة مقارنـــة بطريقـــة الـــري بالغمـــر
(احلي ــاض).
 - 2الزيادة يف كمية اإلنتاج نتيجة االستفادة الكاملة من مياه الري والتسميد.
 - 3التحكم يف كمية املياه املضافة للشجرة واحلد من مشاكل الصرف.
 - 4تقليل أضرار استخدام مياه ري ذات ملوحة عالية نسبياً.
 - 5توفيـر األيـدي العاملة بإضافـة األسـمدة الكيماويـة والعاليـة الذوبـان يف ماء الري والترشـيد
من كميتها.
 - 6سهولة مقاومة احلشائش واألمراض.
عيوب الري بالتنقيط:

 - 1ارتفاع تكاليف إنشاء الشبكة.
 - 2انس ــداد النقاط ــات وميك ــن التغل ــب عل ــى ذل ــك بتركي ــب املرش ــحات الالزم ــة لع ــدم
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انس ــداد النقاط ــات م ــع ض ــرورة الصيان ــة املس ــتمرة لش ــبكة ال ــري لضم ــان عمله ــا بص ــورة
جي ــدة.
 - 3احلـد مـن انتشـار اجلـذور ،وميكـن عـالج ذلـك بزيـادة عـدد النقاطـات لزيـادة انتشـار
اجلـذور مـع إضافـة كميـة كبيـرة نسـبياً مـن املـاء يف الريـة الواحـدة وإطالـة الفتـرة بـن الريـات
املتعاقبـة.
 - 4تراكـم االمـالح يف احلـد اخلارجـي للمنطقـة املبتلـة ممـا يعيـق خـروج اجلـذور خـارج هـذه
احلـدود لذلـك يجـب عمـل غسـيل للتربـة بصـورة راتبـه لغسـل كميـة األمـالح املتراكمـة يف هـذه
املنطقـة.
 - 5كذلك يجب الري عند سقوط األمطار حتى ال تنتقل األمالح من اخلارج إلى الداخل
تتـراوح كميـة امليـاه املضافـة لـكل نخلـة يوميـاً مـن ( 140 - 60لتـر) مـاء حسـب الظـروف اجلويـة
وعمـر األشـجار واالحتياجـات الفعليـة لألشـجار علـى مدار السـنة.
 - 4الري الفقاعي ()Bubblar Irrigatio

وه ــي طريق ــة محس ــنة لنظ ــام ال ــري باألح ــواض ،حي ــث ين ــزل امل ــاء عل ــى ش ــكل فقاع ــة
ويتــوزع يف حــوض النخلــة ،وهــي طريقــة حديثــة مــن أفضــل الطــرق املســتعملة لــري أشــجار
النخيــل وتصــل كفاءتهــا االروائيــة إلــى مــا بــن ( )% 85 - 80مــن حيــث توفيــر ميــاه الــري،
وأه ــم مميزاته ــا:
 ميكن ري مجموعة كبيرة من األشجار ملرة واحدة ولفترة زمنية قصيرة. ميكن استعمال مياه ذات ملوحة متوسطة لري األشجار. تعمل هذه الطريقة على غسل األمالح بعيداً عن منطقة اجلذور. تسـاعد علـى انتشـار اجلـذور يف كل مسـاحة احلـوض وإلـى أعمـاق جيـدة يف التربـة ويخفـضاسـتهالك الـمیاه بــ ( )% 50 – 30دون خفـض اإلنتـاج ،یخفـض مـن تبخـر امليـاه.

مالحظات مهمة لري أشجار النخيل:

 - 1عنـد زراعـة الفسـائل يجـب أن تـروى خـالل الشـهر األول مـن الزراعـة وحسـب نـوع التربـة،
وكمـا يلـي :يف األراضـي اخلفيفـة تـروى كل ( 3أيـام) ويف األراضـي اخلفيفـة كل ( 4أيـام) أمـا يف
األراضـي الثقيلـة تـروي كل ( 7أيـام).
 - 2يجـب أن تكـون فتـرات الـري متقاربـة يف فصـل الصيـف ،خاصـة أثنـاء مراحـل منـو الثمـار
وتطورهـا يف النضـج ،وتقليـل الـري عنـد دخـول الثمـار مرحلـة النضـج.
 - 3االهتمـام بالـري خـالل موسـم اإلزهـار والتلقيـح وعقـد الثمـار ،ويفضـل إيقـاف الـري بعـد
إمتـام عمليـة التلقيـح .ومعـاودة الـري مـع عمليـة التدلية (التحدير) ،والبد من تفـادي الري وايقافه
ً
متامـا عنـد ارتفـاع درجـة احلرارة.

برنامج الري خالل المراحل المختلفة ألثمار نخلة التمر

 - 1فت ــرة م ــا بع ــد جم ــع احملص ــول :يراع ــى اس ــتمرار عملي ــة ال ــري وتف ــادي العط ــش يف
هــذه املرحلــة وذلــك للمســاعدة يف تكويــن الطلــع اجلديــد ويكــون الــري علــى فتــرات متباعــدة
ش ــتا ًء.
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 - 2بدايـة مرحلـة النمـو اخلضـري والنشـاط قبـل فتـرة التلقيح ،يكون الري على فتـرات متقاربة
حيـث أن عـدم الـري يقلـل مـن نشـاط النمـو اخلضـري والزهـري ممـا يؤثر على احملصـول وصفات
الثمـار الناجتة.
 - 3فت ــرة التزهي ــر والعق ــد :يك ــون ال ــري خفي ــف (تري ــان) م ــع جتن ــب العط ــش أو اإلس ــراف
حي ــث أن انخف ــاض أو زي ــادة ال ــري يف ه ــذه الفت ــرة تس ــبب تس ــاقط ج ــزء كبي ــر م ــن األزه ــار
والعق ــد الصغي ــر.
 - 4فتـرة منـو وتكـون الثمـار وتلوينهـا :يجـب أن يكـون الـري علـى فتـرات متقاربـة حتـى فتـرة
اكتمـال منـو الثمـار حيـث أن نقـص املـاء بعـد العقـد يسـبب انخفـاض يف سـرعة منـو الثمـار ويـؤدى
إلـى سـقوط الكثيـر منهـا وصغـر حجمهـا .وفـى بعـض األصنـاف ذات احلساسـية الكبيـرة للرطوبة
والتـي تـؤدى إلـى حـدوث ظاهـرة التشـطيب يف الثمـار (تكويـن خطـوط غيـر منتظمة الشـكل طولية
وعرضيـة علـى جلـد الثمـرة) يجـب تقليـل كميـات مـاء الـري يف املراحـل األخيـرة مـن تكويـن الثمـار
وقبـل تلوينهـا كمـا يجـب عـدم زراعـة محاصيـل بينيـة بـن أشـجار النخيـل حتـى ال تسـمح بزيـادة
الرطوبـة اجلويـة حـول الثمـار يف تلـك املرحلـة .ويف بعـض األصناف مثل البرحـي يعتبر تقليل كمية
امليـاه والتحكـم يف الـري خـالل هـذه الفتـرة ذات أهميـة بالغـة لتفـادى التأثيـر السـيئ للرطوبة على
الثمار.
أكـدت معظـم دراسـات املقننـات املائيـة أنـه لعمـل برنامـج للنخيـل يجـب دراسـة احتياجـات
األشـجار حتـت ظـروف كل منطقـة علـى حـده لتقديـر احلاجـة للـري ومعدالتـه ووقـت إضافتـه مـع
األخـذ يف االعتبـار تفاعـل العوامـل املختلفـة واملؤثـرة حتـى نسـتطيع رسـم سياسـة إرشـادية للـري
يف كل منطقـة.

عوامل يجب مراعاتها في ري النخيل الحديث والمثمر

يجـب عـدم اإلفـراط يف ري الفسـائل احلديثـة الزراعـة خاصـة األراضـي الطينيـة حتـى ال يتعفن
قلب الفسائل قبل إنبات جذورها يف التربة مع عدم تعرض التربة للجفاف الشديد ،يف األراضي
امللحيـة والقلويـة مـن الضـروري الـري املتقـارب لتقليـل تركيـز األمـالح حـول اجلـذور يف األراضـي
احملليـة والقلويـة ومـن الضـروري الـري املتقـارب لتقليـل تركيـز األمـالح حـول اجلـذور وري أشـجار
النخيـل قبـل بدايـة موسـم التلقيـح لتنشـيط منـو الطلـع واإلسـراع يف عمليـة التلقيـح وبعـد عقـد
الثمار االسـتمرار يف الـري خـالل فتـرة منـو الثمـار وتلوينهـا يف طـوري اجلمـري واخلـالل (اكتمـال
منـو الثمـار) يالحـظ أن بعـض األصنـاف مثـل البرحي تكون حساسـة جـداً للرطوبة اجلوية ،ويؤدى
تقليـل كميـات ميـاه الـري إلـى عـدم زيـادة الرطوبـة اجلويـة حـول الثمـار ويجـب االقـالل مـن الـري
عنـد تكامـل نضـج الثمـار حتـى ال تـؤدي الزيـادة يف الـري إلـى تأخيـر نضـج الثمـار والتأثيـر علـى
صفـات الثمـار ممـا يجعلهـا عرضـة للتلف السـريع ومائلة للسـواد نتيجة لزيـادة الرطوبة أثناء فترة
النضج.
يجـب االهتمـام بعمليـة الـري عقـب جنـى احملصـول للمسـاعدة علـى تكويـن الطلـع اجلديد يجـب
أن يكـون الـري يف الصبـاح الباكـر أو يف املسـاء وليـس أثنـاء فتـرة الظهيـرة حيـث اشـتداد احلـرارة.
ويتوقـف الـري (إال عنـد الضـرورة) يف فصـل الشـتاء إذا كانـت األرض غيـر مزروعـة ببرسـيم أو
لوبيـا وأي محاصيـل مؤقتـة أخـرى.
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 - 7التسـميد:
أثبتـت املسـوحات الغذائيـة ألشـجار الفاكهـة التـي أجريـت يف العديـد مـن مناطق السـودان وجود
نقـص يف كثيـر مـن العناصـر الغذائيـة الكبـرى والصغـرى وأن هـذا النقـص تختلف شـدته من مكان
آلخـر كمـا أن النقـص يـزداد يف األراضـي الرمليـة عن الطينية وقد أوضحت التجارب التي أجريت
يف هـذا املجـال أن نقـص العناصـر الغذائيـة لـه تأثيـر سـلبي سـواء علـى احملصـول أو جودتـه .وقـد
أوضحـت دراسـة يف كاليفورنيـا إلـى أن الهكتـار الواحـد املنـزرع بأشـجار نخيـل التمـر وعددهـا
120نخلـة ،يفقـد سـنوياً عـن طريق االسـتنزاف.
وتشير الدراسات السابقة يف كاليفورنيا إلى أن النخلة الواحدة والتي تنتج ( 45كجم) يفقد سنوياً
مـن العناصـر الغذائيـة الرئيسـة عـن طريـق اسـتنزاف النخلة لهذه العناصر يف النمـو وتكوين األوراق
اجلديـدة والثمـار ،إضافـة إلـى أن عمليـة التقليـم التي جتري بإزالة السـعف اليابس واألخضر وبقايا
العـذوق القدميـة (العراجـن) تسـبب فقـدان كميـات كبيـرة مـن هـذه العناصـر .وقـدر مـا تسـتهلكه
النخلـة الواحـدة بــ (600جـم) مـن الفوسـفور ،و (225جـم) مـن البوتاسـيوم ،ويقـدر ما يفقـده الهكتار
الواحـد سـنوياً مـن العناصـر ( 54كجـم  )Nو (7كجـم  )Pو (144كجـم  .)Kسـنحاول يف هـذه العجالة
توضيـح دور كل عنصـر علـى حـدة وأهميـة وكيفيـة إضافته بطريـق اقتصادية.

أعراض نقص النيتروجين على نخيل التمر

أوضحـت الدراسـة أن متوسـط مسـتوى النيتروجـن يف أوراق النخيـل صنـف مشـرق ود لقـاي يف
(الفكي هاشـم والسـليت جنوب وشـمال وغرب أم درمان) كان ( )% 1.22وذلك أقل من املسـتوى
احلـرج يف اململكـة السـعودية بواسـطة الباحـث قاسـم وآخـرون ( )1986والذيـن وجـدو أن مسـتوى
احلـد احلـرج للنيتروجـن يف أوراق أربعـة أصنـاف مـن النخيل يف األحسـاء كان ( .)% 1.27وتتفق
هـذه النتائـج مـع داود وآخـرون ( )1996يف الدامـر أن مسـتوى احلـد احلـرج للنيتروجـن يف أوراق
نخيـل صنـف املشـرق ودلقـاي كان ( )% 1.25وأيضـاً يف أن مسـتوى احلـد احلـرج للنيتروجـن يف
أوراق نفس الصنف يف شمبات كان ( )% 1.20وذلك من أشجار نخيل عالية االنتاجية .وعموماً
يتميـز نقـص النيتروجـن علـى النخيـل بضعـف النمـو وبنقـص حجـم السـعف واصفـرار السـعف
الكبـرى املتدلـي ألسـفل وتكـون الثمـار صغيـرة احلجـم أوالً ثم تليها األوراق األخرى إذا كان النقص
شـديداً ،وعـادة مـا یبـدأ االصفـرار مـن قمـة السـعفة يف اجتـاه قاعدتهـا ،كمـا أن االصفـرار يبـدأ
مـن قمـم اخلـوص نحـو القاعـدة عـادة ،حيـث تكـون احلـواف واجلوانب خضراء ولكنهـا بعد ذلك ال
يلبـث أن تصفـر جميع أنسـجتها.

نقص النتروجن على نخيل التمر
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جدول ( )29مستوى النيتروجن يف أوراق النخيل التمر

املوقع

النوع أو الصنف

 %النيتروجن

املشرق ود لقاي
الفكي هاشم

1.22

السليت جنوب

1.23

شمال أمدرمان

1.21

غرب أمدرمان
املتوسط الكلي ملستوي النيتروجن يف أوراق املشرق ود لقاي

1.22
1.22

يف دراسات أخرى على نفس الصنف
الدامر /ودلقاي

1.25

شمبات

1.20

حلفا اجلديدة – مشتل دغيم

1.19

كتاب دليل نقص العناصر الغذائية على أشجار الفاكهة يف السودان (داود وفاطمة ،)2018

أعراض نقص الفسفور على سعف النخيل

أوضحـــت الدراســـة أن متوســـط مســـتوى الفســـفور يف أوراق النخيـــل صنـــف مشـــرق ود
لقـــاي يف (الفكـــي هاشـــم والســـليت جنـــوب وشـــمال وغـــرب أم درمـــان) كان ()% 0.08
وذلـــك أقـــل مـــن املســـتوى احلـــرج يف اململكـــة الســـعودية والـــذي وجـــد بواســـطة الباحـــث
قاس ــم وآخ ــرون يف ( )1986والذي ــن وج ــدوا أن مس ــتوى احل ــد احل ــرج للفس ــفور يف أوراق
أربعـــة أصنـــاف مـــن النخيـــل يف األحســـاء كان ( .)% 0.10وتتفـــق هـــذه النتائـــج مـــع مـــا
وج ــد يف الدام ــر حي ــث أن مس ــتوى احل ــد احل ــرج للفس ــفور يف أوراق نخي ــل صن ــف «املش ــرق
ود لقـــاي» كان ( )% 0.11وأيضـــاً يف أن مســـتوى احلـــد احلـــرج للفســـفور يف أوراق نفـــس
الصن ــف يف ش ــمبات كان ( )% 1.09وذل ــك م ــن أش ــجار نخي ــل عالي ــة اإلنتاجي ــة وعمومـ ـاً
ح ــاالت النق ــص يف النخي ــل يصب ــح الس ــعف أكث ــر اخض ــراراً م ــن الل ــون الطبيع ــي للس ــعف
وتك ــون من ــوات الس ــعف احلدي ــث صغي ــرة ولونه ــا أرجوان ــي أو أرجوان ــي محم ــر وتق ــل ع ــدد
البراع ــم الزهري ــة وبالتال ــي ع ــدد الس ــوباطات عل ــى النخل ــة ويف ح ــاالت النق ــص الش ــديد
يظه ــر الس ــعف اجلدي ــد بل ــون أصف ــر ف ــاحت أو أخض ــر غام ــق .يحت ــاج النخي ــل للفس ــفور يف
عملي ــات التزهي ــر وخاص ــة يف األصن ــاف الت ــي تقابله ــا مش ــاكل يف التزهي ــر والعق ــد مث ــل
عج ــوة املدين ــة ولذل ــك ينص ــح بإضاف ــة الس ــماد الفس ــفوري قب ــل مرحل ــة التزهي ــر ويفض ــل
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نقص الفوسفور على سعف النخيل

يف حال ــة ال ــري الفقاع ــي أن يك ــون يف ش ــكل حام ــض فس ــفوريك يض ــاف بع ــدل ( 150س ــم
مكعب)/للنخلة/الســنة علــى أن يضــاف علــى دفعــات ســمادية كل أســبوعن بشــرط أال يزيــد
تركي ــز األم ــالح الس ــمادية يف احملل ــول ع ــن ( 0.5ج ــم /اللت ــر).
جدول ( )30مستوي الفسفور يف أوراق النخيل التمر

املوقع

 %الفسفور

النوع أو الصنف

الفكي هاشم

0.09

السليت جنوب

0.07

شمال أمدرمان

0.09

غرب أمدرمان

0.07

املشرق ود لقاي

املتوسط الكلي ملستوي الفسفور يف أوراق املشرق ود لقاي

0.09

يف دراسات أخرى على نفس الصنف
الدامر /ودلقاي

0.11

شمبات

1.09

حلفا اجلديدة – مشتل دغيم

0.09

كتاب دليل نقص العناصر الغذائية على أشجار الفاكهة يف السودان (داود وفاطمة ،)2018
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تدرج أعراض نقص البوتاسيوم على سعف النخيل

أعراض نقص البوتاسيوم على سعف النخيل

أوضح ــت الدراس ــة أن متوس ــط مس ــتوى البوتاس ــيوم يف أوراق النخي ــل صن ــف املش ــرق ود
لق ــاي كان ( )% 0.65وذل ــك مقارن ــة م ــع مس ــتوى م ــا وج ــده الباح ــث قاس ــم وآخ ــرون يف
( )1986يف أوراق أربع ــة أصن ــاف م ــن النخي ــل يف األحس ــاء كان ( .)% 0.67وتتف ــق ه ــذه
النتائ ــج م ــع م ــا وج ــد يف الدام ــر أن مس ــتوى احل ــد احل ــرج للبوتاس ــيوم يف أوراق نخي ــل
صن ــف املش ــرق ودلق ــاي كان ( )% 0.61مقارن ــة م ــع أوراق نف ــس الصن ــف يف ش ــمبات كان
( )% 0.63وذل ــك م ــن أش ــجار نخي ــل عالي ــة اإلنتاجي ــة .وعموم ـاً يك ــون نق ــص البوتاس ــيوم
عل ــى س ــعف النخي ــل كاآلت ــي:
يبـدأ االصفـرار النـاجت عـن نقـص البوتاسـيوم علـى األوراق الكبيـرة املتدليـة مـن القمـة يف اجتـاه
القاعـدة حيـث يظهـر اصفـرار علـى احلـواف اجلانبيـة للخـوص بينمـا تكـون األجـزاء الداخليـة
منهـا خضـراء ،ثـم يتحـول إلـى األصفـر ومـن ثـم إلـى البنـي احملـروق وسـرعان مـا متـوت حـواف
اخلـوص علـى األوراق الكبيـرة ويكـون حجـم السـعف قصيـر ونوعيـة الثمـار رديئـة مـع ضعـف
البراعـم الثمريـة ،ويجـب التفريـق بـن اصفـرار نقـص البوتاسـيوم واصفـرار نقـص أحـد أو بعـض
العناصـر الصغـرى التـي حتتـاج إليهـا األشـجار بكميات محدودة مث ً
ال حلديـد أو املنجنيز أو الزنك
حيـث يظهـر االصفـرار علـى األوراق احلديثـة .قـد أوضحـت نتائـج جتاربنـا علـى فوائـد التسـميد
البوتاسـيوم على نخيل التمر بأنه يحسـن تلوين الثمار ويقلل القشـرة جداً (املشـرقي) ويسـاعد يف
تكويـن السـكريات وانتقالهـا داحـل النخلـة وبالتالـي يزيـد محتـوي السـكر داخـل الثمـار ونسـبة ألنه
يزيـد نسـبة عقـد الثمـار فإنـه يزيـد كميـة حملصـول وجـودة الثمـار ويبكـر يف النضـج باإلضافـة إلـى
أنـه يزيـد مـن مقاومـة النخيـل لألمـراض وذلـك مبالحظتنـا عـن النخيـل املسـمد بالبوتاسـيوم وقلة
إصابـة ثمـاره بالكرمـوش عـن النخيـل الغيـر مسـمد بالبوتاسـيوم
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جدول ( )31مستوي البوتاسيوم يف أوراق النخيل التمر

املوقع

النوع أو الصنف

 %البوتاسيوم

املشرق ود لقاي
الفكي هاشم

0.65

السليت جنوب

0.65

شمال أمدرمان

0.65

غرب أمدرمان
املتوسط الكلي ملستوي البوتاسيوم يف أوراق املشرق ود لقاي

0.65
0.65

يف دراسات أخرى على نفس الصنف
الدامر /ودلقاي

0.61

شمبات

0.63

حلفا اجلديدة – مشتل دغيم

0.65

كتاب دليل نقص العناصر الغذائية على أشجار الفاكهة يف السودان (داود وفاطمة ،)2018

أعراض نقص الكلسيوم على سعف النخيل

أوضح ــت الدراس ــة أن متوس ــط مس ــتوى الكلس ــيوم يف أوراق النخي ــل صن ــف مش ــرق ود لق ــاي
يف (الفكـــي هاشـــم والســـليت جنـــوب وشـــمال وغـــرب أم درمـــان) كان ( )% 0.28وذلـــك أقـــل
م ــن املس ــتوى احل ــرج يف اململك ــة الس ــعودية يف األحس ــاء وال ــذي وج ــد بواس ــطة الباح ــث قاس ــم
وآخ ــرون يف ( )1986كان ( )% 0.26وذل ــك م ــن أش ــجار نخي ــل عالي ــة اإلنتاجي ــة .وتتف ــق م ــع م ــا
وج ــد يف الدام ــر أن مس ــتوى احل ــد احل ــرج للكلس ــيوم يف أوراق نخي ــل صن ــف املش ــرق ودلق ــاي
كان ( )% 0.28وأيض ـاً يف أوراق نف ــس الصن ــف يف ش ــمبات كان ( )% 0.24وذل ــك م ــن أش ــجار
ممت ــازة وعالي ــة اإلنت ــاج.
يالحـظ أن نقـص الكالسـيوم علـى خـوص وسـعف النخيـل أنـه يتجعـد ويتقصـف ومييـل لونـه
لألخضـر الباهـت بعـد أن جتـف أطرافـه وخاصـة السـعف احلديـث النمو والتوائه وجتعـد البراعم
الطرفيـة وموتهـا كمـا تظهـر علـى الثمـار تبقعـات بنيـة وميتـة ،والتسـميد بالكلسـيوم يؤخـر نضـج
الثمـار ألنـه يزيـد مـن صالبتهـا وبالتالي مقدرتها التخزينية واجلدير بذكره ألغراض السـوق ميكن
أن تأخـر موعـد نضـج البرحـي بإضافـة سـماد كالسـيوم للنخيـل يف مراحـل متأخرة مـن منو الثمار
وأيضـاً لنفـس الغـرض ميكـن أن تسـمد مبعـدالت عاليـة مـن النيتروجـن وتزيـد مـن معـدالت الـري
يف مرحلة البسر تؤدي لتأخير نضج ثمار البرحي.
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جدول ( )32مستوي الكلسيوم يف أوراق النخيل التمر

النوع أو الصنف

 %الكلسيوم

املوقع

املشرق ود لقاي
الفكي هاشم

0.28

السليت جنوب

0.28

شمال أمدرمان

0.28

غرب أمدرمان
املتوسط الكلي ملستوي الكلسيوم يف أوراق املشرق ود لقاي

0.28
0.28

يف دراسات أخرى على نفس الصنف
0.28

الدامر /ودلقاي
شمبات

0.24

حلفا اجلديدة – مشتل دغيم

0.25

كتاب دليل نقص العناصر الغذائية على أشجار الفاكهة يف السودان (داود وفاطمة ،)2018
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أعراض نقص المغنسيوم على أوراق النخيل

إن متوسـط مسـتوى املغنسـيوم يف أوراق النخيـل صنـف مشـرق ود لقـاي يف (الفكـي هاشـم
والسـليت جنـوب وشـمال وغـرب أم درمـان) كان ( )% 0.08وذلـك أقـل مـن املسـتوى احلـرج يف
اململكـة السـعودية والـذي وجـد بواسـطة الباحـث قاسـم وآخـرون يف ( )1986والذيـن وجـدوا أن
مسـتوى احلد احلرج للمغنسـيوم يف أوراق أربعة أصناف من النخيل يف األحسـاء كان ()% 0.10
وذلـك مـن أشـجار نخيـل عاليـة اإلنتاجيـة ،وتتفـق هـذه النتائـج مـع مـا وجـد يف الدامـر أن مسـتوى
احلـد احلـرج للمغنسـيوم يف أوراق نخيـل صنـف املشـرق ودلقـاي كان ( )% 0.10وأيضـاً يف أوراق
نفس الصنف يف شـمبات كان ( )% 0.09وذلك من أشـجار ممتازة وعالية اإلنتاج .وعموماً يكون
نقـص املغنسـيوم علـى سـعف نخيـل التمـر كاآلتـي:
وكثيـراً مـا يحـدث نقـص يف هـذا العنصـر يف األراضـي الرمليـة لسـهولة رشـحه منهـا ،ولكـن
قـد يحـدث ذلـك أيضـاً عندمـا تـزداد كميـة الكالسـيوم والبوتاسـيوم يف التربـة ممـا يسـبب ظهـور
أعـراض نقـص عنصـر املغنيسـيوم رغـم تواجـده يف التربـة .ويظهـر ذلـك علـى صـورة اصفـرار غير
ناصـع يبـدأ بـاألوراق الكبيـرة مـن القمـة إلـى أسـفل ولكـن قواعـد اخلـوص حـول العـرق الوسـطي
للسـعفة تبقـى مخضـرة ولـون السـعف أصفـر ،هـذا وقـد متـوت بعـد ذلـك قمـم اخلـوص املصفـرة
بعـد أن يتحـول اللـون إلـى القرمـزي احملمـر .ولكـن نود أن ننوه أنه عند التسـميد باملاغنيسـيوم فإن
األوراق املصفـرة ال تسـتعيد ً
ثانيـة لونهـا األخضـر ،ولكـن يف نفـس الوقـت يتوقـف ظهـور األعـراض
علـى األوراق األخـرى التـي تظهـر بعـد ذلـك .يجـب أن ننـوه أيضـاً أن الـرش مبركبـات املاغنيسـيوم
ال يفيـد كثيـراً حيـث تكـون كميـة املاغيسـيوم التـي متتـص قليلة وال ميكنها اصـالح النقص ،ولذلك
يجـب إضافتـه للتربـة.

أعراض نقص املغنسيوم على خوص سعف نخيل التمر
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جدول ( )33مستوى املغنسيوم يف أوراق النخيل التمر

املوقع

النوع أو الصنف

 %املغنسيوم

املشرق ود لقاي
الفكي هاشم

0.09

السليت جنوب

0.07

شمال أمدرمان

0.09

غرب أمدرمان

0.07

املتوسط الكلي ملستوي املغنسيوم يف أوراق املشرق ود لقاي

0.08

يف دراسات أخرى على نفس الصنف
الدامر /ودلقاي

0.07

شمبات

0.09

حلفا اجلديدة – مشتل دغيم

0.07
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أعراض نقص الكبريت على خوص وسعف النخيل

أيضـاً يـؤدي نقـص الكبريـت علـى خـوص سـعف النخيـل إلـى اللـون الباهـت الكرميـي أو العاجـي
أوالً ثـم احملمـر أو البرونـزي مؤخـراً وعـادة مـا يكـون لـون السـعف خضـر باهـت ويف احلـاالت
الشـديدة يتحـول لألصفـر ويف النهايـة يجـف متامـاً ويؤثـر يف عمليـة نضـج الثمـار.
ويف دراسـة علـى أثـر الكبريـت علـى خصائـص ثمار الصنف البرحـي يف اخلرطوم (داود وفاطمة
 )2016والصنـف ودلقـاي يف الدامـر (داود وفاطمـة  )2003وأدت إضافـة ( 400جـرام) سـنوياً
للنخلـة إلـى انخفـاض ( )pHالتربـة وزيـادة محتـوى مسـتويات كل العناصـر الصغـرى يف أوراق
الصنفـن وحتسـن جـودة ومحصـول الصنفيـن كمـا يف جـدول ( )34للصنـف البرحـي.
جدول ( )34أثر مستويات مختلفة من الكبريت على خصائص ثمار الصنف البرحي حتت ظروف اخلرطوم

املعامالت  /وزن الثمرة /حجم الثمرة زيادة طول السعفة
3
/السنة/سم
سم
اجلرام
اجلرام
5.7d

البروتن

محصول
النخلة/كجم

22d

2.8c

375d

29c

2.9c

405c

32b

3.1c

434b

36a

3.82a

455a

3.5b

461a

2.1d

244e

100

6.7d

200

7.3c

6.2c

300

9.2b

7.8b

400

11.1a

9.3a

500

9.5b

8.0b

36a

كونترول

5.1e

4.33e

17e

*املتوسـطات املبينـة يف العمـود املعـن واملتبوعـة بنفـس احلـرف تشـير إلـى عـدم اختـالف معنـوي مبسـتوى  0.5وطبقـاً ملـدى
دنكـن املتضاعف
**كل القراءات متوسطات تراكمية لثالث سنوات

نقص الكبريت على خوص سعف النخيل يؤدي إلى لون كرميي فاحت
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أعراض نقص البورون على خوص سعف النخيل

يتميـز مبـوت البراعـم احلديثـة والقمـم النامية وموت أطراف السـعف وجتعد اخلوص أو تكرمشـه
بطريقـة واضحـة وسـهولة كسـر السـعف عنـد أثنائـه ( )inflexibilityباإلضافـة إلـى مـوت القمـم
الناميـة يف قلـب النخلـة بعـد ابيضاضهـا بفتـرة وتلتبـس بظاهرة أبو شـيبه والتي بـدأت يف الظهور يف
الواليـة الشـمالية بعـد فيضـان ( )1984ممـا يؤكـد انهـا عـدم توازن غذائي .وشـوهدت هـذه الظاهرة
علـى عـدد مـن أصنـاف نخيـل الواليـة الشـمالية ونهر النيل وخاصة يف بسـاتن املتـر (التروس العليا)
صنـف البـركاوى يف مـروي ونواحيهـا ويف املكابـراب بالدامـر علـى صنـف املشـرق ود خطيـب ولـه
ارتبـاط مباشـر بـال ( )pHاملرتفعـة ،وأيضـاً يالحـظ جتعـد اخلـوص وحتـى السـعفة تكـون مشـابهة
لنفـس شـكل أعـراض مـرض اللفحـة السـوداء ( )Black scorch diseaseواملسـبب بواسـطة الفطـر
( .)Thielaviopsis paradoxaوميكـن إضافـة البـورون بطريقـة غيـر مباشـرة مـع أحـد ألسـمدة
األخـرى أو املبيـدات احلشـرية ألن احتيـاج النخلـة تقـدر بــ (5جـرام) بـورون /العـام فقـط.

جتعـد خـوص سـعف نخيـل التمر
نتيجـة نقـص البورون

موت القمم النامية للسعف
قريبة الشبه بظاهرة أبو شيبة

تشابه نقص البورون مع ظاهرة أبو شيبة

تشابه أعراض نقص البورون مع أعراض الفطر املسبب ملرض البثرة السوداء
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أعراض نقص النحاس على سعف النخيل

أوضحـت نفـس الدراسـة
أن متوسـط مسـتوى عنصـر
النحـاس يف سـعف نخيـل
الصنـف مشـرق ود لقـاي
يف نفـس األماكـن السـابقة
كان ( 4.8جـزء يف املليـون)
ويعتبـر أقـل نسـبياً ممـا وجـده
( )Gasim et.al 1986يف
احلسـاء يف اململكـة العربيـة
نقص النحاس على خوص سعف نخيل التمر
السـعودية يف سـعف نخيـل
الصنـف خـالص كان ( 5.8جـزء يف املليـون) وتتفـق هـذه النتائـج مـع ما وجد يف الدامر أن مسـتوى
احلد احلرج للنحاس يف أوراق نخيل صنف املشـرق ودلقاي كان ( 3.9جزء يف املليون) وأيضاً يف
أن مسـتوى احلـد احلـرج للنحـاس يف أوراق نفـس الصنـف يف شـمبات كان ( 4.7جـزء يف املليـون)
ويف حلفـا اجلديـدة تفتيـش دغيـم أو ساسـريب كان (  3.8جـزء يف املليـون) وذلـك مـن أشـجار
نخيـل عاليـة اإلنتـاج ،وغالبـاً مـا يـؤدي نقص النحاس إلى اصفرار أطـراف اخلوص وموت البراعم
احلديثـة وتأثـر جـودة الثمـار وتـردي نوعيتهـا ومرتبـط عـادة بالبسـاتن املهملـة.
جدول ( )35مستوى النحاس يف أوراق النخيل التمر

املوقع

النوع أو الصنف

النحاس جزء يف املليون

املشرق ود لقاي
الفكي هاشم

4.8

السليت جنوب

4.7

شمال أمدرمان

4.7

غرب أمدرمان

4.8

املتوسط الكلي ملستوي النحاس يف أوراق املشرق ود لقاي

4.8

يف دراسات أخرى على نفس الصنف
3.9

الدامر /ودلقاي
شمبات

4.7

حلفا اجلديدة – مشتل دغيم

3.8
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أعراض نقص الزنك على خوص سعف النخيل

أوضحـــت نفـــس الدراســـة أن مســـتوى عنصـــر الزنـــك يف أوراق النخيـــل صنـــف مشـــرق ود
لق ــاي النامي ــة يف (الفك ــي هاش ــم والس ــليت جن ــوب وش ــمال وغ ــرب أم درم ــان) كان (12.9ج ــزء
يف امللي ــون) وذل ــك أق ــل م ــن املس ــتوى احل ــرج يف اململك ــة الس ــعودية يف األحس ــاء وال ــذي وج ــد
بواســطة الباحــث قاســم وآخــرون يف ( )1986والذيــن قــرروا أن مســتوى احلــد احلــرج للزنــك يف
أوراق أربع ــة أصن ــاف م ــن النخي ــل كان ( 13.5ج ــزء يف امللي ــون) وذل ــك م ــن أش ــجار نخي ــل عالي ــة
اإلنتاجي ــة .وتتف ــق ه ــذه النتائ ــج م ــع م ــا وج ــد يف الدام ــر أن مس ــتوي احل ــد احل ــرج للزن ــك يف
أوراق نخي ــل صن ــف املش ــرق ودلق ــاي كان ( 19.1ج ــزء يف امللي ــون) وأيضــاً يف أن مس ــتوى احل ــد
احلـــرج للزنـــك يف أوراق نفـــس الصنـــف يف شـــمبات كان ( 17.3جـــزء يف املليـــون) وذلـــك مـــن
أشــجار ممتــازة وعاليــة اإلنتــاج .وعمومـاً تبــدأ أعــراض نقــص الزنــك ببقــع صفــراء علــى الســعف
وتصغــر وتتطــاول أحجــام الســعف احلديــث ويأخــذ لــون أصفــر إلــى برتقالــي محمــر علــى نهايــات
خــوص الســعف وتدريجي ـاً جتــف هــذه النهايــات وأيض ـاً يالحــظ ضعــف تكويــن البراعــم الزهريــة
وتس ــاقط األزه ــار الثم ــار يف مراح ــل مبك ــرة يك ــون ل ــون الكرن ــاف أرب ــد رم ــادي كال ــح.
جدول ( )36مستوى الزنك يف أوراق النخيل التمر

املوقع

النوع أو الصنف
املشرق ود لقاي

الفكي هاشم
السليت جنوب
شمال أمدرمان
غرب أمدرمان
املتوسط الكلي ملستوي الزنك يف أوراق املشرق ود لقاي
يف دراسات أخرى على نفس الصنف
الدامر /ودلقاي
شمبات
حلفا اجلديدة – مشتل دغيم

الزنك جزء يف املليون
12.6

13.1

12.8

13.0

12.9

19.1

17.3

15.1
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أعراض نقص المنجنيز على خوص سعف النخيل

أوضح ــت نف ــس الدراس ــة أن مس ــتوى عنص ــر املنجني ــز يف أوراق النخي ــل صن ــف مش ــرق ود
لق ــاي النامي ــة يف (الفك ــي هاش ــم والس ــليت جن ــوب وش ــمال وغ ــرب أم درم ــان) كان (30ج ــزء
يف امللي ــون) وذل ــك أق ــل م ــن املس ــتوى احل ــرج يف اململك ــة الس ــعودية يف األحس ــاء وال ــذي وج ــد
بواســطة الباحــث قاســم وآخــرون يف ( )1986أن مســتوى احلــد احلــرج للمنجنيــز كان (31.0
جــزء يف املليــون) وذلــك مــن أشــجار نخيــل عاليــة اإلنتاجيــة .وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا وجــد
يف الدام ــر أن مس ــتوى احل ــد احل ــرج للمنجني ــز يف أوراق نخي ــل صن ــف املش ــرق ودلق ــاي كان
( 29جــزء يف املليــون) وأيض ـاً يف أن مســتوى احلــد احلــرج للمنجنيــز يف أوراق نفــس الصنــف
يف ش ــمبات كان ( 27ج ــزء يف امللي ــون) وذل ــك م ــن أش ــجار ممت ــازة وعالي ــة اإلنت ــاج وغالبـ ـاً
م ــا ي ــؤدي نق ــص املنجني ــز عل ــى النخي ــل إل ــى تق ــزم الس ــعف وس ــهولة تكس ــر س ــعفه وتقصف ــه
واصفـــراره وظهـــور بقـــع بنيـــة محترقـــة علـــى نهايـــات اخلـــوص والســـعف وتســـاقط شـــديد
لألزه ــار.
أعراض زيادة امتصاص أو تسمم سعف النخيل بالمنجنيز

ي ــؤدي اصف ــرار الس ــعف احلدي ــث يف قل ــب النخل ــة ويح ــدث ذل ــك عن ــد وج ــود نق ــص يف
أحـــد أو بعـــض العناصـــر الصغـــرى التـــي حتتـــاج إليهـــا األشـــجار بكميـــات محـــدودة مثـــل
احلديــد أو املنجيــز أو الزنــك حيــث يظهــر االصفــرار علــى األوراق احلديثــة .فمثـ ً
ـال حتتــاج
أش ــجار النخي ــل إل ــى كمي ــات ضئيل ــة م ــن عنص ــر املنجني ــز تق ــدر بـــ ( 15ج ــرام) منجني ــز/
الســنة/النخلة حتــى تنمــو منــوا منــواً جيــداً ولكــن يف نفــس الوقــت فــإن زيــادة هــذا العنصــر
يضــر باألش ــجار ،ويوج ــد املنجني ــز يف الترب ــة غالب ـاً عل ــى هيئ ــة أكاس ــيد املنجني ــز ،ولك ــن ق ــد
يصب ــح املنجني ــز يف حالـــة غيـــر ذائبـــة يصع ــب علـــى األشـــجار االســـتفادة منهـــا يف احلـــاالت
اآلتي ــة:
 - 1يف األراضي القلوية التي ترتفع درجة احلموضة بها.
 - 2عند ارتفاع مستوى املاء األرضي وكذلك عند ارتفاع نسبة اجلير يف التربة.
وملـا كان للمنجنيـز دوراً هامـاً يف تنظيـم فسـيولوجيا النبـات لذلـك فـإن نقـص هـذا العنصـر
يـؤدي إلـى اضطـراب يف العديـد مـن العمليـات احليويـة للنبـات ممـا ينتـج عنـه ظهـور أعـراض
مرضيـة واضحـة ،كمـا أن للمنجيـز دوراً هامـاً غيـر مباشـر يف تكويـن الكلوروفيـل .كمـا يلعـب
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دوراً مباشـراً يف عمليـات األكسـدة واالختـزال التـي حتـدث يف االنسـجة ألنـه يعمـل كمنشـط
لألنزميـات.
ورغ ــم أن عنص ــر املنجني ــز غي ــر قاب ــل لالنتق ــال نس ــبياً داخ ــل النب ــات ،إال أن ــه ق ــد يعــاد
توزيعــه داخ ــل النب ــات ،فق ــد تظه ــر أع ــراض نق ــص العنص ــر يف النخي ــل أيضـ ـاً باصف ــرار
الس ــعف احلدي ــث وتقزم ــه وظه ــور بق ــع بني ــة محترق ــة علي ــه وأيضــاً عل ــى الس ــعف الكبي ــر
عل ــى هيئ ــة اصف ــرار له ــذه األوراق ولك ــن يف نف ــس الوق ــت ف ــإن زي ــادة املنجني ــز ع ــن ح ــد
ميع ــن يعتب ــر عام ـ ً
ـال مس ــبباً مل ــرض االصف ــرار ال ــذي ينتــج ع ــن نق ــص عنص ــر احلدي ــد رغ ــم
وجـــود كميـــة عاليـــة منـــه يف النبـــات ،ألن احلديـــد ميتـــص علـــى هيئـــة أيـــون احلديديـــك
( )F+++ثــم يختــزل أليــون احليــدوز ( )F++يف داخــل اخلاليــا -ولكــن يف حالــة وجــود أحــد
العوام ــل املؤكس ــدة فإن ــه مين ــع ح ــدوث ذل ــك .ولذل ــك يعم ــل املنجني ــز الزائ ــد يف اخلالي ــا
كعامــل مؤكســد للحديــد فيتحــول احلديــد الذائــب (  )F++إلــى حديــد غيــر ذائــب ()F+++
وغيــر فعــال فســيولوجيا بالرغــم مــن توافــره حــول األشــجار وبالتالــي تظهــر أعــراض نقصــه
عل ــى س ــعف النخي ــل .ولق ــد ذك ــر اجلرب ــي (ع ــام  )1991م .أن النخي ــل املص ــاب بظاه ــرة
اصفــرار وتكســر الســعف هــو مــرض فســيولوجي خطيــر يــؤدي يف آخــر مراحلــه إلــى مــوت
الش ــجرة نظ ــراً مل ــوت األنس ــجة املرس ــتيمية بالقم ــة النامي ــة.
جدول ( )37مستوى املنجنيز يف أوراق النخيل التمر

النوع أو الصنف

املشرق ود لقاي

املوقع

املنجنيز جزء يف املليون

الفكي هاشم

30.0

السليت جنوب

شمال أمدرمان
غرب أمدرمان

املتوسط الكلي ملستوي املنجنيز يف أوراق املشرق ود لقاي

الدامر /ودلقاي

يف دراسات أخرى على نفس الصنف

شمبات

29.9

30.1

30.0

30.0

29.0

29.0

27.0

حلفا اجلديدة – مشتل دغيم
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أعـــراض نقـــص الحديـــد علـــى
ســـعف النخيـــل

أوضحـت نفـس الدراسـة أن مسـتوى عنصـر
احلديـد يف أوراق النخيـل صنـف مشـرق ود
لقاي النامية يف (الفكي هاشم والسليت جنوب
وشـمال وغـرب أم درمـان) كان (152.3جـزء
يف املليـون) وذلـك أقـل مـن املسـتوى احلـرج يف
أعراض نقص احلديد على خوص وسعف النخيل
اململكـة السـعودية يف األحسـاء والـذي وجـد
بواسـطة الباحـث قاسـم وآخـرون يف ( )1986والذيـن وجـدو أن مسـتوى احلـد احلـرج للحديـد يف
أوراق أربعـة أصنـاف مـن النخيـل كان ( 172.8جـزء يف املليـون) وذلـك مـن أشـجار نخيـل عاليـة
اإلنتاجيـة .وتتفـق هـذه النتائـج مـع مـا وجـد يف الدامـر أن مسـتوي احلـد احلـرج للحديـد يف أوراق
نخيـل صنـف املشـرق ودلقـاي كان ( 131.3جـزء يف املليـون) وأيضـاً يف أن مسـتوى احلـد احلـرج
للحديـد يف أوراق نفـس الصنـف يف شـمبات كان ( 141.8جـزء يف املليـون) وذلـك مـن أشـجار ممتـازة
وعاليـة اإلنتـاج بينمـا كان يف نفـس الصنـف يف التفتيـش اخلامـس يف دغيـم ( 137.5جـزء يف املليـون)
وعمومـاً تتلخـص أعـراض النقـص علـى سـعف النخيـل باصفـرار األوراق احلديثـة النمو وحتـول اللون
األصفـر إلـى شـبه أبيـض ومـن ثـم احتـراق أطـراف السـعف ويصبـح لونـه بنـي ويف النهايـة يـؤدي إلـى
تـردي جـودة الثمـار وضعـف اإلنتاجيـة وعموماً حتتاج النخلة لـ ( 22-3جرام) /السـنة وميكن إضافته
للتربـة أو حديـد مخلـوب ( )Fe – EDTAوميكـن إضافـة احلديـد يف صـورة مخلوبـة مباشـرة للتربـة،
أو عـن طريـق الـرش علـى األوراق أو اإلضافـة خـالل مـاء الـري ( 1جـزء يف املليـون).
جدول ( )38مستوى احلديد يف أوراق النخيل التمر

النوع أو الصنف
املشرق ود لقاي

املوقع

الفكي هاشم
السليت جنوب
شمال أمدرمان
غرب أمدرمان
املتوسط الكلي ملستوي احلديد يف أوراق املشرق ود لقاي
يف دراسات أخرى على نفس الصنف
الدامر /ودلقاي
شمبات
حلفا اجلديدة – مشتل دغيم

احلديد جزء يف املليون
152.3

152.2

152.4

152.3

152.3

131.3

141.8

137.5
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برامج السماد المقترحة والمجازة من هيئة البحوث الزراعية
برنامج تسميد النخيل بالنيتروجين

قـد أوضحـت جتـارب التسـميد النيتروجينـي للنخيـل يف مواقع مختلفة مـن القطر احتياج النخلة
حلوالـي ( 1000جـرام) نيتروجـن ويفضـل أضافتـه علـى ثـالث دفعـات .يقتـرح اتبـاع البرنامـج
املرفـق بنـاء علـى التجـارب طويلـة األمـد يف مواقعنـا املختلفـة (الدامـر واخلرطـوم وحلفـا اجلديـدة
داود وفاطمـة )2016جدول ( )39احتياج النخلة السنوي من النيتروجن

عمر النخلة /
سنة

اجلرعة
بالكجم

4-1

1كجم

9-5

 1.5كجم

10

 3كجم

اجلرعة

كمية اجلرعة جرام/نخلة وموعد اإلضافة

األولي

 400جرام يف فبراير  -مارس

الثانية

 400جرام يف أبريل – مايو

الثالثة

 200جرام يف يونيو ويوليو

األولي

600جرام يف فبراير  -مارس

الثانية

600جرام يف أبريل – مايو

الثالثة

 300جرام يف يونيو ويوليو

األولي

 1200جرام يف فبراير -مارس

الثانية

 1200جرام يف أبريل – مايو

الثالثة

 600جرام يف يونيو ويوليو

كتاب دليل نقص العناصر الغذائية على أشجار الفاكهة يف السودان (داود وفاطمة )2018

التسميد العضوي والفوسفوري:

ويضـاف السـماد العضـوي يف خنـدق دائـري حـول جـذع النخلـة علـى بعـد ( 100 - 70سـم)
ويكـون اخلنـدق بعـرض وعمـق مـن ( 30 - 20سـم) حيـث يوضـع السـماد العضـوي املتحلـل مبعـدل
( 100-60كجـم) لـكل خنـدق ويضـاف دفعـة واحـدة خـالل شـهري نوفمبـر وديسـمبر مـع خلطـه
بالسماد الفوسفوري مبعدل ( 1 – 0.5كجم) سوبر فوسفات الكالسيوم ( )% 15للنخلة الواحدة
للمسـاعدة علـى حتلـل املـواد العضويـة بالسـماد البلـدي مـع إضافـة ( 1-0.5كجـم) مـن الكبريـت
القابـل للبلـل حيـث يفيـد يف معاجلـة التربـة القلويـة أو اجليريـة ويخفـض مـن ( )pHالتربـة ويسـهل
عمليـة امتصـاص العناصـر الصغـرى ويغطـى بطبقـة مـن التـراب ،وتختلـف الكميـة املضافـة لـكل
نخلـة حسـب عمرهـا وقوتهـا ونـوع السـماد املسـتخدم وتقـل هـذه الكميـة إلـى النصـف أو الثلـث يف
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حالـة سـماد الدواجـن .ويالحـظ أهميـة إضافـة املـادة العضويـة يف األراضـي الرمليـة حيـث تعمـل
علـى زيـادة حموضـة التربـة وإذابـة العناصـر (غيـر الذائبـة) وحتسـن اخلـواص الفيزيائيـة للتربـة
تسميد البوتاسيوم

ولتحسـن جودة الثمار وتلوين البسـر وللحصول على محصول عالي يقترح أضافة ( 2.5كجم)
كبريتـات بوتاسـيوم /للنخلـة /السـنة علـى ثـالث جرعـات :األولى (¾ كجـم) يف أول فبراير -مارس
والثانيـة أيضـاً (¾ كجـم) بعـد ( 8-6أسـابيع) مـن األولـى واجلرعـة الثالثـة واحد كجـم من كبريتات
البوتاسـيوم بعد ( 8-6أسـابيع) من اجلرعة الثانية وعموماً يجب أال ننسـى أن أثناء فترة اخلالل
(البسـر) أهمية تقليل الري والتسـميد بالبوتاسـيوم للحصول على ثمار ممتازة
تسميد الكبريت المعدني

وقـد أوضحـت جتاربنـا علـى «املشـرق ود لقـاي» يف الدامـر (داود وفاطمـة  )2003أن التسـميد
بالكبريـت يـؤدي إلـى لـون أخضـر داكـن وباإلضافـة إال أنـه أدى إلـى حتسـن خـواص ثمـار البرحـي
ومضاعفـة إنتاجـه السـنوي (داود وفاطمـة  )2016وأيضـاً أدى نفـس النتائـج علـى الصنـف خالص
يف السـليت (داود وفاطمـة  )2018وذلـك بإضافـة ( 400-300جـرام) كبريـت معدنـي للشـجرة/
العـام يف األسـبوع األخيـر مـن ينايـر ويضـاف يف خنـدق دائـري حـول اجلـزع مـع مسـقط املجمـوع
اخلضـري وبعمـق (20سـم) ثـم يدفـن ويـروي مباشـرة.
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التسميد في حالة الري الحديث (الفقاعي)

ميكـن حتـت هـذا النظـام أن تضـاف األسـمدة (املوضحـة يف اجلدول املرفق) عن طريق السـمادة
وتقسـم الكميـة علـى دفعـات متسـاوية أسـبوعياً ابتـدا ًء مـن فبرايـر وحتـي نوفمبـر مـع مراعـاة أن
ال يزيـد تركيـز األمـالح السـمادية باحمللـول السـمادي عـن ( 0.5جـم) يف اللتـر وأن ال يزيـد تركيـز
احلامـض عـن (  0.2جـم) لـكل لتـر مـن مـاء الري (مت العمل وفق هذه الكميات حتت ظروف نخيل
نامـي يف جنـوب اخلرطـوم ري فقاعـي – داود )2017
جدول ( )40احتياج النخلة من العناصر الغذائية الكبري السنوي

عمر النخلة

العنصر/جرام
النيتروجن

الفسفور

البوتاسيوم

5-1

165

115

130

10-5

320

250

310

450

300

422

أكبر من

10

*كتاب دليل نقص العناصر الغذائية على أشجار الفاكهة يف السودان (داود وفاطمة )2018

تسميد بالعناصـر الصغـرى:

لـم تثبـت األبحـاث والدراسـات مـدى احتيـاج النخيـل إلضافـة هـذه العناصـر وهـذا يرجـع إلـى
الكميـة الضئيلـة التـي تتطلبهـا أشـجار النخيـل مـن هـذه العناصـر النـادرة والتـي ميكـن للمجمـوع
اجلـذري املتعمـق واملنتشـر أن ميتصهـا مـن أعمـاق التربـة كمـا أن اسـتخدام األسـمدة العضويـة
قـد يوفـر كميـة ال بـأس بهـا مـن هـذه العناصـر تلبـي احتياجـات أشـجار النخيـل منهـا .ولكـن يف
األراضـي الرمليـة فـإن إضافـة العناصـر الصغـرى ملـزارع النخيل حتسـن كثيراً مـن منوها وإثمارها
وتعتبـر عناصـر احلديـد والزنـك واملنجنيـز والنحـاس واملولبيـدمن مـن أهـم العناصـر الصغرى التي
يظهـر أعـراض نقصهـا يف أراضـي التـروس العليـا وننصـح إضافـة الكبريتات لهـذه العناصر للتربة
أو رشـها علـى األوراق وميكـن أضافـة العناصـر الصغـرى فقـط يف حـاالت ظهـور أعـراض النقـص
يف صـورة سـلفات حديـدوز وسـلفات منجنيـز وسـلفات زنـك وإذا كانـت األرض جيريـة تضـاف يف
صـورة مخلبيـة.
وعمومـــاً قـــد أوضحـــت جتاربنـــا طويلـــة املـــدى علـــى أهميـــة أضافـــة العناصـــر الصغـــرى
للنخي ــل النام ــي بعي ــداً ع ــن اجل ــروف أو األراض ــي الت ــي تتج ــدد م ــع مي ــاه الفيض ــان س ــنوياً
(م ــزارع النخي ــل النام ــي يف األراض ــي الرملي ــة والثقيل ــة الس ــوداء والكلس ــية) .بواق ــع (200
ج ــرام) حدي ــد و( 200ج ــرام) نح ــاس و( 100ج ــم) زن ــك و ( 100ج ــم) منجني ــز للنخل ــة س ــنوياً
وذلــك للنخيــل املثمــر (األكثــر مــن ســبعة أعــوام) أمــا النخيــل الغيــر مثمــر فيقتــرح لــه نصــف
الكميــات أعــاله ويف حالــة األراضــي القلويــة أو الكلســية ينصــح بإضافتــه علــى شــكل عناصــر
مخلبيــة أمــا يف األراضــي األخــرى فيمكــن كبريتــات العصــر -واجلديــر بذكــره أهميــة أضافــة
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( 70ج ــرام) ب ــورون للنخل ــة قب ــل األزه ــار (كل م ــاورد يف الفق ــرة أع ــاله م ــن عناص ــر ال توج ــد
يف ثقاف ــة مزارع ــي النخي ــل يف الس ــودان) وق ــد بدأن ــا الدع ــوة له ــا حديثـ ـاً بن ــا ًء عل ــى نتائ ــج
دراس ــتنا (فاطم ــة وداود )2018
كمـا أن بعـض األصنـاف أظهـرت حساسـية كبيـرة لعنصـر البـورون والـذي يؤدي نقصه إلى فشـل
العقـد يف بعـض األصنـاف ويعالـج بإضافتـه للتربـة قبـل التزهيـر علـى صـورة بوريـك آسـيد .وقـد
متـت العديـد مـن التجـارب علـى تسـميد النخيـل ومـن أهمهـا مقارنـة أثـر املصـادر النيتروجينيـة
املختلفـة للتسـميد النيتروجينـي (سـلفات األمونيـوم واليوريـا ونتـرات األمونيـوم) وذلـك على صنف
البرحـي يف جنـوب اخلرطـوم وقـد تفوقـت سـلفات األمونيـوم علـى بقيـة األسـمدة وذلـك بنـاء علـى
جـودة ومحصـول البرحـي حتـت ظـروف جنـوب اخلرطـوم (داود وفاطمـة  )2017كمـا يتضـح يف
اجلـدول املرفـق.
جدول ( )41أثر مصادر نيتروجينية مختلفة على احملصول وخصائص ثمار البرحي ( )2015-2012
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182b

24b

26.1b

6.6b
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26.2b

30.4b 32.6b

5.8a

24.6

اليوريا
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19c

24.3c

5.7c

2.5c

26.5c 25.7c 0.36a 23.9c

4.0b

22.5
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*املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**املتوسطات تراكم احصائيات  3سنوات

ً
تقليديا
طريقة إضافة السماد

تش ــير معظ ــم الدراس ــات إل ــى الطريق ــة التقليدي ــة بإضاف ــة األس ــمدة ،وذل ــك بحف ــر خن ــدق
نص ــف دائ ــري ح ــول ج ــذع النخل ــة بعم ــق يص ــل إل ــى ( 20س ــم) وميل ــئ بالس ــماد العض ــوي ث ــم
يدف ــن ،وتك ــرر العملي ــة بع ــد عام ــن بتغيي ــر موق ــع اخلن ــدق ،وأن م ــن عي ــوب ه ــذه الطريق ــة أنه ــا
تســبب قطــع اجلــذور الناميــة ولــذا يفضــل أخــذ احلــذر عنــد حفــر اخلنــدق أن يكــون علــى شــكل
دائ ــرة بقط ــر يت ــراوح م ــا ب ــن ( 200 - 150س ــم) ،وعم ــق ال يتج ــاوز (20س ــم) .وي ــروي مباش ــرة
ويف حال ــة ال ــري بالط ــرق احلديث ــة تض ــاف الكمي ــات املناس ــبة م ــن الس ــماد م ــع مي ــاه ال ــري ويف
املوع ــد املناس ــب.
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العوامل المؤثرة على التسميد

 - 1يجـب الـري بعـد إضافـة األسـمدة مباشـرة وعـدم تعطيـش النخيـل ،ألن املـاء هـو الوسـط
املذيـب لألسـمدة والناقـل لعناصرهـا مـن التربـة إلـى النخلـة.
 - 2هنالـك مجموعـة مـن العوامـل املؤثـرة علـى وضـع برنامـج لتسـميد نخيـل التمـر ،وهـي :عمـر
البسـتان أو أشـجار النخيـل .ومسـافات الزراعـة ونـوع األشـجار أو احملاصيـل البينيـة
 - 3نوعية التربة وبشكل خاص نسبة الطن إلى الرمل ،ونسبة امللوحة يف التربة.
 - 4مستوى املاء األرضي والطبقة الكلسية
 - 5طريقة الري
 - 6وضع األسمدة يف مواقع بعيدة عن انتشار اجلذور املاصة.
 - 7نقـص نسـبة الرطوبـة األرضيـة إلـى درجـة اجلفاف أو زيادتها إلـى درجة التغدق ،وهذا مينع
امتصاص العناصر الغذائية

مالحظات

ومما تقدم ميكن أن نشير إلى املالحظات اآلتية اخلاصة بالتسميد:
 - 1قلـة بحـوث تسـميد نخيـل التمـر مقارنـة بالبحـوث التـي جتـري يف املجـاالت األخـرى خلدمـة
ورعايـة نخلـة التمر.
 - 2إن تعمـق جـذور نخيـل التمـر بعيـداً عـن سـطح التربـة يجعل تقييم اسـتعمال األسـمدة عملية
صعبـة ،وخاصـة يف الترب اخلفيفة.
 - 3إن حتديـد كميـة وموعـد طريقـة إضافـة األسـمدة تعتبر من العوامل املهمة الواجب دراسـتها
وإعطاء التوصيات املناسـبة لها.
 - 4يجـب مالحظـة أن اسـتجابة أشـجار النخيـل للتسـميد قـد تكـون غيـر واضحـة يف السـنة
األولـى مـن اإلضافـة ،خاصـة وأن األشـجار غيـر املسـمدة لفتـرة طويلـة تبـدأ يف التطبيـع وتعويـض
النقـص الغذائـي ثـم يظهـر عليهـا األثـر اجليـد للتسـميد
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الفصل السادس

العوامل البيئية
وأثرها على زراعة وإنتاج النخيل
عدسة :ميناس حممد عيسى

الفصل السادس :العوامل البيئية وأثرها على زراعة وإنتاج النخيل
 - 1درجة الحرارة:

تعتبـر درجـة احلـرارة مـن أهـم العوامـل املناخيـة تؤثـر علـى عقـد ومنـو الثمـار وتطورهـا ،بـل
إنهـا حتـدد جنـاح أو فشـل زراعـة النخيـل يف مختلـف أنحـاء العالـم .ولقـد أثبتـت نتائـج الكثيـر مـن
األبحـاث بـأن ظهـور الطلـع ومنـوه وتشـققه ،سـواء كان علـى النخيـل األنثـوي أو الفحـول ،ال يتـم
إذا قـل معـدل درجـات احلـرارة عـن ( 18درجـة مئويـة) املقصـود هنـا درجـة حـرارة الظـل .ولذلـك
السـبب جنـد أن املناطـق البـاردة ال تصلـح غالبـاً لزارعـة النخيـل وانتـاج التمـور ،وقـد ينمـو النخيـل
فيهـا ولكنـه يفقـد قدرتـه علـى اإلزهـار ،وبالتالـي ال ميكـن إنتـاج التمـور ،بينمـا يزدهـر النخيـل منواً
وانتاجـاً يف املناطـق الدافئـة أو احلـارة كمـا هـو احلال يف كل واليات السـودان حيث يتربع السـودان
بـن خطـي عـرض ( 23-2شـماالً) وخطـي طـول ( 39-21شـرقاً) .حيـث تتركـز زراعـة النخيـل يف
شـمال السـودان والتـي تقـع يف احلـزام الصحـراوي والشـبه صحراوي بن خطـي عرض ( 22و)61
واملتميـز بظـروف بيئيـة مالئمـة لزراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور وتتمثـل تلـك البيئة مبنـاخ صحراوي
جـاف تنـدر فيـه األمطـار حيـث تتفـاوت كميـة األمطـار يف هـذه املنطقـة مـن (200مم) وبشـتاء بارد
جـاف مـن منتصـف أكتوبـر حتـى نهايـة مـارس تصـل فيـه درجـات احلـرارة الدنيـا حتـى ( 18درجـة
مئويـة) ومالئـم إلزهـار النخيـل وصيـف حـار مـن أبريـل وحتـى منتصـف أكتوبـر تصـل فيـه درجـات
احلـرارة العظمـى إلـى ( 49درجـة مئويـة) ومالئـم لنضـج الثمـار.
ومتتـد األراضـي املزروعـة بالنخيـل يف هـذه املنطقـة علـى ضفـاف النيـل مـن اخلرطـوم جنوبـاً
وحتـى حـدود السـودان مـع مصـر شـماالً بطـول (1410كـم) يف ثـالث واليـات رئيسـية هـي الواليـة
الشـمالية ووالية نهر النيل ووالية شـمال دارفور ،وحتتل الوالية الشـمالية املرتبة األولى من حيث
عدد أشـجار النخيل أو املسـاحة أو اإلنتاج تليها والية نهر النيل يف املرتبة الثانية من حيث أعداد
ومسـاحات النخيـل إال أنهـا تعتبـر األولـى مـن حيث متوسـط إنتاجية النخلـة الواحدة ثم تأتي والية
شـمال دارفـور يف املرتبـة الثالثة.
ومـن املعـروف بـأن البراعـم الزهريـة التـي تكـون النـوارت يبتـدأ منوهـا بعـد انتهـاء موسـم جنـي
احملصـول ،أي مـع ابتـداء اخلريـف ،ويسـتمر خـالل الشـتاء .ولذلـك ففـي املناطـق التـي يكـون فيهـا
الشـتاء دافئـاً نـرى أن النخيـل يبكـر يف إزهـاره كمـا يحـدث يف اخلرطـوم واملناطـق احلـارة األخـرى،
أضـف إلـى ذلـك أن هنـاك ارتباطـاً واضحـاً بـن معـدالت درجـات احلـرارة الدافئـة وبدايـة إثمـار
الفسـيلة ،حيـث تبكـر بحوالـي سـنتن يف املناطـق الدافئـة عنـه مـن املناطـق األقـل دفئـاً ،وقد أتضح
جليـاً ذلـك مقارنـة بـن دنقـال وغـرب امدرمـان يف شـتول البرحـي ورمبـا كان لدرجـة احلـرارة دور
مباشـر يف تقصيـر فتـرة احلداثـة ( )Juvenile Periodيف فسـائل البرحـي.
وعمومـاً تتأثـر درجـات احلـرارة مبوقـع املنطقـة وقربهـا أو بعدهـا عـن خـط االسـتواء ،وكذلـك
ارتفاعهـا وانخفاضهـا عـن سـطح البحـر ،ولذلـك نـرى النخيـل ينمـو يف مـدي واسـع مـن درجـات
احلـرارة ،ويعـزي تبكيـر متـور منطقـة معينـة يف النضـج عـن متـور منطقـة أخـرى إلـى تفاوتهمـا يف
معـدالت درجـات احلـرارة السـائدة يف كل منهمـا .فكلمـا مالـت درجـات احلـرارة إلـى االعتـدال أثنـاء
فتـرة منـو الثمـار كلمـا كان النضـج متأخـراً .وبالعكـس كلمـا مالـت درجـات احلـرارة إلـى االرتفـاع كلما
كان النضج مبكرا وهذا ما يحدث متاما للمشـرق ود لقاي يف مناطق إنتاجه يف أبوحمد واخلرطوم.
وبصـورة عامـة فـإن األصنـاف املبكـرة يف ٍ
موقـع مـا حتتـاج إلى تراكم أقل مـن األصناف املتأخرة.
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فمث ً
ال التراكم احلراري لألصناف املبكرة مثل اخلنيزي أو احلالوي يكون أقل منه لألصناف مثل
البرحـي ،واخلصـاب وغيرهـا .ولذلـك يفضـل أن يؤخذ التراكم احلـراري للمنطقة الختيار الصنف
املالئم وبذلك تنقسـم أصناف نخيل التمر السـودانية حسـب احتياجاتها للوحدات احلرارية إلى:
 أصناف مبكرة النضج :وهذه حتتاج إلى وحدات حرارية تقدر من ( )2315.5-2204درجة مئوية. أصناف متوسطة النضج :وهذه حتتاج إلى وحدات حرارية تقدر من ( )2649-2538درجة مئوية. أصناف متأخرة النضج :وهذه حتتاج إلى وحدات حرارية تقدر من ( )3038-2871درجة مئوية.لقـد الحـظ مزارعـي النخيـل خـالل السـنن العديـدة أن هنالـك اختالفـاً كبيـراً يف نسـبة عقـد
الثمـار مـن سـنة ألخـرى ،حسـب اختـالف درجة احلـرارة التي تصاحب عمليـة التلقيح ،فيؤثر اجلو
البـارد الـذي قـد يحـدث خـالل النصـف األول مـن موسـم التلقيح على نســـبة العقد .وتعتبر أنسـب
درجـة إلنبـات حبـوب اللقـاح هـي حوالـي ( 35درجة مئوية) (أصناف مبكرة النضج) .وقد أوضحت
التجـارب يف منطقـة احللفايـا علـى الصنفـن املشـرق ود خطيـب وود لقـاي بأفضليـة التلقيـح قبـل
املغـرب حيـث وجـد أن عقـد الثمـار يـزداد من ( ،)% 15-10إذا أجريت عملية التلقيح بعد السـاعة
الواحـدة ظهـراً حتى مغيب الشـمس.
كمـا لوحـظ يف كثيـر مـن املناطـق أن تكييـس العـذوق بعـد تلقيحهـا أعطـى نسـبة عقـد أكبـر مـن
العـذوق التـي لـم يتـم تكييسـها ،بالرغـم مـن تطابـق الظـروف وكميـة اللقـاح املسـتعمل ،وقـد ظهـر
ذلـك بوضـوح يف املواسـم التـي تنخفـض فيهـا درجـات احلـرارة .وقـد تكـون زيـادة العقـد يف هـذه
احلالـة ناجتـة مـن ارتفـاع درجـة حـرارة العذوق التي مت تكييسـها عن مثيالتها غير املكيسـة .يعتقد
أن رفـع نسـبة العقـد نتيجـة لتكييـس الطلـع بعـد عملية التلقيح ،قد تنشـأ عن عدة أسـباب متكاملة
ميكـن تلخيصهـا باآلتي:
 - 1ارتفاع درجة حرارة الطلع املكيس.
 - 2يزيـد التكييـس نسـبة الرطوبـة حـول األزهـار ،ولهـذا تبقـى مياسـم األزهار متهيئة السـتقبال
اللقـاح ملـدة أطـول ،عـن تلـك املعرضـة للهـواء والتـي جتف ومتوت مياسـمها.
 - 3مينـع التكييـس تسـاقط الثمـار العاقـدة وقـد مينـع إصابتهـا بحشـرة احلميـرة .لذلـك نوصـي
مزارعـي النخيـل الذيـن يواجهـون مشـكلة قلـة العقـد ،وارتفـاع نسـبة ثمـار الشـيص يف نخيلهم ،بأن
يقومـوا بلـف أو تكييـس الطلـع بعـد تلقيحـه مباشـرة ملـدة ( 4 - 3أسـابيع).

 - 2األمطار وزخات الرطوبة:

ميكـن اعتبـار هذيـن العاملـن محدديـن النتشـار زراعـة وإنتـاج نخيل التمر .وقـد ينمو النخيل يف
مناطـق تسـقط فيهـا أمطـار وذات رطوبـة جويـة عاليـة ،إال أن فتـرة التلقيـح وعقـد ونضـج الثمـار
تتطلـب جـواً جافـاً خالـي مـن األمطـار ،لذلك فاملناطق التي اشـتهرت بزراعة النخيـل وإنتاج التمور
تتميـز بقلـة األمطـار خـالل الفتـرة احلرجـة وخاصـة فتـرة التلقيح ونضـج الثمار.
لألمطار تأثير كبير يف عملية التلقيح واإلخصاب حيث تغسل مياه األمطار حبوب اللقاح وتزيلها
مـن مياسـم األزهـار األنثويـة .ولقـد وجـد أن فتـرة التلقيح (أي الفترة الالزمة حتـى تبدأ حبة اللقاح
بالنمـو) تسـتغرق سـت سـاعات ،وعليـه فـإذا مـا سـقطت األمطـار خـالل السـت سـاعات األولـى مـن
التلقيـح فمـن الضـروري إعادتـه وهـذا مـا يحـدث دائمـاً يف ولية البر األحمر كمـا أن هطول األمطار
يف مراحـل النضـج املتقدمـة خاصـة يف األصنـاف الرطبـة يؤدي إلى فسـادها واكسـاب الثمار الطعم
املتخمـر ويـؤدي إلـى زيـادة نسـبة الفاقد من احملصول وتقليـل قيمته االقتصادية.
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يسـبب ارتفـاع نسـبة الرطوبـة يف اجلـو يف مرحلـة اجلمـري يـؤدي إلـى ظاهـرة التشـطيب أو وشـم
الثمـار ،كذلـك تتأثـر ثمـار النخيـل خاصـ ًة يف مراحـل منوهـا وتطورهـا األخيـرة (مرحلتـي الرطـب
والتمـر) بارتفـاع نسـبة الرطوبـة اجلويـة ،حيـث يسـبب ذلـك عـدم إمكانيـة فقـدان الثمـرة لرطوبتها.
وكمـا هـو معـروف فـإن نسـبة الرطوبـة يف الثمار يف مرحلة الرطـب تبدأ باالنخفاض( ،أي أن الثمرة
تفقـد كميـات مـن رطوبتهـا) كلمـا تقدمـت نحـو النضـج التـام (مرحلـة التمـر) .وحيـث أن الرطوبـة
اجلويـة يف اجلـو تكـون عاليـاً يف املناطـق ذات الرطوبـة النسـبية العاليـة (كمـا هـو احلـال يف مناطـق
البحـر األحمـر والبسـاتن ذات الكثافـة النباتيـة العاليـة ،وتصبـح مسـاوية أو أعلـى مـن رطوبـة
الثمـرة فـإن ذلـك يسـبب تعـذر فقـدان الثمـرة للرطوبـة ،وبالتالـي يـزداد احتمال تسـاقطها واصابتها
بأمراض التعفن نتيج ًة النفجار وتشقق الغالف اخلارجي للثمرة وبالتالي تزداد األمراض الفطرية
والفسـيولوجية مثـل اسـوداد القمـة وانفـالق الثمـار .ومـن الضروري معاجلة ثمار هـذه املناطق أنفة
الذكـر والتـي تتعـرض لألمطـار والرطوبـة اجلويـة العاليـة يف مرحلـة النضـج بعـدة تقانـات:
 اخلف التدلية. ادخال حلقة بن الشماريخ. تغطية العذوق بأكياس ورق معامل بالشمع كأغطية قمعية. أهمية زراعة أصناف مبكرة مثل البريرة واملدينة. أهمية اختيار حبوب لقاح تبكر بالنضجوتختلف أصناف التمور يف درجة حتملها للرطوبة واألمطار كما يلي:
 أصناف تتحمل الرطوبة العالية واألمطار كما يف املشرق ود خطيب ومعظم أصناف وادي كتم. أصناف متوسطة التحمل للرطوبة العالية واألمطار مثل البريرة واملدينة. أصناف ال تتحمل الرطوبة العالية واألمطار مثل القنديلة والبركاوي والعبد رحيم.أوضحـت جتـارب البحـوث الزراعيـة يف منطقـة البحـر األحمـر أهميـة تكـرار عمليـة التلقيـح ،إذا
أعقبتهـا هطـول أمطـار ،ألنـه يتسـبب يف إزالـة الكثيـر مـن حبـوب اللقـاح وبالتالـي خفـض نسـبة
العقـد وذلـك يف السـت سـاعات األولـى مـن التلقيـح.
أضرار األمطار على الثمار

ميكن حتديدها مبا يلي:
 تشقق جلد الثمرة وحلمها (،)Splittingوهذا يحدث عند سقوط األمطار آخر مرحلة اخلالل.
 تبقع الثمار ()Fruit spotsبسـبب اإلصابـة بالفطريـات التـي تشـجعها الرطوبـة العاليـة ،حيـث تالحـظ البقـع البنيـة وتعفـن
قاعـدة التمـرة عنـد منطقـة اتصالهـا بالقمـع ،وهـذه حتـدث بنهايـة مرحلـة اخلـالل.
 التخمر ( )Fermentationوالتحمض ()Souringيف الثمار ،وهذه حتدث يف مرحلتي الرطب والتمر حيث تتحول السـكريات إلى كحول وحامض
اخلليك وبشكل خاص يف األصناف الطرية.
 التشطيب أو الوشم ()Checkingوالتشـطيب هـو عبـارة عـن خطـوط ترابيـة رفيعـة طوليـة وعرضيـة تظهـر علـى بشـرة ثمـار نخيل
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التمـر نتيجـة لتشـقق القشـرة ،وقـد تسـبب تصلـب القشـرة وجفـاف منطقـة اللحـم التـي تليهـا ممـا
يـؤدي إلـى خسـارة اقتصاديـة كبيرة.
وتسـتفحل ظاهـرة التشـطيب عنـد ارتفـاع الرطوبـة النسـبية يف اجلـوف مبرحلـة الكمـري (اللـون
األخضـر) ،وبدايـة مرحلـة اخلـالل (البسـر) ،وقـد يرجـع سـبب حـدوث هـذه الظاهـرة الختـالل
التـوازن املائـي للثمـار ،حيـث درجـة احلـرارة مالئمـة المتصـاص املـاء ،ورطوبـة التربـة متوفـرة،
والتبخر معدوم أو قليل نتيجة للرطوبة اجلوية العالية ،واجلهد املائي للثمار (.)Water potential
منخفـض (سـالب) مقارنـة باجلهـد املائـي يف سـويق الثمـرة ممـا ينتـج عنـه حركـة املـاء إلـى
داخـل الثمـار وانتفاخهـا ،ممـا يسـبب تشـققات لقشـرة الثمـار ،لـذا ينصـح يف املناطـق الرطبـة
بالزراعـة املتباعـدة ،وتقليـم األشـجار كثيفـة السـعف لفتـح وسـط النخلـة ،وخـف العـذوق ،ووضـع
حلقـة حديديـة يف مركـز العـذوق الكبيـرة للسـماح للهـواء بتخللهـا للحـد مـن هـذه الظاهـرة.
 اسوداد الذنب ()Black noseاسـوداد ذنـب أو طـرف الثمـرة ويحـدث عنـد التحـول مـن مرحلـة اجلمـري إلـى مرحلـة البسـر
(اخلـالل) ،وهـي ظاهـرة فسـيولوجية غيـر مرضيـة سـببها ارتفـاع الرطوبـة النسـبية يف اجلـو،
وتراكـم النـدى يف الصبـاح الباكـر علـى الثمـار ،وقـد يصـل الفقـد السـنوي يف احلاصـل مابـن
( )% 50-5وميكـن تقليـل نسـبة اإلصابـة بهـذه العاهـة بتهويـة العـذوق ،وجتـن بزراعـة األصنـاف
احلساسـة لهـذه الظاهـرة يف املناطـق الرطبـة .كمـا أن زيـادة الرطوبـة تسـاعد علـى نشـوء اجلذور
الهوائيـة علـى جـذع النخلـة ،حيـث أن سـاق نخيـل التمـر لهـا القـدرة علـى تكويـن اجلـذور عنـد
ترطيبـه باملـاء أو عنـد زراعـة النخيـل يف املناطـق املرتفعة الرطوبة ،أو عند الري بالرش ومالمسـة
املـاء جلـذع النخلـة ،وهـذه اجلـذور الهوائيـة تدفـع بقايـا الكـرب إلـى اخلـارج ،ثـم بعـد ذلـك متـوت
لعدم مالمسـتها لألرض ،ثم تتكون مجموعة أخرى ،وهكذا ،وهذه تسـبب ضعف قاعدة الشـجرة
ممـا قـد يسـرع مـن سـقوطها نتيجـة لهبـوب الريـاح القويـة ،لـذا يفضـل إزالـة اجلـذور الهوائيـة
بسـكن حـاد كلمـا ظهـرت ودفـن اجلـزء األسـفل مـن السـاق بالتـراب ،وترطيبـه لتشـجيع تكويـن
اجلـذور وإسـناد السـاق للحيلولـة مـن اقتالعـه.

 - 3الرياح:

تـؤدي الريـاح اجلافـة السـريعة إلـى جفـاف مياسـم األزهـار األنثويـة ،وبالتالـي فـإن فـرص إنبـات
حبـوب اللقـاح تنخفـض كثيـراً ،باإلضافـة إلـى تأثيـر الريـاح الشـديدة علـى دفع حبوب اللقـاح بعيداً
عـن مياسـم األزهـار ممـا يقلـل فـرص اإلنبـات ،وبالتالـي فـإن نسـبة عقـد الثمـار تنخفـض ويتأثـر
ً
عامـال مهمـاً يؤثـر علـى جنـاح زراعـة وإنتـاج
علـى مجمـل اإلنتـاج بسـبب ذلـك العامـل تعتبـر الريـاح
أشـجار الفاكهـة بصـورة عامـة ،لذلـك مـن الضـروري زراعـة مصـدات ريـاح حـول بسـاتن الفاكهـة
للتقليـل مـن تأثيـر الريـاح علـى األشـجار ،إال أن األمـر يختلـف بالنسـبة لتأثيـر الريـاح علـى أشـجار
النخيـل التـي تتمتـع بقـدرة عاليـة علـى مقاومة الرياح بسـبب قوة وكثافة اجلـذور وثباتها يف التربة،
كمـا أن السـعف واخلـوص يف النخيـل يتميـز باملتانـة واملرونـة لذلـك فهـو يقـاوم تأثيـر الريـاح ،ومـع
ذلـك فـان الريـاح تؤثـر علـى النخيـل مبـا يلي:
 قـد تسـبب العواصـف الشـديدة سـقوط النخيـل املرتفـع الضعيـف واملعمـر أو النامـي يف التربـةالرمليـة ،والنخيـل الـذي أزيلـت كافة فسـائله.
 كذلـك تؤثـر الريـاح والعواصـف الشـديدة علـى عمليـة التلقيـح كمـا يحـدث يف شـمال أفريقيـا165

ممـا يتطلـب اعـادة التلقيـح أو انخفـاض احملصـول.
 تسـبب الرياح اجلافة املصحوبة بحرارة مرتفعة أثناء فترة التلقيح جفافاً ملياسـم األزهار ممايتسـبب يف عـدم إنبـات حبـوب اللقـاح أي أن هبـوب الريـاح السـاخنة واجلافـة خـالل األيام األخيرة
مـن موسـم اإلزهـار والتلقيـح يـؤدي إلـى جفـاف ميسـم وقلـم الزهـرة قبـل وصـول أنبوب اللقـاح إلى
املبيـض ممـا يسـبب إعاقـة عمليـة التلقيح وفشـلها وتكون ثمار الشـيص.
 كمـا تسـبب الريـاح الشـمالية اجلافـة صيفـاً ،يف إصابـة التمـور مبـرض أبوخشـيم (وهـو مـرضفسـيولوجي) أعراضـه تظهـر علـى النصـف القريـب مـن القمـع فيكـون يابسـاً مـع بقـاء بقيـة الثمرة
شـبه الرطبـة ،وتظهـر هـذه اإلصابـة بدرجـة كبيـرة علـى األصنـاف الشـبه رطبـة لـو زرعـت يف
مواجهـة الريـاح الشـمالية.
 تصطـدم الثمـار بالسـعف ممـا ينتـج عنـه بقـع سـوداء علـى الثمـار خاصـة عنـد عـدم تقليـمالسـعف وتدليـة العـذوق بشـكل جيـد بالعـذوق يسـبب انكسـارها وتضررهـا.
 الريـاح احململـة باألتربـة قـد تسـبب تراكـم األتربـة علـى املياسـم وانخفاض نسـبة العقد وتؤديإلـى انخفـاض القيمـة االقتصاديـة للثمـار بسـبب التصـاق الرمـال بالثمـار يف مرحلتـي الرطـب
والتمـر نتيجـة العواصـف الرمليـة ،وجتعلهـا غيـر صاحلـة لالسـتهالك.
 قد تثير العواصف والرياح كثبان الرمال املتحركة يف دفن ما يصادفها من نخيل. قـد تسـاعد يف نقـل العديـد مـن احلشـرات مثـل عنكبـوت الغبـار وفراشـة التمـر واحلشـرةالقشـرية مـن منطقـة إلـى أخـرى أو مـن بسـتان إلـى آخـر.

 - 4الضـــوء:

يؤثـر بشـكل مباشـر علـى عمليـة التمثيـل الضوئـي ،باإلضافـة علـى تأثيـره علـى رطوبـة التربـة
واملـادة العضويـة فيهـا .فالنخيـل يكـون منـوه غيـر طبيعـي يف املناطـق التـي تقـل فيها شـدة اإلضاءة
حتـى يف املناطـق شـديدة احلـرارة لذلـك ال ينمـو النخيـل يف املناطـق التـي تتميـز باحتجـاب أشـعة
الشـمس .وقـد وجـد أن العامـل الـذي يعيـق النمـو الطبيعـي للسـعف ،هـو موجـات طيـف الشـمس
القصيـرة والتـي تبـدأ مـن اللـون البنفسـجي أقـل مـن ( 390نانومتـر) والتـي تنتهـي باللـون األصفـر
حوالـي ( 610نانومتـر) طـول املوجـة ،أمـا الطويلـة حوالي (( )700املوجات احلمراء) فإنها تسـاعد
وتشـجع عمليـة التمثيـل الضوئـي للسـعف.

 - 5التربة:

نخيـل التمـر علـى العمـوم قليـل املتطلبـات ولكن إذا توفرت له العوامل املناسـبة كان منوه وإنتاجه
جيـداً .لـذا فالتربـة الصاحلـة لنمـو نخلـة التمـر هي التربـة التي تؤمن للنخلة العمـق الكايف لتمكن
اجلـذور مـن تثبيـت النخلـة .كمـا يجـب أن يكـون قـوام التربـة مالئـم المتـداد اجلـذور فيهـا بسـهولة
ويسـمح للهـواء بتخللهـا .يجـب أن تكـون التربـة غنيـة بالعناصـر الغذائيـة الضروريـة (Fe , Ca ,
 )K , P , N , Zn , Br , S , Na , Mn , Co , Clوأن تكـون متوازنـة وغيـر محتويـة علـى كميـات
زائـدة مـن الكربونـات والكلوريـدات والكبريتـات ،كمـا يفضـل أن حتتـوي التربة على املـادة العضوية
وكذلـك الكائنـات احليـة الدقيقـة كالبكتريـا والفطريـات واخلمائـر والبروتـوزوا .وعمومـاً فـإن تربة
وادي النيـل الرسـوبية الطمييـة الغنيـة ،وأيضـاً تربـة الوديـان األخـرى مثل وادي كتـم ووادي هور يف
دارفـور صاحلـة لنمـو النخيل.
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 - 6األمــالح:

التربة امللحية هي التربة التي حتتوي على أمالح قابلة للذوبان ومفسدة خلصوبة التربة وتتسبب
يف إعاقة منو النخلة .أما التربة القلوية هي التربة التي يكون ( )PHفيها أكثر من ( .)7.5وعموماً
إن قابلية النخيل لتحمل االمالح ساعدت كثيراً يف زراعتها باألراضي امللحية والقلوية التي ال
تصلح لكثير من النباتات .وفى املناطق التي تكثر أمالحها فإن اعقاب السعف تكون صفراء بدالً
من اللون األخضر الطبيعي وذلك يتضح جلياً يف مناطق البحر األحمر وسوباً .وأيضاً وجد أن
معدل اإلصابة مبرض أبو سعفة أو تكسر السعف أو مرض احلمراء (وأعراضه أن السعف غير
كامل االنتشار ويبقى صغير ومجعد وغير قابل للثني) ،معدل اإلصابة مرتبط بالـ ( )pHارتباط
إيجابي وتالحظ شدته على النخيل يف منطقة املكابراب (شكل  )15وأيضاً لوحظت هذه الظاهرة
على نخيل صنف البركاوي النامي يف منطقة مروي والقرير يف األراضي الرملية.

 - 7المياه ومواردها في جمهورية السودان:

يتوقـف منـو وإنتـاج النخيـل إلـى حـد كبيـر علـى احلصـول علـى كفايتـه مـن مـاء الـري ،وبالرغـم
مـن حتمـل النخيـل للجفـاف مقارنـة مـع أشـجار الفاكهـة األخـرى ،إال أنـه يف حالـة تعـرض منطقـة
اجلـذور للجفـاف فـإن معـدل منـو السـعف يقـل وتتدهـور صفـات الثمـار .فقـد وجـد أن تعـرض
النخلـة للجفـاف لفتـرة مـن الزمـن يقلـل مـن منو السـعف إلى حوالي ( )% 80مـن النمو العادي مما
يؤثـر سـلباً علـى وزن وحجـم ونوعيـة الثمـار .أي أن قلـة الـري أو انعدامـه وجفـاف التربـة وارتفـاع
حـرارة اجلـو أثنـاء مرحلـة منـو الثمـار ونضجهـا ،يـؤدى إلـى زيـادة نسـبة ذبـول الثمـار وتسـاقطها.
وتختلـف االحتياجـات املائيـة لنخلـة التمـر باختـالف نـوع التربـة والظـروف اجلويـة احمليطـة ،فلكل
تربـة قابليـة معينـة علـى خـزن كميـة محـددة مـن امليـاه تتوقـف علـى حجـم وترتيـب حبيبـات التربة،
فالتربـة الرمليـة أقـل احتفاظـاً للمـاء ،بينمـا التربـة الطينيـة أكثـر احتفاظـاً للمـاء ،وتكـون التربـة
اخلفيفـة وسـطية بـن االثنـن يف قابليتهـا لالحتفـاظ باملـاء .وقـد قـدرت منظمة االغذيـة والزراعة
الدوليـة ( )FAO( )1959احتياجـات النخيـل ملـاء الـري حيـث ذكـر التقريـر أن املناطـق القريبـة مـن
السـاحل يقـدر احتياجهـا بحوالـي ( 0.7لتـر /ثانيـة) للهكتـار .بينمـا بسـاتن النخيـل يف املناطـق
البعيـدة عـن السـاحل قـدر احتياجهـا مبعـدل ( 0.9لتـر /ثانيـة) للهكتـار .ويسـتمر ري البسـاتن
علـى مـدار السـنة باسـتثناء األسـبوعن أو الثالثـة التـي تسـبق التلقيـح .تـروى أشـجار النخيـل على
فتـرات تتـراوح مـا بـن ( 10-7يومـاً) صيفـاً ويف الشـتاء مـرة واحـدة كل ( 20-15يومـاً) وأكـدت
الدراسـة علـى صنفـي «املشـرق ود لقـاي» و «املشـرق ود خطيـب» حتـت ظـروف اجلريـف شـرق
وحلفـا اجلديـدة كمـا ورد يف الفقـرة السـابقة.
موارد المياه في جمهورية السودان

 -1ميـاه نهـر النيـل :تـروى مـزارع النخيـل مـن مياه نهـر النيل وروافده وتقدر حصة السـودان منه
(18.5مليار متر مكعب) يف السـنة.
 -2ميـاه األمطـار :وتتـراوح معدالتهـا مـا بـن أقـل مـن (200مم) يف الشـمال يف احلـدود املتاخمة
ملصـر وأكثـر مـن (500مم) يف أقصـى اجلنوب.
 -3املياه اجلوفية :وتوجد يف مناطق الصخور النوبية الرملية واألراضي الرسوبية.
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أهم أصناف التمور في جمهورية
السودان والتوزيع الطبيعي لها
عدسة :جاك جبور

الفصل السابع :أهم أصناف التمور في جمهورية السودان
والتوزيع الطبيعي لها

 - 1التوزيع الطبيعي ألصناف التمور في جمهورية السودان

تعتب ــر احل ــرارة والرطوب ــة أه ــم العوام ــل املؤث ــرة عل ــى زراع ــة النخي ــل عام ــة وعل ــى م ــدى
مالئمــة األصنــاف املختلفــة علــى مناطــق معينــة دون غيرهــا .ومــن املالحــظ ألنــه بعــد جنــاح
تقان ــة الزراع ــة النس ــيجية إلكث ــار العدي ــد م ــن األصن ــاف وخاص ــة تل ــك املنتج ــة لثم ــار ذات
ج ــودة عالي ــة ،فق ــد انتش ــرت فس ــائل تل ــك األصن ــاف يف كثي ــر م ــن األقط ــار غي ــر التقليدي ــة
إلنتاجه ــا ووص ــل كثي ــر منه ــا لط ــور اإلثم ــار واظه ــر مالئم ــة جي ــدة مم ــا ش ــجع عل ــى زي ــادة
أع ــداد الفس ــائل م ــن كاف ــة األصن ــاف املرغوب ــة والت ــي ميك ــن احلص ــول عل ــى فس ــائل م ــن
املختب ــرات العامل ــة يف ه ــذا املج ــال .وق ــد وض ــح حت ــى قب ــل انتش ــار الزراع ــة النس ــيجية أن
صن ــف دقل ــة ن ــور ه ــو الصن ــف الوحي ــد ال ــذي ل ــم يت ــالءم م ــع كاف ــة الظ ــروف املناخي ــة الت ــي
أدخ ــل إليه ــا مب ــا يف ذل ــك ظروفن ــا احمللي ــة .فق ــد أش ــتهر صن ــف دقل ــة ن ــور بثم ــار ش ــبه جاف ــة
ذات ج ــودة عالي ــة وطع ــم ونكه ــة مميزت ــن ،إال أن ــه يف كاف ــة األقط ــار واملناط ــق إل ــى أدخ ــل
إليه ــا حتول ــت الثم ــار إل ــى جاف ــة ج ــداً وصغي ــرة احلج ــم مم ــا ل ــم يش ــجع عل ــى انتش ــاره يف
غي ــر مناط ــق زراعت ــه التقليدي ــة إضاف ــة إل ــى (وادي كوش ــال) يف جن ــوب كلفورني ــا الت ــي وص ــل
إليه ــا يف أوائ ــل الق ــرن ا ملاض ــي .وق ــد لوح ــظ أن (وادي كوش ــال) ه ــو أكث ــر املناط ــق املش ــابهة
ملنطق ــة زراعت ــه التقليدي ــة يف تون ــس م ــن حي ــث درج ــة احل ــرارة ونس ــبة الرطوب ــة وانخف ــاض
كال املنطقت ــن ع ــن س ــطح البح ــر .أم ــا األصن ــاف العاملي ــة األخ ــرى املذك ــورة س ــابقاً وبع ــد
انتش ــارها يف مناط ــق وأقط ــار أخ ــرى بعي ــدة ع ــن منش ــأها ومناط ــق زراعته ــا التقليدي ــة فل ــم
يشــاهد عليهــا تغييــر يذكــر عــدا صنــف البرحــي الــذي لــم تتحمــل ثمــاره الرطوبــة العاليــة يف
منطق ــة مث ــل س ــاحل الباطن ــة يف س ــلطنة عم ــان ولك ــن يالح ــظ أن زراعت ــه ل ــم تتوق ــف حت ــى
يف تل ــك املنطق ــة ألن م ــن املمك ــن اس ــتهالك الثم ــار املنتج ــة يف مرحل ــة اخل ــالل لع ــدم وج ــود
صن ــف مماث ــل ل ــه عل ــى امت ــداد مناط ــق الس ــلطنة .وق ــد أوضح ــت الدراس ــات الت ــي أع ــدت
م ــن قب ــل مرك ــز تطوي ــر زراع ــة النخي ــل وإنت ــاج التم ــور أن ــه ال يوج ــد اختالفــاً واضحــاً ب ــن
درجــات احلــرارة ونســبة الرطوبــة يف الســودان شــمال مدينــة كوســتى واملــدن العربيــة األخــرى
يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ودول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ومب ــا أن معظ ــم األصن ــاف
العامليــة املذكــورة منشــأها تلــك املناطــق أو تكــون قــد أدخلــت إليهــا مؤخــراً مــن مناطــق مماثلــة،
فم ــن املؤك ــد أن ه ــذه األصن ــاف س ــتكون مالئم ــة لكاف ــة املناط ــق ش ــمال مدين ــة كوس ــتي وعل ــى
امت ــداد الس ــودان ش ــرقاً وغربــاً وحت ــى احل ــدود املصري ــة .فم ــن املؤك ــد أن ه ــذه املناط ــق م ــن
البــالد ميكــن أن تكـــــون يف املســتقبل القريــب أكبــر منطقــة لزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور يف
العالــم وذلــك دون أي تأثيــر يذكــر علــى مــا يــزرع يف تلــك املنطقــة مــن محاصيــل ألن النخيــل
ميك ــن زراعت ــه يف كثي ــر م ــن املناط ــق الت ــي ق ــد ال تصل ــح لغي ــره م ــن احملاصي ــل األخ ــرى .وم ــن
الوالي ــات الت ــي ميك ــن املش ــاركة يف برنام ــج التوس ــع األفق ــي يف زراع ــة النخي ــل بالتركي ــز عل ــى
األصن ــاف املس ــتوردة وه ــي:
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واليـة النيـل األبيـض ،واليـة سـنار ،واليـة غـرب كردفـان ،واليـة شـمال كردفـان ،واليـة غـرب
دارفـور ،واليـة شـمال دارفـور ،واليـة اجلزيـرة ،واليـة القضـارف ،واليـة اخلرطـوم ،والية نهـر النيل،
واليـة البحـر األحمـر ،الواليـة الشـمالية .ورغـم أن زراعـة النخيـل التقليديـة ظلـت محصـورة يف
واليتـي نهـر النيـل والشـمالية ،إال أن كافـة الواليـات األخـرى املذكـورة الت خلـو مـن بعـض أشـجار
النخيـل التـي رمبـا يكـون وجودهـا ضمـن النباتـات الطبيعية رغم أن القليـل منها يجد العناية ويعود
بالفائـدة املتوقعـة منـه مبقـدار العنايـة التـي تبـذل .ومن املالحظات التي تذكر على النخيل املنتشـر
يف كل مـن واليتـي كسـال والقضـارف أنـه يزهـر مرتـن يف العـام .هـذه ظاهـرة ميكـن االسـتفادة
منهـا مسـتقب ً
ال بعـد إدخـال أعـداد كثيـرة مـن األشـجار إلـى الواليتـن ،حيـث مـن املؤكـد إن أسـباب
هـذه الظاهـرة يعـود إلـى الظـروف املناخيـة السـائدة يف تلـك املنطقـة وال تتأثـر بنوعيـة األصنـاف
املزروعة.
وعمومـاً فقـد أثبتـت جتاربنـا وتقييمنـا لألصنـاف املختلفـة حتت ظروف املجمعـات الوراثية التي
أنشـأت يف مشـروع السـليت بوالية اخلرطوم واملجمع الوراثي يف الدامر بوالية نهر عطبرة ودقش
مبنطقـة الرباطـاب وكحيلـة بواليـة شـمال السـودان بـأن كل األصنـاف املسـتوردة حديثـاً وأهمهـا
املجهـول والصقعـي والعنبـرة والسـطاوي والعجـوة والبرحـي واخلضـراوي واخلـالص واخلنيـزي
جتـود كتمـر حتـت ظـروف كحيلـة ودقـش وبالتالـي أوضحـت جتـار املشـاهدة جنـاح نفـس األصناف
سـابقة الذكـر يف دنقـال وبقيـة الواليـة الشـمالية أما البرحي واخلضيـري واخلنيزي جتود زراعتهم
كرطـب فقـط حتـت ظـروف اخلرطـوم والدامـر .

 - 2أهم أصناف التمور في جمهورية السودان المحلية
ً
حديثا
والمستقدمة
ظـل السـودان مشـتهراً بإنتـاج التمـور اجلافـة لبيئتـه املشمسـة احلـارة اجلافـه والرطوبة النسـبية
املنخفضـة .كان يعتمـد السـودان لوقـت قريـب علـى سـتة أصنـاف جتارية محليـة ،إضافة لقليل من
األصنـاف املتواجـدة بأعـداد محـدودة (عثمـان  .)1984ال توجد بيانـات عن الصفات املورفولوجية
لهـذه األصنـاف ولكـن ميكـن إعطـاء املعلومـات األساسـية والصـور الفوتوغرافيـة .وبينمـا متـت
احملافظـة علـى هـذه االصنـاف باإلكثـار بالفسـائل ،فـان هنالـك تباينـاً كبيـراً بـن متـور كل صنـف
بانتظـار برنامـج انتخـاب لتحسـن صفـات كل صنـف .وميكـن التفـاوت البيئي يف السـودان من إنتاج
العديـد مـن أصنـاف التمـور اجلافـه وشـبه اجلافـه والرطبـة.

أ -أهم األصناف الجافة في جمهورية السودان:

وأهمها «البتمودة» و «البركاوي» و»القنديلة» يف شـمال السـودان و»أردب» و»كبوسـه» و»سـوميتا»
يف كتـم .تتحـول الثمـار مـن مرحلـة اخلـالل إلـى التمـر مباشـرة وتفقـد نسـبة كبيـرة مـن الرطوبـة
ممـا يجعلهـا صلبـة وأكثـر قابليـة للتخزيـن الطويـل .تـزرع هـذه األصنـاف يف احلـدود الشـمالية من
حـزام زراعـة النخيـل بـن خطـي عـرض ( 21 - 18شـماالً) وتتطلـب جـواً جافـاً مـع وحـدات حـرارة
تتـراوح بـن ( 2316-2093درجـة مئويـة) .نسـيج التمـور اجلافـه صلـب امللمـس لدرجـة ال تتعـدى
نسـبة رطوبتهـا العشـرين يف املائـة وأدنـاه وصـف لبعضهـا:
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أجـود األصنـاف السـودانية .يحمـل هـذا الصنـف مسـميات مختلفـة ولكـن االسـم الصحيـح لهـذا
الصنـف هـو ابتمـودة .ابتـي هـو االسـم النوبـي لصنـف البـركاوي وهـذا منـط متقـدم مـن البـركاوي
(ابتـي موضـة محرفـة) .وقـد ذكـر نكسـون ( )1967يف تقريـره عـن احتمـاالت حتسـن النخيـل يف
السـودان ،إن معظـم نخيـل االبتمـوده موجـودة بـن منطقتـي دنقـال ووادي حلفـا ،ومـن حيث اجلودة
فقـد يكـون أفضـل األصنـاف اجلافـة املمتـازة ،والنخلـة هيفـاء قمتهـا متوسـطة التكاتـف واخلـوص
دقيـق قصيـر غيـر متباعـد بعضـه عـن البعـض اآلخـر علـى اجلريـدة وغيـر منشـق إلـى نصفـن،
والثمـرة أطـول مـن البـركاوي إذ يبلـغ طولهـا حوالـي ( 6 - 5سـم) وقطرهـا حوالـي ( 2 - 1.6سـم)
وهـى ليسـت متماثلـة اجلوانـب حيـث تتضخـم عنـد منتصفهـا ثـم تتضـاءل وتسـتدق عنـد القاعـدة
والقمـة ،لـون القشـرة برتقالـي مبرقـش باألحمـر قبـل النضـج (البسـر) يتحـول إلـى البنـى الفـاحت
عنـد النضـج ،واللحـم ذو جتاعيـد خفيفـة ومتوسـط السـمك وقوامـه لـن غيـر لـزج حلـو املـذاق أي
أن لـون اخلـالل برتقالـي مبرقـش باللـون األحمـر .التمـر لونـه بنى فاحت واللحم لـن ذو نكهة مميزة
أبـرز مميـزات الصنـف أن ثمـاره متجانسـة يف احلجـم والشـكل واللـون وأيضـاً صغـر حجـم نواتهـا
ونسـبة السـكر بالنسـبة لألليـاف عاليـة.
البتمـوده شـبيه بالصنـف دقلـة نـور ويتطـور لتمـر جـاف لـو حفظـت الثمـار علـى النخيـل لفتـرة
طويلـه .ولـو مت جنـي الثمـار يف مرحلـة نضـج مبكـر ،واحتفـظ بهـا بصـورة جيـدة فهـو متـر نـزوة
رطـب .اطـوال الثمـار بـن ( 6-5سـنتمترات) واعراضهـا بـن ( 2 - 1.5سـنتمتراً) .يـدر صنـف
االبتمـوده أسـعاراً عاليـة ولكـن ال توجـد منـه كميـات كافيـه للتأثيـر علـى األسـواق .ومـن عيوبهـا
أن النخلـة ال تعمـر كثيـراً مقارنـة بالبـركاوى .وهـو مـن أميـز األصنـاف السـودانية جـداً يفضـل
اسـتهالكه مباشـرة أو أعـداده قليلـه جـداً يف السـودان ال يتجـاوز الــ ( )% 5مـن نخيـل السـودان
ولكنـه أيضـاً متقـدم نحـو االنتشـار لتميـزه كصنـف راقـي وهـو صنـف حسـاس جـداً للظـروف
املناخيـة والبيئيـة فيجـود فقـط شـمال سـهل ماريـا يف منطقـة احملـس والسـكوت وتنتـج النخلـة
يف املتوسـط حوالـي ( 150-120كجـم) متـر سـعره يتجـاوز سـعر القنديلـة أحيانـاً وهـو مـن أهـم
متـور املائـدة يف السـودانية.
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البركاوي  -الحظ اختالف اللون الختالف طرق التجفيف
 – 2البركاوي ()Barakawi

أش ــهر األصن ــاف الس ــودانية واكثره ــا زراع ــة بالوالي ــة الش ــمالية ويش ــكل حوال ــي  % 45م ــن
أع ــداد نخي ــل الس ــودان وأكث ــر أصن ــاف التم ــور اجلاف ــة انتش ــاراً وأهمه ــا يف ش ــمال الس ــودان
مكونـ ـاً م ــا يق ــارب ( )% 85م ــن نخي ــل منطق ــة م ــروي  -دنق ــال .ذك ــر ماس ــون ( )1927إن يف
الس ــودان صنفــاً جافــاً م ــن الدرج ــة األول ــى القليل ــة يف العال ــم يس ــمى الب ــركاوي .وميت ــاز بأن ــه
صن ــف صل ــب ج ــداً ل ــو ت ــرك عل ــى النخ ــل لوق ــت طوي ــل ،ل ــذا فه ــو لي ــس عرض ــة لهج ــوم آف ــات
التخزي ــن .الثم ــار مس ــتطيلة  5-4س ــنتمترات ط ــوالً و ( 1.5س ــنتمتر) قط ــراً ،ويصل ــح ل ــألكل يف
آخ ــر مراح ــل التم ــر فق ــط الحت ــواء ثم ــاره عل ــى نس ــبة عالي ــة م ــن التانين ــات يف املراح ــل األول ــى
م ــن من ــو الثم ــرة وعموم ـاً النخل ــة طويل ــة هيف ــاء منفرج ــة ال ــرأس ،واخل ــوص دقي ــق لي ــس منش ــقاً
ويوج ــد عل ــى اجلري ــدة متباع ــداً بعض ــه ع ــن البع ــض اآلخ ــر ،والثم ــرة مدبب ــة مس ــحوبة الط ــرف
يبلــغ طولهــا بــن ( 5-4ســم) وقطرهــا مــن أعلــى حوالــي ( 1.5ســم) ،لــون القشــرة أصفــر غامــق
عن ــد القاع ــدة وأس ــمر ق ــارب إل ــى احلم ــرة م ــن القم ــة إل ــى أس ــفل ،حلمه ــا متوس ــط الس ــمك
حل ــو امل ــذاق عن ــد النض ــج .ميك ــن أن يخ ــزن مل ــدة عام ــن أو أكث ــر ب ــدون أن يفق ــد صفات ــه أو
تق ــل جودت ــه ميت ــاز صن ــف الب ــركاوي بغ ــزارة إنتاج ــه حي ــث يص ــل إنتاج ــه ( 400-350كج ــم) يف
املتوس ــط وبصفت ــه الصن ــف التج ــاري األول يف الس ــودان يع ــادل ( )% 60م ــن إنت ــاج الس ــودان
الكل ــي البال ــغ ( 950.000أل ــف ط ــن) س ــنوياً أيضــاً ميت ــاز بس ــهولة التخزي ــن يف حال ــة عرض ــه
مباشــر يف األســواق االفريقيــة وجنــوب وشــرق آســيا .عنــد االعتنــاء بعملياتــه الفالحيــة وخدمتــه
جي ــداً يناف ــس البتم ــودة ش ــك ً
ال وق ــد يفوقه ــا مظه ــرا ولي ــس مذاق ـاً .تنت ــج النخل ــة م ــن (15 – 10
فس ــيلة) يف م ــدة حياته ــا وه ــي صعب ــة التجذي ــر.
 - 3الـقـنـديلة ()Gondeila

هـــذا هـــو الصنـــف املهـــم الثانـــي الـــذي يلـــي البـــركاوي يف الســـودان ويكـــون حوالـــي ()% 5
م ــن ع ــدد لنخي ــل .يف الس ــودان ،تص ــل أش ــجارها إل ــى ارتف ــاع كبي ــر ،النخل ــة منفرج ــة ال ــرأس
س ــعفها دقي ــق وأش ــواكها رفيع ــة قصي ــرة منفرج ــة ،اخل ــوص رقي ــق منف ــرج بعض ــه ع ــن البع ــض
عل ــى اجلري ــدة ،الثم ــرة متوس ــطة احلج ــم مكتن ــزة نوع ــا طوله ــا م ــن ( 4.5 – 4س ــم) وقطره ــا
ب ــن ( 2.5 – 2.2س ــم) لونه ــا قب ــل النض ــج أصف ــر ليمون ــي بينم ــا عن ــد النض ــج فلونه ــا أصف ــر
عن ــد القاع ــدة وبن ــى ض ــارب إل ــى احلم ــرة م ــن القم ــة إل ــى أس ــفل واللح ــم ه ــش تتفت ــت بس ــهولة
عن ــد الضغ ــط عليه ــا ،س ــهلة املض ــغ ،س ــكري امل ــذاق .يعام ــل ع ــادة كصن ــف ج ــاف ،ولكن ــه لي ــس
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يف صالبــة البــركاوي ويبــدو أنــه أكثــر عرضــة لهجــوم أفــات املخــازن .لــو مت حصــاده يف مرحلــة
نض ــج مبك ــر وتخزين ــه بص ــورة جي ــدة ،فه ــو صن ــف جي ــد النوعي ــة ،ذات نكه ــة ممت ــازة وق ــد يك ــون
ع ــدم اتس ــاق ل ــون الثم ــار م ــن عي ــوب الصن ــف ولك ــن للقنديل ــة نكه ــة ممت ــازة وبس ــوق بواح ــد
ونص ــف س ــعر الب ــركاوي .إن ــه صن ــف مفض ــل ج ــداً .ل ــون اخل ــالل أصف ــر ف ــاحت ،والتم ــر أس ــمر
ض ــارب إل ــى احلم ــرة وطع ــم الثم ــار جي ــد س ــكرى امل ــذاق .ويف ــوق الب ــركاوى م ــن حي ــث اجل ــودة
والثمــار صاحلــة لــألكل يف طــور الرطــب الــذي يكبــس بطريقــه خاصــه لصناعــة العجــوه محلي ـاً.
عيوبه ــا أنه ــا ال تتحم ــل التخزي ــن لفت ــرات طويل ــة .حت ــت درج ــات ح ــرارة عالي ــة حي ــث يتح ــول
الل ــون إل ــى بن ــى داك ــن أو أس ــود بع ــد فت ــرة م ــن التخزي ــن .وه ــو صن ــف ممت ــاز ومق ــاوم لكثي ــر
م ــن أم ــراض النخي ــل وآفات ــه م ــن التم ــور الت ــي جت ــد رواج يف س ــوق التم ــور املباش ــر فه ــي تصل ــح
أن تع ــرض مباش ــر يف عب ــوات حديث ــة بع ــد الف ــرز والتدري ــج تصل ــح مت ــور لدرج ــة الثاني ــة منه ــا
ملســحوق البلــح (ســكر) الــذي يســتخدم يف احللويــات وكمســكرات ومنهــكات يف احلليــب والذبــادي
وميك ــن أن يس ــتخدم م ــع بع ــض املكون ــات كس ــالك (الش ــعير والل ــن اجل ــاف أو الط ــازج) غ ــذاء
س ــهل ومفي ــد لألطف ــال وكب ــار الس ــن أيض ـاً ميك ــن أن يدخ ــل يف تصني ــع «النس ــكايف» بع ــد خلط ــه
مــع نــوى البلــح احملمصــة واملســحونة مــع احلليــب .إنتــاج القنديلــة ال يتعــدى ( )% 25مــن إنتــاج
الســودان الكلــي ولكــن هــذا الصنــف يف طريقــه إلــى اإلكثــار عبــر زراعــة األنســجة نســبة جلودتــه
ل ــذا ميك ــن أن يتف ــوق عل ــى بع ــض الكثي ــر م ــن األصن ــاف وأه ــم مناط ــق إنتاج ــه الوالي ــة الش ــمالية
ونه ــر الني ــل أخي ــراً ميك ــن تصدي ــره إذا م ــا مت حفظ ــه مب ــرداً ورطبــاً إل ــى الس ــوق العامل ــي وه ــو
صنــف رائــج جــداً وذو نكهــة خاصــة جتــود النخلــة بثالثــة إلــى ســبعة فســائل يف كل عمرهــا وهــي
صعب ــة التجذي ــر ولك ــن ميك ــن جن ــاح جتذي ــره بطريق ــة الدف ــن الكام ــل أو الس ــمبرتو .يق ــدر إنت ــاج
النخل ــة بحوال ــي ( 450-350كج ــم) يف املتوس ــط .يحت ــاج ه ــذا الصن ــف ملزي ــدا م ــن الدراس ــات
لتحدي ــد الس ــالالت املوج ــودة ب ــه فهن ــاك فروق ــات واضح ــة يف ل ــون الثم ــار والس ــكريات وحت ــى
كميــة حبــوب اللقــاح عنــد التلقيــح وقــد يكــون أثــر بيئــي فقــط فاملالحــظ أن ثمــار قنديلــة أقصــى
ش ــمال الس ــودان (منطق ــة احمل ــس) وبالتحدي ــد ش ــمال س ــهل ماري ــا أج ــود م ــن قنديل ــة منطق ــة
الش ــايقية ومتي ــل ثم ــاره إل ــى الل ــون الغام ــق احملم ــر ويف ــوق صن ــف جن ــوب منطق ــه الش ــايقية يف
الس ــكر باإلضاف ــة إل ــى احت ــواء الثم ــرة عل ــى لوني ــن ويطل ــق علي ــه (اس ــكيرت وبل ــوزه).
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 - 4دجلة نور ()Deg1et Noor or Tunisie or Tamrut seedy

اسـتقدمت للسـودان
أول مـرة يف ()1910
جاكسـون
بواسـطة
( )Mason 1925وزرعـت
يف منصـور كتـي وكورتـي
ثـم اسـتقدت مـرة أخـرى
مـن تونـس كهديـة للرئيس
األسـبق النميـري يف
( )1970وزرعـت يف
القريـر ونـوري ورغـم أنهـا
دجلة نور أو مترة سيدي
التمـرة األولـى عاملياً وأنها
شـبه جافـة غيـر أنهـا يف شـمال السـودان أصبحـت جافـة جـداً ويف تقيـم العالـم ( )Nixonلـدى
وقوفـه عليهـا يف مناطـق زراعتهـا املختلفـة يف السـودان بأننـا لـم نوفـق يف اختيـار مواقـع ممتـاز
لتجريب زراعتها يف السـودان باإلضافة إلى احتياجها ملناخ أكثر رطوبة من شـمال السـودان وأننا
عاملناهـا بنفـس ثقافـة زراعـة البـركاوي وأصنافنا اجلافـة األخرى ،أي أننا لم نعطها القدر الكايف
مـن االهتمـام والرعايـة وهـذا رأي الكثيـر مـن العلمـاء اللذين يأتون للوقـوف على أداء األصناف يف
السـودان وتنتـج مـن الفسـائل ( 14-12فسـيلة) يف مـدة حياتهـا ويف برنامجنـا أن نحـاول زراعتهـا
جنوبـاً حيـث الرطوبـة أكثـر نسـبياً واختيـار تـرب غنيـة وخفيفة لزراعتهـا واالهتمـام ببرنامج بحثي
لهـا مركـزاً علـى العمليـات الفالحيـة املختلفـة وأهمهـا عمليـات مـا بعـد احلصـاد وسـميت بتمـرة
سـيدي ألن السـادة املراغنـة قـد آلـت إليهـم ملكيـة جنائـن جاكسـون باشـا.
ُ - 5كـلـمة:

وهـي مـن أكبـر التمـور حجمـاً يف شـمال السـودان وفـق نكسـون ( )1967حيـث ال تفوقهـا إال ثمرة
عشـة مـرة يف شـمال دارفــــور والكلمـة هـذه ميكـن أن تـؤكل رطباً ومتر جاف ولكـن هذا الصنف لم
يكـن محببـاً لنكسـون العتقـاده باحتـواء الثمـار علـى نسـبة عاليـة مـن األليـاف .أعـداده أقـل بكثيـر
مـن األصنـاف سـالفة
الذكـر ألنـه صنـف بخيـل
بإنتـاج الفسـائل ال يتعـدى
إنتاجـه ( )% 1مـن إنتـاج
السـودان الكلـي أيضـاً
هـو متـر عـرض ومائـدة
ممتـاز ميتـاز بكبـر احلجم
والنكهـة وقلـة السـكر
تتركـز زراعتـه جنـوب
مدينـة مـروي.
كلمة
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دقنة

العبد رحيم

 - 6العبد رحيم ()Abdul Rahim

متـرة جافـة لكنهـا ( )inferiorوجافـة جـدا وقليلـة اللـب ومنخفضـة القيمـة الغذائيـة وتوجـد يف
املنطقـة بـن بربـر وأبـو حمـد سـريعة النمـو جـداً .ولهـا سـوق جيد يف غرب وشـرق السـودان وتزرع يف
كتـم بكميـات كبيـرة رغـم أصابتهـا بالبثـرة أو اللفحـة السـوداء وتنتج من الفسـائل ( 30-20فسـيلة) يف
مـدة حياتهـا ومتتـاز أيضـاً بسـرعة النمـو وغـزارة اإلنتـاج وتنتـج حوالـي ( 300-250كجـم) متـر.
 - 7دقنـة ()Daigna

واس ــعة االنتش ــار حت ــت اس ــم دقن ــة أيضـ ـاً – وه ــي ثم ــرة جاف ــة غي ــر جي ــدة وتس ــتعمل يف
صناع ــات مختلف ــة والنخل ــة قصي ــرة نس ــبياً ،ذات ج ــذع اس ــمك م ــن جمي ــع األصن ــاف اجلاف ــة
الس ــابقة ،كثي ــرة اإلثم ــار ،الثم ــرة صغي ــرة احلج ــم حي ــث يت ــراوح طوله ــا ب ــن ( 3 - 2.5س ــم)
وقطرهـــا مـــن ( 1.5 – 1ســـم) لونهـــا أصفـــر قبـــل النضـــج يتحـــول إلـــى البنـــي الفـــاحت عنـــد
النض ــج ،حلمه ــا معت ــدل الس ــمك ،تس ــوق حت ــت األصن ــاف البلدي ــة الصن ــف الس ــابق.
 - 8قرقودة أو ترقوة أو البورة:

ثمرتها ذات لون غامق وهي مثل السـكرة والشنادة ولكنها تتميز باإلنتاج الغزير جداً .تسمى يف منطقة
وادي حلفا واحملس قرقوده .النخلة رفيعة ال يتعدى محيط جذعها ( 100سم) متكاتفة القمة سعفها
رقيق ،األشواك رفيعة متوسطة الطول مزدوجة ،واخلوص قصير نوعاً غير متباعد على اجلريدة وغير
منشق نصفن ،الثمار متوسطة
اجلودة مختلفة األحجام يتراوح
طولها بن ( 4 - 3سم) وقطرها
من ( 2 - 1.5سم) لونها أصفر
ليموني قبل النضج يتحول إلى
األصفر الداكن (البنى الفاحت)
عند القاعدة والقمة لونها داكن
نوعاً ما .تتميز باإلنتاج الغزير
جداً .تسمى يف منطقة وادي حلفا
واحملس قرقودة.
قرقودة أو ترقوة أو البورة

176

زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان

الكرشا

الشدة

 – 9الشدة ()Shidda

ثمـرة جافـة وتشـبه البـركاوي ولكنهـا أعـرض وأقـل صالبة وتنتج من الفسـائل ( 12 - 10فسـائل)
يف مـدة حياتها.
 - 10الكرشا ()Karoosh

ثمـرة تشـبه القنديلـة ولونهـا برتقـاي غامـق علـى أصغر حجماً وأقل يف محتوى التانن ،مقرشـة وتتميز
بتحملها لألراضي املاحلة والسـيئة الصرف وتنتج من الفسـائل ( 18-12فسـائل) يف مدة حياتها.
 - 11الرشا ()Rush or Rusha

تشـبه البـركاوي ولكنهـا أصغـر حجمـاً وأكثـر حـالوة وأقـل تانـن ومقرشـة وأقـل اليافـا ولونهـا
أزهـى مـن البـركاوي وتعـد مـن أهـم التمـور النوبيـة التي يكرم بها الضيـوف واآلن ناميية يف منطقة
العمـدة سـمعريب يف منطقـة مـروي وعـادة مـا تنتـج مـن الفسـائل ( 8-6فسـائل) يف مـدة حياتهـا
وعمومـاً يعـد مـن األصنـاف الفاخـرة جـداً ميكـن العنايـة به وإكثاره عن طريق الفسـائل الناجتة من
أشـجاره ،عددهـا قليـل حاليـاً ،الثمـرة مخروطيـة كبيـرة احلجـم طولها بن ( 8-6سـم) وقطرها من
( 3 - 2.5سـم) لـون الثمـرة مييـل إلـى البنـى الفـاحت أو املصفـر مـع وجـود لـون بنى داكن أو مشـوب
بحمـرة يف أحـد جوانـب الثمـرة اللحـم سـميك ولكنـه أقـل حـالوة عـن األصناف السـابقة.
 – 12سلطاني 1

وهـو مـن األصنـاف التـي اسـتجلبت مـن واحـات الداخلـة مـن مصـر وجـادت منـواً وإنتاجـاً حتـت
ظـروف شـمال السـودان واآلن ناميـة يف منطقـة أرقـو وكرمـة النـزل.

سلطاني

الرشا
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 – 13سلطاني 2

وهـو مـن األصناف التي
اسـتجلبت مـن مصر وهي
أجود من سـلطاني1وأقلها
يف التانينـات واألليـاف
وتقـدم للضيـوف وتعـرف
بتمـرة الضيـوف (أسـكنت
فنتـي) وضنينـة الفسـائل
حيـث تنتـج ( 8-6فسـائل)
يف تاريخهـا.

سلطاني

2

 - 14الجاو أو (الحربي) كما يطلق عليه في منطقة الرباطاب

ويطلـق هـذا االسـم علـى كل األصنـاف التـي نشـأت مـن النـوي ومعظمهـا ثمـار ذات صفـات غيـر
جيـدة يف صفاتهـا ومعظمهـا أصنـاف جافـة وشـبه جافـة وتعـادل الدقـل أو اجلـش يف بقية األقطار
العربيـة و قـد عملـت الباحـث د .مـرمي أبنعـوف يف جمـع وتصنيـف عـدد مـن السـالالت الواعـدة
وذات القيمـة االقتصاديـة يف منطقـة مـروي.
واجلديــر بالذكــر أن هنــاك ذخيــرة مــن األصنــاف البذريــة الواعــدة وهنــاك برنامــج بحثــي
مســـتمر النتخـــاب هـــذه الســـالالت الواعـــدة وتقدميهـــا للجنـــة إجـــازة األصنـــاف القوميـــة
لتس ــميتها كأصن ــاف مت ــور س ــودانية جدي ــدة وتس ــجيلها وتكمل ــة كل إجراءاته ــا اللوجس ــتية
ومــن ثــم إكثارهــا نســيجياً .وقــد ضــم أول مجمــع وراثــي للنخيــل يف محطــة بحــوث احلديبــة
وال ــذي أنش ــأه عثم ــان س ــيد كش ــومة يف ( )1968س ــاللتن م ــن اجل ــاو وهم ــا اجل ــاو األحم ــر
واجل ــاو األبي ــض.

اجلاو  -أحمر (مييناً)  /أبيض (يساراً)
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ب -أهم األصناف شبه الجافة( :أو شبه رطبة)

تتطلـب هـذه األصنـاف ( 1500-1400درجـة مئويـة) مـن مجمـوع وحـدات حراريـة وجـو جفـاف
معتـدل .تبـدأ املنطقـة املناخيـة لهـذه األصنـاف عنـد منطقـة مـروي حوالـي خـط عـرض ( 18درجـة
مئويـة) شـماال ًوتـزداد تدريجيـاً باجتـاه اجلنـوب حيـث تطغـي األصنـاف شـبه الرطبـة يف منطقـة
أبوحمـد ومتتـد جنوبـاً حتـى حتـد الرطوبـة العاليـة مـن انتشـار انتـاج التمـور جنوبـاً .ينتشـر الصنفان
التجاريـان الشـبه جافـن املشـرق ود لقـاي ومشـرق ود خطيـب .يف السـودان .امللمـس اخلارجـي لهذه
األصنـاف شـبه اجلافـة يشـابه أفضـل األصنـاف العراقيـة (نكسـون  .)1967املشـرق ود خطيـب أقـل
درجـة مـن املشـرق ودلقـاي يف اجلـودة ألن حلمتهـا أقـل متاسـكاً وأنـه أقـل نعومـة يف امللمس وتنفصل
قشـرته ،ونواتـه أكبـر .يفضـل زراع األصنـاف التجاريـة صنـف اخلطيـب ألنـه أصلـب وأفضـل تأقلمـاً
للبيئـة .ولكـن صنـف املشـرق ود لقـاي أكثـر نـزوه .ثمـار الصنفـن صغيـرة احلجـم وحتتـاج اخلـف
للوصـول لألحجـام الالئقـة .محصـول النخيـل شـبه اجلافـة أكثر غزارة من األصنـاف اجلافة وتوجد
العديد من األصناف الشبه جافة األخرى يف السودان مثل عشه مره واملوسوي واإلبراهيمية ومترة
خاطـر يف كتـم .وهـذه املجموعـة متثـل الغالبيـة العظمـى مـن األصنـاف ذات األهميـة االقتصاديـة.
تتحـول الثمـار طبيعيـاً مـن الرطـب إلـى التمـر الـذي يخـزن يف الظـروف العاديـة دون تلـف.
 - 15مشرق ود لقاي ()MishrigWad Lagai

وهـي مـن أهـم التمـور الشـبه رطبـة ومتتـاز هـذه الثمرة بقلـة األلياف وصغر حجم النـواة واحملصول
العالـي جـداً إذ ميكـن للشـجرة أن حتمـل أكثـر مـن سـتمائة كجم رطب يف املوسـم وحقيقـة أنتج املزارع
مصطفـى كـرار مـن الشـجرة الواحـدة يف منطقـة العتمـور يف منطقـة الرباطـاب حوالـي ( 700كجـم)
متـر (أي سـبعة جوالـت ومقطـف) .جتـود زراعـة هـذا الصنـف يف أسـوأ األراضـي وأفقرهـا وتتحمـل
ثمـاره قسـوة الطبيعـة مـن ريـاح جافـة وسـاخنة ومحملـة بجزيئـات الرمـل والغبـار .كما تتحمـل اآلفات
واحلشرات أكثر من غيرها من أصناف التمور – جتود النخلة بحوالي ( 12 – 8فسيلة) يف حياتها.
 - 16مشرق ود خطيب ()Mishrig Khatiab

تشـكل حوالـي  % 5مـن متـور السـودان وهـي مثـل سـابقتها يف معظـم صفاتهـا ،غيـر أن نسـبة
األليـاف إلـى السـكر فيهـا عاليـة ،وقشـرة الثمـرة تنفصـل عنـد النضـج ويكـون اللـب أكثر سـمكاً من

مشرق ود خطيب

مشرق ود لقاي
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ودلقـاي يصلـح لتصنيـع عجينـة التمـور التـي تدخـل يف الصناعـات التحويليـة األخـرى أيضـاً يصلـح
لتصنيـع عسـل البلـح (الدبـس) يصـل سـعر الطـن يف أثنـاء املوسـم مـن أكتوبـر وحتـى ديسـمبر إلـى
(ألـف جنيـه) سـوداني ويبـدأ التصاعـد بعـد ذلـك ،أيضـاً ميكن أن يفـرغ منه الهواء ويعرض مباشـر
يف عبـوات بالسـتيكية ،وجتـود النخلـة بحوالـي ( 30 – 25فسـيلة) يف مـدة حياتهـا ويالحـظ أن
ظاهـرة انفصـال القشـرة يف هـذا الصنـف وصنـف ودلقـاي تزيد يف انفصالهـا يف األراضي الرملية
عـن األراضـي الثقيلة والكلسـية.
 - 17شــانادة

الثمـرة أكبـر مـن ثمـرة
الزغلـول والكلمـة سـوداء
عند النضج – شـبه جافة
ونسـبة السـكر عالية جداً
بالنسـبة لألليـاف.

شانادة

 - 18سكرة ()Sukara

متـرة رطبـة حلـوة املـذاق عاليـة السـكر وعالية احملصول جداً وثمرتها تشـبه اخلضراوي ويفضل
أكلهـا رطبـاً وتسـتخدم أيضـاً يف صناعـة عسـل التمـر (الدبـس) .وميكـن االهتمـام بهـا ملنافسـتها
أرقـي التمـور العاملية.
 - 19حلوة الكدق

مـن متـور الرباطـاب الهامـة ،حلـوة وقليلـة األليـاف وشـبه رطبـة وأكبر حجماً مـن القنديلة ومتتاز
بقلـة األليـاف وارتفـاع السـكر ولونهـا أصفـر إلـى سـمني عنـد النضـج .وتشـبه متـرة الصقعـي
السـعودية .ومنتشـرة يف منطقـة الرباطـاب يف عـدة مناطـق وجنـوع .موجـودة حاليـاً يف مجمـع
صادقابـاي بالرباطـاب.

الكدق

سكرة
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األسدة

 - 20األسدة (: )Asada

أم كميم

كومبيال

ثمـرة شـبه رطبـة عاليـة اجلـودة ومتتـاز بنكهـة الكراميـل وقليلـة األليـاف ولهـا نكهـة خاصـة ولكن
إنتاجهـا مـن التمـور قليـل جـداً مقارنـة ببقيـة األصنـاف اجلافـة (أي تعتبـر متـرة مائـدة لألسـر
فقـط) وتنتـج مـن الفسـائل ( 16-12فسـائل) يف مـدة حياتهـا.
 - 21كومبيال:

ثمـرة رطبـة مقرشـة حلـوة املـذاق عاليـة السـكر وعاليـة احملصول جداً وثمرتها تشـبه اخلسـتاوي
ومتتـاز بنكهـة الكراميـل ومتوسـطة احلجـم وذات لـون برتقالي غامق إلى بني محمر عصيرية اللب
ً
عسـال قاني اللون وقد وصفها ( )Col. Jackson 1905بأنها أحلى مترة وقد وجدت
يسـيل منها
يف نواحـي منصـور كتـي وأمـر بإكثـار فسـائلها رغـم لنهـا ضنينـة جـداً حيث تنتج (  8-6فسـائل) يف
مـدة حياتهـا .موجـودة حالياً يف مجمـع صادقاباي بالرباطاب.
 - 22أم كميم (:)Um kemame

متـرة شـبه رطبـة سـوداء يف مرحلـة النضـج كثيـرة الشـبه بالتمـر األشرسـي االيرانـي حلـوة جـداً
ومقرشـة وقليلـة التاننـات واألليـاف وتعـد مـن التمـور الراقيـة التـي تقـدم للضيـوف (أسـكنت فنتـي)
وهي ضنينة يف إنتاج الفسـائل تنتج من الفسـائل
( 8-6فسـائل) يف مـدة حياتهـا.
 - 23النوى (:)Nawoa

مترة شبه رطبة صغيرة وجيدة احلفظ وعالية
السـكر عصيريـة اللـب ويصنـع منهـا الدبـس
والعجـوة وعمومـا تشـبه متـرة اللولـو اإلماراتيـة
موجـود وناميـة يف منطقـة الرباطـاب تنتـج مـن
الفسـائل ( 16-12فسـائل) يف مـدة حياتهـا.
موجـودة حاليـاً يف مجمع صادقابـاي بالرباطاب.
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النوى

ت -أهم أصناف التمور الرطبة

تتطلـب هـذه األصنـاف ( 1500 –1100درجـة مئويـة) مـن مجمـوع الوحـدات احلراريـة .وهـي
عمومـاً قليلـة جـداً يف الواليـات الشـمالية.
 - 24البرير (:)Burair

متـرة رطبـة لبيـة رقيقـة القشـرة وسـميكة اللـب ممتـازة اخلـواص
الثمريـة ولكـن يأخـذ عليهـا سـرعة اسـتطالة سـاقها وسـهولة انفصـال
قمعهـا الثمـري عنـد بـدأ النضـج ممـا يعرضهـا للتلـف وفقـد قوامهـا
الثمـري عنـد سـقوط ثمارهـا علـى األرض وبالتالـي عـزوف املزارعـن
عـن زراعتهـا وميكـن تصنيفهـا بانها آيلة لالنقراض رغم مميزاتها وتنتج
مـن الفسـائل ( 12-10فسـائل) يف مـدة حياتهـا.

البرير

 - 25الـمـدينة (:)Medina

وهـي مـن أجـود األصنـاف الرطبـة يف السـودان وأكثرهـا تبكيـراً بالنضـج وحجـم الثمـرة أكبر حجماً
من املشـرق وتتميز النخلة بجمال جذعها األصفر الضخم وانتشـار سـعفها املتدلي املصفر واملتوسـط
االنحنـاء املدينـة هـي أهـم األصنـاف السـودانية الرطبـة .وهـي أولـى األصنـاف التجاريـة ابـكاراً يف
النضـج .تـداول املدينـة وتسـتهلك كصنـف طـازج متامـا وقـد يـورد يف األسـواق احملليـة يف شـهر يوليـو
الثمـار كبيـرة وجاذبـة .السـاق ضخـم مقارنـة مبعظـم األصنـاف السـودانية .يجـب تلقيـح هـذا الصنف
مبجرد فتح االغريض وإال فشـلت عملية التلقيح .ال توجد سـوي بضعة آالف نخلة من صنف املدينة
يف السـودان وقـد غمـر سـد مـروي الـذي انشـئ حديثـاً املناطـق الرئيسـية إلنتـاج هـذا الصنـف وأتلـف
الكثيـر مـن نخيـل الصنـف مدينـة .وتنتـج مـن الفسـائل ( 8-12فسـائل) يف مـدة حياتها.
 - 26زغلول:

وهـو مـن األصنـاف املصريـة املمتـازة وقـد احتفـظ بصفاتـه وموجـود يف مزرعـة محطـة بحـوث
اجلزيرة وعدة مناطق أخرى .الثمرة كبيرة احلجم طولها حوالي ( 6سـم) وقطرها ( 3 – 2.5سـم)
ويصـل وزنهـا إلـى حوالـي ( 25جـم) ،الثمـرة اسـطوانية الشـكل مسـتطيلة ذات قمة مسـحوبة وقاعدة

زغلول

املدينة
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احلياني

خضراوي

مسـتديرة يعلوهـا قمـع أصفـر اللـون ملتصـق بهـا بشـدة لونهـا أحمر زاهـي عند اكتمـال منوها ،اللحم
متوسـط السـمك لن قليل األلياف وخالي من املواد القابضة ،حلو الطعم جداً ويسـتهلك يف مرحلة
اكتمـال النمـو (البسـر حتتـوي الثمـرة علـى بـذرة ذات تعاريـج واضحـة ميكـن بسـهولة التعـرف عليهـا،
ويجمـع عـادة بشـماريخه حتـى ال يرطـب بسـرعة ،ينضـج ويسـوق يف منتصـف شـهر سـبتمبر ،يبلـغ
متوسـط إنتـاج النخلـة ( 75كجـم) يف العـام قـد يصـل إلـى ( 130كجـم) يف األشـجار املعتنـى بهـا).
 - 27خضراوي (:)Kudary

ينضـج ثمـاره حتـت ظـروف السـودان يف أوائـل يوليـو وحتـى سـبتمبر وهو من األصنـاف العراقية
الرطبـة وأدخـل يف أواخـر السـتينات واحتفـظ بخصائصـه الثمريـة كمـا يف موطنـه وموجـود يف
منطقـة القريـر وفيـه كثيـر مـن الفسـائل حيـث يعـرف بالعراقـي .وتنتـج النخلـة حوالـي (80-60
كجـم) سـنوياً.
 - 28الحياني (‘:) Hayani( )Hayany

متـرة رطبـة سـريعة التلـف تـؤكل طازجـة حمـراء ،أسـود اللـون وحلـوة جـداً ،اسـتقدمت مـن مصر
بواسـطة سـير (جاكسـون  ،)1910وزرعـت يف منصـور كتـي.
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ً
حديثا إلى السودان
ث -التمور المستقدمة

 - 29برحي:

مــن التمــور العراقيــة املعروفــة عاملي ـاً ،والتــي اســتقدمت للســودان بواســطة عــدة جهــات أولهــا
البحــوث الزراعيــة يف ( )1993كفســائل تقليديــة ثــم شــركة جانديــل كفســائل أيضـاً ثــم بعــد ذلــك
األفــراد والشــركات املختلفــة وزرعــت يف أنحــاء القطــر املختلفــة وتتميــز ثمارهــا بنكهتهــا احللــوة،
وذلــك خللوهــا مــن املــادة العفصيــة القابضــة يف مرحلــة حتولهــا إلــى التمــر .تــؤكل خــالالً ورطبـاً
ومت ــراً ،ل ــون الرط ــب كهرمان ــي والتم ــر بن ــي ف ــاحت بغب ــرة ش ــمعية وم ــذاق الثم ــرة حل ــو يف مرحل ــة
البســر وهــش وخالــي مــن املــادة الدباغيــة واألليــاف تقريبـاً .وجتــود زراعتــه يف كل املناطــق التــي
زرع ــت فيه ــا يف الس ــودان وه ــو مرش ــح لك ــي يك ــون مت ــرة الس ــودان األول ــى ع ــدداً وج ــودة كرط ــب
يف مناط ــق الس ــودان الرطب ــة وكتم ــر يف مناط ــق الس ــودان اجلاف ــة (واليت ــي نه ــر الني ــل وش ــمال
الســودان) وأعــداده تقــارب املليونــي نخلــه وجتــود بحوالــي ( 400-350كجــم) رطب/نخلــة حتــت
ظــروف اخلرطــوم وحوالــي ( 350-250كجــم) متــر حتــت ظــروف نهــر النيــل والواليــة الشــمالية
حي ــث يص ــل مرحل ــة التم ــر عل ــى النخي ــل ،موع ــد نضج ــه أوائ ــل يولي ــو وحت ــى س ــبتمبر يفض ــل
خف ــه عن ــد التلقي ــح .الثم ــرة يف ط ــور اخل ــالل صف ــراء فاقع ــة ميي ــل إح ــدى خ ــدي الثم ــرة لل ــون
البرتقال ــي طعم ــه حل ــو ي ــكاد يخل ــو م ــن امل ــادة العصفي ــة القابض ــة وله ــذا ي ــؤكل يف ط ــور اخل ــالل
والرط ــب والتم ــر ويفض ــل رطب ــه عل ــى معظ ــم أصن ــاف التم ــور ،والتم ــر أصف ــر مس ــمر ل ــن ش ــكل
الثمــرة بيضــي محــدب القشــرة رقيقــة منفصلــة عــن اللحــم عــادة يف بعــض أجــزاء الثمــرة ،اللحــم
س ــميك خال ــي م ــن األلي ــاف ذو نكه ــة لذي ــذة.
وعن ــد زراعت ــه يف األراض ــي اخلصب ــة -اجل ــروف واجل ــزر النيلي ــة -يص ــاب باألن ــف األس ــود
( )Black noseب ــل تتفاق ــم أحيانــاً إل ــى اإلصاب ــة بالوش ــم والتش ــطيب وذل ــك أكث ــر م ــن زراعت ــه
يف الراضــي الثقيلــة .ولكــن عيــوب ثمــار البرحــي يف األرض الطينيــة صغــر حجــم التمــرة مقارنــة
بالرملي ــة وعمومــاً ه ــو م ــن أج ــود التم ــور املس ــتوردة جناحــاً يف الس ــودان ،يصع ــب تخزين ــه مل ــدة
طويلــة وأقصــى مــدة لــه يف التخزيــن املبــرد العــادي وليــس املجمــد حوالــي ثــالث أســابيع ميكــن
أن يت ــرك حت ــى يص ــل مرحل ــة التم ــر وميك ــن أن يع ــرض مباش ــر (والي ــة اخلرط ــوم أكث ــر املناط ــق
الت ــي متت ــاز ب ــه).

برجي
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 - 30المجهول:

املجهول

مـن أفضـل أنـواع التمـور عامليـا وأغالهـا ،واسـتقدمت يف شـكل فسـائل نسـيجية ولذلـك أحيانـاً
لهـا مشـاكل تشـيص وتتميـز ثمارهـا بنكهـة فريـدة مـن الكراميـل والعسـل البـري ،وتشـتهر بحجمهـا
الكبيـر .ولهـا فوائـد صحيـة عديـدة ،خصوصـاً أنهـا حتتـوي علـى سـعرات حراريـة قليلـة ،ونسـب
مرتفعـة مـن البوتاسـيوم ومضـادات األكسـدة والفيتامينـات واملعـادن .جنحـت زراعتـه يف كل واليـات
السـودان ولكن متيزت يف واليتي الشـمالية ونهر النيل وألهميته العاملية ننصح التوسـع يف زراعتها
بعـد الدراسـة املتأنيـة للسـوق العاملـي حيـث أوضحـت العديـد مـن الدراسـات أن اسـتهالك العالـم
مـن التمـور ال يتعـدى ثالثـون ألـف طـن ولدينـا أيضـاً جتربة بعـض األقطار العربية حيت توسـعوا يف
صنـف اخلـالص علـى حسـاب األصنـاف األخـرى ألنـه أعلى األصنـاف ثمناً واآلن يعتبر أقلها سـعراً
وبدأ مزارعي هذا الصنف يف اتالف فسـائله وعزوفهم عن زراعته واجتاههم للسـكري والصقعي.
ميتـاز املجهـول النامـي يف شـمال السـودان عمومـاً ،بـأن لـون الثمـار يتحـول إلـى اللـون العنبـري
احملمـر وبخطـوط رفيعـة سـمراء والتمـر لونـه أحمـر شـفاف ومغطي بطبقة شـمعية رقيقـة والثمار
شـكلها بيضاوي مسـتطيلة عكس النامي اخلرطوم وجنوب اخلرطوم حيث يكون اللون غامق جداً
والثمـار أصغـر حجمـاً .ويصـل طـول الثمـرة حتـت ظـروف كحيلـة يف شـمال السـودان حوالي (-38
 40مم) – ( 32-26مم) وقـد يصـل الـوزن للثمـرة ( 30جـم) والقشـرة ملتصقـة باللحم وتنكمش مع
اللحـم مكونـة جتاعيـد كثيـرة خشـنة وسـمك اللحـم (7-5مم) وقليـل األليـاف ولذيـذ الطعم وننصح
املزارعن بخفه عندما تصبح حجم الثمرة بقدر احلمصة ويترك على الشـمراخ الواحد (15-10
ثمـرة) وقـد متكـن املـزارع احلـاج بشـير محمـد عيـد مـن إنتـاج حجـم اجلامبـو يف مجمعاتـه بكحيلة
ودقـش وعمومـاً ينتـج يف مجمعاتـه الوراثيـة بنهـر النيـل والشـمالية حوالـي ( 120-100كجم) متر/
النخلـة ومـا زال نخلـه فتياً.
ألهمية املجدول كتمرة عاملية لها مميزات تفضيلية كثيرة وواعدة حتت ظروف شـمال السـودان
وألننـا يف برنامـج التوسـع يف النخيـل القومـي نـري أهميـة التركيز والتوسـع يف هذا الصنف شـمال
اخلرطـوم والتركيـز عليـه يف والياتـي الشـمالية ونهـر النيـل .قـد متت زراعة كميـات ال بأس بها من
فسـائل هـذا الصنـف لتميـز إنتاجهـا يف عـدة مواقـع بشـمال السـودان ومعظمهـا لـم تصـل مرحلـة
اإلنتـاج الفعلـي بعـد وتعـرض مباشـره بأحجـام مختلفـة منهـا حجـم اجلامبو الذي بيـاع باحلبة التي
تصـل إلـى دوالر يف السـوق األوروبـي واألمريكـي وهـو صنف واعد يف السـودان.
املجهـول معناهـا مـن أصـل غيـر معـروف ،مجهـول يعنـي ذو قيمـة باللغـة األمازيغيـة وهـو مـن
األصنـاف املغربيـة ويحتـل الصـدارة يف األسـواق العامليـة حلجـم ثــمرته الكبيـرة واتـزان حالوتـه
ومتيـزه بالنكهـة والشـكل اجلميـل وهـو مـن األصنـاف الرطبـة.
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 حتتـاج ثمـار املجهـول إلـى إجـراء عمليـة اخلـف ألن تزاحـم الثمـار يجعـل حجمهـا صغير ويزيدمـن درجـة احلرارة ويبكـر النضج
 يحتاج إلى معدالت حرارية عالية لنضج الثمار. كثير الفسائل والرواكب تنجح زراعته يف كافة أنواع الترب مقاومة مللوحة التربة وللجفاف وللرياح انتشـرت زراعـة صنـف املجهـول يف عـدد مـن بلـدان زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور ،ملـا يتمتـع بـهمـن ميـزات منهـا كبـر حجـم الثمـار وحتمـل الشـحن والنقـل وارتفـاع أسـعاره يف األسـواق العامليـة،
وإلكثـاره بالزراعـة النسـيجية.
جدول ( )42الدليل التسويقي لتمور املجدول

الدرجة

وزن التمرة (جم)

عدد حبات التمر يف (الكجم)

سوبر جمبو

30 - 29

47 - 35

جمبو

29 - 24

56 - 48

كبيرة

24 - 20

68 - 56

متوسطة

20 - 15

80 - 68

صغير

أقل من

مالحظات عامة

15

92 - 80

احلـرارة العاليـة والرطوبـة تعطـي نضـج كامـل وثمـار ذات حلـم سـمیك وغامقـة اللـون بينمـا يف
املناطـق اجلافـه والصحراويـة والتـي يكـون اجلـو فيهـا بـارد ً
ليـال تكـون الثمـار فاحتـه اللـون ،مـن
املالحظـات العامـة يف التـرب الطينيـة والثقيلـة يكـون اللـون غامـق أكثـر مـن الرمليـة ،وكذلـك يف
التـرب الغنيـة باملـادة العضويـة.
إن انخفـاض الرطوبـة واجلفـاف مـع هبـوب ريـاح جافـة وسـاخنه وعـدم تنظيـم الـري يف مرحلـة
اخلـالل يسـبب الذنـب األبيـض أو أبـو طويـق ،كمـا أن ارتفـاع درجـة احلـرارة مصحوبـا بارتفـاع
الرطوبـة النسـبية خـالل املراحـل االولـى لنمـو وتطـور الثمـار يسـبب انفصـال القشـرة عـن اللب .يف
حن إن تعرض الثمار ألشعة الشمس املباشرة خاصة عند احلرارة املرتفعة إلى ( 50درجة مئوية)
يف بعـض املناطـق اجلافـة يـؤدي إلـى إصابتهـا بلفحـة الشـمس ( )Sun Scaldوخاصـة جـزء الثمـرة
املقابـل للشـمس ممـا يؤثـر علـى قيمتهـا التسـويقية هكـذا فلنعمـل جميعـا علـى أن تصبـح التمرة األولي
يف شـمال السـودان بعـد البتمـودة والقنديلـة .ونتيجـة الهتمـام مركـز بحـوث احملاصيـل البسـتانية
بتقييم أداء وسـلوك األصناف الرائدة املسـتوردة حديثاً بهدف جتويد عملياتها الفالحية فقد قام
املركـز بدراسـة وتقييـم األصنـاف عمبـره والصقعـي واملجهول مقارنة باملشـرق ودلقاي واملشـرق ود
خطيـب كمـا موضـح يف اجلـداول ()43
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SE±
0.169

0.308

2.67 c ±0.152

2.83 c ±0.208

3.63 b ±0.152

3.67 b ±0.115

5.6 a ±0.20

0.208

0.378

1.93b ±0.057

1.77 b ±0.208

1.9 b ±0.300

1.9 b ±0.010

2.6 a ±0.264

0.143

0.261

1.38 b ±0.058

1.60 b ±0.100

1.93 a ±0.251

0.57 c ±0.057

2.13 a ±0.152

0.173

0.315

0.37 c ±0.028

0.37 c ±0.057

0.50 c ±0.264

1.93 a ±0.115

1.05 b ±0.250

1.99

3.74

7.62 c ±0.72

2.05

3.63

5.77 c ±0.54

2.186

3.97

4.77b ±0.340

4.62b ±1.14

9.33 c ±2.23

8.01 c ±0.50

10.28 c ±2.25

18.18 b ±0.77

14.84 b ±0.53

6.09 c ±0.50

6.81b ±1.70

7.74 b ±0.472

19.06 a ±4.39

24.81 a ±3.83

24.47 a ±3.76

**املتوسطات تراكم احصائيات  3سنوات

*دراسة تقيم لألصناف الرائدة حتت ظروف اخلرطوم -تقرير سنوي لهيئة البحوث الزراعية ،مركز بحوث احملاصيل البستانية (داود وفاطمة )2018

LSD 0.05

مشرق خطيب

مشرق لقاي

صقعي

مجهول

عمبرة

الصنف

طول الثمرة
(سم)

عرض الثمرة
(سم)

الطول/العرض

سمك اللب
(سم)

مساحة السطح
(سم)2

وزن الثمرة
(جم)

وزن اللب (جم)
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24.37a

1.2184

2.2165

±0.6350

11.9 c

±1.0816

11.4 c

±0.3785

9.03 d

±0.642

18.17 b

±2.3007

1.57 b

0.1351

0.2458

±0.300

2.6 a

±0.030

2.62 a

±0.005

1.29 c

±0.010

1.57 b

±0.0173

0.18 a b

1.88 c

0.07775

0.14933

0.1524

0.277

±0.0200

0.19 a b

± 0.040

0.31 a

2.13 b c

±0.0200

1.74 c

± 0.180

2.33 b

±0.247

± 0.020

±0.0200

0.06 b

±0.00577

0.007 b

±0.08888

3.15 a
±0.142

1.67 a

0.03

0.0545

±0.050

1.42 c

±0.030

1.18 d

±0.005

1.14 d

±0.015

1.50 b

±0.028

1.1521

2.0959

±0.197

81.58 b

±1.158

82.74 b

±0.506

86.13 a

±0.437

76.87 c

±2.192

69.06 d

70.16 c

±4.020

2.447

4.453

±2.10

68.2 b

0.776

1.4133

±0.020

1.96 c

±0.030

3.82 a b

3.033

5.519

±2.00

67.32 c

±2.00

63.5 c

±3.68

68.66 b

3.64 b

±1.114

±3.393

72.31 b c

±0.423

74.3 a

76.26 b

±0.407

1.96 c

5.02 a

±0.336

±3.764

81.83 a

±2.788

76.80 a

±1.288

*دراسـة تقيـم لألصنـاف الرائـدة حتـت ظـروف اخلرطـوم -تقريـر سـنوي لهيئـة البحـوث الزراعيـة – مركـز بحـوث احملاصيـل البسـتانية (داود وفاطمـة * )2018املتوسـطات املبينـة يف
العمـود املعـن املتبوعـة بنفـس احلـرف غيـر مختلفـة لـدى مسـتوى  0.5طبقـاً ملـدى دنكـن املتضاعـف

SE±

LSD
0.05

مشرق
خطيب

مشرق
لقاي

صقعي

مجهول

عمبرة

الصنف

نسبة

الرطوبة%

البروتن

الدهون

األلياف

الرماد

الكربو
هيدريتات

الكلية

الغير
مختزلة

املختزلة

السكريات
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**املتوسطات تراكم احصائيات  3سنوات

0.016

0.030

0.12 b ±0.051

0.17 a ±0.020

0.27 a ±0.011

0.13 b±0.011

0.070

0.127

0.24 b ±0.025

0.26 b ±0.010

0.63 a ±0.152

0.51 a ±0.015

0.075

0.137

0.1400

0.254

0.12 a 0.015

0.0748

0.1362

1.10 d ±0.095

0.67 e ±0.015
0.73 d ±0.026

0.16 a ±0.015

0.92 e ±0.020

2.3 c ±0.100

0.24 a

8.65b ±0.1

15.06 a ±0.060

±0.311

5.11 a ±0.115

0.06 a ±0.010

الكالسيوم%

املغنسيوم%

**املتوسطات تراكم احصائيات  3سنوات

*دراسـة تقيـم لألصنـاف الرائـدة حتـت ظـروف اخلرطـوم -تقريـر سـنوي لهيئـة البحـوث الزراعيـة – مركـز بحـوث احملاصيـل البسـتانية (داود وفاطمـة * )2018املتوسـطات املبينـة يف
العمـود املعـن املتبوعـة بنفـس احلـرف غيـر مختلفـة لـدى مسـتوى  0.5طبقـاً ملـدى دنكـن املتضاعـف

SE±

LSD 0.05

مشرق خطيب

مشرق لقاي

صقعي

مجهول

عمبرة

الصنف

البوتاسيوم%
0.17 a±0.010

الفسفور%
0.60 a ±0.020

احلديد%
2.8 b ±0.065

0.05 a ±0.015

8.20 c ±0.070

جدول ( )45مستويات العناصر الغذائية لبعض أصناف الثمار املستوردة مقارنه مع بعض أصناف الثمار احمللية حتت ظروف اخلرطوم
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 - 31العجوة (:)Ajwa

صقعي كحيلة

العجوة

توصف بأنها سـيدة ثمار الدنيا؛ إذ كان الرسـول (ص) يفضلها عـن األنـواع األخـرى .تتميـز متور
عجـوة املدينـة بشـكلها الدائـري ولونهـا األسـود ،وهـي مـن األنـواع املفضلـة للحجـاج .كمـا أن طعمهـا
يجعلهـا واحـدة مـن أفضـل التمـور السـعودية ناهيك عن قيمتها الغذائيـة؛ إذ حتتوي على السـكريات
والكالسـيوم واملغنيسـوم واحلديد .ومعـدل محصـول النخلـة ( 80-70كجم) /النخلة/املوسـم.
 - 32الصقعي:

ينضج ثماره حتت ظروف السودان يف أوائل يوليو وحتى سبتمبر ولون الثمرة أصفر فاحت وشكلها
بيضاوي مخروطي متطاول يشبه اخلالص إال أنه أكبر حجماً ،لون القمع اصفر ومنخفض عن مستوى
سطح الثمرة وقمته بارزة والندبة واضحة لون البذرة بني ويظهر ملعانها بعد رفع الغشاء اخلارجي
والنقير يف وسط البذرة والشق البطني متوسط العرض والعمق ومتناسق وال يصل إلى نهاية البذرة.
مذاق الثمرة يف مرحلة البسر حلو مع وضوح الطعم القابض الرتفاع نسبة املادة الدباغية واأللياف
قليلة ،لون الرطب كهرماني والتمر بني ويعتبر من األصناف اجلافة ،يستهلك رطبا ومترا ويعتبر من
األصناف اجليدة جداً ،وينصح بنشر زراعته يف جميع أنحاء القطر وخاصة الوالية الشمالية ونهر
النيل .ومعدل محصول النخلة ( 350-250كجم) /النخلة/املوسم ويفضل حصاده كرطب ويخزن حتت
الصفر ( 3-درجة مئوية) وينصح بالتلقيح مباشرة بعد انشقاق الطلع وتغطيته بأكياس ورق مثقبة.
 - 33السكري:

ينضـج ثمـاره حتـت ظـروف السـودان يف أوائـل يوليـو وحتـى سـبتمبر كتمـر ويتميـز بأنـه شـديد
احلـالوة والثمـرة شـكلها إهليجـي منتفخ الوسـط
ً
قليـال ،متوسـطة احلجـم ،والقمع متوسـط أصفر
اللـون ذو بقـع مسـمرة واحلافـة مسـتوية ،البسـر
لونـه أصفـر ذو مـذاق حلـو عفصـي خفيـف ،ويف
الرطـب يكـون الطعـم جيـد مرغـوب أمـا التمـر
فطعمـه ممتـاز ذو حـالوة زائـدة وقـوام هـش،
جـادت يف شـمال السـودان ونهـر النيـل تنتـج
النخلـة حوالـي ( 150-120كجم) /نخلة/السـنة.
سكري إنتاج السليت
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خنيزي

خصاب

 - 34الخصاب (:)Khasab

صنـف متأخـر وينضـج ثمـاره حتـت ظـروف السـودان يف أوائـل سـبتمبر وحتـى نوفمبـر تتميـز
نخلـة اخلصـاب بجمـال جذعهـا الضخـم وانتشـار سـعفها املتدلـي واملتوسـط االنحنـاء كمـا أن
الصنـف خصـاب مـن التمـور احلمـراء اللـون يف مرحلـة البسـر علمـاً أن هذا الصنف أنتشـر بشـكل
كبيـر حاليـاً جلودتـه ووزن الثمـرة كبيـر والبـذرة صغيـرة جـداً ويسـتهلك رطـب وتنتـج النخلة حوالي
( 150-120كجـم) /نخلة/السـنة حتـت ظـروف دنقـال.
 - 35خنيزي:

تتميز بلونها الوردي الغامق وشكلها البيضاوي .حتتوي على نسب عالية من السكريات واألمالح
والفيتامينات واملعادن وهو من األصناف التجارية املمتازة ويجود يف املناطق ذات الرطوبة العالية وهو
ذو إنتاجية جيدة وعالية يف مرحلة الرطب وتنتج النخلة حوالي ( 150-120كجم) /نخلة/السنة وينضج
ثماره حتت ظروف السودان يف أوائل يوليو وحتى أغسطس .يحصد يف مرحلة الرطب طازجاً وخزنه
حتت درجة حرارة ( 22-18درجة مئوية حتت الصفر) ولوحظ إصابة الثمار بالذبول عند ارتفاع درجة
احلرارة وعدم انتظام الري وتتفاقم ظاهرة التساقط (تساقط يونيو) حتت الوالية الشمالية.
 - 36سبق الجوع:

مـن التمـور الرطبـة املنتخبـة لتبكيرهـا الشـديد يف النضـج مقارنـة ببقيـة األصنـاف املبكـرة
التقليديـة مثـل املدينـة والبريـر وهـي
مـن متـور منطقـة الرباطـاب وقريبـة
الشـبه باخلنيـزي جـداً يف أنهـا أكثـر
حـالوة وتنتـج النخلـة حوالـي (-200
 250كجـم) /رطب/السـنة وينضـج
ثمـاره حتـت ظـروف السـودان يف أوائل
يوليـو وحتـى أغسـطس ونسـبة اللـب /
البـذرة عاليـة جـدا وحتتـاج ملزيـد مـن
الدراسـات الفالحية حيث يعاب عليها
سباق اجلوع  -منتخب مبكر
عـدم انتظامهـا يف احلمـل سـنوياً.
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 - 37تمرة فاطمة:

من التمور الرطبة املنتخبة لتبكيرها
الشـديد يف النضـج مـن منطقـة
الرباطـاب ممتـازة يف كل خواصهـا
الكيميائيـة واملورفولوجيـة خالية متاما
مـن األليـاف.

مترة فاطمة

 - 38عنبرة:

ينضـج ثمـاره حتـت ظروف السـودان
يف أوائـل يوليـو وحتـى سـبتمبر وتعـد
متـور العنبـرة مـن أفضـل أنـواع التمـور
يف السـعودية وأكثرهـا رواجـاً بفضـل
طعمـه الرائـع ومتيـزه بشـكل مسـتطيل
ولونـه األحمـر باإلضافـة إلـى كونـه لن
وحجمـه كبيـر وقـد أسـتقدم للسـودان
كفسـائل نسـيجية وجـادت جـداً حتـت
ظـروف السـودان املناخيـة وأعطـت
ثمـاراً حمـراء غامقـة مسـتطيلة كبيـرة
احلجم جتود يف شـمال السـودان ونهر
النيـل وتنتـج النخلـة ( 100 - 80كجـم)
متـر ويجفـف يف غـرف ذات تهويـة
جيـدة.

عنبرة إنتاج السليت

اسـتقدمت للسـودان كفسـائل
نسـيجية وأعطـت ثمـار ذات خصائـص
ممتـازة يف جميـع أنحـاء القطر .لـون
بسـرها أصفـر مشمشـي عفصـي
املـذاق بحـالوة والرطـب كهرماني فاحت
شـمعي شـفاف غيـر الذع احلـالوة
وممتـاز الطعـم والتمـر كهرمانـي
محمـر بغبـرة شـمعية خفيفـة شـكل
الثمـرة بيضـي القاعـدة مبتـورة ومائلة،
القمـع كبيـر بارز القمـة واحلافة غائرة
ووضعة مائل والثمرة متوسطة احلجم
واللحـم لـن شـفاف عسـلي اللـون قليل
أو عـدمي األليـاف لذيـذ الطعـم غيـر

اخلالص

 - 39الخالص:
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حـاد احلـالوة ويسـوق رطبـا أو متـر ،ينضـج وسـط املوسـم يف كل أنحـاء السـودان مـن أوائـل يوليـو
وحتـى أوائـل سـبتمبر.
إنتـاج النخلـة حوالـي ( 70-60كجـم )/سـنة /النخلـة رطـب ويصلـح للتخزيـن املبـرد وميتـاز
مبقاومتـه للجفـاف وتصلـح زراعتـه يف املناطـق السـكنية جلمـال نخيلـه ويجـود زراعتـه يف كل
البيئـات الرطبـة واجلافـة ومـن عيوبـه أنـه يحتـاج لكميـة لقـاح كبيـرة جـداً وتغطيـة العـذق مباشـرة
بعـد ذلـك بأكيـاس ورق مثقبـة ويفضـل جنيـه يف مرحلـة الرطـب.
 - 40نبتت سيف (:)Nabtat Saif

مـن األصنـاف املمتـازة والتـي اسـتقدمت كفسـائل نسـيجية بسـرها
أصفـر بلفحـة برتقاليـة عفصـي املـذاق ،شـكل الثمـرة بيضـوي منتظـم
منتفـخ الوسـط يـكاد يكـون كـروي ،متوسـطة احلجم ،التمر دهبي مسـمر
لذيـذ الطعـم والنكهـة ،اللحـم سـميك لـن القوام ،ويسـتهلك رطبـاً ومتراً،
ينضـج وسـط املوسـم ومتيـزت منـواً يف كل أنحـاء السـودان.
 - 41خضري:

نبتت سيف

مـن األصنـاف التجاريـة والثمـرة كبيـرة احلجـم وتتميـز بخلـو جلدتهـا مـن القشـور وتبقـي الثمـار
طازجـة ولينـة مـدة طويلـة لوجـود سـكر الفركتـوز وينصح بطريقة اجلني املتعـدد يف مرحلة الرطب
ويحفـظ يف غـرف ذات تهويـة جيـدة وتنتـج النخلـة حوالـي ( 120-90كجـم) /رطب/سـنة.
 - 42شيشي:

مـن األصنـاف املمتـازة والتـي اسـتقدمت كفسـائل نسـيجية وتعتبـر نوعيـة ممتـازة ووزن الثمـرة
كبيـر إلـى وزن اللـب إلـى وزن البـذرة وينصـح بتغطيـة العـذق بكيـس ورقـي مثقـب طلـع بعـد التلقيـح
مباشـر يحصـد يف مرحلـة الرطـب وميكـن خزنـه حتـت درجـة حرارة صفر(  -3درجـة مئوية) حيث
تتحـول إلـى متـر وميكـن جتفيفـه بواسـطة غـرف التكييـف إنتـاج النخلـة حوالـي ( 150-130كجـم)
/سـنه /النخلـة رطب.

شيشي

خضري
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 - 43الروثانة:

مـن أميـز الثمـار الرطبـة وتـؤكل يف
جميـع أطـوار النضـج نوعيـة الثمـار
جيـدة ويجفـف يف غـرف ذات تهويـة
جيـدة والثمـرة متوسـطة حلجـم إنتـاج
النخلـة حوالـي ( 70-60كجـم) /سـنه
/النخلـة رطـب.

الروثانة

أهم تمور وادي كتم  -شمال دارفور

متت دراسة مستفيضة حلوالي سته أعوام متتالية لتقييم كل سالالت التمر النامية على طول الوادي،
وقد وكانت ( 200ساللة) مت انتخاب ( ) 36كسالالت رائدة وواعدة للتوسع فيها حتت ظروف منطقة
شمال دارفور وأيضاً بواسطة مجموعة املتذوقن ( )Pannle Testوقدمت للجنة األصناف القومية
والتي أجازت منها األصناف اآلتية (خاطر ،عشه مره ،كنقاري ،مهاجر ،ابراهيميه ،صالح الدين،
سكريه ،ابو ترميه ،كرشام ،سوميتا ،اردب ،كبوسه) والبد لنا من شكر منظمة الـ ( )GTZلتمويلهم
دراسة التقييم وذلك بهدف تكاثر األصناف املنتخبة نسيجياً وأيضاً قيامهم بأعباء الندوات االرشادية
والتوعوية ملدة ثالث أعوام متتالية (داود وفاطمة  )2006واجلدير بذكره أن هذا العمل قد فاز بجائزة
مسابقة التمور السودانية التي تشرف عليها خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،السودان ()2017
اجلداول ( )49-46حتتوي على كل اخلصائص التي بنا ًء عليها مت انتخاب هذه األصناف
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جدول ( )46الصفات املظهرية خلواص سعف النخيل املنتخب من وادي كتم

طول املنطقة
اخلالية من
االسم احمللي
األشواك

/

اخلوصةPinnae

Frondlength

/طول السعفة

العرض

الطول

cm

cm

1

خاطر

3.4 h i

1.2k

37 o

234 e

2

عشة مرة

36 f g

1.2 efghi

42 m

160 v

l430 e

3

كنقارية

20 r s

2.8 a b

52. 5 f e

196 h

407g

4

مهاجر

20 r s

1.8 efghi

52.5 e f

228 f

500 a

5

أبراهيمية

32.8p

1.9 def g

51.5 f g

170 t

370 j

6

صالح الدين

29 l

2.2 cde

46 j k

172 s

360 k

7

سكرية

26 no

1.7 fghIj

52 fg

156 w

333 no

8

أبو ترمية

35 g h

1.8 efghi

48 i

220 h

340 m n

9

كرشام

12 w

2.2 cde

49 h i

196 h

410 g

10

أردب

19 s t

1.8 efghi

52 f g

224 q

457 c

11

سوميتا

28 l m

1.8 efghi

91 a

200 m

450 cd

12

كبوسة

17u

1.8 efghi

53.2 d e

22 t

395 h

cm

العدد

cm
350.8l

*املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**املتوسطات تراكم احصائيات  6سنوات
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جدول ( )47الصفات املظهرية لصفات عذوق النخيل املنتخب من وادي كتم

االسم احمللي

طول
العذق

عرض
الثمرة
Cm

العدد

طول
الشماريخ األزهار /الشماريخ /العذوق/
نخلة
العذق
العذق

1

خاطر

4 abcd

27 b

44k l

40 h

62 p

16 f g

2

عشة مرة

3 defg

12 k

32 q

34 k

70 m

19 d c

3

كنقارية

3 defg

12 k

35 p

35 k

59 r

16 f g

4

مهاجر

4abcd

25c

58cd

38j

66no

18de

5

ابراهيمية

3.9bcde

9mn

30r

28n

54s

17fe

6

صالح الدين

3defg

9mn

27.3s

32l

93h

16fg

7

سكرية

3defg

11kl

27s

32l

50t

19cd

8

أبو ترمية

4abcd

15ij

45jk

19q

76m

20bc

9

كرشام

4.2abc

10lm

47hi

51de

126b

25a

10

أردب

3.5bcdef

14j

37o

37j

67no

18de

11

سوميتا

2.2q

22de

48gh

30m

12

كبوسة

4abcd

25c

51f

37j

16fg
68n

14hi

املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**املتوسطات تراكم احصائيات  6سنوات
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جدول ( )48بعض خواص ثمار أصناف النخيل املنتخب من وادي كتم

وزن النواة  /جم

وزن الثمرة/جم

خالل

رطب

خالل

1

خاطر

E

s.d

390 h

1.16ghi 0.90 hi

6. 6 w

10.7 x

2

عشة مرة

M

s.d

495 h

1.15ghi 0.80 jk

16.7 b

27.5 a

3

كنقارية

L

s.d

470 b

0.96 h

1.4 ef

10.5 m

18.7 g

االسم
احمللي

احملصول/
موعد
نوع الثمرة نخلة /
النضج
السنة

رطب

4

مهاجر

L

s.d

500 a

1.1 g

1.9 b

13.7 g

18.2 b

5

أبراهيمية

M

s

470

1.24cde

1.9 b

18.1 a

22.8 e

6

صالح
الدين

M

s

419 f

1.6 a

1.95 b

13.9 f

25.9 b

7

سكرية

M

s.d

409 g

0.74 k

1.28fg

11.8 j

14.0 n

8

أبو ترمية

L

s.d

447 d

1.4 b

1.8 bc

16.4 c

25.3 c

9

كرشام

M

s.d

457 e

1.15 fg

1.3 fg

14.4 e

24.7 d

10

أردب

L

d

410 g

1.18 fg

1.6 d

15.9 d

20.3 f

11

سوميتا

L

s.d

450 ed

1.19 ef

12

كبوسة

M

s.d

395m

1.4 ef

13.0 h

17.0 j

1.48de 1.17 fg

13.1 h

16.0 k

املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**املتوسطات تراكم احصائيات  6سنوات
 Sمتور رطبة  Sd -متور نصف جافة  D -متور جافة  L -تنضج يف أخر املوسم  E -تنضج مبكرة يف املوسم
 Mتنضج يف منتصف املوسم
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جدول ( )49أ-بعض اخلواص الكيميائية للثمار

االسم احمللي

السكريات الصلبة الذائبة

الرطوبة

%

%

رطب

خالل

رطب

خالل

1

خاطر

71.7 f

36.8 fgh

8.4 bc

75.7 b

2

عشة مرة

75.7 e

38.8 def

9.3 a

60.1 o

3

كنقارية

69 k

40.0 cde

7.1 i

60.5 no

4

مهاجر

77 c

39.0 fed

5.0 q

60.4 no

5

ابراهيمية

65 m

34.0 fghij

8.6 b

58.3 p

6

صالح الدين

79 b

40.0 cde

1.33p

50.1 u

7

سكرية

83 a

46.0 b

7.6 fg

54.3 s

8

أبو ترمية

74 g

56.0 a

7.3 hi

66.5 h

9

كرشام

79 b

44.5 b

7.1 i

65.2 i

10

أردب

56 v

24.0 nopq

6.2 l

68.1 g

11

سوميتا

59.8 s

22.0 pq

6.6 j

70.3 e

12

كبوسة

64 h

31.0 hijklm

6.1 lm

71.1 d

املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**املتوسطات تراكم احصائيات  6سنوات
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جدول ( )50ب -بعض اخلواص الكيميائية لثمار النخيل املنتخب من وادي كتم

االسم احمللي

الرماد

البروتن اخلام

%

األلياف اخلام

رطب

خالل

رطب

خالل

رطب

خالل

1

خاطر

1.3 bc

2.4 a

2.4 de

3.86 cbd

3.0 b

2.5 lm

2

عشة مرة

1.2 c

2.2 c

2.8 a

4.37 a

1.7 jk

2.3 no

3

كنقارية

1.8 c

2.2 c

2.0 f

4.0 b

1.9 ih

2.2 q

4

مهاجر

1.2 c

2.3 b

2.7 ab

4.0 b

1.0 q

2.6 kl

5

ابراهيمية

1.2 c

2.3 b

2.4 de

3.9 bc

1.1 qp

2.5 lm

6

صالح الدين

1.3 bc

2.4 a

2.4 de

3.8 cd

1.3 nc

2.7 jk

7

سكرية

1.2 c

2.3 b

2.7 ab

4.0 b

1.0 q

2.4 mn

8

أبو ترمية

1.3 bc

2.4 a

2.3 e

3.78 cd

1.4 mn

2.6 kl

9

كرشام

1.3 bc

2.4 a

2.8 a

3.0 g

1.2 fo

2.7 jk

10

أردب

1.2 c

2.3 b

2.6 bc

3.0 g

1.7 kj

2.3 no

11

سوميتا

1.3 bc

2.3 b

2.6 bc

3.3ef

1.475 ml

2.7 jk

12

كبوسة

1.5 a

2.2 c

2.6 bc

2.75 hi

1.5 ml

2.5 lm

املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**املتوسطات تراكم احصائيات  6سنوات

199

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

كبوسة

سوميتا

أردب

كرشام

أبو ترمية

سكرية

صالح

ابراهيمية

مهاجر

كنقارية

عشة مرة

خاطر

االسم احمللي

20 op

36 ij

34 kl

30 ef

21 no

25 kj

33c

33 c

22 mn

31 ed

28 gh

19 pq

0.7bc

0.8b

0.9ab

0.8b

0.6d

0.5de

0.7bc

1.1a

1a

0.6d

1.2a

0.7bc

1.9a

1.9a

1.7ab

1.5c

1.3ef

1.4cd

1.2e

1.9a

1.9a

1.9a

2a

1.9a

0.4 ef

0.3 gf

0.3 gf

0.3gf

0.4 ef

0.9 c

0.4 ef

0.3 gf

0.2 g

0.5 de

1.3 a

0.5 de

0.4 efg

0.6 cd

0.5 cd

0.7bc

0.6 cd

0.6 cd

0.9 a

0.35 fg

0.7 bc

0.6 cd

0.8 ab

0.7 bc

0.6 bc

0.6 bc

0.6 bc

0.4 c

0.6 bc

0.4 c

0.3 c

0.5b c

0.7 bc

0.4 c

0.6 bc

0.6 bc

0.7 de

0.6 ef

0.7 de

0.8 cd

0.6 ef

0.4 gh

0.5 fg

0.3 h

0.6 ef

0.5 fg

0.6 ef

0.7 de

**املتوسطات تراكم احصائيات  6سنوات

املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف

23 l

25 k

25 k

28 ij

21 mn

18 o

22 ml

21mn

38 b

21 mn

42 a

34 d

رطب

الصوديوم
خالل

رطب

املاجننيز
خالل

رطب

الزنك
خالل

رطب

خالل

النحاس

جدول ( )51مستويات العناصر الغذائية الصغرى يف ثمار النخيل املنتخب من وادي كتم

1.3lk

1.2lm

1.4jk

2.2de

1.6 hi

2.1 ef

2.1 ef

2.0 f

2.1 ef

2.4 bc

2.1 ef

1.2 b

1.4 b

1.4 b

2.7 b

1.8 b

2.5 b

2.7 b

2.5 b

2.8 b

2.4 b

1.7 b

2.7 b

1.8 g

رطب

احلديد

خالل
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رطب

12

11

9

أردب

كرشام

أبو ترمية

كبوسة

سوميتا

10

8

7

سكرية

5
6

صالح

ابراهيمية

مهاجر

43.25 f

50 q
49 qr

47.7 5 i
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الفصل الثامن

حصاد وقطف الثمار
وتعبئتها وخزنها وتجفيفها
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عدسة :أديب حممد سليمان الفرحان

الفصل الثامن :حصاد وقطف الثمار وتعبئتها وخزنها وتجفيفها
 - 1حصاد وقطف الثمار:

تعتبـر عمليـة جنـي وقطـف الثمـار هـي احملصلـة النهائيـة للعديـد مـن العمليـات الزراعيـة التـي
أجريـت علـى األشـجار والتـي لهـا عالقـة مباشـرة باحملصـول وصفـات اجلـودة للثمـار ،لـذا يجـب
االهتمـام بهـذه الثمـار أثنـاء املراحـل املختلفـة بدايـة مـن حتديـد الدرجـة املناسـبة لقطـف الثمـار
وحتـى وصـول الثمـار للمسـتهلك والتـي حتتـاج إلـى اسـتخدام أفضـل الطـرق الفنيـة للحصـول على
ثمـار عاليـة اجلـودة سـواء للمسـتهلك احمللـي أو التصديـر.

تحديد درجة القطف المناسبة

تعتبـر ثمـرة البلـح مكتملـة النمـو عنـد بلوغهـا مرحلـة البسـر (أي مرحلـة التلويـن) وتختلـف
الدرجة املناسـبة للقطف باختالف الصنف حيث تقطف ثمار بعض األصناف يف مرحلة البسـر،
خاصـة تلـك األصنـاف التـي تتميـز بخلوهـا أو احتوائهـا علـى كميـات قليلـة مـن املـواد التانينيـة
القابضـة مثـل أصنـاف اخلنيـزي بينمـا توجـد أصنـاف أخـرى تصبـح صاحلـة لالسـتهالك عنـد
وصولهـا مرحلـة الرطـب حيـث تخلـو معظـم أصنـاف البلـح مـن الطعـم القابـض يف هـذه املرحلـة
مـن مراحـل منـو الثمـار مثـل «املشـرقي» بصنفيـه وغيرهـا ،وعمومـاً تتميـز الثمـار التـي تسـتهلك
يف مرحلـة البسـر أو الرطـب بزيـادة نسـبة الرطوبـة بهـا ممـا يعرضهـا لسـرعة التلـف ،لذلك يجب
العنايـة بتحديـد مواعيـد القطـف مـع سـرعة تسـويق أو تخزيـن الثمـار وقـد يسـتمر قطـف الثمـار
يف الصنـف الواحـد مـن ( 4 – 3أسـابيع) ،كمـا أن هنـاك العديـد مـن أصنـاف البلـح التـي تسـتهلك
ثمارهـا وهـي جافـة أو نصـف جافـة حيـث تقـل نسـبة الرطوبـة بهـا عـن ( )% 25وهـي تتحمـل
التخزيـن لفتـرات طويلـة ،ومثـال ذلـك األصناف النصف جافة مثل «املشـرق ود لقاي» ،واألصناف
اجلافـة مثـل «القنديلـة» و «البتمـودة» و «البـركاوي»  ...إلـخ وجتدر اإلشـارة إلى أن ثمار األصناف
الرطبـة ميكـن قطفهـا يف مرحلـة البسـر (اكتمـال النمـو) وترطيبهـا صناعياً ،كذلـك فإن األصناف
اجلافـة والنصـف جافـة ميكـن قطفهـا قبـل بلوغهـا مراحـل نضجهـا النهائيـة ومعاملتهـا صناعيـاً
وذلـك عنـد الرغبـة يف جتنـب ظـروف غيـر مالئمـة كسـقوط األمطـار أو تقليـل نفقـات اجلمـع
بتقليـل عـدد مـرات القطـف.

طريقة قطف الثمار:

تختلـف طـرق القطـف باختـالف املرحلـة التـي سـتقطف فيهـا حيـث أنـه بالنسـبة للثمـار التـي
تسـتهلك فـى مرحلـة البسـر (امللونـة) تقطـف الثمـار بقطـع العـذوق دفعـة واحـدة دون انتظـار
مرحلـة الرطـب وبعـد أن يتـم وصـول نسـبة مناسـبة مـن الثمـار إلـى مرحلـة النضـج املناسـبة،
بينمـا تقطـف الثمـار التـي تسـتهلك يف الطـور الرطـب قبـل أن تتحـول أنسـجتها إلـى الليونـة
حتـى تتحمـل عمليـة التـداول والتسـويق ،حيـث يتـم لقـط الثمـار الرطبـة مـن العـذوق مثـل صنف
البرحـي واخلنيـزي وغيرهـا ،بينمـا تقطـف الثمـار نصـف اجلافـة عندما تلن أنسـجتها وتقطف
ثمـار األصنـاف اجلافـة عنـد جفـاف أنسـجتها حيـث تهـز العـذوق لتفصـل الثمـار الناضجـة
ويبقى البسـر ملتصقاً بالشـماريخ ،ويؤدي تسـاقط الثمار على األرض نتيجة هز العذوق إذا لم
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يغطـى سـطح التربـة بأغطيـة مـن احلصيـر أو القمـاش السـميك إلـى التصـاق األتربـة والرمـال
بالثمـار ممـا يقلـل مـن صالحيتهـا إضافةإلـى تلوثهـا بالكائنـات احلية الدقيقة مما يسـاعد على
تعـرض الثمـار للتعفـن والتخمـر ،كمـا أن تسـاقط الثمـار اللينـة أو الرطبـة مثـل املدينـة يـؤدي
إلـى تعرضهـا للتهشـم والتعجـن ممـا يفقدهـا شـكلها املميـز (مظهرهـا) واإلقـالل مـن جودتهـا
االسـتهالكية.

جني ثمار النخيل

تكـون النخلـة يف سـنوات إثمارهـا األولـى سـهلة اجلنـي ،وال يجـد املـزارع صعوبـة يف الوصول إلى
ثمارهـا إال بعـد أن تكبـر وتصبـح العـذوق بعيـدة عـن متناول يده ،وعندئذِ البد من اسـتخدام إحدى
الوسـائل التالية للجني:
 - 1الوسائل التقليدية:

وتتمثـل بارتقـاء النخلـة بواسـطة األيـدي واألرجـل ،وهـذه الطريقـة صعبـة جـداً وتتطلـب مهـاره
فائقة.
 - 2الساللم الخشبية أو المعدنية:

وهـــي طريقـــة مســـتخدمة يف كثيـــر مـــن مناطـــق إنتـــاج النخيـــل .ولقـــد شـــاع يف اآلونـــة
األخيـــرة اســـتخدام الســـاللم املصنوعـــة مـــن األملنيـــوم ذات النهايـــة احلـــادة خلفـــة وزنهـــا
وس ــهولة حمله ــا ،وخاص ــة الن ــوع امل ــزدوج ذو النهاي ــة الرفيع ــة ال ــذي يص ــل إل ــى ارتف ــاع (10
مت ــر) تقريبـ ـاً.

الساللم املركبة

احلصاد التقليدي
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 - 3الرافعات الهيدروليكية:

وهـذه الرافعـات عبـارة عـن منصـة ترفعهـا
رافعـة مـن أسـفل تتحـرك أوتوماتيكيـاً بواسـطة
محـرك مثـل (الرافعـات التـي تسـتخدم يف
إصـالح أعمـدة الكهربـاء يف الشـوارع) ،وذلـك
للوقـوف علـى املنصـة ثـم تبـدأ تتحـرك الرافعـة
إلـى أعلـى حتـى تصـل إلـى رأس النخلـة ليقـوم
العامـل بقطـع العـذوق أو جمـع الثمـار لكـن
هـذا النظـام غيـر منتشـر لألسـباب اآلتيـة:
نظـام تكلفتـه عاليـة ،ويحتـاج مسـاحات شاسـعة
مزروعـة بالنخيـل يف املنطقـة الواحـدة ،يف حـن
مسـافات الزراعـة مبزارع النخيـل التقليدية غير
منتظمـة يف أغلـب مـزارع النخيـل خاصة بشـمال
السـودان ،وبالتالي ال يسـتطيع اجلرار أو العربة
التي تقطر الرافعة أن تسـير وتتحرك بن نخيل
الرافعات الهيدروليكية
التمـر ومـن مميـزات هـذه الطريقـة امليكانيكيـة:
 - 1سهولة وسرعة جمع الثمار.
 - 2توفير يف الوقت واجلهد عند جمع الثمار.
 - 3احلصول على ثمار ذات مظهر جيد وجودة عالية ،غير مصابة بسبب طرق اجلمع التقليدية.
 - 4خفض نسبة التالف من الثمار عن طرق اجلمع العادية.

جني الثمار

عندما تبدأ بعض الثمار باإلرطاب ويكتمل إرطاب بعضها جتنى يف العادة حبة حبة ،وتوضع يف أواني
اجلني والتي غالباً ماتكون صناديق بالستيكية أو توضع يف الزنابيل ،ويفضل أن التزيد عن (4 – 3
طبقات) وذلك حفاظاً على شكل الثمرة وعدم التصاق بعضها ببعض .وبعد أن يتقدم نضج الثمار
وتتحول النسبة الكبرى منها إلى متر ،يتم هز العذق ويتساقط منه الرطب والتمر من ثم يتم التقاط
الثمار وال يبقى منها على الشجرة سوى اخلالل .وهنا البد من التأكيد على ضرورة حتاشي سقوط
الثمار على األرض إذ يتشوه مظهرها نتيجة ارتطامها باألرض وتتلوث باحلشرات واألتربة واآلفات
األخرى .لذا فمن الضروري تغطية األرض باحلصير البالستيكي أو البروش حفاظاً على نظافة الثمار
املتساقط ،ولذا يفضل أن يستخدم تكييس عذوق الثمار ،أما إذا اقتربت الثمار من النضج التام ،ولم
تكن هناك مشاكل تتعلق بتساقطها أو نوعيتها عندئذِ تقطع العذوق وتنزل إلى األرض.
تختلـف طـرق جنـي الثمـار باختـالف املرحلـة التـي سـتقطف فيهـا ،حيـث يتـم التقـاط الثمـار يف
مرحلتـي اخلـالل والرطـب لقطـاً يدويـاً أو يهـز العذق باليد فتتسـاقط منه الثمـار الناضجة ،ويبقى
ً
ملتصقـا بالعـذق ،ولكـن تسـاقط الثمـار علـى األرض بسـبب هـز العذوق إذا لـم تكن مغطاة
اخلـالل
بالقمـاش أو احلصـر يجعلهـا عرضـة اللتصـاق األتربـة والرمـال بهـا ممـا يقلـل مـن صالحيتهـا
لالسـتهالك إضافـة إلـى تعرضهـا لإلصابـات احلشـرية.
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قطع العذوق

حيـث يتـم قطـع العـذوق بأكملهـا دفعـة واحـدة،
ويتـم توصيـل العـذوق إلـى األرض كمـا يلـي:
 تربـط بحبـل وتنـزل إلى األرض بشـكل سـليموبهدوء.
 يوضع العذق داخل) سلة أو زنبيل (مصنوعةقطع العذوق
مـن خـوص النخيـل ويقطـع بداخلهـا وينـزل بحبل
إلى األرض.
 ترمـى العـذوق إلـى األرض بشـكل مباشـر ويف هـذه احلالـة يفضل فـرش حصير أو قماش علىاألرض.
وأياً كانت طريقة احلصاد فمن الضروري اتخاذ اإلجرارءات التالية:
 - 1العمـل علـى حتاشـي األضـرار امليكانيكيـة للثمـار بالدرجـة القصـوى للمحافظـة علـى شـكل
الثمــرة الطبيعـي السـليم وحتـى إيصالها إلـى موقع التوضيب.
 - 2عـدم خلـط الثمـار املتسـاقطة طبيعيـاً حتـت النخيـل مـع الثمـار احملصودة إذ غالبـاً مـا تكـون
الثمــار املتســاقطة مصــابة باحلشــرات املخزنيــة ممــا يجعلهــا مصــدر عــدوى للثمــار الســليمة،
إضــاف ًة إلــى احتمـال اتسـاخها نتيجـة سـقوطها علـى التربـة ورمبـا كانـت مصابة مبسـببات التعفن
أيضاً .
 - 3القيام بعزل الثمار املصابة وغير الناضجة واملتضررة ميكانيكياً.
 - 4يستخدم لنقل التمور من املزرعة إلى مواقع التوضيب صناديق بالســتيكية نظيفــة يفضــل
أن تكــون غيـر عميقـة حفاظـاً علـى شـكل الثمار من التضـرر نتيجة االنضغاط.
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 - 2إعداد وتعبئة وخزن التمور
وهـي اخلطـوة التاليـة لعمليـة اجلنـي ،وبوجـه عـام يجـب جتميـع الثمار املقطوفـة يف مكان مخصص
باملزرعـة أو البسـتان ،حيـث يقـوم العمـال بإجـراء عمليـة فـرز مبدئـي للثمـار قبـل تعبئتهـا يف عبـوات
احلقـل ،حيـث أن وجـود أي ثمـار متضـررة أو تالفـة أو ملوثـة بالرمال واألتربة ،أو مصابة باحلشـرات،
أو مهمشـة فاقـدة لشـكلها الطبيعـي ،أو مصابـة بـأي أضـرار أخـرى يؤثـر علـى ثمـار العبـوة جميعاً.
ومن األعمال احلقلية املهمة التي يقوم بها املزارعون ،خاصة بالنسبة للثمار اجلافة والنصف جافة،
هو إجراء عملية التبخير للثمار ،حيث أنه كلما مت إجراء عملية التبخير مبكراً ،كلما قلت نسبة إصابة
الثمار باحلشرات ،ويتم ذلك بتغطية الثمار بغطاء غير منفذ للغازات من املشمع أو البوليإيثيلن ،ثم
إدخال غاز التبخير حتت املشمع .وأفضل العبوات التي تستعمل يف هذا املجال ،ماكان مصنوعاً من
اخلشب أو البالستيك ،وأن تكون بدون غطاء مع االهتمام بنظافتها وتطهيرها بشكل منتظم .ويف
مايلي توضيح للعمليات التي جترى على الثمار بوجه عام إلعدادها لكي تكون صاحلة للتعبئة والتداول.

توضيب وحفظ التمور والهدف من تطبيقها:

 - 1خفض الفاقد ما بن احلصاد واالستهالك وبالتالي زيادة اإلنتاجية.
 - 2احملافظة على اجلودة الظاهرية وهي املظهر ،اللون ،الطعم ،الرائحة ،القوام.
 - 3احملافظة على النظافة والتخلص من احلشرات وامليكروبات املسببة لألمراض.
 - 4احملافظة على سالمة الغذاء ،خفض النشاط احليوي والتفاعالت.
 - 5احملافظة على القيمة الغذائية.
 - 6رفع قيمة املنتج وبالتالي استهداف أسواق ذات قيمة أعلى.

أواني حصاد مختلفة

أواني حصاد حقلية
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عمليات لدى املزارع التقليدي واحلديث التي تتم بعد احلصاد:
 - 1يف حالة التمور الرطبة:

يف املزارع التقليدية بعد قطع العذوق يتم فرزها وتدريجها وتعبئتها

يف املزارع احلديثة تقطع السبائط وتعلق بحاملها مبجرد حصادها ثم تنظف وترحل إلى أماكن الفرز والتعبئة ثم التخزين املبرد

الفرز املبدئي للثمار قبل تعبئتها يف عبوات احلقل
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 - 2يف حالة التمور اجلافة:

يجب أن يتم احلصاد بطرق صحيحة  /وضع حصاد كل نخلة مبفرده

الفرز والتدريج للتمور اجلافة تقليدياً

بعد احلصاد مباشرة والتجفيف يتم الفرز والتدريج والتعبئة يف جواالت اخليش أو الكراتن ثم يخزن بعد ذلك
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تقليدياً  -احلصاد والفرز والتعبئة حقلياً

جمع التمور بعد احلصاد مباشر ًة يف أواني أو صناديق نظيفة
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 - 3تجفيف التمور
يعـرف التجفيـف بأنـه أحـد طـرق حفـظ األغذيـة .وهو عبارة عن نـزع املاء احلر خلفض احملتوى
الرطوبي أو النشـاط املائي يف املادة الغذائية إلى درجة تعمل على تثبيط عوامل الفسـاد املختلفة
سـو ًء كانت ميكروبية أو كيميائية أو طبيعية ،مع احملافظة على خصائص املادة.
وتعتمـد طـرق التجفيـف أساسـاً علـى اسـتخدام احلـرارة بطريقة ما للتخلـص من جزء من احملتوى
الرطوبـي للغـذاء ،وبالتالـي يقـل مسـتوى املـاء احلـر املتـاح للنشـاط امليكروبـي ويرتفـع تركيـز املـواد
الصلبـة إلطالـة مـدة احلفـظ والصالحيـة جتـري عمليـة التجفيـف بتعريـض املـادة الغذائيـة للهـواء
السـاخن سـواء بالتعرض املباشـر حلرارة الشـمس يف حالة التجفيف الشمسـي أو باحلمل الطبيعي
( )Natural Convectionيف حالة التجفيف بالصوب أو باحلمل القسـري ()Forced Convection
بدفـع الهـواء ويتـم تدويـره باسـتخدام مـراوح دفـع الهـواء وسـحب الرطوبـة .كمـا يعمـل التجفيف على
خفـض وزن املـادة الغذائيـة ،وتسـهيل التخزيـن وإطالـة مـدة احلفـظ والصالحيـة .ويراعـي يف كل
األحـوال سـحب الرطوبـة الناجتـة وطردهـا خـارج املجفـف لزيـادة القـوة الدافعـة لعمليـة التجفيـف.

التجفيف الشمسي

وتتلخـص تقليديـاً بفـرش التمـور علـى حصائـر (بـروش) مصنوعـة مـن صعف النخيـل أو خالفه،
وتعريض التمور للشـمس مباشـر ًة بشـكل مكشـوف .ويعاب عليها تغير يف لون الثمار فتصبح داكنة
اللـون ،وتتلـوث باألتربـة واألوسـاخ باإلضافـة إلـى تعرضهـا (والسـيما األصنـاف الرطبـة والنصـف
الرطبـة) إلـى أضـرار ميكانيكيـة وبالتالـي يتشـوه شـكلها وهيكلهـا الطبيعـي .كمـا أن تلك الفرشـات
تسـتخدم عاد ًة ألكثر من موسـم ،وغالباً ما تكون مصدراً للتلوث ومالذاً جيداً للحشـرات املخزنية
أو بيضهـا ممـا يسـاعد علـى إصابـة الثمـار اجلديـدة أثنـاء جتفيفهـا .كمـا أن عمليـة التجفيـف قـد
ً
تسـتغرق وقتـاً
طويـال ورمبـا أدى ذلـك إلـى اسـوداد لون الثمار وتقشـرها.
جتفيـف التمـور شمسـياً ،توضـع الثمـار بعـد جنيهـا يف صناديـق بالسـتيكية مثقبـة غيـر عميقـة
(حتـى ال تتشـوه ثمـار الطبقـات السـفلى وتفقـد منظرهـا الطبيعـي) ،ثـم تنقـل التمـور إلـى الصـوب

التجفيف الشمسي (التقليدي للتمور)
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أو أماكـن مخصصـة لغـرض التجفيـف وتكـون مبواصفـات خاصـة منهـا أن تكـون محاطة من جميع
جوانبهـا بشـباك مـن السـلك أو البالسـتيك ،وتكـون أرضيتهـا ثابتـة وناعمـة وذات ميـول يسـهل
تصريـف مـاء الغسـيل أو املطـر ،كمـا يجـب تنظيفهـا ومراعـاة خلوهـا مـن احلشـرات.

ً
حقليا
اختيار موقع التجفيف الشمسي

 - 1يفضل أن يكون يف احلقل بالقرب من أماكن اإلنتاج لتوفير تكاليف النقل.
 - 2القرب من بيوت التعبئة واملخازن املبردة.
 - 3القرب من أماكن توفر األيدي العاملة.
 - 4أن يتوفر به مصدر للمياه و(الكهرباء) عند احلاجة ويفضل أن تستخدم اخلاليا الشمسية
إلدارة مراوح دفع الهواء وسـحب الرطوبة.
 - 5أرضية املوقع نظيفة وثابتة وناعمة وذات ميول لتسهيل عملية التنظيف وتصريف املاء.
 - 6أن يكون بعيداً عن أماكن تربية احليوانات ،ويراعي منع وصول القوارض واآلفات.
 - 7محاط بأسوار لعزل املوقع وحمايته من الرياح احململة باألتربة والرمال.
 - 8البعد عن املباني املرتفعة ،لضمان االستفادة من الشمس الساطعة.
 - 9انخفاض الرطوبة اجلوية.

عيوب التجفيف الشمسي المباشر:

 - 1اشتداد اللون الغامق نتيجة الرتفاع حرارة الشمس املباشرة.
 - 2التجفيف الشمسي أكثر أنواع التجفيف تأثيراً على فقد الفيتامينات.
 - 3زيادة احتمالية االصابة باحلشرات.
 - 4التلوث باألتربة والغبار.
 - 5التعرض لظروف جوية غير مواتية مثل األمطار وارتفاع الرطوبة ،وتعرض الثمار للعفن.
 - 6طول مدة التجفيف.
 - 7تؤثـر األشـعة فـوق البنفسـجية علـى حتلـل الكربوهيـدرات والنشـا إلـى وحـدات أقـل مـن
خصائصهـا مـع االحتفـاظ بالرطوبـة وليونـة التمـر أكثـر مـن الـالزم.
 - 8زيادة احلموضة.
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الطريقة الحديثة لتجفيف التمور:
البيوت البالستيكية

يتـم إنشـاء بيـت بالسـتيكي بالطريقـة نفسـها التـي يتـم بها إنشـاء البيوت البالسـتيكية املسـتعملة
إلنتـاج نباتـات اخلضـر والزينـة باسـتثناء األرضيـة .ويفضل أن تبلط باألسـمنت أو تفرش باحلصى
لكيـال تكـون مصـدراً لتلـوث الثمـار باألتربـة .وتعتمـد سـعة البيـت البالسـتيكي ذلـك علـى كميـة
الثمـار املـراد جتفيفهـا ،ويفضـل أن تكـون أبعـاده (7متر عرضاً × 12متر طوالً  × 2.5متر ارتفاعاً)
ويكفـي مثـل ذلـك البيـت لتجفيـف متـور ( )500نخلـة تقريبـاً علـى أن يـزود يف واجهتـه اخللفيـة
مبفرغـة هـواء كبيـرة (كلمـا كبـر حجمهـا وقوتهـا احلصانيـة كلمـا كان ذلـك أفضـل ،وكانـت عمليـة
التجفيف أسـرع) .ويسـتعمل لتجفيف التمور إطارات خشـبية بأبعاد ( 5 × 90 × 70سـم) لتسـهيل
حملها ونقلها والتعامل معها ،ويثبت يف أسـفلها نسـيج مشـبك يفضل أن يكون من السـلك املجلفن
والغيـر القابـل للصـدأ ،ومـن األنـواع املسـتخدمة للمواد الغذائية (األسـتينلس سـتيل) فتحاته (0.5
×  0.5بوصـة) وميكـن وضـع اإلطـارات بعضهـا فـوق بعـض علـى أن ال يزيـد عددهـا عـن عشـرة
أمـا اإلطـارات التـي ينبغـي تهيئتهـا فيعتمـد عددهـا علـى كميـة التمـور املـراد جتفيفهـا ،وعمومـاً
ميكـن القـول بـأن ( )30إطـاراً تكفـي لتجفيـف ( )300كجـم متـور للعمليـة الواحـدة وتنثـر التمـور
علـى اإلطـارات بطبقـة أو طبقتـن فقـط منعـاً لتالصقهـا واحتمـال تخمرهـا ،وتتـرك ( 3 – 1أيـام)
اعتمـاداً علـى الصنـف ونسـبة الرطوبـة يف الثمـار ودرجـة احلـرارة داخـل البيـت ،ثـم ترفـع التمـور
مـن البيـت البالسـتيكي عندمـا تصـل رطوبتهـا إلـى ( )% 22 – 18بعـد ذلـك يتـم تبخيرهـا بإحـدى
مـواد التبخيـر للتخلـص مـن احلشـرات ،وتعبـأ وفـق أسـاليب التعبئـة احلديثـة وهيئـة املواصفـات
واملقاييـس أو ترسـل إلـى مصانـع التمـور يف صناديـق بالسـتيكية مخرمـة وغيـر عميقـة.
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مميزات التجفيف في الصوب:

 - 1احملافظة على اللون نظراً لعدم تعرض الثمار مباشرة ألشعة الشمس املباشرة.
 - 2تقليل ظاهرة تقشر الثمار خصوصاً يف املناطق ذات الرطوبة النسبية العالية.
 - 3خلو الثمار من األتربة والغبار.
 - 4حماية الثمار من األمطار.
 - 5حماية الثمار من احلشرات والقوارض.
 - 6تقلـل زمـن التجفيـف وبالتالـي ميكـن اسـتغالل املـكان يف جتفيـف متـور أخـرى يف نفـس
املوسـم.
 - 7جتفيف أنواع أخرى مثل النباتات العطرية وغيرها يف غير موسم التمر.
المواصفات الفنية للصوبة المقترحة لتجفيف التمر

 - 1املـكان واملواصفـات املالئمـة :يفضـل أن توضـع الصوبـة يف مـكان مرتفـع عـن األرض وبعيـداً
عـن مصـادر الرطوبـة ومـكان خالـي مـن األشـجار أو التظليل.
 - 2األبعاد املناسبة للصوبة (  11 × 8متر أو  21 × 4.5متر) للصوبة الكبيرة.
 - 3األلـواح أو األغطيـة املناسـبة للصوبـة :البولـي كربونيـت أو الفيبـر جـالس واألفضـل البولـي
كربونيت.
 - 4اجتاه الصوبة :شرق – غرب.
 - 5تهويـة الصوبـة مبـراوح سـحب الهـواء املشـبع بالبخـار مـن أسـفل الصوبـة مـن الناحيـة
اجلنوبيـة ودخـول الهـواء مـن الناحيـة الشـمالية املقابلـة.
 - 6األرضيـة :يجـب أن تكـون أرضيـة الصوبـة مـن السـيراميك أو االسـمنت أو أي عـازل للتربـة
الرمليـة للثمـار املـراد جتفيفها.
 - 7األرفف :يجب أن تكون صواني التجفيف وفقاً للمواصفات من الشبك األكسبندا.
 - 8حامـالت الصوانـي :يجـب أ ،يتحمـل حامـل الصوانـي وزن التمـر املـراد جتفيفـه وخصوصـاً
إذا كان حامـل الصوانـي التـي يوضـع عليهـا الصوانـي أكثـر مـن صينيـة ( 3-2صنيـة لـكل حامـل
صوانـي).
 - 9املمـرات :علـى أسـاس عـرض الصوبـة ميكـن حتديـد عـدد املمـرات ويف هـذه احلالـة يوجـد
ممريـن وكل ممـر بعـرض ( 1متـر) علـى األقـل لتسـهيل التـداول.
 - 10عـرض الصوانـي :مـن ( 1.50 – 1.25متـر) ويفضـل أ ،يكـون هنـاك مسـافة مـا بن حامل
الصواني وجدار الصوبة ( 50 – 30سـم).
 - 11أدوات القيـاس :الرافراكتوميتـر ،ترمومتـر ،هيجروميتـر ،ميـزان .يجـري للتخلـص مـن
املـاء السـطحي بعـد عمليـة الغسـيل وذلـك باسـتخدام أحـد أنـواع املجففـات الصناعيـة الـذي يقـوم
بـدوره بإجـراء معاملـة حراريـة بالهـواء املسـخن إلـى درجة ( 60 – 50درجـة مئوية) واملدفوع جبرياً
باسـتخدام املـراوح لضمـان جتانـس املعاملـة (ملـدة مناسـبة).
 - 12يساهم أيضاً يف التخلص من اإلصابات احلشرية وحفظ التمور وإطالة مدة الصالحية.
 - 13يتـم مراعـاة تأثيـر زيـادة درجـة احلـرارة علـى حتـول لـون الثمـار إلـى اللـون الداكـن الغيـر
مرغـوب.
215

التجفيف الشمسي

لتجفيـف التمـور شمسـياً ،توضـع الثمـار بعـد
جنيهـا يف صناديـق بالسـتيكية مثقبـة غيـر
عميقـة حتـى ال تتشـوه ثمـار الطبقـات السـفلى
وتفقـد منظرهـا الطبيعـي ،ثـم تنقـل التمـور إلـى
الصـوب أو أماكـن التجفيـف والتـي يجـب أن
تكـون محاطـة مـن جميـع جوانبهـا بشـباك مـن
السـلك أو البالسـتيكي ،وتكـون أرضيتهـا ثابتـة
وناعمـة وذات ميـول يسـهل تصريـف ماء الغسـيل
أو املطـر ،كمـا يجـب تنظيـف املناشـر ومراعـاة
خلوهـا مـن احلشـرات.
التجفيف اآللي

يسـتخدم لغـرض جتفيـف التمـور آليـات خاصـة تتكون من حاوية صغيرة مقسـمة يف الداخل إلى
رفـوف حتـوي إطـارات توضـع فيهـا التمـور ،وقواعـد تلـك اإلطـارات مشـبكة لتسـمح مبـرور الهـواء
السـاخن بن الثمار ،وحتتوي أيضاً على مراوح سـحب ودفع الهواء السـاخن الذي يجري تسـخينه
مبسـخنات تعمـل بالكهربـاء أو الغـاز أو الديـزل ،حيـث يدفـع ليعمـل علـى تخفيـض نسـبة الرطوبـة
يف الثمـار .وغالبـاً مـا تـزود املاكينـة بآليـة مبسـيطر علـى درجـة احلـرارة ( )Thermostatميكن من
خالله التحكم بدرجة احلرارة املطلوبة .ويسـتغرق جتفيف التمور عادة ( 48 – 6سـاعة) اعتماداً
علـى نسـبة الرطوبـة يف الثمـار .وتعتبـر تلـك الطريقـة مثالية لتجفيف التمـور ،حيث حتافظ التمور
علـى لونهـا الطبيعـي .كذلـك ميكـن بواسـطتها تعقيـم التمـور وقتـل احلشـرات املخزنيـة يف كافـة
أطوارهـا وذلـك بالتسـخن ورفـع درجـة حـرارة املاكينـة مـن ( 100 – 90درجـة مئويـة) ملـدة عشـر
دقائـق فقط.

مكافحة آفات التمور بالمخازن التخلص من اإلصابات الحشرية (التعقيم،
التبخير)

 - 1تعـد األضـرار الناجتـة عـن اإلصابـات احلشـرية وتغذيـة احلشـرات علـى التمـور مـن أهـم
عوامـل الفقـد يف الكميـة واجلـودة .ولتفـادي حـدوث ذلـك يتـم تبخيـر التمور قبل تعبئتهـا وتخزينها
يف ظـروف متنـع إعـادة اإلصابـة.
 - 2من أهم وسائل مكافحة افات التمور املخزونة واالصابات احلشرية بعد احلصاد هي املكافحة
الكيميائية باستخدام مواد التدخن ،ويطلق على هذه العملية التعقيم أو التبخير (.)Fumigation
 - 3يتم ذلك باستخدام مواد التعقيم املعتمدة لضمان احلصول على متور خالية من اإلصابات
احلشرية أو املرضية وبالتالي يسهل تسويقها وبأسعار مجزية.
 - 4يجـدر االشـارة إلـى تعـرض التمـور لإلصابـة باحلشـرات املخزنيـة أحيانـاً وهـي التـزال علـى
النخلـة ويعمـل التعقيـم علـى قتـل كافـة املسـببات املرضية مما يسـمح بوصول التمور الى املسـتهلك
يف حالـة صحية سـليمة.
216

زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان

يتم اللجوء إلى تعقيم التمور النصف جافة يف حالة:
 - 1التخزين ملدة طويلة (عدة شهور إلى سنة).
 - 2احلاجة للتخلص من مخلفات اآلفات (بيض احلشرات ،الفطريات).
علـى املسـتوى التجـاري يتـم تعقيـم التمـور يف غـرف خاصة محكمة االغالق تتناسـب أبعادها مع
الكميـة املنتجـة واملدة الزمنيـة املطلوبة للتعقيم.
وملزيـداً مـن التأمـن يتـم مراعـاة سـحب الغـاز الزائـد بعـد انتهـاء عمليـة التبخير بواسـطة مراوح
شـفط خاصـة إلخـراج أي كميـة غـاز زائـدة وفتـح األبـواب للتهوية.

شروط مواد التعقيم:

 - 1أن تكون ذات قدرة عالية على قتل احلشرات يف كافة أطوارها وبسرعة.
 - 2أال تؤثـر علـى الثمـار مـن حيـث الرائحـة أو الطعـم وال متتصهـا الثمـار وال تتـرك أثـراً بعـد
انتهـاء عمليـة التعقيـم.
 - 3أن تكون غير قابلة لالشتعال أو االنفجار.
 - 4أن تكون آمنه عند التركيزات املستخدمة.

العوامل التي تؤثر على عملية التبخير
 - 1درجة الحرارة:

درجـة التأثيـر وفعاليـة الغـازات السـامة يف إحـداث األثـر املطلـوب تـزداد بارتفـاع درجـة احلـرارة عـن
( 20درجـة مئويـة) ال يُنصـح بإجـراء عمليـات التبخيـر يف درجات احلرارة املنخفضة أو باجلو العاصف.
 - 2إحكام المكان (:)Gas tightness

كلما ازداد إحكام املخزن املسـتخدم لعملية التبخير كلما قل تسـرب الغاز منه ،وبالتالي تتعرض
احلشـرات إلى تركيز عال ومسـتمر األمر الذي ينتج عنها احلصول على إبادة كاملة ،كما يسـاعد
إحـكام املـكان كثيـراً يف الهبـوط يف الهبـوط باجلرعـة الالزمـة إلحـداث التأثير ،ومينع تسـرب الغاز
واإلضرار بالعاملن.
 - 3توزيع الغاز (:)Gas distribution

للحصـول علـى نتائـج طيبـة وجتانـس يجب العمل على توزيع الغاز توزيعاً متجانسـاً داخل املخزن
حتـى ميكـن جتنـب التركيـزات العاليـة يف بعـض املواضـع التـي قد ينشـأ عنها امتصـاص املواد ملادة
التبخيـر واحتفاظهـا بهـا ملـدة طويلـة كمـا يجب جتنـب التركيزات املنخفضة يف بعـض أجزاء املبخر
فتكـون غيـر مؤثـرة علـى احلشـرات تتوفـر مـواد التبخير على صورة صلبة أو سـائلة أو غازية.
ومن هذه املواد:
 - 1غاز بروميد الميثايل:

يسـتخدم مبعـدل ( 30جـرام للمتـر املكعـب) مـن فـراغ غرفـة التبخيـر (تركيـز  30جـزء يف املليـون
(عنـد درجـة حـرارة ( 16درجـة مئويـة) ملـدة ( 24-12سـاعة) ،مت وقـف اسـتخدامها لتأثيـره علـى
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طبقـة األوزون .يجـب أن يراعـي تطبيـق اجلرعـة املوضـى بهـا عنـد االسـتخدام وغالبـاً (30 – 24
جـم  /م 3ملـدة  24-12سـاعة) أو علـى حسـب حالـة التمـر.

 - 2الفوستوكسين ،الفوسفين (فوسفيد األلمنيوم/الماغنيسيوم):

يسـتخدم مبعـدل ( 0.75قـرص للمتـر املكعـب) و(12قرص تكفي مسـاحة 16متـر مكعب) ،وتوزع
األقـراص يف غرفـة التعقيـم وتغلـق ملـدة (72سـاعة) عنـد درجـة حـرارة ال تقـل عـن ( 20درجـة
مئويـة) ،حيـث يتـم إطـالق غـاز فوسـفيد الهيدروجـن كمـادة فعالـة.
مميزات االستخدام:
أ -سهولة التداول.
ب  -سهولة تقدير اجلرعة.
ج -انخفاض امتصاص الثمار للغاز ،وعدم وجود متبقيات منها بالثمار.
د  -لها رائحة مميزة تتيح التعرف على وجوده
شروط تداول وتخزين الفوسفني:
ُ - 1ينقل يف حاويات محكمة الغلق ،يف جو جاف.
 - 2يُخزن يف مخازن جيدة التهوية مجهزة بوسائل مكافحة احلريق.
 - 3التخلص اآلمن من العبوات املستعملة والرماد.
 - 4عدم االستخدام يف وجود املعادن النفيسة والنحاس
 - 3غاز ثاني أكسيد الكربون (ايايكوفيوم):

كبديـل للمـواد الكيميائيـة ،لتفاعـل غـاز الفوسـفن معهـا ثانـي أكسـيد الكربـون التخلـص مـن
اإلصابـات احلشـرية .وهـو غـاز مكـون مـن خليـط مـن الفوسـفن بنسـبة  % 2وزنـاً ،وثانـي أكسـيد
الكربـون بنسـبة ( )% 98وزنـاً .ويُسـتخدم مبعـدل (50جـم للمتـر املكعـب) مـن الفـراغ ملـدة ثـالث
أيـام .ويتميـز بسـرعة االنتشـار والتأثيـر والفعاليـة واألمـان .وميكـن اسـتخدامها للتبخيـر حتـت
املشـمعات أو داخـل املخـازن .وليـس لـه أيـة متبقيـات علـى التمـور .ويعـد صديـق للبيئـة.
 - 4األوزون:

بديـل للمـواد الكيميائيـة :ويسـتخدم غـاز األوزون يف كثيـر مـن بلـدان العالـم يف مكافحـة اآلفـات
احلشـرية ويحتـوي علـى ثـالث ذرات أكسـجن ( )O3والتركيـز املوصـي بـه هـو (1جـم غاز/متـر
مكعـب) ويسـتخدم بتركيـز ( 500جـزء يف املليـون) ملكافحـة أطـوار حشـرات التمـور
مميزات غاز األوزون – وهو غاز يتولد يف صورة سائلة حتت ضغط:
ليـس لـه تأثيـر علـى البيئـة وأكثـر أمانـاً مـن املـواد الكيماويـة ،وليـس لـه تأثيـر على حيويـة وجودة
حبـوب اللقـاح ،والتركيـزات الضعيفـة غيـر ضـارة بصحـة اإلنسـان ولذلـك يعتبـر طريقـة بديلـة
للمركبـات الكيماويـة املسـتخدمة والتـي اكتسـبت احلشـرات مقاومـة ملعظمهـا.
احتياطات السالمة

 - 1يجب أن تكون غرفة التعقيم محكمة الغلق ،وال تتسرب منها تلك األبخرة السامة.
 - 2يجب التزام العاملن بارتداء القناع الواقي والقفازات عند التعامل مع تلك املواد.
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 - 3عدم التعرض لألبخرة لوقت طويل.
 - 4حفـظ مـواد التبخيـر يف مخـازن خاصـة مخصصة للمـواد اخلطرة ووجود عالمات حتذيرية
بخطـورة هذه املواد.
 - 5التخلص من األوعية اخلاصة بها والرماد مع النفايات اخلطرة.

طرق أخرى

 املعاملـة احلراريـة بالهـواء املسـخن إلـى درجـة ( 55-50درجـة مئويـة) واملدفـوع جبرياً باسـتخداماملـراوح لضمـان جتانـس املعاملـة ملـدة ( 4-2سـاعة) حتسـب من وقت وصـول درجة حرارة الثمار إلى
( 50درجـة مئويـة) ،مـع مراعـاة تأثيـر زيـادة درجـة احلـرارة علـى حتـول لـون الثمار إلى اللـون الداكن
الغيـر مرغـوب) يف هـذه احلالـة يتـم تبريـد الثمـار مباشـرة بعـد املعاملـة احلراريـة إلـى درجـة صفـر
مئويـة (التجميـد عنـد درجـة حـرارة ( 18-درجـة مئويـة) ملـدة ( 48سـاعة) حتسـب مـن وصـول درجـة
حـرارة الثمـار إلـى ( 18-درجـة مئويـة) بالهـواء املدفـوع جبريـاً باملـراوح لضمان التجانـس وهي تُوقف
العمليـات احليويـة للحشـرة وتدخـل يف طـور السـكون ،ولكـن تظـل حيـة خاصـ ًة البيـض والعذاري.
 التبريـد :وذلـك بتمريـر تيـار هوائـي بـارد يف مـكان تخزيـن التمـور يف مخـازن بـاردة ميكـن أنتصـل فيهـا درجـة احلـرارة إلـى صفـر مئـوي حلمايتهـا مـن اإلصابـة باآلفـات ،عنـد درجـات حـرارة
أقـل مـن (10درجـة مئويـة) تقـل األضـرار الناجتـة عن احلشـرات وتقلل من تكاثرهـا ،وعند درجات
احلـرارة أقـل مـن ( 5درجـة مئويـة) تقـوم بنفـس التأثيـر مـع منـع نشـاط احلشـرات خاصـة عنـد
انخفـاض نسـبة األكسـجن ،لـذا يفضـل تعبئـة التمـور حتـت تفريـغ أو يف ظـروف جـو معـدل بدفـع
غـاز خامـل مثـل النيتروجـن.
 أشـعة جامـا :مت اسـتخدام أشـعة جامـا (كوبلـت ( 60بنجـاح يف تعقيـم التمـور حيـث وجـد أنمعاملـة التمـر بجرعـة ( 25كيلـو رادا 1500جـراي) مـن أشـعة جامـا الصـادرة مـن (كوبلـت )60
بتركيـز (1.25×10م/سـاعة) يقضـي علـى جميـع أطـوار حشـرات التمـور ،ومينـع فقـس البيـض
ويوقـف تطـور اليرقـات والعـذارى دون التأثيـر علـى قيمتهـا الغذائيـة أو طعمهـا أو رائحتهـا أو
مذاقهـا لفتـرات تتـراوح ( 3-12شـهر) بعـد التخزيـن.
 التخلص من اإلصابات احلشـرية :املجاالت الكهربية عالية الشـدة وهي تسـتخدم على نطاقضيـق حيـث مت جتربتهـا علـى املـواد السـائلة واحلبـوب حيث يتم مترير املـادة الغذائية داخل انبوب
يحيـط بـه قطبـان يولـدان مجـاالً كهربائيـاً ذو ذبذبـة عاليـة وفـرق جهـد مرتفـع للقضـاء علـى جميع
أطـوار احلشـرات والكائنـات احلية الدقيقة.
 -الضغط املرتفع :بتعريض املنتج إلى ضغط عالي یفوق احتمال اآلفات والكائنات الدقيقة.

الخزن المبرد للتمور:
إن خـزن التمـور علـى درجـات منخفضـة يطيـل مـن فتـرة تخزينهـا واحملافظة على لونهـا وقوامها
وحمايتهـا مـن اآلفـات واحلشـرات ،وهـو مـن األمور املهمة والواجب توفيرها عند إنشـاء أي مصنع
لتعبئـة التمـور لضمـان إمـداد املصنـع بالثمـار وزيـادة فتـرة التسـويق علـى مـدار العـام .وتختلـف
درجـات احلـرارة والرطوبـة النسـبية املسـتعملة يف اخلـزن باختـالف نوعيـة التمـور (بسـر ،رطـب،
نصـف جـاف أو جـاف) نسـب الرطوبـة فيهـا.
219

اخلزن املبرد للتمور

حيـث وجـد أن تخزيـن ثمـار التمـور الرطبـة ذات املسـتوى املرتفـع مـن الرطوبـة يفضـل أن يتـم علـى
درجـة أقـل مـن الصفـر املئـوي (حوالـي  1 -مئويـة أو أقـل) ،وذلـك ملنـع ظهـور البقـع السـكرية عليهـا،
ولوحـظ تزايـد هـذه البقـع عنـد تخزيـن هـذه النوعيـة من الثمار على درجة الصفـر املئوي أو أعلى من
ذلـك ،أمـا بالنسـبة لألصنـاف النصـف جافـة ،فيتـم تخزيـن ثمارهـا علـى درجة الصفر املئـوي ،وميكن
أن تختلـف هـذه الدرجـة حسـب احتـواء الصنـف علـى نسـبة الرطوبـة وعلـى طـول فتـرة التخزين.
حيـث يفضـل أن تنخفـض درجـة حـرارة التخزيـن عن الصفر املئوي كلما زادت نسـبة الرطوبة يف
الثمـار أو زادت فتـرة التخزيـن ،وبوجـه عـام فـإن الثمـار التـي خزنـت علـى درجـات أقـل مـن الصفر
املئـوي كانـت أحسـن لونـاً وقوامـاً مـن الثمـار التـي خزنـت علـى الصفـر املئـوي ،ومـن األمـور املهمـة
يف تخزيـن ثمـار التمـور يف مخـازن مبـردة هـو توافـر رطوبـة جويـة مناسـبة يف غـرف التخزيـن،
ويعتبـر توافـر رطوبـة نسـبية تتـراوح مـا بـن ( )% 70 – 65مناسـبة لتخزيـن ثمـار التمـور علـى
درجـات احلـرارة املنخفضـة (الصفـر املئـوي) ،ولوحـظ أنه إذا تسـاوت األصناف يف نسـبة الرطوبة
وتعرضـت لدرجـة تبريـد واحـدة فـإن البقـع السـكرية تظهـر علـى صنفـي البرحـي بعد أربعة شـهور
مـن اخلـزن ،وعلـى اخلضـراوي واملجهـول بعـد تسـعة شـهور ،ومـن املالحـظ أن اسـتعمال أغلفـة
حافظـة للعبـوات (السـيلوفان أو البوليايثيلـن) يـؤدي إلـى اإلقـالل مـن تغيـر نسـبة الرطوبـة داخـل
الثمـار أثنـاء فتـرة التخزيـن كمـا ال تظهـر البقـع السـكرية يف الثمـار الرطبـة.
كمـا جتـدر اإلشـارة إلـى أنـه البـد مـن األخـذ يف االعتبـار عمر الـرف ( )Shelf Lifeفترة العرض
يف األسـواق ،بعـد إخـراج الثمـار مـن املخـازن املبـردة حتـى ال تضيـع فائـدة التخزيـن البـارد ،حيـث
وجـد أنـه بإطالـة فتـرة عـرض الثمـار باألسـواق بعـد إخراجهـا من غـرف التبريد قـد يحدث تدهور
واضـح يف صفـات الثمـار كمـا حـدث يف جتربـة جانديـل والتـي تعـد أول مـن عمل يف هذا املضمار
علـى نطـاق جتـاري يف السـودان فقـد مت إنتـاج حوالـي ( 750ألـف طـن) ثمـار «مشـرق ود لقـاي»
و «برحـي» وبعـد معاناتنـا يف احلصـاد أو القطـف وعـدم وجـود أيـدي عاملـة مدربـة علـى جنـي
أو لقيـط احلصـاد يف منطقـة الدامـر (املكابـراب) يف منتصـف تسـعينيات القـرن املاضـي وعـدم
معرفتنـا بدقـة بأوقـات اجلنـي املناسـب للمشـرق ودلقـاي أو يف مرحلـة أبـو نقطـة أو أبـو راس أو
يف أي مرحلـة ( )TSSميكـن حصادهـا ،حتـى تخـزن يف مبـردات تصـل ( 18درجـة مئويـة) حتـت
الصفـر حلوالـي أربـع أشـهر حتـى ميكـن مقابلـة شـهر رمضـان وذلـك يف عبـوات أنيقـة وفاخـرة من
الـ ( )PETحتتوي على ( 1 - 0.5كيلو غرام) من ثمار رطب «املشرق ود لقاي» و «البرحي» وعليها
ديباجـة جميلـة موضـح فيهـا اسـم املنتـج وتاريخ تعبئته ووزنه باإلضافـة إلى أنه منتج عضوي متاماً
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وفشـلت هـذه التجربـة لوجسـتياً الرتفـاع أسـعار الطاقـة والختـالف درجـات حـرارة املبـردات يف
التخزيـن ومـن ثـم مبـردات االسـتهالك لـدى البقـاالت (السـوبرماركت) فيصبـح لـون الثمـار أسـمر
بنـي ذو طعـم (ممقـق) وقـد يتخمـر يف النهايـة.

مكافحة آفات التمر المخزونة

عمليـة مكافحـة احلشـرات التـي تصيـب التمـور بعـد جنيها ،وأثناء تداولها ،ترتبـط ارتباطاً وثيقاً
بعمليـات إنتـاج التمـور نفسـها ،ويصعـب الفصـل بينهمـا ،فالعنايـة بالتمـور ووقايتهـا مـن احلشـرات
املخزونـة التـي تصيبهـا وهـي التـزال علـى النخلـة وجنيهـا يف املوعـد املناسـب واحلفـاظ علـى
نظافتهـا ونقلهـا بسـرعة إلـى مناطـق االسـتالم ،كذلـك يسـاعد علـى تقليـل اإلصابـة باحلشـرات
مسـتقب ً
ال ،وخصوصـاً إذا حفظـت يف مخـازن نظيفـة خاليـة مـن احلشـرات ،أو مبعنـى آخـر إذا مت
احلصـول علـى متـور نظيفـة خاليـة أو قليلـة اإلصابـة ابتـدا ًء مـن احلقـل ،ومن ثم خزنهـا يف مخازن
نظيفـة إلـى حـن اسـتعمالها أو تصديرهـا ،وللوصـول إلـى ذلـك يجـب إجـراء مـا يلـي:
 فحـص التمـور وهـي علـى النخلـة قبـل جنيهـا مبـدة كافيـة للتعـرف علـى اإلصابـات احلشـريةوتقدير كثافتها العددية ألجل مكافحتها يف الوقت املناسـب عن طريق الرش باملبيدات الكيميائية
أو تغطيـة العـذوق وذلـك قبـل نقلهـا إلـى املخـازن أو محـالت التعبئة.
 إجراء عملية جني التمور يف املوعد املناسب للتقليل من تعرضها لإلصابات احلشرية. عـدم خلـط التمـور املقطوفـة مـع التمـور املتسـاقطة علـى األرض والتـي غالبـاً مـا تكـون مصابةباحلشرات.
 اإلسـراع بنقـل التمـور مـن البسـتان إلـى أماكـن التعبئـة أو املخازن ،وإذا تطلـب األمر بقاءها يفالبسـتان لفتـرة معينـة ،يفضـل تغطيتهـا بغطـاء مـن القمـاش معامـل مببيـد كيمـاوي مثـل املالثيـون،
أو أن تبخـر يف احلقـل حتـت األغطيـة.
 تعبئة التمور يف عبوات نظيفة ومخصصة لذلك. تنظيـف املخـازن وبيـوت التعبئـة مـن بقايا متور املوسـم السـابق ،وإجراء عمليـة إصالح للنوافذوالشـبابيك واألبواب ملنع دخول احلشـرات منها.
 رش املخازن وبيوت التعبئة مببيد املالثيون ( )% 57بنسـبة ( 4 – 2سـم/متر مربع) ،أو حرقزهـر الكبريـت مبعـدل ( 30غ  /متـر مكعـب) ،مـن هـواء املخـازن قبـل اسـتالم احملصـول اجلديـد
بفتـرة كافية.
 وضـع الصناديـق أو األكيـاس علـى هيئـة صفـوف داخـل املخـزن مـع تـرك مجـال للمـرور بينهـالتسـهيل فحـص العبـوات بـن فتـرة وأخـرى وإجـراء املكافحة إن تطلب األمـر ،أما إذا خزنت التمور
علـى هيئـة أكـوام يف جـب أن تكـون بصـورة تسـهل مـرور العاملـن يف املخـازن للقيـام بفحصهـا
والوقـوف علـى حالتهـا وإجـراء عمليـة املكافحـة.
 تبخيـر التمـور قبـل وبعـد التعبئـة باسـتعمال مـادة ميثيلبروميـد بنسـبة ( 1.5رطـل 1000 /قـدم) حتـت الضغـط اجلـوي العـادي ملـدة (  24سـاعة) ،أو بنسـبة ( 500سـم مكعـب) ملـدة ثـالث
سـاعات ،أو(  750سـم مكعـب) ملـدة سـاعتن أو (  1000سـم مكعـب) ملـدة سـاعة واحـدة لـكل (
 1000قـدم) مـن حجـم الغرفـة حتـت التفريـغ الهوائـي .كمـا أن اسـتعمال بروميـد امليثيـل بنسـبة
(1كجـم  6203 /متـر مكعـب) مـن حجـم املخـزن ملـدة (  4سـاعات) حتـت درجـة حـرارة مـن (16
–  32درجـة مئويـة) كافيـة لقتـل احلشـرات كافـة .وميكـن تبخيـر التمـور باسـتعمال فوسـفيد
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الهايدروجـن (الفوستوكسـن) ملـدة ثـالث أيـام مبعـدل ( 5 – 1قـرص لـكل 2متـر مكعـب) ،وتوجـد
املـادة علـى صـورة فوسـفيد األملنيـوم حيـث يجـب توافـر الرطوبـة حتـى ينطلـق الغـاز .ويسـتعمل
التفريـغ الهوائـي كعامـل مسـاعد يف زيـادة سـرعة نفـاذ الغـازات املسـتعملة ،وجـرى اسـتعمال طـرق
أخـرى ملكافحـة حشـرات التمـور املخزونـة مثـل اسـتعمال درجـات احلـرارة العاليـة ،فقـد وجـد
أن اسـتعمال درجـة حـرارة (  50درجـة مشـوية) ملـدة أربـع سـاعات كايف لقتـل ( )% 100مـن
احلشـرات ،وأن اسـتعمال درجـات احلـرارة العاليـة مـن ( 70 – 60درجـة مئويـة) ملـدة (4 – 0.3
سـاعات) يقتـل مـن ( )% 100 – 36مـن يرقـات عثـة التـن و ( )% 100 – 20و ()% 100 – 15
مـن يرقـات وكامـالت اخلنفسـاء ذات الصـدر املنشـاري ،وأن اسـتعمال درجـة حـرارة (  60درجـة
مئويـة) قـد قتلـت ( )% 100مـن البيـض ويرقـات العمـر األول ويرقـات العمـر الرابـع والعـذارى
واحلشـرات الكاملـة لعثـة التينفيفتـرات  20 ، 35 ، 10 ، 20دقيقـة علـى التوالـي.

التعبئة الحقلية
ال زالــت التعبئــة احلقليــة هــي الســائدة فــي معظــم منــاطق زراعــة النخيــل فــي العــالم ،ومــا
ً
قليـال (رغـم أنـه آخـذ يف الزيـادة) ،وغالبـاً مـا يسـتخدم
يـــتم تعبئتـــه فـــي املعامـل احلديثـة يعتبـر
ُاملزارع يف التعبئة احلقلية األواني أو األوعية احمللية والتي هي من صنع يديه ،وأكثر تلـــك املـــواد
اســـتخداماً هي األواني أو احلاويات املعدنيـــة أو البالســـتيكية وفلكلويرا أواني أو أزيار فخارية،
خاصــ ًة للتمور الرطبة .كمــا قــد تســتعمل األكيـاس البالسـتيكية مبختلـف أنواعهـا.
وسنتناول بشرح موجز أهم تلك العبوات والتي تستعمل تقليدياً:
 - 1السـالل أو الزنابيـل :أو القفافـة أو البـروش وتصنـع مـن خـوص النخيــل أو الـدوم وتكــون
أشــكالها اســطوانية بارتفاعــات مختلفــة ،ومعظمهــا ال يتجــاوز ارتفاعـه ( 40 – 50سـم) .وتعتبـر
مــن العبــوات قليلــة التكلفــة ،ومــن الســهولة احلصــول عليهــا لــــوفرة موادهــــا األوليــــة وســـهولة
تصــــنيعها .وتســــتخدم للكــــبس أمــــا بالطريقــــة القدميــــة وعــاد ًة مــا يكــبس بهـا حــوالي (– 40
10كجــم) .وأحيانــاً قــد تســتعمل سـالل كبيــرة تتســع لغايـة ( 75كجـم) كالتـي تسـتورد قدميـاً مـن

جانديل

النفيدي
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العراق ملناطق شرق السودان.
 - 2اجلـرار :واألزيـار الفخاريـة وتلـك تسـتعمل تاريخيـاً يف مناطـق عديـدة ،يف شـمال السـودان
وجنـوب مصـر وتختلـف يف أحجامهـا فمنهـا مـا يتســع إلـى  40كجـم تقريبـاً كتلـك املسـتعملة يف
وادي حلفـا بشـمال السـودان حيـث يبلـغ ارتفاعهـا (1.5متـر) وقطرهـا األكبـر ( 0.5متـر) .إال أن
هناك أنواعــاً كثيــرة مــن اجلــرار تتفــاوت فــي حجمهــا كثيراً .وعموماً كان ذلك قبل ظهور وتوفر
العبـوات البالسـتيكية بأحجـام مختلفـة.
 - 3أكيـاس بالسـتيكية :غالبـاً مــا تســتخدم األكيــاس البالسـتيكية علــى املســتوى التجــاري
بأكيـاس سـعة ( 25كجـم).
 - 4الصفائـح املعدنيـة :تكبـس التمـور يف صفائـح معدنيـة جديـدة ذات سـعة ( 20كجـم) تقريبـاً،
ويتـم يف تلــك الطريقـة غسـل التمـر جيـداً باملـاء الصـايف ،ثــم يكــبس فــي الصــفائح املعدنيــة بعـد
جتفيفـه بضــغط بســيط وخفيــف ،ثـم توضـع تلـك الصفائح يف الشـمس ملدة أسـبوع واحـد أو أكثر
كي يسيل الدبس الطبيعي من التمر .وتعتبــر تلــك الطريقــة جيــدة فــي حفــظ التمــر ســاملاً مــن
اإلصــابة باحلشــرات ،وعنــد ظهــور أي إصــابة فإنها تنحصر يف التمر املوجود يف اجلزء العلوي.
 – 5صناديق خشبية :حديثاً جرب أيضا كــبس التمــر املبخـر فــي صــناديق خشــبية ســعة كــل
منهـــا حـــوالي ( 25كجـــم) ،وميكــن تبطــن الصـناديق مـن الـداخل بـورق الكرافـت أو بـورق معامـل
مــن جهــة واحــدة مبــادة تقتــل احلشـرات لكنهـا غيـر سـامة لإلنسـان فتحفـظ التمـر مـن اإلصابـة
باحلشرات ملدة تقــارب الثالثــة شــهور بعدها يصاب التمر باحلشرات يف حالة اخلزن يف مخازن
غيـر معقمه.
 - 6صناديق بالستيكية :ويفضـــل أن تكـــون ذات ارتفاعـــات بســـيطة للمحافظـــة علـــى نوعيـــة
الثمــار وشـكلها الطبيعـي ،وتسـتعمل لنقـل الرطـب أو التمـور ،وغالبـاً ال تزيـد عبـوة تلـك الصـناديق
عــن ( 20كجـم) ،وتكون مخرمة.

عبوات تقليدية وحديثة للتسويق
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 - 7أكيـاس السـيلوفن :تسـتعمل يف كـــبس كميـات مـــن التمـــر يف حالـة الصـادر لعــــدد مـــن
األقطـــار حيــث حتفــظ بــداخلها لفتــرة تقــرب مــن الشــهرين ،ثــم تبــدأ اإلصابة باحلشرات بعد
الشـهر الثالـث مـن اخلـزن يف مخـزن غيـر معقـم.
 - 8أكياس ألومونيوم :تعتبــر تلــك األكيــاس مــن أحســن العبــوات لكــبس التمــور وحمايتهــا مـن
اإلصــابة باحلشــرات ،إذ ال تــتمكن احلشــرات مــن النفــاذ إليهــا إلصـابة التمــر املخـزون بـداخلها
عنـد خزنـه فـي مخـزن غيـر معقـم .وحتفـظ تلـك التمـور التـي بـداخلها مـن اإلصـابة باحلشـرات
ملــدة تصــل إلـى سـتة شـهور ،ومـن الضـروري احـكام غلـق الكيـس بعـد وضـع التمـر فيه.
 - 9أكيـاس البولـي إثيلـن :تعتبـر مـن أحسـن العبـوات لكبـس التمـور وحمايتهـا مــن اإلصــابة
باحلشــرات ،إذ ال تتمكـن احلشـرات املوجـودة يف مخـزن غيـر معقـم مــن الــدخول إلــى التمــر
املوجــود بــداخلها أثيلــن ،لكـن أحـد عيوبهـا هـو مهاجمـة اجلـرذان لهـا والتغـذي عليهـا.
 - 10علب كرتونية :أيضاً تكـبس التمـور فـي علـب مـن الكرتـون سـعة ( 4-3كجـم) ،وتـبطن تلـك
العلـب بـورق الكرافـت ثـم تكـبس التمـور فيهـا .وحتفـظ التمـور بـداخلها ملـدة شـهرين.
وأخيــراً فقــد تكـــبس التمـــور فـــي علـــب ســـعة نصـــف كيلـــوجرام ،وتغلـــف مــن اخلـــارج بــورق
الســـيلوفن مـــن جميـــع اجلهات ،وحتفظ تلك العلب التمر من اإلصابة باحلشـرات ملدة شـهرين.
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الفصل التاسع

إنضاج وتسويق
ثمار النخيل
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عدسة :عبد املهيمن سيد

الفصل التاسع :إنضاج وتسويق ثمار النخيل
يبـدأ تسـويق ثمـار النخيـل عندمـا تصـل مرحلـة النضـج التي جتعلها مقبولة يف األسـواق مع أكبر
مـردود اقتصـادي .ويعتمـد ذلـك على عوامل عديـدة يأتي يف مقدمتها:
 - 1طبيعة الصنف من حيث تبكيره أو تأخيره يف النضج.
 - 2التركيـب الكيميـائي لثمـاره ،حيـث أن بعـض األصـناف يتميـز بخلـو ثمـاره مـن املـادة القابضـة
أو احتوائــه علــى نســبة ضــئيلة بحيــث يُقبــل املســتهلكون علــى شــرائه حتــى فــي طور اجلمــري،
كمــا فــي صنـف «املشـرق ود خطيـب» ،وبعضهـا يف دور اخلـالل (البسـر) مثـل «برحـي»« ،خـالص»
و «زغلـول» ،أو تسـتهلك يف مرحلـة الرطـب مثـل الصنـف «املشـرق ود لقـاي ».وتظهـر تلـك الثمـار
يف املراحـل األولـى ملوسـم تسـويق التمـور ،ويسـاعد علـى تسـويق مثـل تلـك األصنـاف خلو األسـواق
مـن ثمـار النخيـل بعـد فتـرة طويلـة من انتهاء موسـم التسـويق السـابق ،مما يجعل املسـتهلك مترقباً
لظهورهـا يف األسـواق ،األمـر الـذي ميكـن مـن بيعهـا بأسـعار مرتفعـة نسـبياً .وغالبـاً تكـون كميـات
تلـك الثمـار قليلـة ممـا ال يسـمح بتصديرهـا إلـى خـارج األقطـار املنتجـة لهـا ،كمـا أن هنـاك نسـبة
ال بـأس بهـا مـن املسـتهلكن ممـن ال يفضلـون اسـتهالك الثمـار وهـي يف تلـك املراحـل املتقدمـة من
النضج.
وجلنـي الثمـار وهـي يف مرحلـة اخلـالل (البسـر) عـدة مزايـا (باإلضافـة الرتفـاع األسـعار) تتمثل
يف انخفـاض نسـبة اإلصابـة باملسـببات احلشـرية واملرضيـة وجاذبيـة منظـر العـذوق التـي يسـهل
قطعهـا أو اجتذاذهـا بصـورة كاملـة ،وسـهول ُة التعامـل معهـا ،فهـي قليلـة التعـرض للتلـف واألضـرار
امليكانيكيـة أثنـاء اجلنـي والنقـل والتسـويق ،وتتحمـل اخلـزن لعـدة أيـام حتـت ظـروف درجـة حـرارة
الغرفـة ،باإلضافـة إلـى إمكانيـة غسـلها ممـا يزيـد مـن جاذبيتهـا للمسـتهلكن.
وحيـث أن نسـبة الرطوبـة تبلـغ أقصاهـا يف الثمـار عنـد تلـك املرحلـة مقارنـ ًة مبراحـل النضـج
املتأخـرة فإنهـا تكـون أكثـر وزنـاً مقارنـ ًة باملراحـل الالحقـة التـي تتميـز بانخفـاض الرطوبـة يف
الثمـار نتيجـة حتلـل وليونـة جـدران اخلاليـا ورقـة اجلـدار اخلارجـي باقترابهـا مـن مراحـل النضـج
النهائيـة .ولذلـك فـإن جنـي الثمـار يف مرحلـة اخلـالل يتميـز بزيـادة وزن العـذوق ،وبالتالـي زيـادة
املـردود االقتصـادي.
وغالبـاً مـا يكـون موسـم تسـويق اخلـالل املبكـر قصيـراً ،ويعتمـد على الظـروف اجلوية وباألخص
درجـة احلـرارة ،فارتفاعهـا يجعـل الثمـار أكثـر تسـارعاً يف النضـج ،وبالتالـي تقتـرب األصنـاف
األخـرى مـن النضـج وتدخـل يف مرحلـة الرطـب ممـا يؤثـر علـى تسـويق األصنـاف املبكـرة .فصنـف
املدينـة علـى سـبيل املثـال يُقبِـل علـى شـرائه املسـتهلكون لكونـه مبكـر وخللـو األسـواق مـن التمـور،
ومـن ثـم يعتبـر مـورداً مـن املـوارد االقتصاديـة وظهورهـا يف األسـواق مثـل الصنـف خنيـزي .وهكذا
احلـال مـع بقيـة األصنـاف املبكـرة .وهنـاك الكثيـر مـن الباحثن ممن يعتقد بـأن التبكير يف النضج
يكـون علـى حسـاب النوعيـة ومواصفـات اجلـودة.
وتعتبـر عمليـة تسـويق ثمـار النخيـل مـن العمليـات الهامة التي ينبغي أن يوليهـا املنتج عناية بالغة
ملـا لهـا مـن أثـر كبيـر يف املـردود االقتصـادي الـذي هـو الهـدف الرئيسـي واألول الـذي يسـعى إليـه
جميـع املنتجـن يف العالـم .ودراسـة العوامـل ذات العالقـة بالعمليـة التسـويقية (كموعـد اجلنـي،
وموعـد وطريقـة العـرض واختيـار األسـواق التـي سـتعرض فيهـا الثمـار) مـن األمـور بالغـة األهميـة
إن اإلنضـاج الصناعـي لثمـار النخيـل يصبـح أمـراً ال مفر منه يف بعض املناطق احلدية (Marginal
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 )Regionsالتي تنخفض فيها درجات احلرارة يف أواخر موسم نضج التمور فال تتهيأ لها فرصة
الوصـول إلـى النضـج إال بفتـرات طويلـة ،كمـا هـو احلال يف كتم بشـمال دارفـور ،وبعض املناطق يف
اخلرطـوم وسـنار .كمـا أن هنـاك أصنافـاً متأخـرة يف النضـج ،ورمبـا يأتـي موسـم األمطـار والثمـار
علـى نخيلهـا لـم تصـل إلـى مرحلـة الرطـب ،وتتسـاقط األمطار وتـؤدي إلى تلف الثمار ،السـيما إذا
كانـت األمطـار مبكـرة يف اخلريـف ،أضـف إلـى ذلـك كلـه أن ثمـار العـذق الواحـد ال تنضـج يف وقت
واحـد ممـا يشـكل عائقـاً أمـام جتانـس الثمـار يف العـذق ،وبالتالـي صعوبـة تسـويقها .ويف مثـل تلك
احلـاالت ُيلَجـأ إلـى اإلنضاج الصناعـي للثمار.

اإلنضاج الصناعي للثمار

اإلنضـاج الصناعـي للثمـار مصطلـح يعبـر عـن عمليـة حتويـل الثمـار إلـى مرحلـة متقدمـة مـن
النضـج تصبـح معهـا مستسـاغة وقابلـة للتسـويق .ويتـم ذلـك باسـتخدام وسـائل متعـددة كاحملاليـل
احلامضيـة وامللحيـة واحلـرارة املرتفعـة والغـازات امل َ َ
نضجـة ومنظمـات النمـو واخلطـوة الرئيسـية
الهامـة التـي ينبغـي أن تؤخـذ يف االعتبـار عنـد إجـراء عمليـة اإلنضـاج الصناعـي هـي دراسـة
محتـوى الثمـار مـن الرطوبـة .فـإذا كانـت الثمـار مرتفعـة الرطوبـة فإنهـا سـتكون عرضـة للتلـف
وتتعـرض بسـهولة للذبـول واإلصابـة مبختلـف املسـببات كالفطريـات واخلمائـر ،وال ميكـن حفظهـا
ملـدة طويلـة .واألهـم مـن ذلـك كلـه إنـه ال ميكـن إنضاجهـا صناعيـاً إال إذا انخفضت نسـبة الرطوبة
وازدادت نسـبة املـواد الصلبـة الذائبـة إلـى حـد مناسـب َويعتِمـد جنـاح اإلنضـاج الصناعـي علـى
احملتـوى الرطوبـي ونسـبة السـكريات الذائبـة يف الثمـار.
فكلمـا ازدادت نسـبة الرطوبـة وقلـت نسـبة السـكريات صعـب أو اسـتحال إنضاجهـا صناعيـاً،
بينمـا يسـهل إنضاجهـا صناعيـاً بانخفـاض محتواهـا الرطوبـي وزيـادة محتواهـا السـكري .كمـا
يعتمـد جنـاح اإلنضـاج الصناعـي علـى مرحلـة النضـج التـي وصلـت إليهـا الثمـرة .وقـد أجمعـت
معظـم الدراسـات التـي أُجريـت يف ذلـك املجـال علـى أنـه لكـي حتقـق عمليـة اإلنضـاج الفوائـد
املرجـوة منهـا فالبـد أن تكـون الثمـار قـد بلغـت فيهـا نسـبة املـواد الصلبـة الذائبـة الكليـة أكثـر مـن
( )% 40أمـا إذا كانـت منخفضـة فـإن النتائـج ال تكـون مشـجعة ،وتتعـرض نسـبة كبيـرة مـن الثمـار
إلـى الذبـول والتلـف .وقـد يعـزى ذلـك إلـى نشـاط النظـام اإلنزميـي املسـؤول عـن حتول السـكريات
املعقـدة غيـر الذائبـة إلـى ذائبـة
 - 1اسـتخدام احلـرارة املرتفعـة :ويتـم ذلـك إمـا باالسـتفادة مـن حـرارة الشـمس ،أو باسـتخدام
املكائـن احلراريـة سـواء الكهربائيـة أو مصـادر الطاقة احلرارية األخرى :تعريض اخلالل (البسـر)
حلـرارة الشـمس ينشـر اخلـالل علـى احلصيـر بطبقـات خفيفـة لضمـان تعريـض الثمـار جميعهـا
للشـمس وكلمـا ظهـر الرطـب التقطـت تلـك الثمـار املرطبـة .ومـن عيـوب تلـك الطريقـة أنها تعرض
الثمـار للغبـار واآلفـات ،كمـا أنهـا طويلـة نسـبياً فقـد تتـراوح مدة اإلنضاج بن  3أيام إلى  3أسـابيع
تبعاً للظروف اجلوية السـائدة .ويختلف موقع اإلنضاج ومواصفاته من بلد آلخر .وقد ال يسـاعد
منـاخ بعـض املناطـق علـى إنضـاج البسـر وهـو علـى النخلـة ،أو قـد جتـز العـذوق يف مرحلـة الرطـب
أو التمـر والكثيـر مـن ثمارهـا يف دور البسـر .لذلـك يضطـر املزارعون إلى ترطيب البسـر صناعياً.
وحتتـوي الثمـرة يف دور البسـر علـى نسـبة عاليـة مـن املـاء ،وكلمـا تقدمـت بالنضـج قلـت نسـبة
الرطوبـة حتـى تصبـح متـرا ويف بعـض املناطـق التـي ال تسـمح حرارتهـا بتحـول اخلـالل إلـى رطـب
قبـل أن يتأثـر باإلصابـة مبسـببات التعفـن والتخمـر والتلـف.
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 - 2اإلنضـاج باحملاليـل احلامضيـة :وهـي مـن الطـرق القدميـة املسـتخدمة يف إنضـاج الثمـار
نظـراً لسـهولتها وقلـة تكاليفهـا حيـث يسـتعمل اخلـل ( )Vinegarبتراكيـز مختلفـة .وكثيـراً مـا
يسـتخدمها بعـض املزارعـن يف املناطـق احلديـة التـي ال تسـمح ظروفهـا بتجـاوز الثمـار مرحلـة
اخلـالل .وتختلـف طريقـة املعاملـة وزمـن وتركيـز حامـض اخلليـك تبعـاً للظروف املناخيـة ووفقاً ملا
اعتـاد عليـه املزارعـون يف تلـك املناطـق وعمومـاً ميكـن أن تـرش الثمـار مبحلـول اخلـل أو تغطـس
بـه .وقـد توضـع بعـد املعاملـة يف براميـل وأوعيـة محكمـة ملـدة يـوم واحـد فقـط .ولقـد وجـد عـدد
مـن الباحثـن أن أحسـن النتائـج تتحقـق عنـد اسـتخدام اخلـل بتركيـز( )% 2وأن هنـاك تفـاوت
بـن األصنـاف يف اسـتجابتها ملعاملـة حامـض اخلليـك ملـدة دقيقتـن ،وخزنـت عنـد درجـة حـرارة
( 35درجـة مئويـة) ورطوبـة نسـبية ( )% 85ملـدة ( 48سـاعة) وأن هنـاك تفـاوت بـن األصنـاف يف
اسـتجابتها للمعاملـة .وقـد يرجـع السـبب يف سـرعة إنضـاج ثمـار النخيـل يف مرحلـة اخلـالل عنـد
معاملتهـا مبحلـول ملـح الطعـام أو حامـض اخلليـك إلـى حتلـل السـكر بفعـل إنـزمي اإلنفرتيـز إلـى
كلوكـوز وفركتـوز ،وإلـى تأثيرهمـا علـى فعاليـة بعـض اإلنزميـات كالسـيليوليز والبولـي كاالكتورونيز
اللذيـن لهمـا دور مهـم يف إذابـة أو كسـر التركيـب البنائـي لبعـض املـواد مثـل املركبـات البكتينيـة
والسـليلوز وتـزداد فاعليـة تلـك اإلنزميـات بشـدة يف نهايـة مرحلـة اخلـالل.
 - 3اإلنضـاج باحملاليـل امللحيـة :وميكـن إنضـاج الثمـار أيضـاً باسـتخدام محلـول ملـح الطعـام.
وتُعتبـر تلـك الطريقـة مـن الطـرق املسـتعملة بكثـرة يف بسـاتن املـدن واألصناف تتفـاوت فيما بينها
مـن حيـث مـدى اسـتجابتها لإلنضـاج بتراكيـز ملحيـة مختلفـة .ففـي الصنـف املشـرق ود خطيـب
كانـت االسـتجابة املثلـى عنـد التركيـز ( .)% 6وقـد وجـد أن أفضـل نتائـج معاملـة باحملاليل امللحية
واحلامضيـة تتحقـق عنـد اسـتخدام ( )%1ملـح الطعـام مضافـاً إليـه ( )% 2حامـض اخلليك .وقد
يتأتـى تأثيـر احمللـول امللحـي وسـرعته يف إنضـاج الثمـار مـن عمليـة نـذوح املـاء مـن داخـل خاليـا
الثمـرة إلـى احمللـول امللحـي وفـق نظريـة التناضـح األزمـوزي ،وبذلـك يـزداد تركيـز املـواد الصلبـة،
وخاصـ ًة السـكريات ،وبالتالـي تتهيـأ الثمـرة للتفاعـالت والتغيـرات الفسـيوجلية التـي تُفضـي إلـى
نضجهـا .علـى أنـه أيـاً كانـت طريقـة اإلنضـاج باحملاليل احلامضيـة أو امللحية فرغم سـهولتها وقلة
تكاليفهـا فـإن تلـك احملاليـل سـتترك أثـار يف الثمـار ،السـيما إذا كانـت مفصولـة عـن الشـماريخ أو
منزوعـة األقمـاع حيـث قـد يدخـل احمللـول امللحـي إلى داخل الثمرة .وال يفضـل معاملة الثمار وهي
علـى الشـماريخ .وبعـد إمتـام عمليـة اإلنضـاج تغسـل جيـداً باملـاء إلزالـة بقايـا وآثـار تلـك احملاليـل
مـن عليها.

تتميز أصناف تمور الرطب

يف معظـم مناطـق زارعـة النخيـل يف العالـم غالبـاً مـا تنضـج الثمـار وتتحـول إلـى متـور وهـي على
النخلـة .إال أن هنـاك مناطـق تتصـف بارتفـاع درجـات احلرارة خالل موسـم النضج ،بجانب ارتفاع
معـدالت الرطوبـة النسـبية ،ممـا ينجـم عنـه تسـاقط الثمـار الغزيـر يف مرحلـة الرطـب واصابتهـا
ببعـض أمـراض التعفـن والتحمـض والتخمـر كمـا هـو احلـال يف املناطـق التـي تعانـي مـن زخـات
الرطوبـة اجلويـة مثـل سـاحل البحـر األحمـر .ويف تلـك املناطـق يتـم إرطـاب الثمـار طبيعيـاً علـى
النخلة ،لكنه يتسـاقط قبل أن يصل إلى مرحلة التمر .وملا كان الرطب سـريع التلف نظراً الرتفاع
محتـواه الرطوبـي يضطـر املزارعـون يف مثـل تلـك املناطـق إلـى جنـي احملصـول يف مرحلـة الرطـب،
ويعمـدون إلـى جتفيفـه وجعلـه متـراً.
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ترطيب التمور الجافة

قـد يكـون أحيانـاً مـن املرغـوب احلصـول علـى متـور رطبـة أو لينـة مـن التمـور اجلافـة ،ولذلـك
الغـرض ميكـن اتبـاع الطـرق احلديثـة يف زيـادة رطوبـة الثمـار وجعلهـا لينـة صاحلـة لالسـتهالك،
إضافـ ًة إلـى حتسـن املواصفـات األخـرى للثمـار كالتنظيـف والتلميـع وغيرهـا .وغالبـاً ما تسـتخدم
أجهـزة خاصـة بذلـك تعتمـد علـى وضـع التمـور يف أطبـاق معدنيـة أو خشـبية ،وادخالهـا إلـى غرف
خاصـة مـزودة بأجهـزة التبخيـر ،ورفـع رطوبـة الهـواء احمليـط بالتمـور عـن طريـق ضـخ البخـار
بضغـط عـاٍ ل وملـدة تتـراوح مـن (6 – 24سـاعة) اعتمـاداً علـى صنـف التمـور ودرجـة جفافهـا.
وتسـتخدم تلـك الطريقـة مـع التمـور اجلافـة وشـبه اجلافـة كالصنـف قنديلـة وبرمتـودا وغيرهـا.

توصيات عامة:

 - 1الفحص الدوري ،ومكافحة اآلفات التي تصيب النخلة قبل اجلمع بوقت مناسب.
 - 2احلصاد باملوعد املناسب دون تأخير ،خلفض فترة التعرض لإلصابات احلشرية والظروف
اجلوية.
 - 3التخلـص مـن التمـور املتسـاقطة املصابـة باحلشـرات أو أي ثمـار أخـرى ،وعـدم خلطهـا مـع
التمـور األخرى.
 - 4االسـراع يف نقـل التمـور الـي املشـاغل  -بعـد اجلمـع – بوسـائل نظيفـة .والتخلـص مـن
اإلصابـات احلشـرية يف املخـازن
 - 5رص صناديـق التمـور باملخـزن علـى هيئـة صفـوف بينهـا مسـافات تسـمح بفحـص التمـور.
بتنظيفهـا وتطهيرهـا وإحـكام غلـق املخـازن ملنـع دخـول احلشـرات.

بعض مواصفات التمور المتفق عليها من بعض لجان المواصفات والمقاييس

تعريف لعيوب الثمار التي يجب أن تالحظ في الثمار

 ثمـار تالفـة :وهـي الثمـار التـي تكـون مهروسـة أو متـزق لبهـا فظهـرت البـذور ،ويكـون مظهرهـاغيـر مقبـول للعـن املجردة.
 تشـوهات الثمـار :النـدب ،التغيـر يف اللـون ،اجللـد احملـروق بالشـمس ،البقـع الداكنـة ،تشـققاتعلـى جلـد الثمرة.
 الثمار غير الناضجة :وهي خفيفة الوزن ،باهتة اللون ،حلمها ذابل أو ذو قوام مطاطي. الثمـار غيـر املخصبـة (الشـيص) :وهـي الثمـار التـي لـم تلقـح ،ويكـون حلمهـا رقيقـاً ،وال حتتويعلـى بـذرة ،ومظهرهـا يـدل على عـدم النضج.
 الثمـار املتربـة واملتسـخة :وهـي الثمـار التـي غمرت باألتربـة ،والغبار ،واملواد املعدنية ،والرمال،والتي تسـببت جعـد وتغبر الثمار.
 الثمار املصابة :هي الثمار التي أصابتها احلشرات والفطريات. الثمـار املتخمـرة :هـي التـي حـدث حتـول يف سـكرياتها إلـى كحـول أو حامـض خليـك بوسـاطةالبكتريـا واخلمائـر.
 الثمار املتحللة :هي الثمار التي ظهر بها حتلل ويكون مظهرها غير مقبول.229

الحد األقصى المسموح به للعيوب:

 الثمار التالفة ال يزيد عن (.)% 7 الثمار املشوهة وغير الناضجة والشيص ال يزيد عن (.)% 6 الثمار ذات األتربة واملصابة ال يزيد عن ( .)% 6 الثمار املتخمرة واملتحللة ال يزيد عن (.)% 1الثمار املقبولة :تكون كمية ثمار التمر مقبولة إذا توافرت فيها معايير اجلودة التالية:
 عدم وجود أي مظهر لإلصابات احلشرية والفطرية. عدم جتاوز احلد األقصى املسموح به للعيوب وحسب ما هو مذكور أعاله. أن تكون بحجم جيد وال تزيد نسبة الثمار صغيرة احلجم فيها عن (.)% 5نزع النوى:

تتراوح نسـبة وزن النواة إلى وزن الثمرة ما بن ( )% 15 – 10وحسـب األصناف ،وهناك رغبة
لـدى املسـتوردين وكذلـك لـدى املسـتهلكن ،عنـد اسـتعمال الثمـار يف صناعـة الفطائـر واحللـوى أن
تكـون منزوعـة النـوى ،وأيضـاً يف حالـة حشـو الثمـار باملكسـرات يتطلـب أن تكـون خاليـة مـن النوى،
ويتـم نـزع النـواة يدويـاً باسـتعمال سـكينة صغيـرة تشـق بهـا الثمـرة طوليـاً وتنـزع النـواة ثـم تضـم
حافتـا الشـق لبعضهمـا وابتكـرت طـرق آليـة لنـزع النـوى ميكانيكياً.

التعبئة والتغليف

تعبـأ التمـور حسـب درجاتهـا (املنتخبـة ،واألولـى ،والثانيـة) بعبـوات مختلفة إمـا منزوعة النوى أو
بنواتهـا ،وكما يلي:
التعبئة في الصناديق الخشبية:

تعبـأ يف صناديـق خشـبية علـى أن تبطـن مـن الداخل بورق مشـمع كرافـت ،وترص الثمار داخلها
يف صفـوف طويلـة منتظمـة وتضغـط جيـداً بآلـة كابسـة ثـم تغطـى بالـورق املشـمع بعـد انتهـاء
التعبئـة ،ثـم يقفـل الصنـدوق بغطـاء خشـبي يزن احلجم الكبير منهـا حوالي ( 31كجم) والصندوق
النصفـي (  15كجـم) ،ويف السـودان تسـتعمل أحجـام صغيـرة تتسـع ملـا بـن (  10 – 5كجـم).
التعبئة في علب الكرتون:

مـن العبـوات الشـائعة االسـتعمال كعبـوات للمسـتهلك ،التعبئـة يف علـب كرتـون بأحجـام مختلفـة
تتراوح سـعتها ما بن ( 4 – 1كجم) مع تغليف العلب بورق السـيلوفان ،ثم تعبأ هذه العبوات الصغيرة
يف صناديـق كبيـرة مـن الكرتـون السـميك ويتـم تبخيرهـا مـرة أخـرى قبـل نقلهـا مـن بيـوت التعبئـة.
التعبئة في السيلوفان:

حيـث تتـم تعبئـة ثمـار التمـر يف سـيلوفان شـفاف وعلى شـكل عبـوات صغيرة تتـراوح حجومها ما
بـن (  1000 – 125جـم) ،والثمـار يف هـذه العبـوات تكـون منزوعـة النـوى ومضغوطـة ،ثـم تـرص
هـذه العبـوات داخـل صناديـق مـن اخلشـب مبطنـة مـن الداخـل بـورق مشـمع وتتـراوح سـعتها مـن
( 10 – 5جـم).
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ثمار التمور المحشوة:

حيـث تعبـأ ثمـار التمـر بعـد نـزع النـوى وحشـوها بالنقـل يف عبـوات صغيرة مختلفـة األحجام وال
يزيـد وزن العبـوة عـن  1كجـم.
ولزيـادة مقـدرة حفـظ الثمـار املعبـأة ميكـن معاملتهـا بالبسـترة أو ببعـض املـواد الكيماويـة
احلافظـة مثـل أمـالح حامـض الكبريتـوز ،بحيـث ال يزيـد التركيـز املتبقـي عـن  5000جـزء
باملليـون ،أو الفومولـد ( )Fumoldوهـو عبـارة عـن خليـط مـن أوكسـيد االثيلـن مبقـدار ()% 15
مع فورمات امليثيل مبقدار ( )% 85ويسـتعمل الفومولد مبعدل (  2.2سـم / 3كجم) من الثمار
املعبـأة ،وميتـاز الفومولـد بتطايـره مـن الثمـار ،وتعمـل هـذه املـواد علـى حفـظ الثمـار يف عبواتها

تسويق التمور في جمهورية السودان

دور التسـويق يف العمليـة اإلنتاجيـة :يعتبـر التسـويق الزراعـي أحـد احللقـات املكملـة للعمليـة
اإلنتاجيـة الزراعيـة يف دورتهـا العامـة حيـث يتحـدد سـعر السـلعة وفقـاً لعاملـي العـرض والطلـب
وبالتالـي يرتبـط التسـويق الزراعـي ارتباطـاً مباشـراً بعمليـة اإلنتـاج عـن طريـق هذيـن العاملـن
لتحيـد السـعر الـذي يؤثـر علـى قـرار املنتـج سـواء لزيادة العرض أو نقصانـه أو اخلروج من العملية
اإلنتاجيـة نهائيـاً.
تعريف التسويق:

ميكـن تعريـف عمليـة التسـويق تعريـف مبسـط بأنـه حركـة مـرور السـلعة عبـر قنـوات تسـويق
معروفـة ومحـددة ابتـداء مـن املنتـج وحتـى املسـتهلك النهائـي لهـا يف أشـكالها املختلفـة نتيجـة
معامـالت خدميـة بعـد عمليـة احلصـاد.
آليات تسويق المحاصيل الزراعية( :معامالت ما بعد الحصاد)

للتسـويق الزراعـي آليـات يرتكـز عليهـا تعمـل علـى حفـظ السـلعة يف الشـكل املطلـوب حتـى
وصولهـا للمسـتهلك ،وهـذه اآلليـات هـي :التجميـع والفـرز ،التدريـج ،النظافـة والتعبئـة ،التخزيـن،
الرفـع واملناولـة ،الترحيـل ،التأمـن ضـد املخاطـر
أركان ومقومات تسويق المحاصيل الزراعية:

للتسـويق الزراعـي أركان ومقومـات أساسـية هـذه األساسـيات ال توجـد متوفـرة متكاملـة يف أي
مـن واليـات السـودان املختلفـة وهـي:
 - 1معلومات التسويق والتجارة الداخلية واخلارجية.
 - 2قنوات التسويق الفعالة املقللة للتكلفة.
التسويق الداخلي:

ميـر التسـويق الداخلـي بعـدة مراحـل ابتـداء مـن منتـج السـلعة مـرواً بعـدة وسـطاء منهـم تاجـر
القريـة ،تاجـر اجلملـة ،تاجـر القطاعـي أو التجزئـة حتـى تصـل إلـى املسـتهلك ويالحظ من الشـكل
رقم ( )1أن املسـتهلك قد يتحصل على السـلعة من املنتج مباشـرة كما يف املناطق الريفية والقرى
حيـث يقـوم املـزارع ببيـع السـلعة بنفسـه أحيانـاً أو قـد يتحصل املسـتهلك عليها من تاجـر القرية أو
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الشكل رقم ()1

مـن تاجـر التجزئـة الـذي هـو بـدوره يتحصـل علـى السـلعة مـن تاجـر اجلملـة أو تاجـر القريـة .هذه
القنـوات تكثـر عـدد الوسـطاء مـن تكلفـة هوامـش التسـويق ونسـبة الفاقـد وبالتالـي ارتفـاع سـعر
السـلعة النهائـي.
قنوات التسويق في بعض الدول األخرى:

يف بعــض الــدول خاصــة املتقدمــة تقــل قنــوات التســويق املتعــددة الوســطاء حيــث تنحصــر
تلــك القنــوات مبــرور الســلعة مــن املنتــج إلــى تاجــر اجلملــة أو جمعيــة التجمــع أو املصنــع أو
جت ــار القطاع ــي (بقال ــة أو س ــيوبر مارك ــت) ويف حال ــة التم ــور تق ــوم ش ــركات البي ــع باجلمل ــة
أو التجزئ ــة بتوفي ــر خدم ــات الف ــرز والتعبئ ــة والتغلي ــف .كم ــا نالح ــظ أن كث ــرة الوس ــطاء
ي ــؤدي إل ــى:
 - 1ارتفاع سعر السلعة لدى املستهلك النهائي نتيجة زيادة تكاليف هوامش التسويق.
 - 2ارتفـــاع نســـبة الفاقـــد يف كل مرحلـــة مـــن املراحـــل .وبالتالـــي جنـــد أن فوائـــد ســـوق
احملص ــول (البورص ــة) ه ــي :توفي ــر اخلدم ــات التس ــويقية ،وحتدي ــد س ــعر موح ــد للس ــلعة،
ومعرفـــة الكميـــات املعروضـــة واملطلوبـــة ،وتوفيـــر املعلومـــة التســـويقية املطلوبـــة التخـــاذ
القـــرارات.
 - 3سياسـات التسـويق والقوانـن والتشـريعات :السياسـات السـليمة هـي احملـك لنجـاح إصـالح
التسـويق الزراعـي خاصـة يف ظـل التحريـر االقتصـادي الـذي يرتبـط مبقـدرة القطـاع اخلـاص
لتحمل تنمية وتطوير األنشـطة الفقيرة واملتضاربة ،أو قد تكون سياسـات صحيحة وسـليمة ولكن
نـادراً مـاي مت تنفيذهـا .هـذه السياسـات تشـمل:
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تسويق التمور على مستوى التجزئة

أ -سياسة حترير الصادرات.
ب -سياسة تفعيل القطاع اخلاص الداخل يف التسويق الزراعي.
ج -سياسة اإلصالح املؤسسي واخلدمات الزراعية.
د  -سياسة التمويل.
هـ  -سياسـات البنية التحتية التسـويقية وتشـمل أسـواق اجلملة (البورصة) والتجزئة وخدمات
التخزيـن والطـرق والنقل وغيرها.
ومـن املالحـظ أنـه ال توجـد بـه سياسـات تسـويقية واضحـة حتـدد وتنظـم اإلنتـاج وتسـويقه وفـق
تشـريعات وقوانـن تعمـل علـى ترقيـة القطـاع البسـتاني عامـة وقطـاع التمـور خاصـة.
 - 4اخلدمات التسويقية
 - 5الترويج والدعاية واإلعالن.

إنتاج وتسويق التمور في جمهورية السودان

التمـور منتـج مهـم وثـروة وطنيـة وقوميـة يف نفـس الوقـت وتتسـارع خطـى اإلنتـاج بشـكل كبيـر
ً
أصـال بحيـث
بحيـث دخلـت هـذا املضمـار حديثـاً الكثيـر مـن الـدول إضافـة إلـى الـدول املنتجـة
أصبـح التنافـس أشـد لتسـويق التمـور يف األسـواق العامليـة بالرغـم مـن الطلـب العاملـي علـى التمـور
ألهميتهـا الغذائيـة والصحيـة إضافـة إلـى إدخـال التمـور يف عـدة صناعـات ،لـذا البـد مـن وجـود
خدمات تسـويقية متميزة االهتمام بالتقنيات املتطورة واملسـتندة على نظم املعلومات واالتصاالت
العصرية أي مبعنى إستراتيجية إنتاج وتسويق متكاملة وواضحة والتوسيع يف الصناعات القائمة
علـى التمـور لرفـع املـردود االقتصـادي لبعـض األصنـاف ،هنـا البـد أن نذكـر أن اإلنتـاج العاملـي من
التمـور قـد تعـدى ( 8.5مليـون طـن) وأن معظـم اإلنتـاج متواجـد يف الـدول اآلسـيوية (العـراق،
األردن ،دول اخلليـج قاطبـة ،إيـران ،باكسـتان ،الهنـد ،الـدول األفريقيـة ،اجلزائـر ،ليبيـا ،تونـس،
املغـرب ،مصـر ،السـودان ،ناميبيـا ،زامبيـا ،جنـوب أفريقيـا ،جيبوتـي ،اريتريا ،كاليفورنيـا وأريزونا
وفلوريـدا ....الـخ) وهنالـك تنامـي كبيـر لزراعـة النخيـل يف العالـم حيـث يشـكل إنتـاج السـعودية
ومصـر وإيـران والعـراق أكثـر مـن ( )% 50مـن إنتـاج التمـور يف العالـم.
التمـر مـن احملاصيـل الهامـة التـي تعتمـد عليهـا األسـواق التجاريـة بالسـودان وتلعـب دوراً يف
اسـتقرار ورفاهية االنسـان وخاصة إنسـان الوالية الشـمالية ،ولكن متور السودان بالوضع الراهن،
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عبـارة عـن تعبئـة منزليـة عشـوائية غيـر علميـة ،ويتـم بيعـه محليـاً ،حتـى تقلـل العـبء علـى املـزارع
وتبعاتـه مـن الرسـوم واجلبايـات ،وضعـف عمليـة التسـويق ،علمـاً بـأن التسـويق يسـاعد يف تنشـيط
املـزارع علـى اإلتقـان ،والعمـل الـدوؤب ،وإشـعاره بـأن محصولـه مرغـوب عامليـاً مـن خـالل اجلهـد
الـذي قدمـه خـالل األعـوام السـابقة.

مشاكل التسويق الزراعي:

 - 1تعدد قنوات التسويق وكثرة الوسطاء ابتداء من املزارع وحتى املستهلك.
 - 2تقليديـة أسـواق اجلملـة ومراكـز التجميـع وأسـواق التجزئـة :االفتقـار إلـى األسـواق اجليـدة
املنظمـة التـي تعكـس السـلع اجليـدة املمتـازة مـن التالفـة أو األقـل جـودة ،كذلـك تفتقـر إلـى طـرق
العـرض اجليـدة التـي جتـذب املسـتهلك وتسـاعد املصـدر علـى احلصـول علـى املعلومـات وحتديـد
السـعر والنوعيـة وفـق اخلـواص واملواصفـات ومعلومـات التسـويق.
 - 3عـدم توفـر اخلدمـات التسـويقية اجليـدة :تعتبـر اخلدمـات التسـويقية أحـد وسـائل جنـاح
العمليـة التسـويقية ومـن ثـم جنـاح العمليـة اإلنتاجيـة وتتمثـل هـذه اخلدمـات يف الترحيـل اجليـد
املبـرد وبالطريقـة التـي تقلـل مـن الفاقـد للسـلع الزراعيـة .باإلضافـة إلـى تدنـي خدمـات الفـرز
والتدريـج والتعبئـة اجليـدة والتخزيـن وخدمـات الترويـج واإلعـالن للسـلع ،كمـا أن السـلع تنقـل يف
شـكل تقليدي (باللواري) والعربات الصغيرة من غير تعبئة سـليمة يف أوعية جيدة تقلل من نسـبة
التلف.
 - 4نشـر املعلومـات التسـويقية :نقـص املعلومـات التـي تسـاعد املنتـج واملسـتهلك والتاجـر
ومتخـذي القـرار ألداء واجبهـم بكفـاءة عاليـة خاصـة املعلومـات النوعيـة وحجـم اإلنتـاج املرغـوب
لـدى املسـتهلك واملسـتورد واملسـاحات احملـددة بكميـة اإلنتـاج املعـروف وكذلـك أسـعار املنتج نفسـه
وسـعر السـلعة البديلـة لـه يف السـوق .فاملعلومـة البـد لهـا مـن جهـاز مؤسسـي متكامـل يشـتمل على
مصـدر املعلومـة وطريقـة نقلهـا مـن مصدرهـا إلـى اجلهـة التـي تسـتفيد منهـا وهـذا مـا يفتقـر إليه
سـوق السـلع الزراعيـة السـودانية عامـة حيـث ال يوجـد جهـاز مؤسسـي أو شـبكة معلومـات لنقـل
املعلومـات ونشـرها وتوثيقهـا ممـا ال يتيـح للمنتـج أن يربـط بـن قـرار اإلنتـاج ومـا يتطلبـه السـوق
مـن مواصفـات وخـواص وكميـات طلـب محـددة .هـذه املعلومـة تهـم قطـاع املنتجـن ،املصدريـن
واملسـتوردين والتجـار احمللـن واملسـتهلكن .أثـر تلـك املعلومـة علـى قطـاع املنتجـن يعمـل علـى
توجيـه واسـتغالل املـوارد وفقـاً للميـزة النسـبية لـكل محصـول وبالتالـي فـإن املنتـج الزراعـي يتخـذ
قـرار اإلنتـاج مبـا يتناسـب وظـروف السـوق السـائدة وطبيعتـه واجتـاه حركتـه واملقـدرة التنافسـية
للمحصـول وكميـة الطلـب عليـه باخلـواص املرغوبة ،كما أن إدخـال التقنيات احلديثة والتكنولوجيا
يف خدمـات معامـالت مـا بعـد احلصـاد مـن ترحيـل وتعبئـة وفـرز وتدريـج وتغليـف له أثـر يف توجيه
قـرار املنتـج بإنتـاج عينـات تالئـم التكنولوجيـا السـائدة نتيجـة تلـك املعلومـات.
 - 5ضبـط جـودة املنتجـات الزراعيـة :تتحكـم اجلـودة يف قيمـة السـلعة والطلـب عليهـا وفقـاً
ملواصفـات املسـتهلك املرغوبـة وذوقـه وهنالـك عـدد مـن الـدول لهـا مقاييس جودة ثابتـة تطبق هذه
املقاييـس يف عمليـات اخلـواص الفيزيائيـة وعمليـات التدريج والتعبئـة ودرجة النضج وغيرها أثناء
العمليـة التسـويقية هـذه املقاييـس يفتقـر إليهـا قطـاع إنتـاج التمـور وكل القطـاع الزراعـي.
 - 6كسـاد وانخفاض أسـعار التمر :انخفضت أسـعار البلح والتمر بصورة غير مسـبوقة مقارنة
بأسـعار السـلع الزراعية األخرى وشـكا عدد من املزارعن من الكسـاد الكبير الذي يشـهده السـوق
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واالنهيـار املريـع يف أسـعار التمـور إذ وصـل سـعر جـوال البـركاوي ( 130-120جنيـه) واجلاو (-80
 90جنيه).
أسـباب انهيـار األسـعار :انعـدام الطلـب وقلـة االسـتهالك ،والتأثـر باألحـوال األمنيـة يف األسـواق
الرئيسـية يف اجلنـوب ويف الغـرب (خـروج اجلنـوب والتـي كانـت تسـتهلك أكثـر مـن  )% 80مـع
تخـوف أصحـاب الشـاحنات مـن النهـب املسـلح واملصـادرة ،وكثرة الرسـوم والضرائـب لتبلغ أكثر من
( 45جنيـه) للجـوال الواحـد (البـركاوي  60جنيـه) مـع ظهـور أنـواع كثيـرة مـن التمـور السـعودية يف
األسـواق احمللية بالسـودان .باإلضافة إلى عدم وجود مصانع ومراكز إعداد لالسـتفادة من املنتج.

آفاق تسويق التمور:

إليجـاد أسـواق لتصريـف التمـور الرطبـة واجلافـة لـذا البـد مـن إيجـاد الوسـائل الكفيلـة لتطويـر
إمكانياتنـا إليصـال هـذه التمـور إلـى األسـواق العامليـة ومـن أهـم هـذه الوسـائل مـا يلـي:
 - 1تطوير تكنولوجيا تعبئة وتغليف التمور مبا يالءم متطلبات املستهلك
 - 2االهتمام بالتصنيع الزراعي وخدمات التسويق.
 - 3املشاركة يف املعارض
 - 4فتح مكاتب لترويج التمور يف دول العالم وتعريف العالم بأهميتها الغذائية والصحية
 - 5استخدام الوسائل الكفيلة بإيصال التمور بأفضل حالة إلى األسواق العاملية
 - 6رفـع اخلبـرة واملهـارة الفنيـة والتسـويقية ملنتجـي ومصنعـي التمـور وذلك عـن طريق الدورات
املتخصصـة يف مجـال عمليـات مـا بعـد احلصـاد) وحـدات التعبئـة والتغليـف إلـى عمليـات التبريـد
والتجميد).
 - 7رفـع خبـرة العاملـن يف مجـال التسـويق يف مجـال املعرفـة بهيـاكل األسـواق واالسـتراتيجيات
التسـويقية املناسبة
 - 8احملافظة على مستوى املواصفات واملقاييس اخلاصة بالتمور وأنواعها ومنتجاتها
 - 9رفع كفاءة العاملن يف مجال التمور بالتقنيات احلديثة بتعقيم التمور
 - 10برمجـة املسـاحات املزروعـة للحصـول علـى كميـات االسـتهالك احمللـي ومحاولـة النفـوذ
مبنتجاتنـا إلـى األسـواق اإلقليميـة (كوميسـا دول غـرب افريقيـا ،دول شـرق آسـيا......الخ).
 - 11إدخال التأمن الزراعي يف عمليات التسويق.
 - 12الصرامة وااللتزام بضبط جودة املنتجات الزاهية.
 - 13إنشاء بورصة الشمالية للتمور واحملاصيل الزراعية.
 - 14حتفيز إنشاء الشركات التي تقدم اخلدمات التسويقية.
 - 15تشجيع االستثمار احمللي واألجنبي للدخول يف مجال تقدمي خدمات التسويق.

ترويج وسياسات وضوابط تسويق التمور في جمهورية السودان

التمـور منتـج مهـم وثـروة وطنيـة وقوميـة ويف نفـس الوقت تتسـارع خطى اإلنتاج بشـكل كبير وقد
دخـل هـذا املضمـار حديثـاً الكثيـر مـن املسـتثمرين بحيـث أصبـح التنافـس أشـد لتسـويق التمور يف
األسـواق احملليـة وبالرغـم مـن الطلـب العاملـي علـى التمور ألهميتها الغذائيـة والصحية إضافة إلى
إدخـال التمـور يف عـدة صناعـات ،لـذا البـد مـن وجـود خدمات متميـزة إنتاجية وتسـويقية متكاملة
وواضحـة واالهتمـام بالتوسـع يف الصناعـات القائمـة علـى التمور لرفع املـردود االقتصادي.
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إعداد وتعبئة التمور في السودان:

يتضمـن املسـلك التسـويقي للتمـور العديـد مـن الوظائـف واخلدمـات التسـويقية مثـل اجلمـع،
الفـرز ،التدريـج ،التعبئـة ،النقـل ،التخزيـن ،البيـع ،الشـراء ،التصنيـع .وينبغـي االهتمـام بتأديـة
تلـك العمليـات بكفـاءة عاليـة حتـى ميكـن حتقيـق أعلـى عائـد سـواء إن كان املنتـج لالسـتهالك
احمللـي أو للتصديـر .ولكـن تسـويق التمـور مـا زال يتـم بطريقـة تقليديـة ال تسـتهوي املسـتهلك
وتُ َّعـرض التمـور للتلـف والفقـد وذلـك لقلـة االهتمـام الـذي يبديـه املـزارع ملثـل تلـك العمليـات مـن
جهـة ولعـدم درايتـه بالتقنيـات احلديثـة يف مجـال خدمـات مـا بعـد احلصـاد مـن جهـة أخـرى .إن
عائـدات السـودان مـن تصديـر التمـور ال تشـكل نسـبة مقـدرة لـذا فـإن سياسـة إنتـاج التمـور يف
السـودان حتتـاج إلـى مراجعـة شـاملة مـن قبـل كافـة اجلهـات ذات العالقـة ولالرتقـاء بهـذا األمـر
يجـب االهتمـام باآلتـي:

سياسة تخطيط وتطوير التمور:

أ .الهـدف منهـا الوقـوف علـى النواحـي االيجابيـة لتعميقهـا وتعميمهـا ،وجتـاوز النواحي السـلبية
وتخطيها.
ب .سياسـة تسـعير التمـور :تعـد أسـعار التمـور مـن أهـم املؤشـرات التـي تقـود املنتجـن نحـو
تخطيـط برامـج إنتـاج وتسـويق التمـور وهـي تشـكل حافزاً مهماً لتطوير مسـتوى اإلنتـاج كماً ونوعاً
وهـذا ينعكـس علـى تلبيـة متطلبـات الصناعـات املعتمـدة علـى التمـور وتنميتهـا.
ج .سياسـة ترويـج التمـور :حتسـن وسـائل الدعايـة واإلعـالن للتمـور السـودانية يف األسـواق
احمللية والدولية .والعمل على إجراء الدراسـات والبحوث التسـويقية ومتطلبات األسـواق الدولية.
د .سياسـة توزيـع التمـور :يتطلـب التسـويق الناجـح للتمـور اسـتخدام منافـذ توزيـع مختلفـة يف
األسـواق احملليـة والدوليـة والتـي تتـالءم وفقـاً لطبيعـة السـوق وظروف التعامل املسـتهدف السـائد
فيـه ،حيـث أن النسـبة العظمـى مـن التمـور السـودانية تسـتهلك محليـاً أو تسـوق إلـى بعـض الـدول
األفريقيـة .لـذا يجـب االهتمـام أكثـر باألسـواق اخلارجيـة التـي تختلـف فيها قوانن املـواد الغذائية
املطبقـة علـى الشـروط النوعيـة ومواصفـات اجلـودة علـى الثمـار.
هــ .سياسـة ترويـج التمـور :حتسـن وسـائل الدعايـة واإلعـالن للتمـور السـودانية يف األسـواق
احملليـة والدوليـة .والعمـل علـى إجـراء الدراسـات والبحـوث التسـويقية ومتطلبـات األسـواق
الدوليـة.

إنشاء أسواق للتمور بمعايير جودة عالمية

السـودان كباقـي الـدول املنتجـة للتمـور يخضـع لنفـس شـروط األسـواق اخلارجيـة وأهمهـا
املواصفـات القياسـية للتمـور وهـي األسـلوب العلمـي الـذي يحـدد املتطلبـات واخلصائـص الواجـب
توفرهـا يف املنتـج مـن جـودة وانخفـاض التكاليـف ممـا يحقـق الفائـدة لـدى املنتـج واملسـتهلك علـى
السـواء .فالتمـور يجـب أن تتميـز بدرجـات جـودة عاليـة حسـب املواصفـات القياسـية التاليـة:
أ  -ضوابط التصنيف:

يجـب أن يتـم فـرز املنتجـات علـى أسـاس النـوع والصنـف وترتيبهـا حسـب كل درجـة مـن درجات
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اجلودة (دليل املواصفات العربية االسترشادية املوحدة للتمور ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية)
علـى النحو التالي:
الدرجة املمتازة – فائقة اجلودة.
الدرجة األولى  -ذات جودة عالية.
الدرجة الثانية – حتتفظ باحلد األدنى من صفات اجلودة.
ووضعهـا يف عبـوات بوحـدات متجانسـة مـن حيـث الـوزن والشـكل وهـذه تسـهل عمليـات النقـل
واحلفـظ والتوزيـع.
ب – التكييف:

هـو عمليـة تتعلـق مبعاجلـة املنتجـات بطـرق وأسـاليب علميـة مـن شـأنها أن تسـمح بتهيئـة املنتـج
واحملافظـة علـى سـالمته إلـى غايـة وصولـه إلـى املشـتري ،هـذه العمليـة قـد تتـم إمـا علـى مسـتوى
اإلنتـاج وإمـا علـى مسـتوى اجلملـة وإمـا علـى مسـتوى التجزئـة (ميتـاز املنتج بدرجة حفـظ جيدة).
وتقـوم عمليـة التكييـف بعـدة وظائـف منهـا :حمايـة املنتجـات مـن اآلثـار امليكانيكيـة واإلصابـة
باملكروبـات ،وجـذب املسـتهلكن ممـا يعطـي املشـتري نظـرة صحيحـة حـول املنتـج وهـي مـن أهـم
األهـداف األساسـية التـي تؤديهـا وظيفـة التكييـف وذلـك بالسـماح لـه برؤيـة املنتـج احملتـوى يف
العلبـة ،باإلضافـة إلـى وسـيلة لإلعـالن تسـمح بالتعريـف باملنتـج بصـورة صحيحـة.
ج -التعبئة:

فالعبـوة هـي احلاويـة التـي تضـم بداخلهـا مجموعـة مـن بعـض العناصـر املكيفـة بقصـد تسـهيل
عمليـة النقـل ،فـإن التكييـف والتعبئـة مكمـل كل منهمـا لآلخر فالعبوة تتمثل يف الصندوق اخلشـبي
أو الكرتونـي أمـا التكييـف فيتمثـل بـكل مـا يحميـه مـن ورق خـاص أو أحزمـة التزيـن أو أشـرطة
إعالنيـة ملونـة .وتقـوم عمليـة التعبئـة بعـدة وظائـف منهـا:
 حمايـة املنتـج مـن اآلثـار امليكانيكيـة ،عـالوة عـن تلـك التـي توفرهـا عمليـة التكييـف ،فهي إذنحمايـة إضافية.
 تسمح بتسهيل عملية النقل من املنتج إلى املوزع. تعتبـر أداة داعمـة لوظيفـة اإلعـالن ،ملـا حتملـه العبـوة مـن عالمـات وإشـارات تزيـد مـن قـوةاإلشهار.
د -التخزين:

تعتبـر عمليـة التخزيـن وظيفـة تسـويقية هامـة فهـي تضفـي علـى املنتـج منفعـة زمنيـة ممـا يـؤدي
إلـى انتظـام وعـدم موسـمية توزيعهـا.
إن احلاجة إلى التخزين تعود إلى ما يلي :نسـبة ملوسـمية إنتاج التمور فالتخزين ينظم توزيعها
واسـتهالكها علـى مـدار السـنة ،ويف احلالـة الظرفيـة لفيـض اإلنتـاج ال ميكـن للسـوق امتصـاص
أو اسـتهالك كل ذلـك الفائـض خـالل فتـرة وجيـزة ،ويضيـف للمنتـج قيمـة إضافيـة بعرضـه علـى
املسـتهلك خـالل أوقـات النـدرة ،باإلضافـة إلـى عقلنـة السـوق بتجنـب العرض الكبيـر للمنتج خالل
فتـرة تدنـي األسـعار وتتحقـق هـذه الوظيفـة عـن طريـق إنشـاء غـرف تبريـد مجهـزة.
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و– النقل:

حتتـل عمليـة النقـل مكانـة اقتصاديـة هامـة يف وظيفـة التسـويق مـن خالل قيامها بنقـل املنتجات
مـن مواقـع إنتاجهـا أو تخزينهـا إلـى مواقـع تسـويقها أو توزيعهـا وتؤثـر تكاليـف النقـل يف مقومـات
جنـاح السياسـة التصديريـة للتمور

مقترحات لتحسين نظام تسويق التمور:

 تقوية السوق احمللي وزيادة االستهالك داخل البالد. توجه اإلنتاج نحو متطلبات السوق العاملي. دعم اجلمعيات التعاونية للقيام بدورها يف التسويق وتفعيل التنسيق التسويقي. تقوية التعاون مع اجلامعات ومراكز البحوث والهيئات البحثية. دعـم املصانـع التـي تتبنـى تصنيـع مشـتقات التمـور ونقـل التقنيــة يف مجـال إنتـاج وتسـويقوتصنيـع التمـور.
 تشـجيع إنشـاء املخـازن املبـردة للتمـور للمنتجـن واجلمعيـات التعاونيـة الزراعيـة والتجـاربقـدرات تخزينيـة مختلفـة لضمـان انسـياب البيـع مـع مـرور الزمـن.
 دعم املزارعن فنياً من خالل اإلرشاد الزراعي والتدريب الفني. حتسن وسائل الدعاية واإلعالن للتمور يف األسواق العاملية. القيـام بدراسـات اقتصاديـة دقيقـة ملعرفـة املسـتهلك واملصنـع واملخزن مـن التمور وهذا بهدفمعرفـة الفائـض منـه التخـاذ السياسـة التصديرية ذات الكفاءة العالية يف املسـتقبل.
 -االستفادة من جتارب الدول األخرى واالستفادة من خبرات منظمة الفاو.
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الفصل العاشر

تصنيع التمور واستهالكها
والمنتجات الثانوية للنخيل
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الفصــل العاشــر :تصنيــع التمــور واســتهالكها والمنتجــات
الثانويــة للنخيــل
 - 1تصنيع التمور

تاريخيـاً كان التمـر منـذ آالف السـنن مـن أغنـى الفواكـه باملـواد الغذائيـة وأطيـب األطعمـة وقـد
تفـن أسـالفنا يف تنقالتهـم وتفننـوا يف صنـع الكثيـر مـن املنتجـات الغذائيـة كمـا تفننـوا يف طريقـة
تعبئتهـا وخزنهـا يف األوعيـة الفخاريـة واجللديـة واملعدنيـة واخلشـبية ،وأن أهميـة التمـور الزالـت
قائمـة حتـى وقتنـا احلاضـر فقـد اسـتطاع اإلنسـان مـن خـالل زيـادة املعرفـة والوعـي الصحـي
والغذائـي إلـى تطويـع اإلمكانيـات إلنتـاج الكثيـر مـن املنتجـات أما املسـتقبل لهذه الثمـرة فهو واعد
جـداً نتيجـة العمـل العلمـي لتطويـع هـذه املـادة اخلـام لإلنتـاج املمتـاز والقيـم الغذائيـة العاليـة.

معوقات تصنيع التمور

 قلة عدد املصانع ،وبدائية الكثير من األجهزة املستخدمة يف تعبئة وتصنيع التمور. عدم التزام منتجي التمور باملواصفات التي تطلبها مصانع التمور. عدم خلو الثمار من األمراض واآلفات واألتربة وعدم جتانس الثمار. زيادة نسبة الرطوبة وظهور عفن على ثمار التمور. القصور يف برامج الدعاية واإلعالن للتمور املصنعة. عـدم التوجـه إلـى تصنيـع التمـور ألغـراض أخـرى كالعسـل ،واخلـل والكحـول الطبـي وغيرهـاوالتركيـز علـى التعبئـة فقـط.
 ضعـف التنسـيق بـن القطاعـن الزراعـي والصناعـي يف مجـال اإلنتـاج ألغـراض التصنيـعوالقطاعـن السـابقن مـع القطـاع التجـاري ألغـراض التسـويق الداخلـي واخلارجـي.
 ضعـف نظـم املعلومـات (حجـم الطلـب احمللي والعاملـــي على مشـتقات التمـور  -أذواق ورغباتوشـرائح املستهلكن ..الخ).
 -ارتفاع التكاليف االستثمارية.

تحسين جودة التمور من خالل:

 املواصفات واملقاييس. مقاومة اإلصابة باحلشرات واألمراض. التقنيات احلديثة يف تعقيم التمور. دراسات لتصميم خطوط إنتاج منوذجية ملصانع التمـــــور. -تطوير ودعم آالت جني التمور.

القيمة الغذائية للتمور:

 - 1السكريات ( :)Sugerحتتوي على اجللوكوز والفركتوز وقلي ً
ال من السكروز.
 - 2البكتريـن ( :)Pectinيحتـوي لـب التمـر علـى البكتـن وهـي مـادة كربوهيدراتيـة معقـدة ولهـا
240

زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان

دور يف خفـض الكولسـترول يف الـدم.
 - 3البروتينـات ( :)Proteinsحتتـوي التمـور علـى نسـبة مـن ( )% 2.8 - 1.7وهـي نسـبة تسـد
جـزء مـن حاجـة اإلنسـان اليومية.
 - 4األحمـاض األمينيـة :حتتـوي التمـور علـى احلوامـض التاليـة اجللوماتانيـك ،االسـبارتيك،
اجلاليسـن ،السـيرين ،الاليسـن ،االرجنـن ،تريتوفـان.
 - 5األليـاف :ونقصـد بهـا املـادة السـيليلوزية والهيموسـيليلوزية جلـدران خاليـا الثمـرة ،علمـاً
بـأن كل (100غـرام) حتتـوي علـى ( 8.4غـرام) أليـاف ولها دور يف تخفيض الكوليسـترول ولها دور
يف حركـة األمعـاء.
 - 6الدهـون :كميـة الدهـون يف التمـور بسـيطة جـداً وأن نسـبتها تتـراوح مـا بـن ()% 1.9 - 0.5
ومعظم الدهون على شـكل ( )Waxشـمع .
 - 7مضـادات األكسـدة :تضـم التمـور كميـة مناسـبة مـن مضـادات األكسـدة تتـراوح بـن (- 0.5
 )% 0.7حالـة التصنيـع الغذائـي يف الوطـن العربيـان تصنيـع التمـور يف الوطـن العربـي لـم يواكـب
القفـزة الزراعيـة يف زراعـة النخيـل يف العالـم العربـي ،بـل بقـت علـى حالتها بتطور بسـيط يف عدد
مكابـس التمـور أو زيـادة بسـيطة يف مشـاغل التعبئـة والتغليـف ومخـازن التبريـد ،وأهـم صناعـات
التمـور يف السـودان هـي :التعبئـة والتغليـف ومعامـل الدبـس.

مصانع التعبئة والتغليف:

ً
معمـال لتعبئـة وتغليـف األصنـاف املختلفـة مـن التمـور السـودانية
أنشـأت مؤخـراً أكثـر مـن ()20
وعجائـن التمـور ( )Thermo Form Press Blockو ( )Date Chopped Lineأو هريـس التمـر
( )Paste Lineومكابـس العجـوى وأيضـاً عـدد مـن مصانـع عصيـر التمـور املختلفـة وأهمهـا
(الشـربوت) ومصانـع الدبـس.

مجاالت تصنيع التمور:

 - 1كبـس وتعبئـة التمـور :تعتبـر عمليـة كبـس وتعبئـة التمـور مـن أهـم مجـاالت تصنيـع التمـور
منـذ القـدم وكانـت تعبـأ يف صناديـق خشـبية وكرتونيـة وجلـود وفخـار وتنكو من أهـم خطوات كبس
وتعبئـة التمـور مـع دخـول التقنيـات احلديثـة يف كبس التمور من خالل التعبئة يف األوعية املسـتمرة
ويف مكائـن خاصـة إلنتـاج ( )Thermo Form Press Blockوكذلـك عجينـة التمر التي تفرم وتعبأ
يف أوعيـة خاصـة وكذلـك هريـس التمر.
 - 2مـواد التعبئـة والتغليـف :تقليديـاً يتـم تعبئـة األصنـاف اجلافـة والنصـف جافـة مـن التمور يف
احلقـل يف جـواالت اخليـش (اجلـوت) الفارغـة ،يفضـل أن تكـون جديـدة ،أمـا األصنـاف الرطبـة
والنصـف جافـة فيسـتخدم املـزارع املوجـود لديـة مـن زنابيـل سـعف أو صفائـح بالسـتيكية أو أي
أوانـي خزفيـة.
مت حتسـن الطـرق التقليديـة باسـتعمال صفائـح البالسـتيك (فـوارغ الزيـت) وأيضـاً اسـتعملت
عبـوات صغيـرة مـع األصنـاف النصـف جافـة (املشـرقي) يف أوراق سـلفان أو بالسـتيك شـفاف.
أيضـاً األوانـي اخلزفيـة حيـث يتـم كبـس البلـح يف هـذه األزيـار تقليديـاً بعـد تعريضهـا حلـرارة
الشـمس العاليـة ثـم يتـم إغالقهـا بالطـن.
حديثـاً اسـتعملت علـب البالسـتيك الشـفاف وعلـب البـت ( )Petبواسـطة الشـركة املاليزيـة
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اإلفريقيـة وعـدة شـركات أخـرى وأيضـاً جربـت علـب الكرتـون األنيقـة الفاخـرة يف شـركات القطاع
اخلـاص (سـنابل والشـمالية) ولكنهـا ترفـع تكلفـة اإلنتـاج ألن كل املـواد املسـتعملة يف التعبئـة
والتغليـف مسـتوردة مـن اخلـارج (مصـر ،سـوريا والهنـد).

أصناف التمور الالزمة للتصنيع:

إن أصنـاف التمـور كثيـرة ومتعـددة مـن حيـث اللـون والنكهـة واحلجـم والشـكل والقـوام وتركيـز
السـكريات ومنهـا مـا هـو عصيـري ومنهـا مـا يكـون نصـف عصيـري وغيـر عصيري (جامـدة (علماً
بـأن التمـور تصنـف إلـى:
 -1متور رطبة مثل «البرحي»« ،املدينة» و «البرير».
 -2متور شبه جافة مثل «املشرق ود خطيب» و «املشرق ود لقاي».
 -3متـور جافـة مثـل «البـركاوي» و «العبـد رحيـم» ويفضـل أن تكـون نسـبة النـواة ()% 11-10
ونسـبة اللـب مـن ( )% 30-20ونسـبة السـكريات مـن (.)% 70 – 65

تصنيع التمور على نطاق صناعـي:

طـرق تصنيـع األغذيـة التقليديـة عـاد ًة تـؤدي إلـى إنتـاج منتجـات ذات قـدرة حفـظ منخفضـة
وبالتالـي ذات قيمـة تسـويقية قليلـة وبالتالـي فـإن الهـدف مـن تصنيـع التمـور ميكـن تلخيصـه فيمـا
يلـي :اسـتغالل الفائـض .وثبيـت األسـعار .وتقليـل الفاقـد .وإنتـاج منتجـات جديـدة للسـوق احمللـي
والتصدير .وزيادة االسـتهالك .وتوسـيع دائرة اسـتخدام التمور كمدخل للمشـروبات (غازية وغير
غازيـة) .كمـا أن مربـى التمـر التـي مت تطويرهـا بواسـطة مركـز بحـوث تصنيع األغذيـة يتم إنتاجها
علـى نطـاق جتـاري مـن وقـت آلخـر بواسـطة مصانـع التعليـب األخـرى.

مصـنع كريمـة لتعبئة التمــور:

أنشـئ املصنـع عـام ( )1958م .وكان الهـدف األساسـي إلقامـة املصنـع هـو إعـداد وجتهيز وتعبئة
التمـور الطازجـة وإنتـاج العجـوة املكبوسـة .الطاقـة التصميميـة للمصنـع تبلـغ (1700طن/عـام).
الطاقـة الفعليـة كانـت يف حـدود ( 191طن/عـام) أي مـا يقـدر بحوالـي ( )% 11مـن الطاقـة
التصميميـة .بـدأ املصنـع اإلنتـاج عـام ( )1961م.
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خطوت اإلنتاج بالمصنع تشمل:

أ -خط التنظيف والتبخير وتعبئة التمر الطازج.
ب -خط إنتاج العجوة.
جـ -خط إنتاج احللوى (الكاندي).
د -خط إنتاج الكحول الطبي (اإليثانول).
منتجات المصنع شملت اآلتي:

أ -عبـوات التمـر الطـازج عاليـة الـجودة :متوسط الطاقة اإلنتاجية لهذا اخلط حوالي ( 3طن/
ورديـة) كل ( 7سـاعات) وبالتالـي ميكـن للمصنـع أن ينتـج حوالـي ( 1000طن/العـام) ( 250يـوم).
هـذا الرقـم هـو الطاقـة املسـتهدفة بواسـطة اإلدارة .وهنـاك عـدد مـن أصنـاف التمـور السـودانية
ذات قيمـة تسـويقية مميـزة وبالتالـي فهـي مهمـة إلنتـاج التمـر املعبـأ عالـي اجلـودة وكذلـك التمـر
املكبـوس (العجـوة) .هـذه األصنـاف هـي قنديلـة – بنتمـودة (متـور جافـة) ومشـرق ودلقاي ومشـرق
ود خطيـب (متـور نصـف جافـة).
خطــوات التصنيــع العامــة تشمــل اآلتـي :االسـتقبال .ثـم الفحـص ،الفـرز والتدريـج وذلك إلزالة
( )Cullsاملرجتـع ( )10%مـن التمـر ذو اجلـودة العاليـة ( ،)25% – 20هـذه الدرجـة هـي التـي
تسـتخدم يف إنتـاج التمـر الطـازج املعبـأ ذو اجلـودة املمتـازة .ويسـتخدم املتبقـي ()70% – 65
يف إنتـاج مكعبـات العجـوة املكبوسـة .والتمـر املـدرج ( )25% – 20يغسـل إلزالـة الغبـار واألوسـاخ
العالقـة باألسـطح اخلارجيـة .تـزال النـواة بواسـطة ماكينـة خاصـة ثـم تسـخن وتعبـأ يف العبـوات
املناسـبة.

منتجات مصنع كرمية لتعبئة التمور
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 - 2استهالك التمور:
للتمــر قيمــة غذائيــة عاليــة ،فهــو فاكهــة الصحــراء ومــن األغذيــة األساســية لــدى العــرب ومــن
لزومي ــات الفط ــور وإك ــرام الضي ــف ،لذل ــك اهت ــم الع ــرب بالنخي ــل من ــذ الق ــدم ،أش ــار
 )1949إال أن ــه ل ــوال ش ــجرة النخي ــل مل ــا وج ــدت معظ ــم الواح ــات املنتش ــرة يف ش ــبه اجلزي ــرة
العربي ــة ومل ــا ك ــف أح ــد م ــن الع ــرب ع ــن الترح ــال .وأن رج ــال القبائ ــل يحمل ــون ضم ــن أمتعته ــم
حقيبــة مــن اجللــد غيــر املدبــوغ يدســون فيهــا نــوى التمــر التــي يأكلونهــا حيــث يجمعونهــا لتكــون
وجب ــة إلبله ــم .ويعتب ــر التم ــر ج ــزء ب ــل مك ــون أساس ــي م ــن الغ ــذاء اليوم ــي للكثي ــر م ــن الس ــكان
يف مناط ــق عدي ــدة م ــن الوط ــن العرب ــي حي ــث يحت ــوي التم ــر عل ــى العدي ــد م ــن امل ــواد الغذائي ــة
كم ــا يف ج ــدول (.)53

(Dowson

جدول ( )53احملتوى الكيميائي والغذائي لثمار التمر

احملتوي الكيميائي والغذائي لثمار التمر
1

بروتن

% 1.9

9

فيتامن

A

 100-80وحدة

2

دهون

% 2.5

10

فيتامن

B1

 0.093ملجم

فيتامن

B2

 0.144ملجم

3

الياف

% 10

11

4

رماد

% 1.2

12

كالسيوم

 167ملجم

5

نسبة املواد الصلبة
الذائبة

% 73

13

مغنسيوم

 53.3ملجم

6

سكريات كلية

% 70.6

15

فسفور

 13.8ملجم

7

رطوبة

% 13.8

16

بوتاسيوم

 7.98ملجم

8

سعرات حرارية

283

17

حديد

 5.3ملجم

وأدى تط ــور احلي ــاة وتغيي ــر أس ــاليب املعيش ــة جع ــل م ــن التم ــر م ــادة م ــن الكمالي ــات ومت ــت
االســـتعاضة عنـــه بالعديـــد مـــن املأكـــوالت ويتـــم تناولـــه يف مناســـبات معينـــة رمبـــا يف شـــهر
رمض ــان املب ــارك حص ــراً ك ــون اإلفط ــار عل ــى التم ــر س ــنة نبوي ــة ش ــريفة .الس ــتهالك التم ــور
عالقـــة وطيـــدة بنضجهـــا ويف أي مرحلـــة مـــن مراحـــل النضـــج تكـــون صاحلـــة لالســـتهالك
البشــري فأغلــب أصنــاف التمــور تســتهلك يف مرحلتــي الرطــب والتمــر وهنــاك بعــض األصنــاف
تس ــتهلك ثماره ــا يف مرحل ــة اخل ــالل (البس ــر) حي ــث تك ــون مستس ــاغة وحل ــوة خالي ــة م ــن امل ــادة
العفصيــة القابضــة (التانــن) وتقســم التمــور إلــى ثالثــة أقســام فيمــا يتعلــق بطبيعــة اســتهالكها
وه ــي :مت ــور تس ــتهلك أثن ــاء املوس ــم (مت ــور طازج ــة) يف الصي ــف وه ــي مبرحل ــة الرط ــب ،وج ــزء
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قليـــل يســـتهلك يف مرحلـــة البســـر (اخلـــالل) وتقـــدر نســـبة االســـتهالك يف طـــوري اخلـــالل
(البســـر) والرطـــب  % 50ومتـــور تســـتهلك بعـــد املوســـم عنـــد انتهـــاء املوســـم وجنـــي الثمـــار
فيك ــون االس ــتهالك كم ــا يل ــي:
 - 1متـور مفككـة ( )Loose datesوهـي التمـور املعبـأة بشـكل فـردي وطبيعـي دون اسـتخدام أي
ضغـط ميكانيكـي عليها.
 - 2متـور مكبوسـة ( )Pressed datesحيـث تكـون الثمـار مكبوسـة يف طبقـات ويتـم ذلـك
باسـتخدام القـوة امليكانيكيـة.
 - 3متـور محشـوة ( )Filled datesمتـور كاملـة منزوعـة النـوى ومحشـوة باملكسـرات (الفـول
السـوداني والفسـتق)
 - 4رطب مبرد أو مجمد.
 - 5علف حيواني.
 - 6منتجـات الصناعـة التحويليـة :ازدهـرت بعـض الصناعـات الكيماويـة القائمة على اسـتغالل
التمـور وفضالتهـا والتمـور الرديئـة ،حيـث تتـم معاجلتهـا إلنتـاج العديـد مـن الصناعـات املهمـة،
ومنهـا إنتـاج الوقـود احليوي/صناعـة عسـل التمـر (الدبـس) صناعـة السـكر السـائل/إنتاج خميـرة
اخلبز/صناعـة البروتـن النباتي/صناعـة اخلل/صناعـة حامـض الليمون/صناعـة الكحـول
واملشـروبات الكحولية/صناعـة اآليـس كرمي/صناعـة مسـحوق التمر/صناعـة الكراميل/صناعـة
أغذيـة األطفال/صناعـة مربـى التمـر.
 - 7منتج ــات الصناع ــات املنزلي ــة :وتش ــمل األطب ــاق واألغذي ــة الت ــي تق ــوم به ــا رب ــات املن ــازل
بإعداده ــا م ــن التم ــور لالس ــتهالك املنزل ــي ،حي ــث يت ــم غس ــل الثم ــار ون ــزع الن ــوى منه ــا ث ــم
تقطيعه ــا حس ــب م ــا س ــيتم إع ــداده م ــن أطب ــاق أو وجب ــات غذائي ــة( .خل ــط الثم ــار م ــع احللي ــب
الطـــازج املغلي/اخلبيـــز (اخلبيـــص) احلنيني/العصيـــدة/أو حـــالوة التمـــر /الرنقينة/صناعـــة
العج ــوة /تامرينا/مهلبي ــة التمر/فطي ــرة التم ــر بالفواكه/فطي ــرة بالعج ــوة /املعم ــول /صناع ــة
الكاتش ــب).

أنشطة المركز القومي لبحوث وتصنيع األغذية:

ق ــام مرك ــز بح ــوث تصني ــع األغذي ــة بإج ــراء العدي ــد م ــن البح ــوث والدراس ــات التطبيقي ــة يف
مج ــاالت تصني ــع التم ــور وعملي ــات م ــا بع ــد احلص ــاد لتحقي ــق األه ــداف التالي ــة :االس ــتفادة
القص ــوى م ــن الفاق ــد .وزي ــادة اإلنتاجـ ــية .وزي ــدة القيم ــة املضاف ــة .وزي ــادة الدخـ ــل .وحتقي ــق
األم ــن الغذائ ــي .حي ــث ب ــدأ البح ــث والتطوي ــر يف أوائ ــل س ــبعينات الق ــرن املاض ــي واس ــتمر
حت ــى اآلن.
المجاالت التي تـمت دراستـها تشمــل ما يلي:

 - 1تعبئـ ــة التمــور الطازجـ ــة :شــملت الدراســات يف هــذا املجــال التركيــب الفيزو-كيميائــي
ومت حتديـــد نســـبة الفاقـــد خـــالل عمليـــات مـــا بعـــد احلصـــاد والتخزيـــن ملعظـــم التمـــور
الس ــودانية.
 - 2مكعبــات التمــر املكبوســة :ب ــدأت التج ــارب اخلاص ــة بتعبئ ــة وإنت ــاج العج ــوة املكبوس ــة
يف ع ــام ( )1971م .حي ــث متك ــن مرك ــز أبح ــاث األغذي ــة م ــن إنت ــاج العج ــوة املكبوس ــة م ــن
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األصنـــاف« :قنديلـــة»« ،بـــركاوي»« ،مشـــرق ود لقـــاي» « ،مشـــرق ود خطيـــب» .لـــم يحـــدث
تغيي ــر يف الل ــون بع ــد ث ــالث ش ــهور م ــن التخزي ــن .يف ح ــن صنف ــي «مش ــرق ود لق ــاي» و
«ود خطي ــب» بع ــد إزال ــة أو ب ــدون إزال ــة الن ــواة ميك ــن كبس ــها إل ــى عج ــوة باس ــتخدام جه ــاز
الكب ــس امليكانيك ــي الي ــدوي إل ــى مكعب ــات دائري ــة أو مربع ــة .ه ــذه املكعب ــات مت تخزينه ــا
علــى درجــة حــرارة الغرفــة بعــد تعبئتهــا يف أكيــاس مــن البولثــن ملــدة  3شــهور دون حــدوث
أي إصابـــة حشـــرية .نظـــراً الختـــالف درجـــات احلـــرارة (35 – 25م) والرطوبـــة النســـبية
( )% 65 – 50خ ــالل فت ــرة التخزي ــن فق ــد لوح ــظ انفص ــال للقش ــرة اخلارجي ــة م ــن اللح ــم
الداخل ــي بع ــد  4ش ــهور م ــن التخزي ــن.
معاملـة مشـرق ود لقـاي باجللكـوز السـائل ،اجلليسـرول وزيـت البرافن َح َّسـ َن كثيـراً من املظهر،
اللـون ،الطعـم ودرجـة القبـول الكلـي .لـم يظهـر أي شـكل مـن أشـكال التلـف خـالل فتـرة التخزيـن.
اجلـدول ( )51يوضـح التركيـب الكيميائـي ملكعبـات التمـور املعاملـة بعـد التصنيـع مباشـرة .أمـا
االختبـارات احلسـية والعضويـة فقـد وضحـت بـأن الفروقـات بـن املعامـالت املختلفـة كانـت ذات
تأثيـر معنـوي عالـي (علـى مسـتوى  % 1احتماليـة) بعـد التصنيـع وبعـد التخزيـن ملـدة سـت شـهور
علـى درجـة حـرارة الغرفـة.
جدول ( )54التركيب الكيميائي ملكعبات التمر املنتجة من صنفي «مشرق ود لقاي» و«ود خطيب»

املعاملـــة

املواد الصلبة
احملتـــوي
الذائبة الكليـة
الرطوبي ()%
()T. S. S.

السكريــــــات ()%
املختزلة

السكروز

الكلية

الشــاهد ()A

9.76

54.33

58.83

2.20

61.15

جليسـرول ()B

11.11

54.00

56.43

0.77

56.83

جلوكــوز ()C

10.55

36.67

60.20

3.60

64.00

زيت بارافن ()D

9.32

55.67

51.80

1.32

53.33

الواضـــح أن عينـــة الشـــاهد تختلـــف معنويـــاً (علـــى مســـتوى  % 5احتماليـــة) مقارنـــة
باملعامــالت األخــرى كمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم ( )52مت أيض ـاً إنتــاج مكعبــات التمــر
ذات الطاق ــة والبروت ــن العال ــي عل ــى نط ــاق ش ــبه جت ــاري لتغطي ــة تغذي ــة الق ــوات املس ــلحة.
ويف هــذه احلالــة التمــر اخلالــي مــن النــواة (  ) % 84 – 76مــن صنفــي «مشــرق ود لقــاي»
و «مش ــرق ود خطي ــب» يت ــم خلط ــه جي ــداً إم ــا بالف ــول الس ــوداني امل ــدروش والسمس ــم بع ــد
حتميصهم ــا باإلضاف ــة إل ــى مس ــحوق الل ــن الكام ــل الدس ــم (حوال ــي  .)% 5بع ــد اخلل ــط
اجلي ــد للمكون ــات يت ــم كبس ــها إل ــى مكعب ــات دائري ــة أو مربع ــة (حوال ــي  500ج ــم مكع ــب).
وج ــد أن الطاق ــة املس ــحوبة تس ــاوي حوال ــي ( 448كالوري100/ج ــرام) مكع ــب يف املتوس ــط.
البروت ــن وج ــد مبق ــدار حوال ــي ( % 9.2و  )% 4.3يف عين ــات مكعب ــات الف ــول الس ــوداني
والسمســم علــى التوالــــي.
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جــدول (( )55تأثــير املعامــــالت) صــــنف «مشــــرق ود لقـــــاي»

املعاملــــة

قيمــة املتوســـــط
بعد التصنيـع بعد التخزين ملدة  6شهور على درجة حرارة الغرفة

الشـــاهــــد ()A

3.14

3.82

جليســــــــرول ()B

4.19

3.45

جلوكــــــــــوز ()C

3.96

3.47

زيت بارافيـن ()D

3.80

3.37

L. S. D.

0.395

0.299

**22.85

**7.995

قيمـــــــة

F

مربـــى التمــر:

بـدأت التجـارب اخلاصـة إلنتـاج املربيـات يف الثمانينـات من القرن املاضـي وقد أوصى الباحثون
باسـتخدام صنفي «املشـرقي» و«اجلاو» ،إلنتاج املربى على أسـاس اقتصادي .وقد وجد أن التمور
الطرية هي األنسب يف صناعة املربى مقارنة بالتمــــــور اجلافة .وقد استخدم صنفي «مشرق ود
لقـاي» و«ود خطيـب» لتطويـر مربـى متر عالي اجلودة.
مت تخفيـض نسـبة السـكروز التجـاري إلـى حـد كبيـر (مبقـدار حوالـي  .)% 45وبالرغـم مـن ذلك
مت إنتاج مربى متر ممتازة اخلواص (لون ،نكهة وقــوام) .التركيب الكيميائي لعينات املربى كانت
يف احلـدود القياسـية ملواصفـات املربـى .وعليـه ميكن اسـتخدام التمـور الطرية كمادة حتلية بهدف
تقليل نسـبة السـكروز التجاري املطلوب عاد ًة يف إنتاج املربى ،هذه العينات مت إنتاجها على نطاق
شـبه جتاري وكان اختبار القبول يف السـوق احمللي مشـجعاً.

مربى التمر
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اسـتخدم باحثـي مركـز بحـوث األغذيـة أصنـاف قنديلـة وبـركاوي« ،مشـرقي ود لقـاي» و «ود
خطيـب» إلنتـاج العسـل .مت تصنيـع نوعـان مـن العسـل أحدهمـا ذو لـون فـاحت واآلخـر ذو لـون داكـن
وهـذا يعتمـد علـى درجـة حـرارة االسـتخالص .لـم يحـدث أي تكـون لبلـورات السـكر يف املنتـج .مت
التركيـز لعصيـر التمـر حتـت تفريـغ .وصـل تركــــــيز العـــــسل املنتـج إلـى حوالـي (( )% 75مـواد
صلبـة كليـة ذائبـة) وكان ذا نكهـة قويـة ولـون محمـر.
قـام الباحثـون بتصنيـع العسـل مـن صنفـي «مشـرق ود لقـاي» و «ود خطيـب» وبثـالث تركيـزات
مختلفـة ( 75 ، 70و ) % 80علـى التوالـي وذلـك بتركيـز عصيـر التمـر حتـت الضــغط اجلـوي
العـادي .وجـد أن معـدل التركيـز يتـراوح مـا بـن ( )1:16 – 14مـع نسـبة فاقـد كلي مقـداره حوالي
(.)% 25
لـم يظهـر أي أثـر لتكـون بلـورات سـكرية بعـد حوالـي عـام مـن التخزيـن على درجة حـرارة الغرفة
يف جركانـات بالسـتيكية معقمـة .حافـظ املنتـج علـى لونـه البنـي وطعمـه القـوي املميـز ملـدة سـتة
أشـهر مـن التخزيـن يف درجـة حـرارة الغرفـة.
بدراسـة العوامـل املؤثـرة علـى االسـتخالص ،الترشـيح ،التركيـز ومـدى الثبات التخزيني للعسـل
املنتـج سـواء حتـت الضغـط اجلـوي العـادي أو حتـت تفريـغ مـن مسـتخلص إثنـن مـن أصنـاف
التمور هي« :جاو» و «مشـرق ود لقاي» واملخزنة يف عبوات زجاجية أو بالسـتيكية .تشـير النتائج
بـأن أفضـل طريقـة لالسـتخالص هـي التـي تتـم علـى درجـة حـرارة ( 70م) ملـدة (120 – 90
دقيقة) لصنفي «ود لقاي» و «جاو» على التوالي وبنسـبة ماء/متر مقدرة ( .)1:4معدل الترشـيح
بالطـرد املركـزي أسـرع مبقـدار ( )% 63مقارنـة بالطريقـة التقليديـة باإلضافة إلى جودة العصير
العاليـة التركيـز علـى ضغـط منخفـض (تفريـغ) يعطـي منتـج ذو جـودة عاليـة (لـون ونكهـة) ونسـبة
تركيـز السـكريات بهـا أعلـى مـن تلـك التـي متـت حتـت ضغـط جـوي عـادي .املنتجـات ذات ثبـات
تخزينـي جيـد .اسـتخدم عسـل التمـر يف إنتـاج عـدد مـن خلطـات اآليـس كـرمي كبديـل اقتصـادي
(بنحـو  )% 15للسـكروز التجـاري .كل املنتجـات كانـت مقبولـة بواسـطة احملكمـن للجـودة.

عسل التمر أو الدبس
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التمردين:

منتجات مركز بحوث األغذية

هذا املنتج عبارة عن لب التمر املجفف على شـكل لفائف .ويعتبر املنتج وسـيلة هامة السـتغالل
األصنـاف رديئـة اجلـودة جتاريـاً أو الدرجـات الدنيـا (املرجتـع) املفصولـة مـن تدريـج األصنـاف
املمتـازة اجلـودة .الهـدف هـو إنتـاج منتـج رخيـص كبديـل لقمرديـن املشـمش املسـتورد مـن اخلـارج.
التجـارب األوليـة املعمليـة أوضحـت بـأن هنـاك إمكانية إلنتاج منتجات من التمردين ذات خواص
جيـدة .ميكـن اسـتخدام كل مـن طريقـة التجفيـف الشمسـي املطـور بواسـطة مركـز بحـوث تصنيـع
األغذيـة وكذلـك مجفـف الكابينـة القياسـي (باسـتخدام الهـواء السـاخن جبريـاً) .املعاملـة بغـاز
( SO2( )2000جـزء يف املليـون) ،شـراب اجللكـوز ( )% 5والنشـا ( )% 5يُحسـن مـن خـواص
التمرديـن .أمـا معـدل التجفيـف فقـد وجـد أنـه يتـراوح مـا بـن ( )1:2.4 – 1.8اعتمـاداً علـى نـوع
املـادة املضافـة وطريقـة التجفيـف املسـتخدمة).

الجهود البحثية لبعض الصناعات التحويلية والتخميرية للتمور السودانية

ببعض مؤسسات البحوث السودانية

سـأتناول بإيجـاز بعـض األنشـطة البحثيـة التـي قـام بهـا بعـض الباحثـن يف تصنيـع التمـور
السـودانية وأصبحـت يف متنـاول العديـد مـن املصانـع احملليـة

الصناعات التخميرية:

 -1الكحـول الصناعـي :كل ( 1طـن) ينتـج ( 330 – 300ليتـر) كحـول أثيلـي تركيـز ()% 98 - 96
يخفـف باملـاء ليصبـح تركيـز ( )% 70فاحلجـم يـزداد حسـب نـوع الصنف.
 -2اخلل :كل ( 1طن) متر ينتج ( 4.5طن) خل تركيز (.)PH 4.5
 -3خميرة اخلبز :كل ( 1طن) متر ينتج ( )% 50خميرة جافة من وزن السكر يف التمر.
 -4خيرة العلف :كل ( 1طن) متر ينتج ( )% 50خميرة جافة من وزن السكر يف التمر.
 -5حامض الليمون :كل جم سكر التمر ينتج من ( )% 90 - 70حامض الليمون.
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الصناعات التخميرية (إنتاج الكحول الطبي):

يف هـذه الصناعـة يتـم حتويـل سـكر التمـر األحـادي إلـى كحـول اثيلـي باسـتخدام خميـرة النبيـذ
سكروماسـيس ( )Sacchromycesحيـث تعتمـد هـذه الطريقـة:
 -1حتضيـر عصيـر التمـر بتركيـز ( ) Bx %18 – 15مدعـم باألمـالح اخلاصة وتعدل احلموضة
إلى (.)pHpH 4.5 – 4
 -2تكون درجة حرارة العصير ( 30-25درجة مئوية).
 -3حتضيـر خميـرة اخلبـز سكروماسـيس ( )Sacchromycesوذلـك يف مخمـرات خاصـة معـدة
لهـذا الغـرض ومجهـزة باألوكسـجن لعمليـة تكاثرها.
 -4تنقل هذه اخلميرة (اللقاح) إلى عصير التمر يف مرحلة ()Stationary Phase
 -5أهم األمالح هي كبريتات املومنيوم  +فوسفات األمونيوم مع تيار هوائي.
 -6بعـد عمليـة التخمـر جتـرى عمليـة التقطيـر بأبـراج التقطيـر وأهـم بـرج هـو بـرج الصفائـح
(.)Plate Tower
 -7طن التمر ينتج ( 330 – 300ليتر) كحول اثيلي بتركيز (.)% 12
إنتاج حامض الليمون من التمور:

تعتبـر التمـور مصـدراً خامـاً لصناعـة حامـض الليمـون وباسـتخدام بعـض األحيـاء املجهرية منها
بكتيريـة ومنهـا أعفـان وكذلـك اخلمائـر واملتخصصة منها هو عفن اخلبز ( )A. Nigerوباخلطوات
التالية:
 -1حتضيـر الوسـط الغذائـي مـن عصيـر التمـر النقـي واخلالـي مـن املعـادن الثقيلـة مـع أمـالح
خاصة.
 -2حتضير اللقاح ( )A. Nigerحبيبات ( )Pelletيف فالسكات خاصة.
 -3استخدام مخمر هزاز.

بعض الصناعات التحويلية والتخميرية للتمور السودانية
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 -4اسـتخدام لقـاح بنسـبة  % 5مـن حجـم املخمـر الكبيـر ،ويف املرحلـة الفعالـة بحيـث تدخـل يف
مرحلـة التحويـل وليـس التكاثر.
 -5تركيـز محلـول التمـر السـكري ( )% 14بعـد االنتهـاء مـن عمليـة التخميـر جتـرى عمليـات
الترشـيح والتصفيـة والتنظيـف وعمليـة البلـورة والطـرد ملركـزي ثـم
التجفيف والتعبئة واملعاملة الكيميائية إلنتاج حامض الليمون.
الصناعات التخميرية (خل التمر):

اخلـل هـو سـائل نـاجت عـن عمليتـي تخميـر حمللـول الفواكـه السـكري بواسـطة اخلميـرة
سكروماسـيس ( )Sacehromyces spواملنتشـرة يف الطبيعة بشـكل كبير والثانية بواسـطة بكتريا
( )Acetobacter Acetiألكسـدة الكحـول النـاجت مـن العمليـة األولـى وإنتـاج اخلـل.
طرق إنتاج الخل:

 -1الطريقة التأليفية الكيماوية من الهيدروكاربون.
 -2الطريقة التخميرية الطبية من عصائر الفواكه السكرية.

الصناعات التحويلية:

 -1عصير التمر :كل طن متر مشرق ودلقاي ينتج حوالي ( 4200لتر) عصير بتركيز (.)% 12
 -2مشـروب غـازي مـن التمـور صنـف «مشـرق ود خطيـب» :كل طـن متـر ينتـج ( 4200لتـر)
مشـروب غـازي بتركيـز (.)% 12
 -3الدبس :كل واحد طن متر ينتج ( 700-650كجم) من الدبس حسب نوع التمر.
إنتاج حامض الليمون من عصير التمر:

 -1كل ( 1جم) سكر ينتج ( )% 89حامض ليمون محلياً.
 -2كل (1جم) سكر من املوالس ينتج عاملياً ( )% 98حامض ليمون.

وميكـن بالتخميـر الصناعـي إنتـاج مـا يلـي مـن عصير التمر :إنتاج خميرة اخلبـز وخميرة العلف.
وإنتـاج االنوميـات ،وفيتامـن ( .)B12وإنتـاج النكهـات املختلفـة .وإنتاج االحمـاض العضوية .وإنتاج
االحمـاض األمينيـة ........الـخ ،كمـا ميكـن إنتـاج منتوجـات أخـرى مـن التمـور مثـل :مربـى التمـور
وذلـك باالسـتفادة مـن ظاهـرة تكويـن الشـبكة اجلالتينيـة واملتكونـة مـن السـكر والبكتـن ودرجـة
احلموضـة علـى اخلطـوات التالية:
 -1غسل ثمار التمر جيداً.
 -2تعريـض التمـور املغسـولة لبخـار املـاء ملـدة ( 30دقيقـة) وذلـك لتسـهيل عمليـة نـزع القشـور
وتطريـة الثمـار.
 -3إزالة القشور والنوى باستعمال اليد ويستعان بآلة نزع النوى.
 -4مترر التمور بعد ذلك على جهاز استخالص اللب أو تقطع التمور إلى نصفن أو أرباع.
 -5تضـاف كميـة مسـاوية مـن املـاء إلـى التمـر يغلـى املزيـج مـن ( 15-10دقيقـة) لطبـخ التمـر
وإيقـاف عمـل األنـزمي.
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 -6يضـاف بعـد ذلـك كميـة مـن السـكر والبكتـن وحامـض الليمـون أو االلترتريـك ،يغلـى املزيـج بعـد
اإلضافـة مـدة ( 45-30دقيقـة) إلـى أن يصـل التركيـز إلـى (.)Bx % 67 – 65
 -7قد يضاف بعض النكهات إلى املربى.
 -8التعبئة يف علب زجاجية محكمة
*منتجات أخرى مثل :استخدام التمور يف صناعة املعجنات والبسكويت .واستخدام سكريات التمور
يف صناعة اآليس كرمي .واستخدام عجينة التمر يف صناعة الصوص .واستخدام عجينة التمر يف
صناعة اجلانتي .واستخدام الدبس مع الطحينية إلنتاج منتوج ذو طاقة عالية .واستخدام التمور يف
صناعة غذاء األطفال .واستخدام التمور يف صناعة احللوى الشرقية على مختلف أنواعها .باإلضافة
إلى أصابع التمر .وأصابع التمر املغلفة بالشوكوالتة .وخليط الدبس مع الشوكوالتة ومسحوق التمر.
معلومات تقديرية عن إنتاجية الطن الواحد من التمور:

 -1طن واحد من التمور ينتج ( 650كغم) دبس حسب نوع التمر.
 -2طن واحد من التمر ينتج ( 600 - 550كغم) سكر سائل حسب نوع التمر.
 -3طـن واحـد مـن التمـر ينتـج ( 330 - 300لتـر) كحـول طبـي صناعـي تركيـز ( )% 98 - 96حسـب
نـوع التمـر وحسـب الصنـف.
 -4طن واحد من التمر ينتج ( 4.5طن) خل تركيز ( )Ph 4.5حسب نوع التمر والصنف.
 -5كل جم سكر ينتج ( 50جم) خميرة.
 -6كل جم سكر متر ينتج ( )% 90 - 70حامض ليمون حسب الصنف.
 -7طن واحد من التمر ينتج ( 4200لتر) عصير تركيز (.)% 12
 -8طن واحد من التمر ينتج ( 4200لتر) مشروب غازي تركيز (.)% 1
 -9واحد طن متر ينتج ( )% 88عجينة متر.
 -10واحد طن متر ينتج من ( )% 90 - 88هريس التمر.
 -11واحد طن متر ينتج ( )% 99متور مكبوسة مع النوى.
 -12واحد طن متر ينتج ( )% 89 - 88متور مكبوسة منزوعة النوى.

الصناعـات المنزلـية والريفية:

هنـاك عـدد غيـر مقـدر مـن الوجبـات املعتمـدة على التمر ،يتـم جتهيزها وإنتاجها على مسـتوى املنزل
والريـف .وتسـتهلك تقليديـاً بواسـطة مختلـف القطاعـات مـن السـودانين ومنـذ زمـن قـدمي خاصـة يف
اإلقليـم الشـمالي .سـكان هـذه املناطـق لهـم املقـدرة العاليـة يف إنتـاج الوجبـات املعتمدة علـى التمر .هذه
املنتجات تشـمل:
 - 1عصيـدة التمـر (مديـدة التمـر) :إلنتـاج العصيـدة يتـم تكسـير التمـر بعـد إزالـة نواتهـا ثـم تخلـط
باملـاء املغلـي ويضـاف دقيـق القمـح إلنتـاج خليـط متجانـس ثـم يتـم طبـخ اخلليـط ،يضـاف السـمن قبيـل
تنـاول العصيـدة مباشـرةً.
 - 2كيـك التمـر (قراصـة التمـر) :يتـم حتميـص قطـع التمـر املكسـر وتخلـط جيـداً مـع عجينـة دقيـق
القمـح السـميكة .يتـم خبـز العجينـة علـى سـطح معدنـي أملـس سـاخن يف شـكل كيـك دائـري الشـكل
وبسـمك حوالـي ( 1سـم).
 - 3زاد املســافر :ه ــذا املنت ــج ه ــو تعدي ــل (لقراص ــة التم ــر) وه ــو منت ــج ش ــائع التحضي ــر يف اإلقلي ــم
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الش ــمالي .وفي ــه يت ــم إضاف ــة بع ــض التواب ــل الت ــي تس ــاعد يف إطال ــة فت ــرة حفظ ــه دون تل ــف.
 - 4مادة حتلية للمشـروبات السـاخنة :يف اإلقليم الشـمالي تسـتخدم التمور يف بعض األحيان بدي ً
ال
للسـكروز حيـث يتـم تناولهـا أثناء احتسـاء أكواب الشـاي أو القهوة.
 - 5الشـربوت (مشـروب غيـر كحولـي) :يعتبـر الشـربوت منتـج نـاجت مـن تخميـر نقيـع التمـر (عصيـر
التمـر) بواسـطة اخلميـرة الطبيعيـة مـع إضافـة التوابـل إلعطـاء النكهـة املميـزة وللتحكـم يف درجـة
التخمـر .يتـم تنـاول الشـربوت بكميـات كبيـرة يف املناسـبات االجتماعيـة.
 - 6مشـروب كحولـي (عرقـي) :ينتـج هـذا املشـروب يف بعـض أجـزاء السـودان حيـث يتـم تخميـر نقيـع
التمـر املنخفـض اجلـودة كاجلـاو والعبـد رحيـم ومـن ثـم يتـم تقطيـر الكحـول (اإليثانـول) بطـرق تقليديـة
مبسـطة .مت حتـرمي هـذا املشـروب منـذ إدخـال قوانـن الشـريعة اإلسـالمية يف عـام ( )1983م.
 - 7الدبـس :هـذا املنتـج مـن أهـم املنتجـات التمريـة التقليديـة يف شـمال السـودان وهـو عبـارة عـن
عصيـر (نقيـع متـر) مركـز مظهـر الدبـس ،طعمـه وقوامـه يعتمـد علـى نـوع املـادة اخلـام ودرجـة التركيز.
يسـتخدم إلنتـاج الدبـس التمـر ذات اجلـودة املنخفضـة (اجلـاو) ،التمـور املكسـرة واملرجتعة مـن عمليات
الفـرز والتدريـج.
الطريقة التقليدية لتصنيع الدبس:

استخالص التمر باملاء ( )1:1مع الغليان ملدة ساعة ونصف باستخدام اخلشب كوقود .يتم ترشيح
اللب من خالل مصفاة خشنة ،يضاف املاء للراسب السميك املضغوط (الكيك) ويغلي مرة أخرى
الستخالص عصير إضايف من التمر ،تكرر العملية األخيرة عدة مرات ( 3-2مرة) .يستخدم الكيك
كعلف حيواني .ثم يجمع العصير املستخلص ثم يرشح باستخدام الشاش املستخدم يف صناعة اجلن.
يتم تركيز العصير الرائق بالغلي لعدة ساعات .لقد وجد أن النسبة ما بن املادة اخلام والعسل حوالي
( )1:2وعليه فإن اإلنتاجية منخفضة ،وللعسل لون داكن وطعم قوي مميز وثبات تخزيني قصير.
الطريقة التقليدية لتصنيع العجوة:

ففـي شـمال السـودان (وادي حلفـا) تصنـع العجـوة مـن رطـب األصنـاف مـن جميـع األصنـاف الرطبـة
التـي ال تصلـح ثمارهـا للتسـويق وكـذا مـن «اجلـاو» .جتمـع الثمـار عـاد ًة يف دور الرطـب أو بدايـة التمـر
وتنـزع نواتهـا وقشـرتها بالضغـط باإلبهـام والسـبابة وقـد تسـتخدم السـكن إن كانـت جافـة .ثـم جتفـف
الثمـار حتـت أشـعة الشـمس مـدة كافيـة تتوقـف علـى حالـة اجلـو ومـدى نضج الثمـار والتي قد تسـتغرق
( )7-3أيـام ثـم توضـع يف وعـاء نحاسـي (طشـت) وتعجـن ببعضهـا باأليـدي حتـى يتـم تعجنها ومتاسـكها
وقـد توضـع علـى حصيـر إن كانـت كمياتهـا كبيـرة وتدعـس حتـى تصبـح عجينـة متجانسـة ثـم تتـرك
معرضـة للشـمس مـدة مـن الوقـت بعدهـا تكنـز (تكبـس) يف أوعية مختلفـة كاجلرار الفخاريـة (أزيار) أو
زنابيـل (قفافـة) أو صفائـح معدنيـة .وقـد يُضـاف لتلـك العجـوة السمسـم أو اليانسـون.
الطريقة التقليدية لتصنيع عجينة التمر:

تعتبر عجينة التمر من املنتوجات التصنيعية املهمة للتمور حيث تدخل يف الكثير من الصناعات
الغذائيـة السـيما املعجنـات والكيـك واآليـس كـرمي وغيرهـا ،كمـا قـد ترغـب مـن قبـل املسـتهلك
السـتهالكها مباشـر ًة أو خلطهـا مـع السمسـم بعـد عمـل كـرات أو أصابـع منهـا .كمـا تسـتخدم يف
حتضير يف بعض األكالت مثل احلنيني بإضافة السمن املغلي إليها والبيض.
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حفظ وتخزين التمور:

تعتبـر عمليـة تخزيـن البلـح ضروريـة حيـث ميكـن مـن خاللهـا تسـويق الثمـار حسـب متطلبـات
األسـواق .كمـا أن عمليـة التخزيـن مفيـدة يف تنظيـم عـرض ثمـار البلـح لفتـرة أطـول مـن موســمها
بجانـب أنهـا خدمـة تسـويقية هامـة لتلبيـة حاجـة املسـتهلكن .إجـراء التخزين يعني خفـض الكمية
املعروضـة مـن البلـح وبالتالـي احلفـاظ علـى سـعر السـوق لصالـح املنتجـن ،بجانـب أن وظيفـة
التخزيـن تسـاهم يف خلـق فـرص عمالـة وزيـادة الدخـل القومـي .تقليديـاً يف شـمال السـودان وبعـد
حصـاد التمـر اجلـاف يفـرش ويعـرض ألشـعة الشـمس املباشـرة لعـدد مـن األيـام يجمـع ويخـزن يف
املنـازل يف حاويـات أسـطوانية مصنعـة مـن اللـن وبأبعاد (100-75سـم) وارتفاع ( 170-150سـم)
وبهـا فتحـة أو ثقـب خـاص علـى ارتفـاع ( 25-20سـم) يف أسـفل (القسـيبه) أو احلاويـة لتسـهيل
اسـتخراج التمـر منـه ويعامـل التمـر املخـزون يف هـذه احلاوية (القسـيبه) ببعض املبيـدات العضوية
احملليـة مثـل الرمـاد أو أوراق شـجر النيـم حيـث يوضـع بـن طبقـات التمـر املجفـف (ارتفـاع كل
طبقـة يبلـغ ( 15-10سـم ) وبعـد امتـالء احلاويـة هـذه يقفـل أعالهـا بالطـن ويبيـض جيـداً وميكن
تخزينـه بهـذه احلاويـة ملـدة أكثـر مـن سـنة.
أهميـة اسـتخدام طريقـة التخزيـن املثلـي تسـهم يف أن حتفـظ للثمـار خواصهـا الطبيعيـة (حيـث
يقل فقد الرطوبة والتغيير يف اللون) واخلواص الكيمائية مثل زيادة نسـبة السـكر وقلة احلموضة
واملـادة القابضـة باإلضافـة إلـى احتفـاظ الثمرة بقيمتهـا الغذائية.
ثمـار األصنـاف النصـف جافـة  -الصنـف «املشـرقي» عـادة تخـزن علـى درجـة الصفـر املئـوي
ونسـبة رطوبـة ( )% 80 - 75وميكـن تعبئتهـا يف عبـوات (( )PETلدائـن بالسـتيك) كمـا يف الشـكل
التالـي :حفـظ الثمـار حتـت هـذه الظـروف ملـدة ( 5 - 6أشـهر) .أمـا بالنسـبة للتمـور اجلافـة فهـي
تخـزن يف جـواالت خيـش وعـادة تخـزن علـى درجـة الصفـر املئـوي مـع خفـض رطوبـة املخـزن إلـى
حوالـي ( )% 60يطيـل مـن فتـرة تخزينهـا ويجعلهـا لينـة سـهلة األكل.
وجتـدر اإلشـارة هنـا إلـى أن التخزيـن بخفـض احلـرارة أو التبريـد يقلـل مـن معـدل حـدوث
التغيـرات غيـر املرغوبـة يف الثمـار ويقلـل مـن منـو الكائنـات الدقيقـة ،أيضـاً انخفـاض احلـرارة
عـن الصفـر املئـوي يحفـظ اللـون املميـز للثمـار وعـدم ظهـور البقـع السـكرية أسـفل قشـرة الثمـار
مباشـرة وتقلـل فـرص اإلصابـة باألمـراض وكذلـك وجـد أن تخزيـن الثمار وهي متصلة بالشـماريخ

تخزين التمور اجلافة
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قلـل فقـد نسـبة الرطوبـة عـن الثمـار املنفصلـة ،كل هـذه املعامـالت تـؤدي إلـى إطالـة فتـرة تواجـد
ثمار البلح الرطب باألسـواق حتت طلب املسـتهلك السـوداني وبأسـعار مناسـبة كما ميكن تصدير
هـذه األصنـاف حتـت التجميـد العميـق إلـى األسـواق اخلارجيـة وعـادة تخـزن التمـور اجلافـة عادة
يف جـواالت جـوت يف مخـازن عاديـة ،إال أن التخزيـن املثالـي لهـا يجـب أن يكـون علـى درجـة حـرارة
الصفـر املئـوي مـع ضبـط الرطوبـة النسـبية لل ُمخـزن حلوالـي (.)% 60
إن التخزيـن بخفـض درجـات احلـرارة أو التبريـد يقلـل مـن حـدوث التغيـرات غيـر املرغوبـة يف
الثمـار ويقلـل مـن منـو الكائنـات الدقيقـة وكذلك انخفاض احلرارة عـن الصفر املئوي يحفظ اللون
املميز للثمار ومينع ظهور البقع السـكرية أسـفل قشـرة الثمار مباشـرة ومن األفضل تخزين الثمار
دون فصلهـا عـن الشـماريخ ألن ذلـك يقلـل مـن فقـد الرطوبـة مقارن ًة بالثمـار املنفصلة.
ثمـار النخيـل سـريعة التلـف ،السـيما يف مرحلـة الرطـب ويف أوائـل مرحلـة التمـر ألن محتواهـا
الرطوبـي مرتفـع ممـا يجعلهـا عرضـة لشـتى أنـواع التلـف وخصوصـاً اإلصابـة مبسـببات األمراض
ً
فضـال عـن األضـرار امليكانيكيـة .ومـع ازديـاد عـرض التمـور يف موسـم
واحلشـرات وفقـدان الـوزن
نضجهـا يقـل الطلـب عليهـا السـيما أنهـا تنضـج غالبـا يف وقـت تنضـج فيه أنـواع كثيرة مـن الفاكهة
األخـرى ،بـل إن الفتـرة التـي تبقـى فيهـا الثمـار رطبـة مـن أقصـر فتـرات منوهـا ،وقـد ال تتعـدى
ثالثـة أسـابيع مـع أن غالبيـة املسـتهلكن يفضلـون اسـتهالك الثمـار وهـي يف تلـك املرحلـة ملـا تتميز
بـه مـن طـراوة القـوام وطيـب املـذاق مقارنـة بالتمـر .لـذا يلجأ املزارعـون إلى تخزيـن ثمارهم لفترة
الصيـف واخلريـف حتـى إذا جـاء الشـتاء وانخفضـت درجـات احلـرارة وقـل عـرض أنـواع الفاكهـة
ٍ
عندئـذ إقبـاالً ،ومـن ثم تباع بأسـعار مجزية فيكون
يف األسـواق ضخـوا إليهـا ثمارهـم حيـث تالقـي
عال.
لهـا مـردود اقتصـادي ٍ
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 - 3المنتجات الثانوية للنخيل
للنخلة فوائد كثرة تتعدى كونها مصدر غذاء لإلنسان ،حيث حتتوي على منتجات ثانوية وقد أتقن
احلرفيون بعض املخرجات والصناعات منها ،كما مت استخدام كل جزء منها يف كل جوانب احلياة،
حيث استخدم جميع أجزاء النخلة من جذوع وليف وجريد وخوص وكرب وعذوق ومت توظيفها يف
كل ضروب احلياة ،كما يوجد عدة مجاالت رئيسة الستخدام نواجت تقليم نخيل التمر يف الصناعات
كما هو يف اجلدول ( )00ومنها صناعة الكمبوست ،وصناعة األخشاب ،وبعض مواد البناء ،وبعض
الصناعات احلرفية اليدوية ،وأعالف األغنام واحليوانات وصناعة أوراق الطباعة طبقاً ملا يأتي:
 -1إعداد السماد العضوي (الكمبوست)
 - 2صناعة األخشاب :إنتاج ألواح الكونر من جريد نخيل التمر ،وإنتاج ألواح اخلشب احلبيبي،
وإنتـاج ألـواح خشـب األبـالكاش يف صناعةاألرابيسـك ،واسـتخدام جـذوع نخيـل التمـر يف تصنيـع
ألـواح بديلـة لأللـواح اخلشـبية ،وإنتـاج األلـواح الليفيـة مـن عراجـن نخيـل ومـن املتوقـع أن تتسـع
هـذه املجـاالت يف املسـتقبل لتشـمل املـواد العازلـة والتغليـف وعجينـة الـورق.
(األسـرة ،األقفاص ،األبواب،
 - 3بعض الصناعات احلرفية :مثل اسـتخدام اجلريد يف صناعة
َ
الصناديـق ،بعـض أنـواع مـن احلقائـب) .واسـتخدام اخلـوص يف صناعـة (البـروش الـذي يسـتخدم
لفـرش املنـازل ،سـجادة الصـالة ،القبعـات ،السـالل ،املقاطـف ،املـراوح اليـدوي) ،واسـتخدام الليف
يف صناعة (احلبال ،املشـيات ،الشـباك ،األربطة ،وحشـو املراتب ،وسـائد السـيارات) ،واسـتخدام
الكـرب والعـذوق يف صناعـة (املكانـس ،واملقشـات األرضية).
 - 4صناعة الورق.
 - 5صناعة البناء :استخدام جذع النخلة يف بناء وتسقيف البيوت التقليدية السودانية حيث تشق
اجلذوع وتقسم إلى عدة أجزاء طولية تسمى باألربطة وتوضع فوق أساسات البيوت املشيدة باللن.

خطوات صناعة السماد العضوي من سعف النخيل
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صناعات من خوص النخيل

صناعات من السعف

قالدات جميلة من النوى

استخدام السعف وجذوع النخيل يف أسقف املنازل
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نوى التمر :استخدام نوى التمر وتشمل:

أ  -عالج بعض األمراض:

 – 1وجـد أن أقـراص الفحـم املصنعـة مـن نـوى التمر تسـتخدم المتصـاص غازات اجلهاز املعوي
ومعاجلـة انتفـاخ البطن والمتصاص بعض املواد السـامة.
 - 2يساعد نوى التمر يف تسكن آالم األسنان وذلك بتكسر النواة وجعلها يف الفم واستحالبها،
فتقوم املادة املوجودة فيها بالتخدير لتميزها بطعم قابض.
 - 3بعـض البحـوث الطبيـة توصلـت إلـى عـالج جديـد ملـرض النقـرس مـن مسـحوق نـوى التمـر
نظـراً الحتوائـه علـى نسـبة عاليـة مـن املـواد القلويـة.
 - 4نظـراً الحتـواء نـوى التمـر علـى العديـد مـن العناصـر الغذائية الهامة الفعالـة ومنها البروتن
وحمـض النيكوتـن ،كاروتـن ،مـواد سـامة ،هرمونبيتوسـن ،فيتامنالثيامن ،الربيوفالتن ،البوتاسـيوم،
احلديـد ،الفوسـفور ،الكالسـيوم ،لـذا فلهاعـدة اسـتخدامات صحيـة حيـث أنهـا مقـو عـام ،مطهـر،
ملـن ،لعـالج السـيالن .باإلضافـة إلـى حـاالت الربـو ،كمـا أنهـا قابضـة ألوعيـة الرحـم بعـد الـوالدة
وملينـة لألغشـية املخاطية.
ب – بعض الصناعات الغذائية:

 – 1ميكــن اســتبدال نخالــة احلنطــة (القمــح) مبطحــون نــوى التمــر اخلشــن والناعــم يف عمــل
اخلب ــز املف ــرود ،فق ــد ت ــن أن املطح ــون اخلش ــن يق ــارب يف صناعت ــه نس ــبياً لصف ــات نخال ــة
احلنط ــة .
 – 2نظــراً الحتــواء النــوى علــى مــواد دهنيــة مرتفعــة فقــد وجــد أنــه ميكــن اســتخدامها يف صناعــة
الصاب ــون الطب ــي املتمي ــز مبعاجل ــة كيميائي ــة بس ــيطة وإضاف ــة بع ــض القلوي ــات ث ــم يض ــاف بع ــض
مبي ــدات اجلراثي ــم والفط ــر فيصب ــح صابون ـاً طبي ـاً جي ــداً لالس ــتعمال الع ــام ولع ــالج بع ــض األم ــراض
اجللدي ــة ولف ــروة ال ــرأس.
 - 3ميك ــن االس ــتفادة م ــن ن ــوى التم ــر يف إنت ــاج م ــا يع ــرف ببدي ــل ال ــكاكاو (الش ــاكليت) وق ــد
أجري ــت البح ــوث عل ــى ذل ــك وثب ــت جناحه ــا عندم ــا خلط ــت م ــع األيس ــكرمي فل ــم يس ــتطع م ــن
أجريــت عليهــم التجربــة التمييــز بــن األيســكرمي املضــاف إليــه الشــاكليت أو املضــاف إليــه نــوى
التم ــر احملم ــص.
ً
بديـال لقهـوة بدون كافيـن من نوى التمر
 - 4أنتجـت إحـدى الشـركات األجنبيـة مايسـمى اآلنـب
ويسـتعمل بكثرة يف سـلطنة عمان ويف األحسـاء باململكة العربية السـعودية ولكن ما زال على هذا
املشـروب بعض التحفظات ويحتاج ملزيد من الدراسـات.
ج – تغذية الحيوانات والدواجن واألسماك.
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االستخدامات الطبية لحبوب اللقاح:

لقـد أثبتـت األبحـاث الطبيـة التـي أجريـت علـى حبـوب لقاح نخيل التمر وكذا التـي يقوم بجمعها
النحـل بـأن حبـوب اللقـاح تكـون يف مقدمـة املقويـات للجسـم لكثـرة املـواد الدهنيـة فيهـا باإلضافـة
إلـى احتوائهـا علـى هرمـون األيسـرون الـذي ينشـط املبيـض وينظـم دورة الطمـث ويسـاعد علـى
تكويـن البويضـة ،وقـد عزلـت مـادة الروثـن التـي يتكـون منهـا عقـار يقـوي الشـعيرات الدمويـة يف
جسـم اإلنسـان ،ويحميهـا مـن االنفجـار ،وبذلـك مينـع النزيـف الداخلـي الـذي يصيـب املصابـن
بضغـط الـدم املرتفـع والسـكري – لـذا جنـد أن حبـوب اللقـاح تسـتخدم لعالج الكثيـر من األمراض
طبقـاً ملـا يأتـي :
 عالج العقم والضعف اجلنسي لدى اجلنسني عـالج البروسـتات :ثبـت أن اسـتخدام حبـوب اللقـاح مفيـد يف عـالج البروسـتات لـدى املسـننويف حـاالت الضعـف واإلرهـاق اجلنسـي عنـد الرجـال وحتسـن قدرته اجلنسـية كمـا أنها مفيدة يف
عـالج الكثيـر مـن أمـراض النسـاء وإزالـة جميـع األعـراض واآلالم أثنـاء فـرة الـدورة الشـهرية ،ثبت
أن تناول حبوب اللقاح مخلوطاً بالعسـل مبعدل ثالث مالعق يومياً على ثالث مرات يسـاعد على
عالج العقم لدى الرجال والنسـاء وإذا شـربت حبوب اللقاح باحلليب والقرفة أدت نفس الغرض،
يف حالـة عمـل املـرأة حتاميـل مـن حبـوب لقـاح النخيـل والعسـل وتسـتخدمها قبـل اجلمـاع مباشـرة
(حتـت اشـراف طبـي) يحسـن مـن حـاالت اإلخصـاب حيـث جاء يف كتـاب التداوي باألعشـاب .
 عـالج احلساسـية :ثبـت أن تنـاول حبـوب اللقـاح بكميـات بسـيطة يسـاعد علـى اختفـاء أعـراضاحلساسـية ،كما يسـاعد اجلسـم على اكتسـاب مناعة ضد بعض مسـببات التلوث البيئي ،وتخلص
اجلسـم من امللوثات والسـموم البيئية ،كما ميكن اسـتخدام حبوب اللقاح يف عالج داء الربو وجعل
التنفس سـه ً
ال سريعاً.
 طـرد الفضـالت :ثبـت أن تنـاول عـدة مالعـق مـن العسـل وحبـوب اللقـاح يوميـاً يعمـل علـىتخليـص اجلسـم مـن املـواد السـامة ،ويرجـع السـبب يف ذلـك إلـى أن حبـوب اللقـاح تكـون غنيـة
بعنصـر البوتاسـيوم الـذي لـه القـدرة علـى سـحب الرطوبـة الزائـدة ،وحيـث أن امليكروبـات تفضـل
البيئـة الرطبـة بوجـه عـام ،فـإن وجـود البوتاسـيوم مينـع هـذه الرطوبـة مؤديـاً إلـى قتـل امليكروبـات
والتخلـص مـن املـواد الضـارة كذلـك يـؤدي تنـاول حبـوب اللقـاح إلـى دفـع الفضـالت السـامة التـي
تسـد الشـراين لذلـك تُعـد منظفـاً ومطهـراً جيـداً أيضـاً.
 عـالج اجلـروح واحلـروق والبثـور :يـؤدي مـزج العسـل بحبـوب اللقـاح واسـتخدام هـذا املزيـجكمضـادات لتغطيـة سـطح اجللـد املصـاب بجـروح أو حـروق أو بثـور أو أي اعتـالالت جلديـة ،إلـى
شـفائه إن شـاء اهلل.
 حتسـن البشـرة :لتحسـن وتغذيـة البشـرة وإلزالـة البقـع السـوداء مـن اجللـد أيضـاً يخلـط (5جـرام) مـن حبـوب اللقـاح مـع ( 5مـل) مـن العسـل  5( +مـل) مـن املـاء أو مضاعفـات هـذه الكميـات
وتخلـط جيـداً ثـم تـرج باملـاء الدافـئ حتـى يكـون اخلليـط مثـل اللـن ثـم يغسـل الوجـه بالصابـون
العـادي وينظـف باملـاء قبـل النـوم ثـم توضـع كميـة قليلـة مـن املخلـوط علـى الوجـه بطريقـة مناسـبة
ومتسـاوية مـع تدليكـه تدليـكاً خفيفـاً ملـدة قليلـة وبعـد سـاعة واحـدة يغسـل الوجـه باملـاء النظيـف،
يؤدي استخدامه ذا الدهان بالطريقة املقترحة إلى تغذية اجللد واختفاء البقع السوداء واحلبوب
فـوراً مـن الوجـه دون أن تـرك أي آثـار جانبيـة.
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 أمـراض الكلـى واملثانـة :يؤخـذ العسـل بعـد خلطـه مـع كمية متسـاوية من حبـوب اللقاح يف كوببـه قليـل مـن عصيـر الفاكهـة أو اخلضـروات إلدرار البـول بطريقـة طبيعيـة ،كما يسـاعد العسـل يف
إدرار البـول يف حالـة التهـاب الكليتـن وبذلـك يزيـل السـموم وأثارهـا مـن الكليتن واملثانة.
 عـالج مـرض السـرطان :حتتـوي حبـوب اللقـاح علـى العديـد مـن الفيتامينـات واألمـالحوالهرمونـات املختلفـة واإلنزميـات ومـواد أخـرى غيـر معروفـة ولـذا تشـكل أحـد الدفاعـات التـي
تعطـل منـو اخلاليـا السـرطانية.
 عـالج داء السـكري :يسـاعد اسـتخدام حبـوب اللقـاح باإلضافـة إلـى األنسـولن أو غيـره مـناألدويـة األخـرى يف عـالج داء السـكري ،حيـث أنهـا حتتـوي علـى العديـد مـن املعـادن النـادرة التـي
تلعـب دوراً هامـاً يف جسـم اإلنسـان ،فقـد ثبـت أن املغنيسـيوم والكالسـيوم يلعبـان دوراً كبـراً يف
التأثيـر علـى الهرمونـات املختلفـة مثـل األنسـولن ويعتقـد أن فيتامـن ( )B1املوجـود يف حبـوب
ً
اللقـاح يلعـب دوراً
مماثـال لـدور األنسـولن يف عمليـات التمثيـل الغذائـي للمـواد الكربوهيدراتيـة.
 مهـدئ لألعصـاب :ثبـت أن تنـاول حبـوب لقـاح النخيـل سـواء أكان منفـرداً أو خلطـاً بالعسـلتسـاعد علـى تهدئـة األعصـاب وعـالج العشـى الليلـي وكذلـك يسـاعد علـى شـد املفاصـل الرخـوة.
 حتسـني القـوة العضليـة :حتتـاج اخلاليـا واألنسـجة املوجـودة يف عضـالت اجلسـم إلـى السـكركمصـدر أساسـي للطاقـة وعندمـا تكـون العضـالت يف حالـة نشـاط فإنهـا تسـتهلك كميـة أكبـر مـن
ً
تقريبـا أربعـة أضعـاف الكميـة الالزمـة يف حالـة الراحـة ومتتـاز السـكريات
اجلاليكوجـن تعـادل
املوجـودة بحبـوب اللقـاح بسـرعة امتصاصهـا يف تيـار الـدم وحـدوث متثيـل غذائـي طبيعـي للمـواد
الكربوهيدراتية مبجرد تناولها فيصل الغذاء بسـرعة للخاليا العضلية واألنسـجة اجلافة وبالتالي
تـزود اجلسـم بالطاقـة والنشـاط واحليويـة والقـوة-
 مقـوي للجسـم بصفـة عامـة :الحتوائهـا علـى نسـبة عاليـة مـن فيتامينـات ( )B.Cوأمـالحالفسـفور والكالسـيوم واحلديـد ومـواد بروتينيـة عاليـة القيمـة والسـكريات
 عـالج أمـراض الشـيخوخة :يـؤدي اسـتخدام حبـوب اللقـاح بصفـة دائمـة إلـى إزالـة الشـعوربالشـيخوخة لتأثيرها اإليجابي على جميع أنشـطة اجلسـم املختلفة ،وحتسـن املزاج العام ،وتقوية
مناعـة اجلسـم الطبيعيـة.
 عـالج أمـراض األطفـال :تسـاعد حبـوب اللقـاح يف عـالج فقـر الـدم النـاجت عـن سـوء التغذيـةاخلاصـة يف األطفـال ،نظـراً الحتوائهـا علـى عنصـر احلديـد كمـا أنهـا تفيـد يف فتـح الشـهية ألكل
ممـا يزيـد مـن منـو األطفـال ويزيـد مـن قدرتهـم علـى التحصيـل الذهنـي.
 عـالج تسـوس األسـنان :حتتـوي حبـوب اللقـاح علـى أمـالح معدنيـة وفيتامينـات متـد األسـنانباملـواد األساسـية الالزمـة حلمايتهـا مـن التسـوس وحمايـة اللثـة مـن األمـراض ،يضـاف إلـى ذلـك
تأثيرهـا املطهـر للفـم واألسـنان.
 أمراض اجلهاز الهضمي :تعمل حبوب اللقاح على عالج بعض أمراض اجلهاز الهضمي مثلاإلسـهال واالمسـاك املزمنـان ،حيـث إنهـا حتسـن وظيفـة األمعـاء الناجمـة عـن سـوء االمتصـاص
والعوامـل النفسـية ،وتعـد أحسـن املـواد لضبـط وظيفـة األمعـاء يف حالة نقص احلركـة امليكانيكية
لألمعـاء ،كمـا تسـاعد علـى اختفـاء تكيسـات اجلهـاز الهضمـي ونزيـف الـراز ،إضافـة إلـى دورهـا
الهـام يف عـالج انتفاخـات البطـن وتخمـر األمعـاء وحفـظ قلويـة الـدم واملسـاعدة يف معادلـة
احلموضة.
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كيفية استخدام حبوب اللقاح:

تـؤكل بوضعهـا مـع الشـاي أو القهـوة أو احلليـب كاملشـروبات اليوميـة السـاخنة ،كمـا تخلـط
بالعسـل واملـاء الدافـئ شـتا ًء واملـاء البـارد صيفـاً ،ويفضـل اسـتخدامها حسـب إرشـاد الطبيـب
املعالـج .األهميـة االقتصاديـة جلـف (غمـد) غـالف الطلـع.
االستخدامات الطبية:

جـرت العـادة عنـد أهالـي البصـرة بدولـة العـراق مـن قـدمي الزمـان أنهـم يسـتخرجون مـن قشـور
غمـد طلـع النخيـل مـاء يعـرف (مبـاء اللقـاح) يحتفظون به يف بيوتهم يف أواني زجاجية السـتخدامه
عنـد احلاجـة وبعـد إمتـام تقطـره للمـرة األولـى يعمـد البعـض إلـى إعـادة تقطـره للمـرة الثانيـة،
ٍ
عندئذ) ماء اللقاح املكرر (ومفعوله جيد ورائحته طيبة ويسـتعمله أهالي البصرة ملعاجلة
ويسـمى
املغـص واضطرابـات املعـدة وهـو قابـض وضـد اإلسـهال ويف فصـل الصيـف ميـزج باملـاء املخصص
للشـرب ليعطـي نكهـة طبيعيـة وعطرية.
االستخدامات الزراعية:

يسـتخدم اجلـف أو الغمـد أو غـالف الطلـع يف عمـل السـماد العضـوي الصناعـي (الكمبوسـت)
ضمـن نـواجت تقليـم النخيـل ومخلفـات نظافـة املـزارع مـن احلشـائش.
جدول ( )56يوضح كمية ووزن املنتجات الثانوية اجلافة من نواجت تقليم بعض أصناف النخيل سنوياً (كجم)

متوسط
عدد
السعف
اجلاف
نخلة/سنة
11.3

وزن مكونات أجزاء السعفة اجلافة  /جم
جريد

خوص

شوك

كروك

ليف

495.8

518.6

28.5

489.9

192.2

متوسط وزن إجمالي وزن
السعفة نواجت تقليم
اجلافة /النخلة سنة
 /كجم
كجم
1.579

17,26579

متوسط ثالثة أصناف (مشرق ودلقاي ،مشرق ود خطيب ومدينة)
متوسط أطوال النخيل  3أمتار تقريباً ومتوسط أعمار كل األصناف حتت الدراسة  40-30سنة
جدول ( )57يوضح متوسط أطوال أجزاء السعفة اجلافة الناجتة من تقليم بعض أصناف النخيل

متوسط طول أجزاء السعفة اجلافة  /سم

متوسط عدد اخلوص والشوك/سعف

جريد

خوص

شوك

كرب

خوص

شوك

320 3.

52.2

14.3

29.1

173.1

27.9

متوسط سبعة أصناف (مشرق ودلقاي ،مشرق ود خطيب ومدينه)

متوسط أطوال النخيل  3أمتار تقريباً ومتوسط أعمار كل األصناف حتت الدراسة  40-30سنة

261

جـدول ( )58يوضـح املنتجـات الثانويـة مـن نـواجت اخلـف واحلصـاد لبعـض أصنـاف نخيل التمـر ووزنها اجلـاف باجلرام ووزن
الطلـوع بعـد اخلـف – ووزن العـذوق بعـد احلصاد

الوزن
الكلي

عدد ووزن العذوق  -جرام

عدد ووزن الطلوع – جرام
العدد

وزن الطلع

الوزن
الكلي

العدد

وزن العذق

الوزن
الكلي

طلوع
وعذوق

18

579.4

10375.2

9

383.1

3447.9

13823.1

جدول ( )59يوضح املتوسط العام إلنتاجية النخلة
من نواجت خف الطلوع ووزن العذوق بعد احلصاد  /جم لنخيل عمره حوالي  30سنة

عمر
النخلة

عدد ووزن العذوق  /نخلة

عدد ووزن الطلوع  /نخلة

وزن العذق /وزن العذوق/
وزن الطلع /وزن الطلوع/
العدد
العدد
جم
جم
جم
جم
30

12

523

10

6384
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اإلجمالي
جم
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الفصل الحادي عشر

بعض الظواهر الفسيولوجية
على ثمار النخيل
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عدسة :علي الصباح

الفصـل الحـادي عشـر :بعـض الظواهـر الفسـيولوجية علـى
ثمـار النخيل
الشيص ()Unfertile Flower

الشـيص أو الصيـص وهـي ثمـار النخيـل الغيـر
ملقحـة ويطلـق عليهـا محليـاً هـذا االسـم وقـد
يرجع فشـل التلقيح هذا ألي سـبب بيولوجي أو
إداري ولوحظـت بكثـرة يف بعـض أصنـاف النخيل
النسـيجي الفتيـة (األقـل مـن  9 - 7سـنوات)
وقـد تتحسـن تدريجيـاً أوضحـت دراسـتنا لهـذه
الظاهـرة والتـي تسـببت يف خسـائر اقتصاديـة
جسـيمة للمـزارع املنشـأة حديثـاً وأحبطت الكثير
مـن مالكهـا ممـا أدى إلـى اهتمامنـا كبرنامـج
معنـي بقضايـا النخيـل وحـل مشـاكله إلـى بعـض
التجـارب واخلاصـة بإضافـة أسـمدة ورقيـة (عن
طريـق الـرش) علـى املجمـوع اخلضـري عنـد
ظهـور األغريـض األنثـوي وقبـل انشـقاقه أو
تفتحـه ثـم رشـه يف مرحلـة اجلمـري وثالثـة يف
مرحلـة اخلـالل وقـد أدت هـذه املعاملـة بتقليـل
هـذه الظاهـرة كمـا يتضـح مـن اجلـدول ()53

الشيص

جدول ( )60أثر الرش بالسماد الورقي على تقليل ظاهرة ثمار «البرحي» املشيصه (غير املكتملة) حتت ظروف اخلرطوم

وزن
الثمرة
(جم)

وزن
املواد
البروتينات
وزن النواة
حموضة التانينات
احملصول
الصلبة
الكلية
(جم)
%
العصير%
/النخلة/
الذائبة%
%
كجم
2.3b

20.2d

1.80a

0.27a

1.55c

104.3d

2.8a

21.6c

1.45c

0.20b

2.18a

139.3b

نسبة

نسبة

الكونترول

89a

11e

18.7d

النيتروجن

72b

28d

28.1a

املعاملة

الشيص %العقد%

البوتاسيوم

61c

39c

22.7b

2.8a

25.2a

1.25 e

0.21b

1.68b

124.2c

البورون

5e

95a

28.2a

2.5a

25.0a

1.40d

0.20b

2.11a

154.3a

الزنك

17d

83b

23.7b

2. 7a

23.0b

1.58b

0.18c

1.68b

125.1c

*املتوسطات املبينة يف العمود املعن املتبوعة بنفس احلرف غير مختلفة لدى مستوى  0.5طبقاً ملدى دنكن املتضاعف
**املتوسطات تراكم احصائيات  3سنوات
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انقالب الجنس واألزهار ُ
الخنثى:

حتـدث بشـكل نـادر يف سـالالت النخيـل البـذري عـادة لـذا تعتبـر هـذه احلالـة (انقـالب اجلنـس)
وعـادة ال يتكـرر سـنوياً وهـو انقـالب الشـمارخ الذكريـة إلـى خنثـى وهـي حتـدث أكثـر يف بعـض
سـالالت األفحـل عـادة وإن حـدوث االنقـالب اجلنسـي ميكـن أن يُعـزى إلـى املسـتوى العالـي
للسـايتوكاينن الطبيعـي يف األزهـار خـالل موسـم التزهيـر ،ولوحظـت هـذه الظاهـرة يف الكثير من
مناطـق إنتـاج النخيـل بالسـودان ومعظمهـا يف كسـال يف شـرق السـودان وقـد لوحـظ أيضـاً حـدوث
هـذه الظاهـرة يف النخيـل املنتـج مـن فسـائل الراكوب أكثر من الفسـائل املكاثـرة تقليدياً من اخللف
األرضيـة وجتربتـي مـع ظاهـرة االنقـالب هـذا ثـالث مـرات:
 - 1كان زميلـي بروفسـير الفـاحت محمـد مهـدي يعمـل علـى تقييـم ثالثـة أفحـل ميتازينيـا يف كلية
الزراعـة جامعـة اخلرطـوم بشـمبات وقـد تعـرض إحداهمـا لتقليـم جائـر ،انقلـب بعدها إلـى أنثى.
 - 2يف حلفـا اجلديـدة وأثنـاء جتاربـي علـى امليتازنيـا النتخـاب بعـض األفحـل ،حـدث حريـق
إلحداهـا وحـرق كل املجمـوع اخلضـري ويف نفـس املوسـم انقلـب إلـى أنثـى كاملـة ثـم بـدأ يرجـع
ً
كامـال.
حلالتـه الطبيعيـة بعـد اكتمـال منـوه اخلضـري ومنـو سـعفه
 - 3يف املجمـع الوراثـي ألشـجار الفاكهـة بشـمبات حـدث نفـس الشـيء ،أن أحـد األفحـل الـذي
انتخبتـه مـن مزرعـة بحلفايـا وكان راكـوب علـى ارتفـاع ( 2.5متـر) علـى سـاق الفحـل املنتخـب
ومت فصلـه وزراعتـه يف املجمـع وأزهـر ملـدة عامـن كفحـل غيـر أنـه يف العـام الثالـث انقلبـت بعـض
أغاريضـه إلـى أنثـى وظـل هكـذا لعامـن ويف الثالـث رجـع حلالتـه الطبيعيـة) وعمومـاً يف كسـال
بالواليـة الشـرقية لوحظـت هـذه الظاهـرة كثيـراً يف كسـال حيـث يقـع ظـل جبـل التـاكا علـى أشـجار
النخيـل .ولذلـك أعتقـد بأنهـا مرتبطـة بدرجـات احلـرارة والوضـع الغذائـي والهرمونـي للنخلـة.

القطع اللثمي للعذق:

تسـبب هـذه الظاهـرة أضـراراً اقتصاديـة علـى
األشـجار وتظهـر احلالـة علـى شـكل حـز أو قطـع
أملس يف أنسجة اجلزء السفلي من العرجون كما
لـو كانـت قطعـت بسـكن حـاد وتتلخـص أعـراض
هـذه الظاهـرة (قطـع يف احلامـل الثمـري للعـذق
علـى شـكل ( )Vبعمـق ( 3 – 2.5سـم) بحافـة
مسـننة وبزاويـة حوالـي ( 30درجـة مئويـة) كمـا
لـو قطـع بسـكن حـاد ممـا يـؤدي إلـى جفـاف كل
قطع احلامل الثمري للعذق على شكل v
ثمـار الشـماريخ الناميـة يف اجتـاه القطـع ونتيجـة
لذلـك تذبـل كل الثمـار املوجـودة علـى العـذق وال
تنضـج طبيعيـاً وتكـون رديئـة النوعيـة وغيـر صاحلـة لـألكل ،ينصـح فقـط بخـف ثمـار النخيـل التـي
تعانـي مـن هـذه الظاهـرة .واملسـبب لهـذا الضـرر خلـل أو عيـب تشـريحي ()Anatomical defect
حيث لوحظ يف أنسـجة العرجون أو السـعفة فراغات داخلية عقيمة تؤدي إلى كسـور يف األنسـجة
أثناء اسـتطالة العرجون أو السـعفة وهذا القطع العرضي شـائع يف األصناف ذات قواعد األوراق
املزدحمـة (الكرباملتزاحـم) يـزداد هـذا الضـرر معتقـد معمـر النخلـة .كمـا لوحـظ هـذا املـرض يف
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عـدة مناطـق يف الرباطـاب علـى «املشـرق ود لقـاي» ويف ومـروي علـى البـركاوي وأيضـاً يف شـندي
علـى «املشـرق ود خطيـب» و «البـركاوي».

الكرموش أو ذبول الثمار أو الحشف ()Fruit Wilting Shrivel

ذبـول وانكمـاش وجتعـد سـطح الثمـرة ثـم جفافهـا وحتـدث هـذه الظاهـرة يف أصنـاف معينـة
دون غيرهـا ويحـدث يف مراحـل تطـور الثمـار مـن مرحلـة اجلمـري إلـى اخلـالل والرطـب والتمـر،
ويحـدث ذبـول الثمـار طبيعيـاً خـالل النهـار بسـبب فقـدان املـاء مـن سـطح الثمـرة ،وبعـض األحيـان
القليلـة تسـتعيد هـذه الثمـار حالتهـا الطبيعيـة ومحتواهـا الرطوبي يف سـاعات الليل ،وذلك الرتفاع
الرطوبـة النسـبية حـول الثمـرة وانخفـاض عمليـة التبخـر.
ويالحـظ ذبـول الثمـار عـادة يف املرحلـة امللونـة (اخلـالل (وقبل أن تصل الثمـرة إلى أقصى حجم
لهـا (اكتمـال النمو) ،وذروة احتوائها على السـكريات.
حيث وهناك نوعن من حالة الذبول يف الثمار:
أ -الذبـول بفعـل اإلصابـة بحفـارات العـذوق :وهـذا مـن السـهل معرفتـه ومالحظتـه وتسـبب
احلشـرات ذبـول بعـض الشـماريخ أو العـذق بأكملـه وحسـب الضـرر الـذي حتدثـه احلشـرة.
ب -الذبول بفعل العوامل البيئية والفسيولوجية ويرتبط بعدة عوامل منها:
 -1طبيعة الصنف ومنو وتطور الثمار.
 -2التغييـر املفاجـئ يف الظـروف املناخيـة :ارتفـاع درجـات احلـرارة وشـدة اجلفـاف والتغيـر يف
نسـبة الرطوبـة وهبـوب الريـاح احلـارة.
 -3عـدم انتظـام الـري :مـن حيـث كميـة امليـاه ووقـت الـري وعـدم حصـول النخلـة علـى الكميـة
املناسـبة مـن امليـاه خـالل فتـرة نضـج الثمـار.
 -4غزارة احلمل وكبر حجم العذوق.
 -5األضـرار امليكانيكيـة :إصابـة العـذوق الثمريـة بأضـرار ميكانيكيـة كحـدوث كسـر أو التـواء أو
متـزق يف احلامـل الثمـري (العرجـون) أثنـاء عمليـة التحديـر والتفريـد ممـا يسـبب انسـداد األوعية
الناقلـة املوصلـة للشـماريخ والثمار.
 -6سـرعة النمـو :تـؤدي سـرعة منـو بعـض األصنـاف إلـى سـحب امليـاه إلى سـعف القمـة النامية
لكـي تسـتمر يف النمـو وعنـد عـدم توفرهـا للقمـة الناميـة تضطـر لسـحبها مـن العـذوق ممـا يسـبب
ذبولها.
وتتلخـص هـذه الظاهـرة بأنـه يظهـر علـى سـطح الثمـار جتعـد وانكمـاش ،ثـم جتـف ،وتتحول إلى
حشـف ال يصلـح إال كعلـف
حيوانـي .ومتتـاز أنسـجة الثمـرة اخلارجيـة يف مرحلـة اخلـالل بحساسـيتها الشـديدة للخـدوش
واجلـروح والتمـزق بسـبب انتفـاخ الثمـرة وبلوغهـا مرحلـة اكتمـال احلجـم ،ولوحظـت ظاهـرة ذبـول
الثمـار والتـي يطلـق عليهـا (اخلـدر) علـى ثمـار بعـض األصنـاف التـي جتنـى يف مرحلـة الرطـب،
خاصـة إذا متـت هـذه العمليـة عنـد ارتفـاع درجـة احلـرارة وأحسـن مثـال لذلـك صنـف الشـرق
ودلقـاي وتنتشـر هـذه الظاهـرة يف شـمال السـودان والتـي تعـرف بالكرمـوش وكافـة اجلهـات التـي
يتسـم فيهـا اجلـو خـالل الصيـف باجلفـاف الشـديد ،وارتفـاع درجـة احلـرارة ويسـاعد علـى ذلـك
قلـة ميـاه الـري.
وتعـرف هـذه الظاهـرة يف شـمال السـودان بالكرمـوش وتسـبب الكثيـر مـن اخلسـائر وقـد كتـب
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فيهـا العديـد مـن التقاريـر والدراسـات وقـد تفاقمـت مؤخراً خالل ( 10-5سـنوات) األخيرة نتيجة
زيـادة الرطوبـة اجلويـة وارتفـاع درجـات احلـرارة وانتشـار عـدد مـن األمـراض الفطريـة وأهمهـا
فطـر البثـرة السـوداء ( )Ceratocystis paradoxa, Thielaviopsis paradoxaوالتـي ميكـن
تلخيـص مكافحتهـا:
 - 1إجـراء عمليـة خـف الثمـار بإزالـة عـذوق كاملـة مـع تـرك عـدد يتناسـب مـع عـدد السـعف
األخضـر (عـذق لـكل  9سـعفات) أو إزالـة ربـع شـماريخ العـذق بعمليـة خـف الثمـار.
 - 2مكافحـة اآلفـات احلشـرية (احلفـارات وخاصـة العـذوق واحلميـرة ودودة الطلـع) واألمراض
الفطريـة ببرنامـج دوري وراتب.
 - 3إجـراء عمليـة التدليـة لألصنـاف ذات العراجـن الطويلـة والعنايـة بالعـذوق أثنـاء إجـراء
العمليـة وجتنـب حـدوث التـواء أو كسـر فيهـا.
 - 4تنظيم عملية الري يف فصل الصيف.
 - 5جتنـب جنـي الثمـار عنـد الظهيـرة ودرجـات احلـرارة املرتفعـة وينصـح إجـراء ذلـك عنـد
الصبـاح الباكـر.
 - 6عـدم ملـس العـذوق وجنـي الثمـار يف سـاعات الظهيـرة ،حيث أكدت الدراسـات أن ملس الثمار
ألي سـبب تـؤدي إلـى خـدش ومتزيـق جـدر أسـطحها فتـؤدي إلـى حالـة مـا يعـرف بظاهـرة خـدر
الثمـار حيـث تـؤدي حتريكهـا إلـى حتطـم الطبقـة الشـمعية الرقيقـة التـي تغطـي سـطح الثمـرة مما
يـؤدي إلـى زيـادة فقـدان املـاء منهـا والـذي يحـدث عـن طريـق الثغـور ،حيـث لوحـظ أن حجـم فتحـة
الثغـر يتناسـب طرديـاً مـع شـدة الضـوء ،حيـث يـزداد حجـم الفتحـة يف منتصـف النهار ،مما يسـبب
زيـادة فقـدان املاء.
 - 7طالء العراجن لو أمكن بطالء مكون من محلول اجلير ،وزهر الكبريت ،وملح الطعام.
 - 8تنظيم عملية الري وخاصة يف أشـهر الصيف مع مراعاة مراحل تطور الثمرة وعدم إجراء
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عمليـة اخلـف الشـديد للعـذوق أو الشـماريخ وتطبيـق ممارسـات وعمليـات اخلـف داخـل العـذوق
حسـب النسـب املوصـى بهـا واملالئمـة للصنـف واملنطقة.
 - 9تهوية الثمار بوضع حلقة حديدية داخل العذق.
 - 10تقليل الرطوبة يف البستان من خالل مكافحة احلشائش
وبدراسـة الظاهـرة اتضـح وجـود ارتبـاط موجـب بـن النسـبة املئويـة لذبـول الثمـار وكميـة املـاء
املفقـود وعـدد الثغـور علـى سـطح الثمـرة ،فاألصنـاف ذات العـدد األكبـر مـن الثغـور مثـل املشـرق
ودلقـاي والبـركاوي كانـت نسـبة الذبـول فيهـا أعلـى مـن األصنـاف األخـرى ذات العـدد األقـل مـن
الثغـور مثـل صنـف املدينـة وأن زيـادة عـدد الثغـور علـى سـطح الثمـرة يـؤدي إلـى زيـادة كميـة املـاء
املفقـود منهـا ،وبالتالـي زيـادة النسـبة املئويـة للذبـول عند ملسـها حتت ظروف حـرارة عالية ورطوبة
منخفـض وأكـدت الدراسـات أن ملـس الثمـار ألي سـبب وحتريكهـا يف وقـت معـن يـؤدي إلـى حتطـم
الطبقـة الشـمعية الرقيقـة التـي تغطـي سـطح الثمـرة ممـا يـؤدي إلـى زيـادة فقـدان املاء منهـا وهذا
يحـدث عـن طريـق الثغـور ،حيـث لوحـظ أن حجـم فتحـة الثغـر يتناسـب طرديـاً مـع شـدة الضـوء،
حيـث يـزداد حجـم الفتحـة يف منتصـف النهـار ،ممـا يسـبب زيـادة فقـدان املـاء .وعـادة مـا يحـدث
الذبـول مسـا ًء.
نصائح لتقليل حدوث ذبول ثمار النخيل

 - 1يجـب االنتبـاه جيـداً عنـد إجـراء عمليـة التدليـة بعـدم حـدوث أي ضـرر غيـر مرئي يف حامل
العـذق أو أحـد الشـماريخ وقـد تالحـظ قلـة هـذه الظاهرة يف العراجـن املتدلية.
 - 2انتظام عملية الري وخاصة يف مرحلة اخلالل حيث حتتاج الثمار لكميات كبيرة من املاء.
 - 3تقليـل احلمـل الزائـد للنخلـة بأجـراء اخلـف وخاصـة نسـبة السـعف للعـذوق ( ) 9:1مـع
مالحظـة عـدم إجـراء ضـرر للشـماريخ املتبقيـة ألنهـا توصـل املـاء للثمـار.
 - 4مكافحـة اآلفـات وخاصـة احلفـارات –العـذوق – ودودة الطلـع وفطـر البثـرة السـوداء بوقـت
كاف ملنـع ضررهـا علـى الثمـار.
 - 5ينبغـي أن يكـون قطـف الثمـار أو حصادهـا يف الوقـت املناسـب ومتزامنـا عـم درجـة احلـرارة
املناسـبة ويفضـل يف الصبـاح الباكـر أو املسـاء.
 - 6تكييـس العـذوق لتقليـل هبـوب الريـاح السـاخنة اجلافـة عندمـا تكـون الثمـار يف مرحلـة
اخلـالل ملنـع فقـدان املـاء السـريع مـن الثمـار وبالتالـي ذبولهـا.

ظاهرة تقشر الثمار في بعض أصناف نخيل التمر:

التقشـر (انفصال القشـرة) عبارة عن حدوث حالة من االنتفاخ البسـيط يف الثمرة ،أي انفصال
غـالف الثمـرة أو اجلـدار اخلارجـي ويسـمى ( )Exocarp orEpicarpوهـو يشـمل (نسـيج القشـرة
اخلارجيـة) عـن اجلـزء اللحمـي مكونـة غـالف منفصـل وبنسـبة ( ) 50 %وتالحـظ هـذه احلالة يف
مرحلـة التمـر بشـكل واضـح ،ويجـب أال تزيـد نسـبة التقشـر يف الصنـف الواحـد عـن ( ) 10 %ويف
بعـض األحيـان تزيـد النسـبة عـن ذلـك يف بعـض األصناف مثـل أصناف املشـرق وتختلف األصناف
فيمـا بينهـا يف ظهـور هـذه الصفـة التـي تعـد مـن الصفـات الرديئـة وغيـر املقبولـة وتســبب تـردي
نوعيتهـا وضعـف قيمتهـا التسـويقية ،وتتميـز بعـض األصنـاف بوجـود فـراغ بـن اجلـزء اللحمـي
للثمـرة وبـن البـذرة وقلـة سـمك اجلـزء اللحمـي بينما يتالشـى هذا الفـراغ يف أصناف أخرى حيث
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حتـدث هـذه الظاهـرة يف األصنـاف املزروعـة يف املناطـق الرطبـة حيـث يالحـظ ظاهـرة انفصـال
القشـرة عـن اللحـم ولهـذه احلالـة أسـباب متعـددة منهـا ارتفـاع احلـرارة .والرطوبـة اجلويـة معـاً
تنتشـر يف كافة مناطق زراعة النخيل يف السـودان ويف األصناف احلساسـة والتي تقلل من قيمتها
التسـويقية ويجعلهـا عرضـة للتعفـن وظهـور البلـورات السـكرية وتقلـل مـن قابليتهـا التخزينيـة.
العوامل التي تؤثر على تقشر الثمار
 - 1العامل الوراثي:

توجـد أصنـاف سـهلة التقشـر وأخـرى مقاومـة ويعـزى ذلـك إلـى سـمك القشـرة وقـوة صالبتهـا
ودرجـة جتعدهـا ،وتالحـظ هـذه الظاهـرة يف العديـد مـن األصنـاف ولكـن بشـكل واضـح يف صنـف
«املشـرق ود لقـاي» حيـث تكـون القشـرة رقيقـة يف املناطـق احلـارة وذات الرطوبـة املرتفعـة وكذلـك
يف «البرحـي» حيـث يسـتمر منـو القشـرة ويتوقـف منـو اللحـم ،ورمبـا يعـود ذلـك للعوامـل الوراثيـة
التـي تتحكـم بسـمك القشـرة أو رقتهـا وقـوة صالبتهـا أو جتعدهـا

 - 2حبوب اللقاح:

إن نوعيـة اللقـاح وتوافقـه مـع الصنـف أمـر مهـم يف حيـاة الثمـرة ألن أي لقـاح له صفاتـه النوعية
اخلاصـة واملتميـزة وراثيـاً والتـي لهـا عالقة بالشـكل املظهـري للثمـرة ( )phenotypeوكذلك بلونها
ونكهتهـا (الطعـم  +الرائحـة) ،لـذا علـى املـزارع الذي يرغـب يف احلصول على ثمار جيدة أن يعتمد
لقـاح مـن شـجرة نخيـل ذكريـة معروفـة ومعتمـدة وال يعتمـد اللقـاح اخلليـط أو البـودرة ألنهـا غيـر
معروفة األصل وسـتعطى حتماً ثمار ذات صفات رديئة ومنها االنتفاخ والتقشـر ،حيث أن حلبوب
اللقـاح املسـتخدمة تأثيـر مباشـر علـى الصفات التشـريحية للثمرة.

تقشر ثمار املشرقي
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 - 3عوامل المياه والتربة:

للـري تأثيـر كبيـر علـى إنتاجيـة النخلـة عمومـاً وذلـك اعتمـاداً علـى (طريقـة الـري ،نوعيـة امليـاه،
نوعيـة التربـة ،خبـرة املـزارع مـن حيـث تعاملـه مـع النخيـل سـنوياً لتحديـد االحتياجـات ،العوامـل
املناخيـة) ولنـوع التربـة دور كبيـر يف حـدوث ظاهـرة االنتفـاخ والتقشـر وتتزايـد هـذه االنتفاخـات
والتقشـر يف التـرب الكلسـية والتـي يتفاعـل فيهـا الكلـس مـع سـكري اجللوكـوز والفركتـوز وتظهـر
هـذه احلبـات السـكرية حتـت قشـرة الثمـرة ممـا يسـبب انفصـال قشـرة الثمـرة عـن لـب الثمـرة
محدثـاً بعـض اجلفـاف وبالتالـي ظهـور االنتفاخات أو التقشـر .وأيضاً فالترب الرملية هي األخرى
لهـا دور يف حـدوث هـذه الظاهـرة بسـبب أن التـرب الرمليـة تفقـد امليـاه بسـرعة مسـببة جفـاف
الثمـار وبالتالـي انفصـال قشـرة الثمـرة عـن لـب الثمـرة .أيضـاً اختـالل عمليـة التسـميد يـؤدي
اختـالل يف تكامـل الثمـرة الن التسـميد يزيـد مـن العناصـر الصلبـة الذائبـة يف الثمـرة ويحسـن من
مواصفاتهـا ويعطيهـا متاسـك وملعـان نتيجـة امتالئهـا بفعـل تراكـم السـكريات واملـواد السـليلوزية
والعناصـر املعدنيـة داخـل الثمـرة وبالتالـي عـدم ظهـور (االنتفـاخ والتقشـر).
 - 4العوامل البيئية:

درجـة احلـرارة هنـاك اختـالف بـن كثافـة غـالف الثمـرة (القشـرة) وبـن كثافـة اللحـم ونتيجـة
لذلـك تختلـف سـرعة اكتسـاب وفقـدان احلـرارة بينهمـا حيـث أن هناك اختـالف يف درجة احلرارة
بـن الليـل والنهـار وهـذا يؤثـر علـى متـدد وتقلـص غـالف الثمـرة ،واجلـزء اللحمـي وتأثيرهـا علـى
كثافـة النسـيجن وبالتالـي انسـالخ القشـرة عـن الثمـرة ،ولتغيـرات يف درجـة احلـرارة أثنـاء موسـم
النمـو دور مهـم يف ظهـور االنتفـاخ والتشـقق لغـالف الثمـرة اخلارجـي بسـبب اجلفـاف أو حصـول
فـرق بـن درجـة حـرارة الهـواء احمليـط ودرجـة حـرارة الثمـرة كذلك احلـرارة احلقلية تؤثر وتسـبب
التقشـر وتعـرف احلـرارة احلقليـة بكميـة احلـرارة الالزمـة خلفـض درجـة حـرارة احملصـول مـن
درجـة حـرارة احلقـل إلـى درجـة حـرارة التخزيـن املطلوبـة وعـادة تكـون درجـة حـرارة احلقـل بـن
( 50 – 45درجـة مئويـة) بينمـا حـرارة املخـزن املبـرد تكـون  5درجـة مئويـة فـال بـد مـن العمـل علـى
تخفيـض تدريجـي للحـرارة يف الثمـار قبـل وضعهـا يف املخزن وتسـمى هذه العمليـة ()Precooling
حتـى ال يحصـل انكمـاش يف حلـم الثمـرة وحتصـل انتفاخـات وتنفصـل القشـرة.
 - 5الرياح:

لهـا دور مهـم يف زيـادة عمليـة فقـدان املـاء احلـر مـن الثمـار وكذلـك املـاء االسـموزي وأن تزامـن
شـدة الريـاح مـع ارتفـاع درجـات احلـرارة يسـبب انفصـال القشـرة عـن لـب التمرة وقـد تظهر بعض
البلـورات السـكرية علـى الثمار.
 - 6الرطوبة:

للمحتـوى الرطوبـي دور يف ذلـك وخاصـة اختـالف نسـبة الرطوبـة يف غـالف الثمـرة واجلـزء
اللحمي دور يف حدوث التقشـر ،فالرطوبة يف الثمار هي عبارة عن ماء يف ثالث صور ،املاء احلر
( )free waterوهـو املـاء املوجـود بالقـرب مـن سـطح الثمـرة ومن القشـرة بشـكل خاص ويتبخر من
الثمـرة عنـد تعرضهـا للحـرارة املباشـرة مـن خـالل أشـعة الشـمس ويفقـد مـن الثمار بسـهولة واملاء
االسـموزي ( )Osmosis waterوهـو املـاء الـذي يتحـرك داخـل اخلاليـا عبـر األغشـية اخللوية من
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التراكيـز العاليـة إلـى املنخفضـة داخـل الثمـرة وميكـن السـيطرة عليـه بعمليـة التجفيـف والصـورة
األخيـرة للمـاء هـو املـاء املتحـد ( )Bound waterوهـذا النـوع ال ميكن السـيطرة عليـه وازاحته ألنه
يدخـل يف تركيـب الثمـار ونسـبته بسـيطة وأي تغييـر يف نسـبته يعنـي تغييـر يف تركيـب الثمـرة.
 - 7خف الثمار:

مهمـة يف التقليـل مـن ظاهـرة االنتفـاخ والتقشـر ،ويسـبب اخلـف اجلائـر زيـادة نسـبة الثمـار
املنتفخـة ( )Puffinessوامللسـوعة ( )Blister likeنتيجـة النفصـال القشـرة عـن اللحـم.
 - 8معامالت ما بعد الجني:

نقطـة التصـدع للثمـار ( )Breaking pointتؤثـر يف سـلوك املنتـج الغذائـي خاصـة عنـد تعرضـه
لتأثيـر قـوة معينـة فالتمـور تتعـرض خـالل عمليـات الفرز والتنظيف والغسـيل إلى رشـاش ماء قوي
يسـبب تشـقق قشـرة الثمرة ولهذه النقطة أثر كبير عن كبس وتعبئة التمور حيث ال يجب أن تزيد
عـن احلـد األقصـى املسـموح بـه لتفـادي التلـف امليكانيكـي الذي يـؤدي إلى متزق قشـرة الثمرة.
 - 9غسيل التمور:

مـن الطـرق احلديثـة يف تنظيـف الثمـار وهـي فعالة حيث متر الثمار على سـير معدني متحرك على
ارتفـاع مالئـم فيـه ميـالن قليـل نحـو األعلـى ،ومحـاط بحواجـز معدنيـة جانبيـة ويندفع املـاء من أعلى
وأسـفل السـير املعدنـي خـالل فتحـات مثبتـة يف أنابيـب نقـل املـاء التـي متتـد علـى طـول جهـاز الغسـل
وتسـمح بانتشـار املـاء علـى التمـور بشـكل مباشـر مـن عـدة اجتاهـات علـى شـكل رذاذ خفيـف يصـل
إلـى كل أجـزاء سـطح الثمـرة ويتوقـف ضغـط املـاء املسـتعمل يف الغسـل علـى مـدى لزوجـة ومتاسـك
األوسـاخ العالقـة بالتمـور وعلـى درجـة صالبتهـا ونسـبة الرطوبـة فيهـا ،وكلما قلّت فتـرة تعرض الثمار
للغسـيل باملـاء ،كلمـا كان ذلـك أفضـل ،كمـا أن االهتمـام بعمليـة جنـي وتعبئـة الثمـار يف احلقـل وعـدم
مالمسـتها للتربـة يسـاعد علـى تقليـل الفتـرة ألن إطالـة فتـرة الغسـيل وقـوة تيار املاء تـؤدي إلى تضرر
قشـرة الثمـرة خاصـة وأنهـا نصـف نفـاذة للماء تسـاعد على امتصاص املاء أثنـاء التخزين .وأن التمور
متضـررة القشـرة يحـدث بهـا ذوبـان للمـادة السـكرية يف املـاء .أي أن عملية غسـل التمـور لها دور مهم
أيضـاً يف انتفـاخ وتقشـر التمـور أو تفاقـم هـذه املشـاكل اسـتخدام ضغـط املـاء أو الفـرش ()Brushes
أثنـاء عمليـة تنظيـف التمـور وتسـاعد يف عمليـة ظهـور هـذه الظاهـرة ميكانيكياً.
 - 10تجفيف التمور:

يعتمـد أكثـر أصحـاب بسـاتن النخيـل التجفيـف احلقلـي بتعريـض التمـور إلـى أشـعة الشـمس
وهذه العملية تسـاعد على منو بعض اخلمائر مما يسـبب ظهور هذه الظاهرة أو اجليوب بسـطح
الثمـرة تعقيـم التمـور باحلـرارة اسـتخدام احلـرارة املرتفعـة ( 60درجـة مئويـة) وملـدة (10سـاعات)
يف تعقيـم التمـور يـؤدي إلـى قتـل كافـة أطـوار احلشـرات ولكنـه يسـبب ظاهـرة االنتفـاخ والتقشـر.
 - 11الخزن:

إن عمليـة خـزن التمـور الرطبـة والنصـف جافـة يف املجمـدات ( 15-إلـى  18-درجـة مئويـة) ثـم
إخراجهـا لتوضيبهـا يف علـب سـتؤدي إلـى عمليـة انتفاخ قشـرة التمرة وانكمـاش اللب نتيجة عملية
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اإلذابـة وتعرضهـا إلـى الهـواء ممـا يسـاعد علـى انفصـال قشـرة الثمرة لبعـض أنواع التمـور وظهور
بلـورات ثلجيـة ناعمـة علـى سـطح الثمـار هـذه البلـورات عند إذابتها بسـرعة وجفاف سـطح الثمرة
تسـبب انتفاخـات تعـرف هـذه الثمار بالسـوداني بثمـار ممققة.
 - 12موجهات لمزارعي صنف السكري والخالص:

أهـم املشـكالت التـي تؤثـر علـى جـودة ثمـار نخيـل التمـر صنفـي «السـكري» و «اخلـالص» تقشـر
انفصـال قشـرة الثمـرة عـن حلـم الثمـرة ،وللتخلـص مـن تلـك الصفـات غيـر املرغوبـة وإنتـاج ثمـار
ذات جـودة عاليـة ينصـح باآلتـي:
 -1إضافة السماد مباشرة للتربة كان أفضل تأثيراً من طريقة الرش.
 -2ري األشـجار كل ثالثـة أيـام بـدالً مـن الـري اليومـي وزيـادة كميـة السـماد البوتاسـي املضـاف
للتربة.
 - 3ينصـح بجنـي الثمـار كل يومـن وذلـك لزيـادة نسـبة التمـور عاليـة اجلودة ،ولكـن هذه العملية
حتتـاج تعـدد عمليـة اجلني وتزيـد كلفة اجلني.
 - 4التبكيـر يف اجلنـي يـؤدي إلـى ظهـور الثمـار املكرمشـة حيـث تكـون بعـض الثمـار غير ناضجة
فسـيولوجياً كمـا أن اجلنـي عنـد اكتمـال النضـج يـؤدي أيضاً إلى تشـوه بعـض الثمار.
المعالجات الخاصة بتقشر الثمار:

 - 1اسـتخدام حبـوب لقـاح مـن أفحـل معروفـة املواصفـات ،وكلما كانت حيويـة اللقاح عالية كلما
أعطـى ثمـار جيـدة بالتوافـق مـع األزهـار األنثويـة وبالتالـي ثمار جيـدة املظهر ،وتكييـس األغاريض
فـور التلقيـح مباشـرة باألكيـاس الورقيـة املثقبـة ملـدة ( 3-2أسـابيع) لضمـان احلصـول علـى أعلـى
نسـبة عقـد يف العـذوق والتبكيـر بالنضـج وانتظـام نضج الثمار وتناسـقه األمر الذي ينعكس ايجاباً
علـى تقليـل التفـاوت يف نضـج وجفـاف الثمار.
 - 2االهتمـام بـري النخيـل يف األيـام احلـارة جـداً وهنـا البـد مـن أن تكـون كميـة ميـاه الـري
املضافـة متناسـبة مـع درجـات احلـرارة أثنـاء املوسـم املياه .لذا يجب وضع برنامج ري متناسـب مع
كل صنـف وعمـر النخلـة ،ومراعـاة تقليـل عـدد الريـات عنـد بدء حتول الثمار ملرحلـة الرطب وعدم
تـرك الثمـار لتجـف يف العـذوق علـى النخلـة لفتـرات طويلـة ممـا يزيـد مـن حـدة التقشـر وانكمـاش
لـب الثمـرة وانخفـاض معـدل وزنهـا إضافـة إلـى اكتسـاب الثمـرة لوناً داكنـاً لدرجات غيـر مرغوبة،
واالسـتفادة مـن حـرارة اجلـو الطبيعيـة لتقليـل رطوبـة الثمـار وتسـهيل عمليـة جتفيفهـا.
 - 3إجراء عملية خف الثمار ومبا يتناسب مع طبيعة الصنف وقوة منو الشجرة.
 - 4السـيطرة علـى ظـروف عمليـة القطـف (اجلنـي) هـي األخرى لها تأثير علـى ظاهرة االنتفاخ
والتقشـر ألن درجـة احلـرارة احلقـل تكـون بحـدود ( 45درجـة مئويـة) وظـروف اخلـزن ( 5درجـة
مئويـة) فـال بـد مـن خفـض هـذه احلـرارة مـن ( 5إلـى  45درجـة مئويـة) تدريجيـاً حتـى ال يحصـل
انكمـاش يف لـب التمـرة وبالتالـي ظهـور هـذه االنتفاخـات حيـث تطير القشـرة إلـى األعلى يف بعض
مناطـق غـالف التمـرة وهـذه العمليـة تدعـى التبريـد األولـي (.)Precooling
 - 5ال بـد أن تكـون عمليـة جتميـد الثمـار حتـت ظـروف محكمـة واخلـزن اجليد لـه دور يف تقليل
مـن هـذه الظاهـرة لـذا يجـب تصميم املخـازن ذات الظروف
اخلاصة للتمور من حيث (درجة احلرارة/الرطوبة/التهوية/التعقيم).
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 - 6التجفيـف الصناعـي للتمـور حيـث تتـم السـيطرة علـى كميـة الهـواء الداخلـة إلـى املجفـف
وحركتـه التـي تالمـس سـطوح التمـر ويفضـل اسـتخدام حـزام ناقـل مـع شـافط مـن حتـت احلـزام
لكـي يثبـت حبـة التمـر .أمـا درجـة حـرارة املجفـف فيفضـل أال تزيـد عن ( 55درجـة مئوية) وال تقل
عـن ( 40درجـة مئويـة).
 - 7التحكـم بكميـة املـاء وحركـة احلـزام الناقـل أثنـاء غسـيل التمـور وأن يكـون احلـزام مـن
االسـتنلس سـتيل والـذي ال يخـدش الثمـار وأن تكـون امليـاه املسـتخدمة معقمـة.

الحمل المتبادل ( )Biennial Bearingأو ()Alternate Bearing

أو احلمـل املتنـاوب يعنـي غـزارة احلمـل يف سـنة يليهـا انعـدام أو قلـة احلمـل يف السـنة التاليـة،
وهـذه الـدورة قـد تكـون علـى الشـجرة بكاملهـا يف حالـة األشـجار ذات الفلقة الواحـدة أو على جزء
منهـا يف حالـة ذات الفلقتـن ،ورمبـا حتـدث حالـة انعـدام أو قلـة احلاصـل لسـنتن متتاليتـن تليهـا
سـنة مـن احلمـل الغزيـر والعكـس صحيـح ويسـمى احلمـل غيـر املنتظـم (.)Irregular bearing
وتعزى أسـباب هذه احلالة إلى قلة عدد األزهار ،وانخفاض نسـبة العقد ،وزيادة نسـبة التسـاقط.
وتظهـر حالـة تبـادل احلمـل علـى األشـجار داخـل البسـتان الواحـد والتـي قـد تكـون يف عمـر واحـد
ومـن صنـف واحـد ،وحتظـى بعمليـات خدمـة متماثلـة .وحـددت البحـوث والدراسـات أسـباب هذه
احلالـة مبـا يلي:
 – 1عوامل داخلية:

ش ــغلت مس ــألة تك ــون البراع ــم الزهري ــة العلم ــاء لفت ــرة طويل ــة وأصب ــح االعتق ــاد أن ألش ــعة
الش ــمس تأثي ــراً كبي ــراً يف تك ــون م ــواد خاص ــة تؤث ــر عل ــى تك ــون األزه ــار ،بعده ــا ظه ــرت نظري ــة
تركي ــز العص ــارة اخللوي ــة الت ــي اس ــتندت عل ــى أن اإلض ــاءة تعم ــل عل ــى تك ــون امل ــواد العضوي ــة
والســـكريات التـــي تتراكـــم يف اخلليـــة مـــع املـــواد النتروجينيـــة ،وأن ســـيادة املـــواد العضويـــة
والســـكرياتس تـــؤدي إلـــى تكـــون البراعـــم الزهريـــة ،أمـــا إذا حصـــل العكـــس وزادت املـــواد
النتروجيني ــة ف ــإن النم ــو اخلض ــري س ــيكون ه ــو الس ــائد ،وم ــن ه ــذه النظري ــة ب ــرزت فرضي ــة
اعتمــاد التزهيــر علــى املخــزون الغذائــي املتراكــم يف مناطــق النمــو ،وهــو األســاس لتكــون مبــادئ
اإلزه ــار ،وإال ف ــإن النم ــو اخلض ــري س ــيكون مس ــتمراً ،وبعده ــا افت ــرض أن للنش ــا دور مه ــم يف
تك ــون البراع ــم الزهري ــة ،ويف ض ــوء ذل ــك فس ــرت احلال ــة عل ــى أن األش ــجار يف س ــنة احلم ــل
الغزيــر تســتنزف جميــع املــواد الغذائيــة املخزنــة وعندهــا ال تســتطيع أن تكــون براعــم زهريــة يف
الس ــنة القادم ــة بس ــبب ع ــدم تواف ــر املخ ــزون الغذائ ــي ال ــالزم لنموه ــا ،وبس ــبب حال ــة التناف ــس
ب ــن البراع ــم اخلضري ــة والزهري ــة.
ويعتمـــد املخـــزون الغذائـــي علـــى الورقـــة مصنـــع املـــواد الغذائيـــة التـــي تتأثـــر مســـاحتها
الس ــطحية بع ــدة مؤث ــرات منه ــا (اإلصاب ــات احلش ــرية واملرضي ــة ،ودرج ــات احل ــرارة املرتفع ــة
واملنخفض ــة ،وش ــدة الري ــاح ،وعملي ــات التقلي ــم ،وعملي ــات اخل ــف) .ث ــم ظه ــرت نظري ــة تنس ــب
إلـــى ( )Kraybilو ( )Kramsاعتمـــدت علـــى نســـبة املـــواد الكربوهيدراتيـــة إلـــى املركبـــات
النتروجيني ــة ( )C/N Ratioوتؤك ــد عل ــى أن ــه يف س ــنة احلم ــل الغزي ــر تتك ــون كمي ــات كبي ــرة
مــن الكربوهيــدرات مــع كميــة قليلــة مــن املركبــات النتروجينيــة وهــذا يــؤدي إلــى تكــون براعــم
زهريــة كثيــرة ،أمــا يف ســنة احلمــل اخلفيــف فنســبة الكربوهيــدرات إلــى النتروجــن تكــون أقــل
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وبالتال ــي تتك ــون من ــوات خضري ــة وتق ــل األزه ــار أو تنع ــدم .ويف ع ــام ( )1936اقت ــرح ش ــاليخان
( )Chailakhyanوج ــود هرم ــون طبيع ــي ينظ ــم عملي ــة التزهي ــر أطل ــق علي ــه اس ــم الفلورج ــن
( )Florigenال ــذي يتك ــون يف األوراق بفع ــل أط ــوال موجي ــة م ــن الض ــوء وينتق ــل إل ــى مواق ــع
النمــو لتشــجيع تكــون مبــادئ األزهــار ،ويفســر احلمــل اخلفيــف نتيجــة لوجــود مســتويات غيــر
كافي ــة م ــن ه ــذا الهرم ــون يف الس ــنة الس ــابقة للحم ــل أي يف س ــنة احلم ــل الغزي ــر .ث ــم ظه ــرت
س ــيطرة الهرمون ــات الطبيعي ــة عل ــى من ــو وتط ــور الثم ــار خ ــالل املراح ــل املختلف ــة م ــن العق ــد
حت ــى النض ــج ،ويع ــزى س ــبب بق ــاء الثم ــار احملتوي ــة عل ــى الب ــذور عل ــى األش ــجار فت ــرة أط ــول
مقارنــة بالثمــار الالبذريــة ،هــو أن الثمــار البذريــة حتتــوي علــى تراكيــز عاليــة مــن الهرمونــات
الطبيعيــة التــي متنــع تكــون منطقــة االنفصــال وتشــجيع تدفــق املــواد الغذائيــة إلــى الثمــار .أمــا
يف األصن ــاف عدمي ــة الب ــذور طبيعي ـاً (امل ــوز ،والبرتق ــال أبوس ــرة ،والعن ــب ع ــدمي الب ــذور) ف ــإن
قش ــرة الثم ــرة تق ــوم ب ــدور الب ــذور .إن انتظ ــام حم ــل األش ــجار يعتم ــد عل ــى :الغ ــذاء املخ ــزن.
وكف ــاءة األوراق يف التصني ــع الغذائ ــي .وفعالي ــة الهرمون ــات الطبيعي ــة .والعوام ــل الفس ــيولوجية
والتركيبي ــة لألش ــجار.
 - 2العوامل البيئية:

إن العوامـل الرئيسـة املؤثـرة يف إنتـاج احملصـول هـي الضـوء ،ودرجـة احلـرارة ،ونسـبة الرطوبـة
وخصوبـة التربـة ،والتهويـة ،وامللوحـة ،وارتفـاع مسـتوى املـاء األرضـي ،والصـرف .إن أي تغيـر يف
العوامـل السـابقة كارتفـاع احلـرارة واجلفـاف واألمطـار الغزيـرة يف وقـت التلقيـح تؤثـر علـى نسـبة
العقـد وجنـاح عمليـة التلقيـح واإلخصـاب ،كمـا أن انخفاض درجات احلرارة والصقيع تسـبب موت
األزهـار وعقـم حبـوب الطلـع .كمـا أن نقـص املسـاحة الورقيـة يـؤدي إلـى قلـة الغـذاء املخـزن.
 - 3العامل الورثي:

يعتقـد أن هنـاك سـيطرة وراثيـة علـى ظاهـرة تبـادل احلمـل ولكنهـا ليسـت واضحـة بشـكل
جيـد ،فقـد لوحـظ أن صنـف معـن مـن األشـجار املثمـرة يظهـر يف منطقـة معينـة سـلوك طبيعـي
يف انتظـام احلمـل بينمـا يظهـر نفـس الصنـف سـلوكاً مغايـراً يف منطقـة أخـرى .إن ظاهـرة
تبـادل احلمـل تظهـر يف العديـد مـن أشـجار الفاكهـة منها الزيتـون ،واملاجنو ،والتفـاح ،والبرتقال،
والفسـتق ،والنخيـل.
إجراءات تفادي أو تقليل أثر ظاهرة تبادل الحمل

 - 1إجـراء عمليـة اخلـف بشـكل منتظـم ومتـوازي يف سـنة احلمـل الغزيـر مـع مراعـاة التسـاقط،
والعمـل علـى تقليـل تسـاقط األزهـار والثمـار يف سـنة احلمـل اخلفيف.
 – 2االسـتعمال األمثـل للعوامـل املؤثـرة علـى اإلنتـاج) درجـة احلـرارة ،والضـوء ،وعوامـل التربـة)
بهـدف احلصـول علـى إنتـاج جيد.
 - 3إجـراء التقليـم بشـكل منتظـم مـع مراعـاة قـوة منـو األشـجار ومراعـاة النسـبة بـن النمـو
اخلضـري والثمـري ،وتعـرض األوراق ألشـعة الشـمس ،وهـذا مـا يجـب مراعاتـه يف نخيـل التمـر
حيـث تشـير الدراسـات إلـى ضـرورة تـرك مـن ( 10 – 9سـعفات) لـكل عـذق ثمـري.
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تساقط الثمار:

ظاهـرة بسـتانية شـائعة ،وهـي عمليـة فسـلجية مرتبطـة بشـكل مباشـر مبنظمـات النمـو ،خاصـة
التداخـل بـن األوكسـينات واإلثيلـن ،كذلـك تعمـل الظروف البيئية على زيادة تسـاقط الثمار .ويف
عمـوم أشـجار الفاكهـة توجـد موجـات للتسـاقط ،وميكـن حتديدهـا كما يلي:
املوجـة األولـى :وحتـدث بسـبب التنافـس بـن األزهـار ،وتكـون بعـد تفتـح األزهـار الكامـل (Full
 ،)bloomوعنـد العقـد يبـدأ التنافـس بـن األزهـار والثمـار الصغيـرة العاقـدة علـى الغـذاء واملـاء،
ويحـدث تسـاقط لألزهـار والثمـار الصغيـرة ،وخاصـة األزهـار غير املكتملة والتـي لم تتلقح وكذلك
الثمـار العاقـدة غيـر مكتملـة اجلنـن ،وخـالل هـذه املوجـة حتـدث أعلـى نسـبة من التسـاقط ومتثل
( )% 90مـن نسـبة التسـاقط الكليـة.
املوجـة الثانيـة :حتـدث بعـد العقـد ببضعـة أسـابيع ،حيـث تتسـاقط الثمـار الصغيـرة العاقـدة،
ويسـمى هذا التسـاقط ،تسـاقط يونيو ( ،)June dropولكن ليس شـرط أن يحدث ذلك يف شـهر
يونيـو ألن موعـد حدوثـه يختلـف مـن منطقـة إلـى أخـرى ومـن موسـم آلخـر وأسـباب حدوثـه هـي
التنافـس علـى الغـذاء واملـاء .باإلضافـة إلـى العوامـل البيئيـة غيـر املالئمـة.
وتختلـف حـدة التسـاقط حسـب الصنـف والنـوع ،ويكثـر يف األصنـاف عدميـة البـذور ،وهـذا
التسـاقط ظاهـرة طبيعيـة لتحقيـق التـوازن بـن النمـو اخلضـري والثمار املتكونة على األشـجار ،ومن
أسـباب حدوثـه أن الثمـار العاقـدة تواجـه درجات حرارة عاليـة مصحوبة بانخفاض الرطوبة اجلوية،
األمـر الـذي يزيـد مـن عمليـة النتـح يف األوراق ممـا يحـدث ً
خلـال يف التـوازن املائـي بـن التربة واجلو
اخلارجـي واحملتـوى الداخلـي لـألوراق والفـروع والثمـار ،ولكـون األوراق ذات ضغـط أسـموزي عالـي
( )High osmosis pressureفإنهـا تسـحب املـاء مـن الثمـار إلـى الفـروع واألوراق ،حيـث يتبخـر عـن
طريـق النتـح ،وبحصـول هـذه احلالـة تتكـون خاليـا فلينيـة تسـد األوعيـة الناقلـة املوجـودة يف أعنـاق
الثمار مما يؤدي إلى تسـاقطها عند منطقة االنفصال من أبسـط حركة أو اهتزاز لفروع األشـجار.
املوجـة الثالثـة :وحتـدث قبـل جنـي الثمـار ،ويسـمى تسـاقط مـا قبـل اجلنـي (،)Pre harvest drop
ويحدث كنتيجة لعدة عوامل (تكون منطقة االنفصال ،والظروف البيئية كالرياح الشديدة ،واإلصابات
املرضيـة واحلشـرية) ،والعامـل الرئيـس لهـذا التسـاقط هـو نقـص األوكسـن ،حيـث يقـل تركيـزه مـع
تقـدم الثمـار نحـو النضـج ،ويـزداد تركيـز اإلثيلـن حيـث تصبـح منطقـة االنفصـال حساسـة لإلثيلن.
األسس الفسيولوجية للتساقط

يسـبق سـقوط األوراق واألزهار والثمار تك ّون طبقة أو منطقة تسـمى منطقة أو طبقة السـقوط
أو االنفصـال ( )layer or zone Abscissionوهـي تتكـون يف قاعـدة العضـو الـذي سيسـقط،
وتتألـف هـذه املنطقـة مـن مجموعـة من اخلاليا ذات اجلدران اخلفيفة ،وتكون الصفائح الوسـطية
بـن اخلاليـا متحللـة بسـبب زيـادة فعاليـة أنزميـات ( )Cellulaseو( ، )Pectinaseويف حـاالت
نـادرة يفقـد البروتوبـالزم تركيبـه وتنظيمـه ،واخلاليـا تصبـح مليئـة باملـاء لـذا يحـدث االنفصـال
بـن هـذه اخلاليـا ويتكسـر النظـام الوعائـي بفعـل الريـاح أو العوامـل امليكانيكيـة ،ويسـبق حـدوث
السـقوط مباشـرة عـدة انقسـامات خلويـة ممـا ينتـج عنـه جتمـع مـادة السـوبرين أو بعـض املـواد
اخللويـة يف جـدران اخلاليـا واملسـافات البينيـة لغـرض حمايـة النبـات مـن املسـببات املرضية ومنع
فقـدان املـاء وجتنـب اجلفـاف.
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إن السـقوط يحـدث عنـد اكتمـال العمليـات احليويـة ،ويتأخـر كلمـا كان العضـو النباتـي فعـاالً مـن
الناحيـة الفسـيولوجية ،ويعتقـد أن السـقوط يعتمـد علـى الفـرق يف تركيـز األوكسـن عبـر منطقـة
السـقوط ،ولكـي تتـم عمليـة التسـاقط وتتكـون طبقـة االنفصال فإن تركيز هرمونـات الصبا ينخفض
يف العضـو النباتـي إلـى احلـد الـذي يجعـل اإلثيلـن قـادراً علـى تكويـن طبقـة االنفصـال وأن األنـزمي،
الرئيس املسـؤول عن حتلل جدران اخلاليا هو أنزمي السـليوليز ( ،)Cellulaseوأن املعاملة باإلثيلن
تشـجع تكـون هـذا األنـزمي ،وأن ( )CO2وجميـع العوامـل التـي متنـع التسـاقط مثـل األوكسـينات
واجلبرلينـات والسـايتوكاينينات متنـع تكـون هـذا األنـزمي يف منطقـة االنفصـال ومتنـع نشـاطه.
إن وجود تراكيز كافية من األوكسينات يعتبر ضرورياً ملنع تساقط الثمار ،ولكن انخفاضها إلى حد
معن يجعل الثمار عرضة للتساقط ،وهناك تأثير مزدوج لألوكسينات على التساقط ،فهي تستعمل ملنع
تساقط يونيو وتساقط ما قبل اجلنيو تستعمل يف اخلف الكيمياوي لألزهار والثمار .إن التأثير املزدوج
لألوكسينات يعرف من خالل عاملن مهمن التركيز ووقت املعاملة (،)Timing and concentration
فالتراكيز املنخفضة مانعة للتساقط ،والعالية مسببة له ،وتؤدي إلى اخلف حيث حتدث أضراراً
فسلجية لألغشية اخللوية مما يؤدي إلى زيادة سرعة إنتاج اإلثلن وهذا يسمى (Auxin induced
 ،)ethylene productionووقت املعاملة يوضح أن االستجابة للمعاملة اخلارجية تعتمد على تركيز
الهرمون الداخلي أثناء املعاملة ،وأن املعاملة اخلارجية تؤثر على التوازن الهرموني الداخلي ويجعل
املوازنة تتجه نحو هرمونات الصبا (األوكسينات ،واجلبرلينات ،والسايتوكاينينات) ،أو نحو هرمونات
الشيخوخة (اإلثيلن ،وحامض اإلبسيسك) وتشير الدراسات إلى أن تساقط األزهار غير امللقحة يعود
إلى عدم قابلتها على تكوين األوكسينات الطبيعية بتراكيز كافية .وتختلف أزهار نخيل التمر يف ذلك،
حيث ال تسقط عند عدم تلقيحها بل تعقد بكرياً مكونة ثماراً صغيرة عدمية البذور تسمى (الشيص)،
وهذه تنمو حتى مرحلة اكتمال النمو ولكن ال تنضج ،وقد أوضحت الدراسات إلى أن أزهار النخيل
حتتوي على تراكيز عالية من األوكسن واجلبرلن وهذا هو سبب عدم تساقطها وعقدها بكرياً.
ووجـد أن السـايتوكاينينات تعرقـل سـقوط الثمـار إذا أضيفـت بشـكل مباشـر إلـى منطقـة
السـقوط ،ولكنهـا تسـرع مـن السـقوط إذا أضيفـت قريبـاً مـن إحـدى جهتـي منطقـة السـقوط ،وأن
السـايتوكاينن يجعل األنسـجة التي يوجد بها ( )Sinkللمواد احليوية وأن إضافته إلى أحد جهتي
منطقـة السـقوط يسـبب خـروج املـواد احليويـة مـن املنطقـة يف حـدث السـقوط.
وتشـير الدراسـات إلـى أن تركيـز حامـض االبسيسـك ( )ABAيكـون عاليـاً يف الثمـار السـاقطة على
األرض ،وأن تركيـزه يرتفـع يف الثمـار الصغيـرة قبـل تسـاقطها ،وأن زيـادة تركيـزه تسـبب تسـاقط
يونيـو ،ويتأثـر تركيـز ( )ABAبعوامـل عديـدة منهـا تعطيـش الثمـار ،وارتفـاع درجـة احلـرارة ،كمـا أن
الثمـار الصغيـرة لهـا قابليـة علـى حتويـل ( )Mevalonic acidإلى ( ،)ABAولوحظ تأثير اإلثيلن على
التسـاقط مـن خـالل تأثيـر الدخـان علـى أوراق وثمـار أشـجار الشـوارع ،وذلـك مـن خـالل فعاليـة غـاز
اإلثيلـن .ولكـي تتسـاقط الثمـار واألوراق يجـب أن يكـون تركيـز اإلثيلـن أعلى من خـالل زيادة فعالية
األنزميـات مثـل ( )IAA oxidaseأو منـع نشـاط األنزميـات التـي حتـول ( )Tryptophanإلى أوكسـن.
أمـا التسـاقط يف ثمـار النخيـل فإنـه يحـدث يف جميـع مراحـل منوهـا لكـن النسـبة العاليـة تكـون
خـالل الفتـرة املمتـدة بـن اإلزهـار ونهايـة مرحلـة اجلمـري ،حيـث بلغـت ( )% 75مـن التسـاقط
الكلـي أمـا العوامـل املؤثـرة علـى تسـاقط ثمـار النخيـل فهـي:
 العوامل اجلوية ،وتشمل درجة احلرارة ،واألمطار الغزيرة خالل موسم التلقيح ،والرياح الشديدة. اإلصابات املرضية واحلشرية ،وبشكل خاص حشرة احلميرة.276
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 األسـباب الفسـوجلية وتشـمل عـدم اكتمـال عمليتـي التلقيـح واإلخصـاب وغـزارة األزهـاروالثمـار ممـا يـؤدي إلـى التنافـس علـى املـواد الغذائيـة ،وكذلـك عـدم انتظـام الري ونقـص العناصر
الغذائيـة يف التربـة.
إن وصـول الثمـار إلـى مرحلـة النضـج يصاحبهـا زيـادة إنتاج الثمار من غـاز اإلثيلن الذي يرافقه
زيـادة حامـض االبسيسـك ( )ABAاملسـؤول عـن خفـض قـوة ارتبـاط الثمـار ،وبالتالـي زيـادة فرصة
تسـاقطها .وقـد أوضحـت الدراسـات أن تفـادي أو تقليـل التسـاقط ميكـن مـن خـالل تكبيـس
العـذوق بأكيـاس نايلـون بـدءاً مـن أبريـل حتـى شـهر سـبتمبر وكانـت النتائـج كمـا يلـي:
أعلـى نسـبة تسـاقط للصنفـن حتـت الدراسـة كانـت خـالل شـهر أبريـل وهـي الفتـرة املمتـدة مـا
بـن اإلزهـار والعقـد ،وشـملت األزهـار والثمـار الصغيـرة املتسـاقطة .إن التسـاقط يف شـهر مايـو
يعـود إلـى اإلصابـة بحشـرة احلميـرة ،حيـث ينشـط جيلهـا األول وتتغـذى اليرقـات علـى الثمـار أمـا
التسـاقط يف يونيـو فهـو ميثـل تسـاقط يونيـو وسـببه التنافـس بـن الثمـار علـى املـواد الغذائية .أما
التسـاقط يف سـبتمبر فيعـود إلـى انخفـاض قـوة ارتبـاط الثمـرة بالشـماريخ.

تكون الجذور الهوائية

وهـذه الظاهـرة مرتبطـة بالصنـف وزيـادة الرطوبـة تسـاعد علـى نشـوء اجلـذور الهوائيـة علـى
جـذع النخلـة ،حيـث أن سـاق نخيـل التمـر لهـا لقـدرة على تكوين اجلذور عنـد ترطيبه باملاء أو عند
زراعـة النخيـل يف املناطـق املرتفعـة الرطوبـة ،أو عنـد الـري بالـرش ومالمسـة املـاء جلـذع النخلـة،
وهـذه اجلـذور الهوائيـة تدفـع بقايـا الكـرب إلى اخلارج ،ثم بعد ذلك جتف ومتوت لعدم مالمسـتها
لـألرض ،ثـم تتكـون مجموعـة أخـرى ،وهكـذا ،وهـذه تسـبب ضعـف قاعـدة الشـجرة ممـا قد يسـرع
مـن سـقوطها نتيجـة لهبـوب الريـاح القويـة ،لـذا يفضـل إزالـة اجلـذور الهوائيـة بسـكن حـاد كلمـا
ظهرت ودفن اجلزء األسـفل من السـاق بالتراب ،وترطيبه لتشـجيع تكوين اجلذور وإسـناد السـاق
للحيلولـة دون سـقوطه.
إجراءات تفادي أو تقليل أثر ظاهرة تبادل الحمل:

 - 1إجـراء عمليـة اخلـف بشـكل منتظـم ومتـوازن يف سـنة احلمـل الغزيـر مـع مراعـاة التسـاقط،
والعمـل علـى تقليـل تسـاقط األزهـار والثمـار يف سـنة احلمـل اخلفيـف.
 - 2االسـتعمال األمثـل للعوامـل املؤثـرة علـى اإلنتـاج) درجـة احلـرارة ،والضـوء ،وعوامـل التربـة)
بهـدف احلصـول علـى إنتـاج جيد.
 - 3إجـراء التقليـم بشـكل منتظـم مـع مراعـاة قـوة منـو األشـجار ومراعـاة النسـبة بـن النمـو
اخلضـري والثمـري ،وتعـرض األوراق ألشـعة الشـمس ،وهـذا مـا يجـب مراعاتـه يف نخيـل التمـر
حيـث تشـير الدراسـات (كمـا ذكرنـا سـابقاً) إلـى ضـرورة تـرك ( 10-9سـعفات) لـكل عـذق ثمـري.
وقد أوضحت دراستنا (داود وفاطمة  ،)2018على ظاهرة احلمل املتبادل على صنفي «البرحي»
و«املجهـول» وارتبـاط حدوثهـا مـع مسـتويات العناصـر الغذائيـة الكبـرى والصغـرى يف خوص أوراق
الصنفيـن واسـتمرت الدراسـة سـتة أعـوام متتاليـة كمـا جتدونـه يف اجلـدول ( )54واجلـدول ()55
وأوضحـت النتائـج وجـود فروقـات معنويـة بـن سـنوات احلمـل الغزيـر وسـنوات احلمـل اخلفيـف
وذلـك خـالل مراحـل تطـور الثمـار الثـالث (اجلمـري واخلـالل والرطـب) يف مسـتويات العناصـر
الغذائيـة الكبـرى والصغـرى يف الثمـار وخـوص السـعف.
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حمل غزير
اجلمري
حمل خفيف
حمل غزير
اخلالل
حمل خفيف
حمل غزير
الرطب
حمل خفيف

مراحل تطور الثمرة

حمل غزير
اجلمري
حمل خفيف
حمل غزير
اخلالل
حمل خفيف
حمل غزير
الرطب
حمل خفيف

مراحل تطور الثمرة

الثمرة
1.73b
1.85a
1.35e
1.44d
1.65c
1.77b

اخلوص الثمرة
6879.0a 2.53b
6766.3b 2.71a
4691.6d 1.71e
4423.0e 1.83d
5123.0c 1.89d
3804.0f 1.99c

اخلوص الثمرة
774.0f 3546.5b
854.0e 3766.7a
1615.4a 2056.5e
1587.3b 2324.0c
916.1d 2272.0d
986.0c 1676.1f

اخلوص الثمرة
1141.3a 2255.6a
979.0b 2188.1b
744.2c 1309.0d
719.0d 1397.7c
547.0f 1533.1f
568.6e 1814.4e

%

اخلوص
2073.2e
1948.6f
2491.1d
2575.5c
3341.1b
3509.4a

اخلوص
2173.2e
2048.6f
2591.1d
2675.5c
3441.1b
3609.4a

كالسيوم

اخلوص الثمرة
1041.3a 2155.6a
969.0b 2088.1b
734.2c 1209.0d
709.0d 1297.7c
537.0f 1433.1f
558.6e 1714.4e

%

الثمرة اخلوص الثمرة اخلوص الثمرة
764.0f 3446.5b 6779.0a 2.43b
1.63b
844.0e 3666.7a 6666.3b 2.61a
1.75a
1515.4a 1956.5e 4591.6d 1.61e
1.25e
1487.3b 2224.0c 4323.0e 1.73d
1.34d
906.1d 2172.0d 5023.0c 1.79d
1.55c
976.0c 1576.1f 3704.0f 1.92c
1.67b
املجهول
ماغنسيوم
بوتاسيوم
نيتروجن

نيتروجن

بوتاسيوم

البرحي

ماغنسيوم

كالسيوم

الثمرة
152.0a
141.9b
82.3d
97.1c
45.2e
37.3f

اخلوص
75.0e
68.1f
146.0c
136.6d
156.2a
153.7b

صوديوم

اخلوص
73.0e
66.1f
126.0c
116.6d
136.2a
133.7b

صوديوم

الثمرة
132.0a
121.9b
80.3d
95.1c
43.2e
35.3f

جدول ( )61مستويات العناصر الكبرى يف صنفي «البرحي» و «املجهول» يف مراحل منو الثمار املختلفة وعالقتهم بظاهرة احلمل املتبادل
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جـدول ( )62مسـتويات العناصـر الصغـرى يف صنفـي «البرحـي» و «املجهـول» يف مراحـل منـو الثمـار املختلفـة وعالقتهـم
بظاهـرة احلمـل املتبـادل

البرحي
احلديد

الزنك

املاجننيز

النحاس

جزء يف املليون

مراحل تطور الثمرة

الثمرة اخلوص الثمرة اخلوص الثمرة اخلوص الثمرة اخلوص
اجلمري
اخلالل
الرطب

حمل غزير

1.7f

2.6c 1.90d 7.3a

2.6c

9.4a

2.2e

4.1a

حمل خفيف

2.1e

2.7b 5.97b 1.1e

2.7b

7.7d

2.0f

2.4c

حمل غزير

5.6b

6.0c

1.5e

1.9d

1.9d

8.9c

4.4a

1.2e

حمل خفيف

6.1a

7.1b

2.5c

1.1f

1.1f

9.1b

4.2b

1.2e

حمل غزير

4.2d

0.2f

1.0f

3.1a

3.1a

7.5e

2.5d

2.0d

حمل خفيف

5.1c

1.6d

6.0a

1.8e

1.8e

7.0f

3.0c

2.6b

املجهول
احلديد

الزنك

مراحل تطور الثمرة

املاجننيز

النحاس

جزء يف املليون
الثمرة اخلوص الثمرة اخلوص الثمرة اخلوص الثمرة اخلوص

اجلمري
ااخلالل
الرطب

2.8c

حمل غزير

1.8f

7.5a

حمل خفيف

2.3e

1.3e

حمل غزير

5.9b

6.2c

2.1d

حمل خفيف

6.3a

7.3b

1.3f

35d

حمل غزير

4.4d

0.4f

3.3a

31 e

3.7e

حمل خفيف

5.3c

1.6d

2.0e

28f

3.3f
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47a

2.2d

9.6a

2.4e

4.3a

42b

8.2a

7.9d

2.2f

2.6c

39c

4.6c

9.1c

4.6a

1.4e

5.2b

9.3b

4.4b

1.2e

7.8e

2.7d

2.2d

7.2f

3.2c

2.8b

الطفرات الوراثية على نخلة التمر

 - 1خـالل االنقسـام امليتـوزي تنقسـم نـواة اخلليـة إلـى نواتـن وذلـك بانشـطار كل كروموسـوم
طوليـاً إلـى جزئـن متكافئـن حيـث يتـم استنسـاخ جينـات اخلليـة األم لكـي تسـتمر دورة احليـاة
كالسـيكياً.
 - 2وعندمـا يحـدث هـذا االنقسـام املينـوزي أو انشـطار غيـر كامـل ألحـد الكروموسـومات أو
يتغيـر التركيـب الكيمـاوي ألحـدى اجلينـات وتنقلـب الشـفرة الوراثيـة إلـى شـفرة أخـرى يختـل
التـوازن بـن اجلينـات وتركيـب اخلليـة ويحـدث مـا يعـرف بالطفـرة الوراثيـة .أي حتـدث الطفـرة
الوراثيـة يف اخلاليـا املنقسـمة بسـبب تعرضهـا لإلشـعاعات أو بعـض املـواد الكيماويـة أو حتـى
لـو لـم تتعـرض اخلليـة لهـذه املؤثـرات ميكـن أن حتـدث الطفـرة تلقائيـاً بسـبب خطـأ عشـوائي يف
االنقسـام .مـن املرجـح أن نخلـة التمـر قـد حـدث بهـا الكثيـر مـن الطفـرات عبر آالف السـنن حتى
فرضـت نفسـها وانتشـرت وسـادت علـى غيرهـا مـن األنـواع يف بيئتهـا احلالية وهي البيئة املناسـبة
لهـا كشـجرة مقدسـة يف حيـاة البشـرية .ويعتقـد أن نخلـة التمـر بـدأت كطفـرة وراثيـة مـن نخيـل
الكنـاري ،وعمومـاً توجـد بعـض الدالئـل علـى حـدوث طفـرات يف نخلـة التمـر:
أ -دقلة نور وتوجد منه ساللتان ،األولى مبكرة يف النضج والثانية متأخرة.
ب -خضراوي وتوجد منه ثالث سالالت ،خضراوي بغداد وخضراوي بصرة وخراوي مندلي.
ج -حياني وتوجد من ساللة مبكرة وأخرى متأخرة.
د – الغنامي األحمر والغنامي األخضر حيث األحمر أكبر حجماً.
وهـذه أمثلـة تعبـر عـن احلـد األدنـى للتغيـرات الوراثيـة واملورفولوجيـة والتـي تظهـر عنـد أفـراد
الصنـف الواحـد عنـد إكثـاره خضريـاً يف فتـرة زمنيـة طويلـة

يالحظ لون أصفر على جميع اخلوص املوجود على جهة واحدة من السعف مع بقاء اخلوص يف اجلهة األخرى أخضراً
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أي أن ح ــدوث طف ــرات يف خالي ــا بع ــض البراع ــم األبطي ــة يف النخل ــة الفتي ــة ي ــؤدي إل ــى ظه ــور
بع ــض الفس ــائل الش ــاذة والت ــي غالبـ ـاً ال يتع ــرف عليه ــا امل ــزارع حي ــث تعط ــي ه ــذه الفس ــائل
املختلفــة عــن بقيــة الفســائل الشــاذة والنخلــة األم ثمــاراً مختلفــة األمــر الــذي يــدل علــى حصــول
طف ــرة قطاعي ــة يف تل ــك النخل ــة ونش ــوء س ــالله جدي ــدة ،وق ــد يظ ــن كثي ــر م ــن املزارع ــن عن ــد
تعرفه ــم عل ــى تل ــك الفروق ــات أن ه ــذه الفس ــيلة مصاب ــة أو ناجت ــة م ــن بع ــض الب ــذور النامي ــة
بالق ــرب م ــن ج ــذع النخل ــة.
لقدأوضـح معظـم علمـاء الوراثـة أن الطفـرة القطاعيـة قد حتـدث يف جهة أو قطاع على املجموع
اخلضـري وأحيانـاً تشـاهد اختالفـات يف السـعف أو الثمـار أو كليهمـا معـاً .وغالبـاً مـا تشـمل
الطفـرة ثلـث محيـط اجلـذع حيـث تالحـظ احلـدود الفاصلـة بـن اجلـزء الـذي شـملته الطفـرة
واجلـزء الطبيعـي للنخلـة األصـل.
معظم حاالت الكيميرا على النخيل تظهر على اخلوص والسعف بظهور لون أصفر مث ً
ال على
جميع اخلوص املوجود على جهة واحدة من السعف مع بقاء اخلوص يف اجلهة األخرى أخضراً
وعادة ما يالحظ خطاً أصفر على طول السعف يف جهة اخلوص املصفر ويعتمد عرض هذا
اخلط على عدد اخلاليا املتغيرة التي حدثت فيها الكيميرا يف البرعم الذي نشأت منه السعفة،
وبتقدم العمر يبدأ اللون األصفر باالختفاء والتحول للون األبيض نتيجة جلفافها .يبقي خوص
السعف املتأثر بهذه احلالة أخضراً ال يجف إال بعد مرور فترة زمنيه قد تستمر إلى خمسة أشهر
وأن هذه احلالة تظهر مرة واحدة وتختفي أثناء عمر النخلة وال تنتشر إلى بقية السعف وال إلى
بقية نخيل املزرعة.

نخلة حريمالء – كيميرا محيطية

وحرميـالء هـذه (مدينـة بشـمال الريـاض) وهـذه النخلـة متتـاز بـأن ثمارهـا يف مرحلـة اخلـالل
يكـون بلونـن (أحمـر وأصفـر) متـر هـذه النخلـة مبراحـل مختلفـة
أ -حيث كانت ثمار أحد عذوقها بلونن أصفر وأحمر.
ب -ثم أخذت ألوان عذوق النخلة بطريقة متسلسلة أحمر ثم أصفر.
ت -ثـم أصبحـت العـذوق الصفـراء يف اجلهـة اجلنوبيـة واحلمـراء يف اجلهـة الشـمالية .وأخيـراً
عـادت إلـى احلالـة األولـى التـي ظهـرت ألول مـرة وهـذه احلالـة تسـمى كيميـرا محيطيـة ويكـون
النبـات محتويـاً علـى نسـيجن مختلفـن يف تركيبهمـا الوراثي ويحيـط أحدهما باآلخر إحاطة تامة
وهـي مـن أكثـر أنـواع الكيميـرا ثباتـاً.

نخلة حرميالء أو كيميرا محيطية
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بعـــض أنـــواع الكيميـــرا

ا لمختلفـــة :

كيميـرا قطاعيـة :وتتميـز
بـأن أجـزاء كبيـرة مـن اجلـذع
أو املجمـوع اخلضـري يتكـون
مـن نـوع واحـد مـن األنسـجة
وأجـزاء أخـرى تتكـون مـن
نـوع آخـر مغايـر للنسـيج األول
ولوحظـت هـذه الظاهـرة أيضـاً
علـى الصنـف بـركاوي حيـث أن
اخلوص املخطط
كيميرا قطاعية
أكثـر مـن ثلـث السـعف أخذلونـا
مغايـرا (أصفـر كرميـي) كمـا يف
الشـكل املرفـق
كيميرا مبرقشـة :يتبرقش اخلوص أو السـعف أو الثمار بسـبب االختالط بن النسـيجن وتكون
شـائعة يف النباتـات التـي حتتـوي علـى ألـوان مختلفـة يف أوراقهـا كاألبيـض أو األحمـر أو األصفـر
لفقدانهـا صبغـة الكلورفيـل اخلضـراء بسـبب حـدوث طفـرة جتعـل مـن املناطـق املتطفـرة غيـر
قـادرة علـى صنـع الغـذاء .لوحظـت هـذه األعـراض علـى خـوص سـعف الصنـف بـركاوى .وتتلخـص
األعـراض يف أن الوريقـات أو اخلـوص علـى امتـداد السـعف اخلارجـي يف الصف الثالث من القلب
مخططـة بخطـوط بيضـاء بعـرض ( 5 – 3ملـم) بطـول اخلوصـة وعلـى حافتيهـا.

ظاهرة تساقط الثمار

ظاهـرة بسـتانية مرضيـة شـائعة علـى أشـجار الفاكهـة ،وهـي عمليـة فسـيولوجية بيئيـة ومرتبطة
بشـكل مباشـر مبنظمـات النمـو ،خاصـة التداخـل بن األوكسـينات واإلثيلن ،كذلـك تعمل الظروف
البيئيـة علـى زيـادة تسـاقط الثمـار .ويف عمـوم أشـجار الفاكهـة توجـد أوقـات محـدده للتسـاقط،
وميكـن حتديدهـا كمـا يلي:
أو ًال :وحتـدث بسـبب التنافـس بـن األزهـار ،وتكـون بعـد تفتـح األزهـار الكامـل (،)Full bloom
وعنـد العقـد يبـدأ التنافـس بـن األزهـار والثمـار الصغيـرة العاقـدة علـى الغـذاء واملـاء ،ويحـدث
تسـاقط لألزهـار والثمـار الصغيـرة ،وخاصـة األزهـار غيـر املكتملـة والتـي لـم تتلقـح وكذلـك الثمـار
العاقـدة غيـر مكتملـة اجلنـن ،وخـالل هـذه املوجـة حتدث أعلى نسـبة من التسـاقط ومتثل ()% 90
مـن نسـبة التسـاقط الكليـة.
ثانيـ ًا :وحتـدث بعـد العقـد ببضعـة أسـابيع ،حيـث تتسـاقط الثمـار الصغيـرة العاقـدة ،ويسـمى
هذا التسـاقط ،تسـاقط يونيو ( ،)June dropولكن ليس شـرط أن يحدث ذلك يف شـهر يونيو ألن
موعـد حدوثـه يختلـف مـن منطقـة إلـى أخـرى ومـن موسـم آلخـر وأسـباب حدوثه:
 -1التنافس على الغذاء واملاء.
 - 2العوامل البيئية غير املالئمة.
 - 3وتختلـف حـدة التسـاقط حسـب الصنـف والنـوع ،ويكثـر يف األصنـاف عدميـة البـذور (ألن
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البـذور مسـؤلة مـن تخليـق األكسـينات) ،وهـذا التسـاقط ظاهرة طبيعية لتحقيق التـوازن بن النمو
اخلضـري والثمـار املتكونـة علـى األشـجار ،ومـن أسـباب حدوثـه أن الثمـار العاقـدة تواجـه درجـات
حـرارة عاليـة مصحوبـة بانخفـاض الرطوبـة اجلويـة ،األمـر الـذي يزيد من عمليـة النتح يف األوراق
ً
خلـال يف التـوازن املائـي بـن التربـة واجلـو اخلارجـي واحملتـوى الداخلـي لـألوراق
ممـا يحـدث
والفـروع والثمـار ،ولكـون األوراق ذات ضغـط أسـموزي عالـي ( )High osmosis pressureفإنهـا
تسـحب املـاء مـن الثمـار إلـى الفـروع واألوراق ،حيث يتبخر عن طريـق النتح ،وبحصول هذه احلالة
تتكـون خاليـا فلينيـة تسـد األوعيـة الناقلـة املوجـودة يف أعنـاق الثمار مما يؤدي إلى تسـاقطها عند
منطقـة االنفصـال مـن أبسـط حركـة أو اهتـزاز لفروع األشـجار.
ثالث ًا :وحتدث قبل جني الثمار ،ويسمى تساقط ماقبل اجلني ( ، )Pre harvest dropويحدث
كنتيجـة لعـدة عوامـل (تكـون منطقـة االنفصـال ،والظـروف البيئيـة كالريـاح الشـديدة ،واإلصابـات
املرضيـة واحلشـرية) ،والعامـل الرئيـس لهـذا التسـاقط هـو نقـص األوكسـن ،حيث يقـل تركيزه مع
تقـدم الثمـار نحـو النضـج ،ويـزداد تركيز اإلثيلن حيث تصبح منطقة االنفصال حساسـة لإلثيلن.
األسس الفسيولوجية للتساقط

يسـبق سـقوط األوراق واألزهار والثمار تك ّون طبقة أو منطقة تسـمى منطقة أو طبقة السـقوط
أو االنفصـال ( )layer or zone Abscissionوهـي تتكـون يف قاعـدة العضـو الـذي سيسـقط،
وتتألـف هـذه املنطقـة مـن مجموعـة من اخلاليا ذات اجلدران اخلفيفة ،وتكون الصفائح الوسـطية
بـن اخلاليـا متحللـة بسـبب زيـادة فعاليـة أنزميـات ( )Cellulaseو ( ،)Pectinaseويف حـاالت
نـادرة يفقـد البروتوبـالزم تركيبـه وتنظيمـه ،واخلاليـا تصبـح مليئـة باملـاء لـذا يحـدث االنفصـال
بـن هـذه اخلاليـا ويتكسـر النظـام الوعائـي بفعـل الريـاح أو العوامـل امليكانيكيـة ،ويسـبق حـدوث
السـقوط مباشـرة عـدة انقسـامات خلويـة ممـا ينتـج عنـه جتمـع مـادة السـوبرين أو بعـض املـواد
اخللويـة يف جـدران اخلاليـا واملسـافات البينيـة لغـرض حمايـة النبـات مـن املسـببات املرضية ومنع
فقـدان املـاء وجتنـب اجلفـاف.
إن السـقوط يحـدث عنـد اكتمـال العمليـات احليويـة ،ويتأخـر كلمـا كان العضـو النباتـي فعاالً من
الناحيـة الفسـيولوجية ،ويعتقـد أن السـقوط يعتمـد علـى الفـرق يف تركيـز األوكسـن عبـر منطقـة
السقوط ،ولكي تتم عملية التساقط وتتكون طبقة االنفصال فإن تركيز هرمونات الصبا ينخفض
يف العضـو النباتـي إلـى احلـد الـذي يجعـل اإلثيلـن قـادراً على تكوين طبقة االنفصـال وإن األنزمي،
الرئيـس املسـؤول عـن حتلـل جـدران اخلاليـا هـو أنـزمي السـليوليز ( .)Cellulaseوإن املعاملـة
باإلثيلـن تشـجع تكـون هـذا
األنـزمي ،وإن ( )CO2وجميـع
العوامـل التـي متنـع التسـاقط
مثـل األوكسـينات واجلبرلينـات
والسـايتوكاينينات متنـع تكـون
هـذا األنـزمي يف منطقـة
االنفصـال ومتنـع نشـاطه.
إن وجـود تراكيـز كافيـة مـن
اإلصابات الفسيولوجية
األوكسـينات يعتبـر ضروريـاً ملنع
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تسـاقط الثمـار ،ولكـن انخفاضهـا إلـى حـد معـن يجعـل الثمـار عرضـة للتسـاقط ،وهنـاك تأثيـر
مـزدوج لألوكسـينات علـى التسـاقط ،فهـي تسـتعمل ملنـع تسـاقط يونيـو وتسـاقط ماقبـل اجلنيـو
تسـتعمل يف اخلـف الكيميـاوي لألزهـار والثمـار .إن التأثيـر املـزدوج لألوكسـينات يعـرف مـن خالل
عاملن مهمن التركيز ووقت املعاملة ( ،)Timing and concentrationفالتراكيز املنخفضة مانعة
للتسـاقط ،والعاليـة مسـببة لـه ،وتـؤدي إلـى اخلـف حيث حتدث أضراراً فسـلجية لألغشـية اخللوية
مما يؤدي إلى زيادة سـرعة إنتاج اإلثلن وهذا يسـمى (،)Auxin induced ethylene production
ووقـت املعاملـة يوضـح أن االسـتجابة للمعاملـة اخلارجيـة تعتمـد على تركيز الهرمـون الداخلي أثناء
املعاملـة ،وإن املعاملـة اخلارجيـة تؤثـر علـى التـوازن الهرمونـي الداخلـي ويجعـل املوازنـة تتجـه نحـو
هرمونـات الصبـا (األوكسـينات ،واجلبرلينـات ،والسـايتوكاينينات) ،أو نحـو هرمونـات الشـيخوخة
(اإلثيلـن ،وحامـض اإلبسيسـك) وتشـير الدراسـات إلـى أن تسـاقط األزهـار غيـر امللقحـة يعـود إلى
عـدم قابليتهـا علـى تكويـن األوكسـينات الطبيعيـة بتراكيـز كافيـة.
وتختلـف أزهـار نخيـل التمـر يف ذلـك ،حيـث ال تسـقط عنـد عـدم تلقيحهـا بـل تعقد بكريـاً مكونة
ثمـاراً صغيـرة عدميـة البـذور تسـمى (الشـيص) ،وهـذه تنمـو حتـى مرحلـة اكتمـال النمـو ولكـن ال
تنضـج ،وقـد أوضحـت الدراسـات إلـى أن أزهـار النخيـل حتتـوي علـى تراكيـز عاليـة مـن األوكسـن
واجلبرلـن وهـذا هـو سـبب عـدم تسـاقطها وعقدهـا بكريـاً .كمـا وجـد أن السـايتوكاينينات تعرقـل
سـقوط الثمـار إذا أضيفـت بشـكل مباشـر إلـى منطقـة السـقوط ،ولكنهـا تسـرع مـن السـقوط إذا
أضيفـت قريبـاً مـن إحـدى جهتـي منطقـة السـقوط ،وأن السـايتوكاينن يجعـل األنسـجة التي يوجد
بهـا ( )Sinkللمـواد احليويـة وأن إضافتـه إلـى أحـد جهتـي منطقـة السـقوط يسـبب خـروج املـواد
احليويـة مـن املنطقـة يف حـدث السـقوط.
وتشـير الدراسـات إلـى أن تركيـز حامـض االبسيسـك ( )ABAيكـون عاليـاً يف الثمـار السـاقطة
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علـى األرض ،وأن تركيـزه يرتفـع يف الثمـار الصغيـرة قبـل تسـاقطها ،وأن زيـادة تركيـزه تسـبب
تسـاقط يونيـو ،ويتأثـر تركيـز ( )ABAبعوامـل عديـدة منها تعطيش الثمـار ،وارتفاع درجة احلرارة،
كمـا أن الثمـار الصغيـرة لهـا قابليـة علـى حتويـل ( )Mevalonic acidإلـى ( ،)ABAولوحـظ تأثيـر
اإلثيلـن علـى التسـاقط مـن خـالل تأثيـر الدخـان علـى أوراق وثمـار أشـجار الشـوارع ،وذلـك مـن
خـالل فعاليـة غـاز اإلثيلـن .ولكـي تتسـاقط الثمـار واألوراق يجـب أن يكـون تركيـز اإلثيلـن أعلـى
مـن خـالل زيـادة فعاليـة األنزميـات مثـل ( )IAA oxidaseأو منـع نشـاط األنزميـات التـي حتـول
( )Tryptophanإلـى أوكسـن .أمـا التسـاقط يف ثمـار النخيـل فإنـه يحـدث يف جميع مراحل منوها
لكـن النسـبة العاليـة تكـون خـالل الفتـرة املمتـدة بـن اإلزهـار ونهايـة مرحلـة اجلمـري ،حيـث بلغـت
( )% 75مـن التسـاقط الكلـي– يسـتمر يف كل أطـوار نشـوء وتطـور الثمـرة.
العوامل المؤثرة على تساقط ثمار النخيل فهي:

 العوامـل اجلويـة ،وتشـمل درجـة احلـرارة ،واألمطـار الغزيـرة خـالل موسـم التلقيـح ،والريـاحالشـديدة .
 اإلصابات املرضية واحلشرية ،وبشكل خاص حشرة احلميرة. األسـباب الفسـوجلية وتشـمل عـدم اكتمـال عمليتـي التلقيـح واإلخصـاب وغـزارة األزهـاروالثمـار ممـا يـؤدي إلـى التنافـس علـى املـواد الغذائيـة ،وكذلـك عـدم انتظـام الري ونقـص العناصر
الغذائيـة يف التربـة .إن وصـول الثمـار إلـى مرحلـة النضـج يصاحبهـا زيـادة إنتـاج الثمـار مـن غـاز
اإلثيلـن الـذي يرافقـه زيـادة حامـض االبسيسـك ( )ABAاملسـؤول عـن خفـض قـوة ارتبـاط الثمار،
وبالتالـي زيـادة فرصـة تسـاقطها.
وقـد أوضحـت الدراسـات أن تفـادي أو تقليـل التسـاقط ميكـن من خالل تكبيـس العذوق بأكياس
نايلـون بـدءاً مـن أبريـل حتى شـهر سـبتمبر وكانت النتائـج كما يلي:
 أعلـى نسـبة تسـاقط للصنفـن حتـت الدراسـة كانـت خـالل شـهر أبريل وهي الفتـرة املمتدة مابـن اإلزهـار والعقـد ،وشـملت األزهار والثمار الصغيرة املتسـاقطة.
 أن التسـاقط يف شـهر مايـو يعـود إلـى اإلصابـة بحشـرة احلميـرة ،حيـث ينشـط جيلهـا األولوتتغـذى اليرقـات علـى الثمـار.
 أمـا التسـاقط يف يونيـو فهـو ميثـل تسـاقط يونيـو وسـببه التنافـس بـن الثمـار علـى املـوادالغذائيـة.
 -أما التساقط يف سبتمبر فيعود إلى انخفاض قوة ارتباط الثمرة بالشماريخ.
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الفصل الثاني عشر

األمراض والحشرات المنتشرة في
مناطق إنتاج النخيل في جمهورية السودان
287

عدسة :إبراهيم زايد

الفص ــل الثان ــي عش ــر :األم ــراض واآلف ــات المنتش ــرة ف ــي
مناط ــق إنت ــاج النخي ــل ف ــي جمهوري ــة الس ــودان
ً
عموما على نخيل التمر:
موجهات عامة لتقليل انتشار اآلفات

 - 1أهميـة سـن وتفعيـل قوانـن احلجـر الزراعـي وخاصـة الداخلـي ومنـع نقل فسـائل النخيل أو
أجزائهـا مـن منطقـة ألخـرى إال بإذن مهندسـي وقايـة النباتات.
 - 2عنـد تأسـيس املزرعـة أو البسـتان أهميـة اختيـار الفسـائل مـن مصـادر موثـوق بهـا وحفـر
اجلـور علـى مسـافات ال تقـل عـن ( 7أمتـار).
 - 3االهتمـام بالتسـميد اجليـد واملتـوازن دون اإلفـراط يف التسـميد العضـوي وأهميـة تخميـره
(دبال).
 - 4تنظيـم الـري وااللتـزام باملقننـات املائيـة ألن اإلفـراط يـؤدي إلـى زيـادة الرطوبـة وبالتالـي
يصبـح السـعف غضـاً ويسـهل اختـراق يرقـات حفـارات السـاق والعـذوق والسـعف.
 - 5أيضـاً أهميـة االلتـزام بالعمليـات الزراعيـة املختلفـة مثـل التكريـب وإزالـة السـعف املصـاب
أهميـة حرقـه خـار املزرعـة.
 - 6تطهيـر أدوات التقليـم والتخلـص مـن الرواكيـب وجـذوع النخيـل والشـجيرات واحلشـائش
مثـل النـال واحللفـا التـي تعتبـر مخبـأ للعديـد مـن اآلفـات واجلديـر بالذكـر أن بعـض األشـجار
تعتبـر مـأوى آلفـات بعينهـا مثـل الرمـان لألفسـتيا والرمتوك أو (شـيلني معاك) حللـم الغبار ونبات
السـيلكا لعـدد مـن الفطريـات مثـل البثـرة السـوداء ( )Dodderوالسـنط حلفـار السـاق والعـذوق.
 - 7جتميع املخلفات وحرقها خارج املزرعة.
 - 8عدم زراعة النباتات البينية مثل البرسيم واحلمضيات وتبدليها باملوز ما أمكن.
 - 9سـد كل الثغور على سـاق النخيل بالقطران وخلطة من األسـمنت واألوكسـي كلورو النحاس
درءاً ألي إصابـات قادمـه فالوقايـة خير من العالج.
 - 10أهميـة خاصـة لنشـر ثقافـة غمـس قواعـد الفسـائل قبـل زراعتها يف أوانـي حتتوي مبيدات
فطريـة وأخـرى حشـرية ملـدة ( 10-5دقائـق) لتتشـبع أليـاف الفسـيلة باملبيـد لقتـل أطـوار اليرقـات
والعـذراى واحلشـرات أن وجـدت داخـل اجلذع.

زراعة املسافات البينية باملوز واحلمضيات
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أهمية معاجلة الثغور باألسمنت واألكسي كلور والنحاس

 - 11أهمية نشر ثقافة طالء ساق النخلة مبخلوط بوردو والقطران وخاصة بعد التقليم واحلصاد
أو تعفير قواعد السعف واجلروح الناجتة من التقليم أو حصاد العذوق بأحد املبيدات املذابة.
 - 12أهمية استعمال حبوب لقاح خالية من اإلصابات احلشرية والفطرية.
 - 13أهمية تردمي تربه حول جذوع النخيل بارتفاع حوالي ( 20سم) مع مالحظة.
 - 14أهمية ومراعاة عدم تسيب مياه الري السطحي بن جور النخيل.

المالحظات الحقلية لآلفات:

من خالل املسوحات األخيرة التي متت يف مناطق إنتاج النخيل (اجلافة واملمطرة)
 - 1يتضـح أن أشـجار النخيـل يف جميـع املناطـق التـي متـت زيارتهـا بالواليـات احملليـة بالسـودان
تعاني من ضعف عام وجفاف السـعف بنسـب متفاوتة تختلف عن اجلفاف الناجت من الشـيخوخة.
 - 2بيـاض ومـوت اخلـوص يف جميـع مناطـق اإلنتـاج وبنسـب ضعيفـة واملتتبـع لهـذا املـرض حسـب
تقارير الباحثن الذين شاركوا احلمالت البحثية وأراء املزارعن أن األشجار املصابة عادة ما تتعافى.
 - 3غيـاب تطبيـق العمليـات الفالحيـة مثـل التكريـب ،الـري املنتظم والتسـميد املنتظم وبالطرق
الصحيحـة ،نظافـة رأس النخلـة ،االهتمـام بإزالـة احلشـائش وحـرث األرض وعزقهـا إذ أن معظـم
األراضـي موبـؤة باحللفا.
 - 4عـدم مكافحـة اآلفـات والتـي تالحـظ انتشـارها يف كل املـزارع مثـل األرضـة ،العنكبـوت
األحمـر حفـار العـذوق ،دودة الطلـع احلميـرة كانـت محصلـة كل هـذه تدنـي مـن اإلنتـاج وموت عدد
كبيـر مـن أشـجار النخيـل.
 - 5بـدأ احـالل أشـجار النخيـل بأشـجار فاكهـة أخـري مثـل املاجنـو واحلمضيـات .وغيـاب
االرشـاد الزراعـي وبرامـج تدريـب املزارعـن علـى العمليات الفالحية إلنتـاج التمور والتي ميكن أن
تسـهم يف تفـادي اإلصابـة باآلفـات واحلشـرات واألمـراض فالوقايـة خيـر مـن العـالج.
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ظاهرة بياض وموت السعف:

يتركـز هـذا املـرض يف منطقـة تنقاسـي الرويـس يف السـواقي ( )31 ،30 ،29نسـبة اإلصابـة
باملـرض تفـوق الـــ ( )% 70وتعـد اإلصابـة عاليـة جـداً .وقـد توجـد أعـراض هـذا املـرض يف مـزارع
أخـرى أيضـاً ولكـن بنسـبة ضعيفـة جـداً مما يؤكد على انتقال الفسـائل من املـزارع املتأثرة باملرض
إلـى املزارع السـليمة.
األعراض الخارجية للمرض على السعف:

تبدأ أعراض املرض بجفاف اخلوص يف جانب واحد من السـعف ثم ينتشـر إلى أعلى مصحوباً
بجفـاف اخلـوص علـى نفـس اجلانـب (شـكل رقـم  )1ويصيـب اجلفـاف اجلانـب اآلخر من السـعف
ويتغيـر لـون األوراق إلـى لـون أبيـض كرميـي غيـر ناصـع .يتغيـر لـون اخلـوص الـى أصفـر ثـم بنـي
داكـن .يظهـر تلـون اخلـوص علـى جانـب واحـد أو اجلانبـن أو يف منتصـف السـعفة .يبـدأ املـرض
مـن قمـة النخلـة وينتشـر إلـى جميـع السـعف ممـا ينجـم عنـه مـوت النخلة.
أعراض المرض على األنسجة الداخلية:

عنـد عمـل قطـاع طولـي أو عرضـي تالحـظ أيضـاً تلـون احلـزم الوعائيـة يف اجلريـد واجلـزع
املصـاب باللـون اللبنـي ممـا يشـير إلـى وجـود مـرض جهـازي خاصـة وقـد مت عـزل فطـر الفيوزارمي
من أنسـجة اجلهاز الوعائي للخوص مبحطة بحوث احلديبة ويعرف هذا الفطر مبسـبب أمراض
الذبـول يف كثيـر مـن النباتـات واألشـجار.

مرض أبو شيبة:

املسـبب حتـى اآلن غيـر معـروف ،مسـبب هـذا املـرض بدقـة ولقـد مت عـزل أنـواع الفطريـات مـن
أجـزاء السـعف املصـاب باملـرض مـن بينهـا فطريـات تنتمـي للجنـس ( )Fusariumولكـن لـم تثبـت
عالقـة لهـذه الفطريـات باملـرض .ويعتقـد كمـا ذكـر يف بعـض املراجـع أن هـذا املـرض يحـدث نتيجـة
حلدوث طفرة يف إحدى خاليا األوراق األولية بالبرعم الطريف للنخلة والتي عند منوها تكون أوراق
عليهـا أعـراض االصفـرار .كمـا يرجـع البعض السـبب إلى فقدان العناصـر ويتطلب األمر املزيد من
الدراسـة .ينتشـر هـذا املـرض يف الواليـة الشـمالية يف كل مـن مـروي ،كرميـة ،تنقاسـي القرير نوري
البـركل مقاشـي والكـرو يف واليـة نهـر النيـل يف منطقـة أبوحمـد ،تظهـر أعـراض هـذا املـرض علـى
واحـدة أو أكثـر مـن السـعف بداخـل رأس النخلـة علـى هيئـة اصفـرار للوريقـات علـى إحـدى جوانـب
السـعفة حيـث يبـدأ االصفـرار مـن قاعـدة السـعفة ويتجـه نحـو القمـة ثـم بعـد ذلـك قـد يتوقـف هذا
االصفـرار عنـد هـذا احلـد أو قـد يسـتمر علـى اجلانـب اآلخر ابتدا ًء من القمـة متجها نحو القاعدة
حتـى تصبـح السـعفة صفـراء
ولذلـك قـد يصفـر كال جانبـي
السـعفة أو قـد يظـل إحـدى
جوانـب السـعفة أخضـر يف
حـن يصفـر اجلانـب اآلخـر
فقـط .واملكافحـة تكـون
أبو شيبة
بتجويـد العمليـات الفالحيـة.
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مرض التدهور البطيء ()Slow decline

ينتشـر هـذا املـرض يف جميـع مناطـق زراعـة النخيـل بالواليتـن .حتـى اآلن غيـر معـروف مسـبب
هـذا املـرض بدقـة وتتمثـل أعـراض هـذا املـرض يف اصفـرار يتبعـه جفـاف وموت نهايـات الوريقات
على جانبي العرق الوسـطي للوريقات وقد يصل (½ إلى ⅔) الورقة وتظهر أحياناً خطوط طويلة
داكنـة علـى العـرق الوسـطي للورقـة .تتـم مكافحـة األمراض ذات املسـببات الغيـر معروفة بالعناية
البسـتانية اجليـدة بعمليـات الـري والتسـميد وذلـك حتـى تتضح األسـباب احلقيقية للمرض.

مرض الذبول الفيوزيومي:

ينتشر هذا املرض يف الوالية الشمالية يف كل من تنقاسي والقرير .ومسبب املرض (Fusarium

)oxysporum( )Fusarium moniliforme
تظهـر األعـراض علـى األوراق اخلارجيـة الكبيـرة حيـث تذبـل األوراق وتتقـوس وتتدلـى علـى
اجلـذع ثـم تظهـر اإلصابـة علـى األوراق األخـرى ويف بعـض األحيان قد تؤدي إلى موت الشـجرة يف
غضـون بضعـة أشـهر مـن بدايـة ظهـور األعـراض .ويوجـد شـريط بنـي داكـن على السـطح السـفلي
للعـرق الوسـطي للورقـة مـن القاعـدة للقمـة .وبالفحـص الداخلـي للعـرق الوسـطي للورقـة يظهـر
هـذا الشـريط البنـي الداكـن علـى جانبـي احلـزم الوعائيـة أيضـاً يسـبب هـذا املـرض ذبـوالً سـريعاً
للفسـائل احمليطـة بالشـجرة املصابـة.

عدسة :حممد عثمان إدريس
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المكافحة:

تطبيـق إجـراءات احلجـر الزراعـي الدولـي واحمللـي حـول املناطـق التـي قـد يظهـر فيهـا هـذا
املـرض بـكل حـزم .مـع إزالـة األشـجار املصابة وحرقها وعدم زراعة فسـائل جديدة مكانها حتى
يتـم تطهيـر التربـة باسـتخدام مبيـد بروميـد امليثايـل أو وسـائل تعقيـم التربـة األخـرى .والعنايـة
التامـة عنـد تقليـم األشـجار وذلـك بتطهيـر مقصـات التقليـم بالغمـس يف محلـول الكلوركـس
( )Sodium hypochlorateبتركيـز ( )% 2.5ملـدة خمسـة دقائـق أو باسـتخدام اللهـب يف
تعقيـم تلـك األدوات وخصوصـاً املناشـير لصعوبـة تعقيمهـا باحمللول املعقم .واسـتخدام املبيدات
اجلهازية.

م ــرض البث ــرة أو اللفح ــة الس ــوداء ( )Black scorch diseaseأو ظاه ــرة

الكرم ــوش

يسـمي هـذا املـرض أيضـاً مبـرض عفـن القمـة النامية أو عفن القلب أو مرض املجنونة .وينتشـر
هـذا املـرض يف جميـع مناطـق زراعـة النخيـل بالواليتـن الشـمالية ونهـر النيـل .أمـا الفطر املسـبب
فهو ( )Thielaviopsis paradoxaأو (.)Chalara paradoxa
يصيـب هـذا املـرض معظـم أجـزاء النخلـة وتظهـر أعراضـه علـى صـور مختلفـة وفقـاً لوضـع
اإلصابـة:
تظهـر علـى جوانـب السـعف وخاصـة احلديـث منهـا بقعـاً خشـنة سـوداء أو بنيـة غيـر منتظمـة
وتبـدو هـذه األجـزاء كأنهـا احترقـت بالنـار وقـد تكـون اإلصابـات منعزلـة أو قـد تكـون متصلـة على
طـول احلافـة اجلانبيـة للسـعفة ويسـبب ذلـك تأخـر منـو األوراق احلديثـة ومـوت الوريقـات مـن
األطـراف ويف حالـة اإلصابـة الشـديدة يحـدث التـواء وتشـوه واحتـراق لـألوراق الصغيـرة مبجـرد
خروجهـا وكذلـك جوانـب السـعف األكبـر عمـراً.
قـد يصيـب هـذا املـرض األغاريـض الزهريـة قبـل تفتحهـا ويسـبب عفنـاً أسـود للنـورات فتظهـر
علـى السـطح اخلارجـي (غـالف اإلغريـض) بقعـاً مسـتديرة إلى مسـتطيلة نوعاً مـا لونها بني داكن
إمـا علـى السـطح الداخلـي فيكـون لـون هـذه البقـع أحمـر إلـى بنـي محمـر .وعنـد إصابـة الطلـع
يـؤدي إلـى اسـوداد األزهـار والشـماريخ وتخيسـها مـع ظهـور رائحـة كريهـة غيـر مقبولـة وهـو بهـذا
يشـبه مـرض اخلامـج كمـا أن األجـزاء املصابـة تظهـر عليهـا جراثيـم سـوداء بينمـا تكـون يف مـرض
اخلامـج بيضـاء اللـون.
يف بع ــض احل ــاالت يصي ــب الفط ــر البرع ــم الرئيس ــي الط ــريف بقم ــة النخل ــة أو الفس ــيلة
(القل ــب) وينت ــج ع ــن ذل ــك تعفن ــه واس ــوداده وتفح ــم أنس ــجته وموت ــه وه ــذا ي ــؤدي إل ــى م ــوت
النخلـــة .وقـــد يســـبب املـــرض أيضـــاً تعفـــن الســـاق وكذلـــك اجلـــذور يـــؤدي إلـــى تفحمهـــا
واســـودادها .وقـــد يـــؤدي تعفـــن القلـــب واجلـــذع والبرعـــم الطـــريف إلـــى مـــوت الشـــجرة أو
الفســيلة .أمــا إذا لــم تعــم اإلصابــة كل أنســجة القمــة الناميــة فــإن الشــجرة املصابــة بالتعفــن
ق ــد تس ــتطيع البق ــاء وتس ــتمر يف النم ــو وذل ــك بظه ــور برع ــم جانب ــي م ــن األنس ــجة اإلنش ــائية
الســليمة وهــذه تنمــو لتعطــي رأس ـاً جديــدة للنخلــة تكــون مائلــة عــادة ويكــون تقــوس الشــجرة
ممي ــزاً يف منطق ــة اإلصاب ــة.
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مرض خياس الطلع (مرض الخامج)

يسـمى يف بعـض األقطـار تعفـن النـورات الزهريـة ( )Inflorescence Rotأو تعفـن النبـات وكذلـك
خيـاس طلـع النخيـل ،يصيـب هـذا املـرض النـورات الزهريـة أو الطلـع وهـو مـن أهم وأخطـر األمراض
الفطريـة التـي تصيـب النخيـل يف العالـم ،وقـد يكـون تأثيـره علـى الفحول أكثر من اإلنـاث نتيجة لعدم
االهتمـام والعنايـة بهـا مثـل العنايـة بالنخيل املؤنثة ،وينتشـر يف املناطق ذات الرطوبة العالية يف أماكن
متفرقة من السودان وتختلف شدة اإلصابة بهذا املرض من منطقة إلى أخرى اعتماداً على الظروف
البيئيـة السـائدة كاحلـرارة والرطوبـة ويسـبب املـرض الفطريـات التاليـة)Mauginiella scaettae( :
و( )Fusarium moniliformeو( )Thielaviopsis paradoxaو( )Ceratocystis paradoxaويعتبـر
الفطـر ( )M. scaettaeهـو املسـبب الرئيـس لهـذا املـرض ،ولكـن نشـاهد أحيانـاً إصابـات حتـدث
بسـبب اإلصابـة بــ ( )T. paradoxa, F. moniliformeعلمـاً بـأن الفطـر الثانـي أكثـر شـيوعاً مـن
الفطـر الثالـث يف مثـل هـذه احلـاالت .يعيـش الفطر ( )M. scaettaeضمن اجلسـم اخلضري للفطر
بـن قواعـد الكـرب وأنسـجة الليـف يف رأس النخلـة لفتـرة طويلـة قـد تصـل إلـى خمـس سـنوات ،أمـا
جراثيـم الفطـر فتكـون فتـرة حياتهـا قصيـرة ،ويكـون البرعـم الـذي سـيتحول إلـى طلعـة مدفونـاً بـن
قواعـد الكـرب والليـف ،وباسـتمرار منـوه يشـق طريقـه للخـارج بـن هـذه األنسـجة ،فيتعرض ملالمسـة
الفطـر املوجـود يف هـذه األنسـجة فتحـدث اإلصابـة باملـرض ،وقـد ميتـد ذلـك إلى ( 4-3أشـهر) حيث
يبـدأ البرعـم بالنمـو يف شـهر أكتوبـر ،ويكبـر تدريجيـاً إلـى أن يظهـر كطلعـة يف نهايـة ينايـر أو فبراير.
أعراض اإلصابة:

اإلصابـات األوليـة تظهـر كبقـع بنيـة علـى أغلفـة الطلـع ،وتتطـور لينتشـر الفطـر بشـكل مسـحوق
أبيـض علـى األزهـار والشـماريخ الزهريـة ،كمـا تنتشـر جراثيم هذا املـرض يف رأس النخلة املصابة
ومـن نخلـة إلـى أخـرى يف املزرعـة الواحـدة بوسـاطة الريـاح واحلشـرات واإلنسـان ،وتتجـدد
اإلصابـات يف السـنة القادمـة علـى النخيـل السـليم حيـث يبقـى الفطـر بـن الكـرب والليف يف رأس
النخلـة ،وبذلـك تعـاد دورة املـرض وتشـجع األمطـار والرطوبـة العاليـة ودرجات احلـرارة املنخفضة
علـى حـدوث املـرض وانتشـاره ،وهنـاك أكثـر مـن احتمـال للضـرر:
 -1تـؤدي اإلصابـة الشـديدة إلـى عـدم تفتـح الطلعـات الفتيـة التكويـن حيـث جتـف ومتـوت وال
نحصـل منهـا علـى أي ثمـار وال ميكـن اسـتخدام الطلعـات املذكـرة بالتلقيـح.
 -2عنـد تفتـح الطلعـة نشـاهد بقـع شـفافة ذات لـون أصفـر مبقابـل البقـع البنيـة التـي شـوهدت
علـى غـالف الطلعـة مـن اخلـارج ،ونالحـظ بقعـاً بنيـة اللـون علـى الغـالف مـن الداخـل يف منطقـة
الشـماريخ الزهريـة املصابـة.
 -3يالحـظ علـى الشـماريخ الزهريـة بقعـاً بنيـة ومسـحوقاً أبيضـاً هـو عبـارة عـن جراثيـم الفطر
املسـبب لهـذا املرض.
 -4يغزو الفطر األزهار والشماريخ الزهرية وميكن أن ينزل ليصيب حامل النورة الزهري.
المكافحة:

 -1جمع الطلع املصاب وحرقه للقضاء على جراثيم الفطر.
 -2عـدم اسـتعمال النبـات أو الطلـع املصـاب واملأخـوذ مـن الذكـور املصابـة ،ألن ذلـك يسـبب
العـدوى للنخيـل السـليم.
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أشكال مختلفة ملرض خياس الطلع

 -3رش النخيل املصاب باملبيدات الفطرية املناسبة ،على أن يكون الرش بعد جني الثمار.
وقبـل ظهـور الطلـع علـى النخيـل ،ويستحسـن أن تنفـذ رشـتان ،األولـى يف نهايـة شـهر أكتوبـر،
والثانية يف نوفمبر ،أو يف مواعيد أخرى حسـب الظروف اجلوية ويقترح أن تكون الرشـة الوقائية
األولـى باملبيـد الفطـري أوكسـيكلوريد (3جم/لتـر) وإجـراء الرشـة الوقائيـة الثانيـة يف شـهر ينايـر
باملبيـد الفطـري أوكسـيكلوريد (3جم/لتـر) وإجـراء الرشـة الوقائيـة الثالثـة مببيـد أوكسـيكلوريد
(3جم/لتـر) بعـد ( 20يومـاً) وبشـرط أن تكـون األشـجار املصابـة معاملـة باملبيـد قبـل شـهر مـن
خـروج الطلـع للعيـان .وال فائـدة مـن الـرش بعـد ظهـور اإلصابـة علـى الطلـع.

مرض الدبلوديا:

أعـراض املـرض :تظهـر اإلصابـة علـى اخلـوص والذي يتغير لونه إلى البني الداكن .تبدأ اإلصابة
مـن قاعـدة السـعف وتنتشـر إلـى أعلـى .يشـمل التلـون باللـون البنـي جـزء كبير من أنسـجة اخلوص

انتشـار وبائـي ملـرض الدبلوديـا وتركـز بصـورة كبيـرة يف منطقـة القريـرو األراك حيـث يصـاب السـعف اخلارجـي باإلبيضـاض
ويزحـف تدريجيـاً إلـى قلـب النخلـة عكـس أبو شـيبة
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الداخليـة ممـا يـؤدي الـى جفـاف السـعف وموتـه .ليـس هنالـك شـكل منتظم لإلصابـة إذ أن املرض
تـارة يصيـب السـعف اخلارجـي ثـم ينتشـر إلـى الداخـل وتارة أخرى ينتشـر من الداخـل إلى اخلارج
وأخـرى يصيـب اجلريـد بالقـرب من القمة.

مرض اصفرار األوراق (المايكو بالزما):

تبـدأ أعـراض املـرض بتلون قمم األوراق باللون
األصفر والذي ينتشر ليشمل كل أجزاء األوراق.
ينتشـر املـرض ليصيـب كل السـعف ويـؤدي إلـى
مـوت األشـجار .انتشـرت هـذه الظاهـرة يف كثيـر
مـن املناطـق وبسـرعة فائقـة تقلـق املزارعـن إذ
أن املرض له قدرة فائقة على االنتشـار .وحسـب
التقاريـر السـابقة ملنظمـة الزراعـة واألغذيـة
العامليـة يف ( )1994م .فـإن هـذا املـرض تسـببه
الفايتوبالزمـا .ولكـن ومنـذ ذلـك الوقت لم تكتمل
دراسـة ومكافحـة املـرض.

الفايتوبالزما على البركاوي

مرض تبقع األوراق البني (:)Brown Leaf Spot

ويسـمى االحتـراق السـريع وتبقـع ويسـببه الفطـر ( )Mycosphaerella tassianaينتشـر يف كل
مناطـق اإلنتاج بالسـودان
األعـراض :تظهـر بقـع بنيـة محمـره غيـر منتظمة الشـكل بالقرب من قاعدة السـعف على النصل
وعمومـاً فـإن هـذه التبقعات ليسـت ذات أهمية مرضية كبيرة.
املكافحة :يفضل رشها بأحد املبيدات الفطرية حتى ال تقلل من كفاءة النخلة يف اإلنتاج.

تبقع األوراق البني
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التبقع البني

الوجام على فسائل النخيل

أعراض اإلصابة مبرض الوجام

اخلطوط الصفراء يف السعف احلديث املصاب

مرض تبقعات األوراق المختلفة (:)Date palm leaf spot

( )Cladosprum oxysporumو( )Alternaria alternataو(Drechslera spicfer,

املسـبب
 )D. halodes Stemphylium sp., Monحيـث تـؤدي اإلصابـة بهـذا املـرض إلـى ظهـور تبقعـات
مختلفـة األشـكال وتظهـر علـى كال سـطحي اخلـوص (الوريقـات) أو أحيانـاً العـرق الوسـطي قـد
تكـون هـذه البقـع صغيـرة بنيـة محمـرة تنتشـر يف صفـوف أو قـد تكـون مسـتطيلة الشـكل تبـدو

تبقعات األوراق املختلفة  ،موت قمم الوريقات = مرحلة مبكرة لإلصابة
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بداخلهـا حلقـات ( )zonationأو قائمـة الزاويـة منتظمـة الشـكل ولونهـا بنـي فـاحت .وغالبـاً مـا
تسـبب هـذه البقـع مـوت وجفـاف أطـراف اخلـوص (الوريقـات).
املكافحـة :التكريـب واالهتمـام بالعمليـات الفالحيـة .والـرش بأحـد املبيـدات الفطريـة املتوفـرة،
مـع جتويـد العمليـات الفالحيـة

مرض الذبول الغصني:

املسـبب فطر ( )Nattrassia mangifera Nattrassوهذا الفطر انتشـر بشـكل وبائي ويصيب
نخلـة التمـر بصـورة عامـة وطور الفسـائل بصفة خاصة.
أعراضـــه :جفـاف األوراق وذبولهـا واسـوداد قواعدهـا (الكـرب) وتشـققه مت تكسـره وانسـالخه
كاشـفاً حتتـه كتـل سـخامية سـوداء عبـارة عـن ألـواح سـوداء اللـون انتشـر هـذا املـرض بصـورة
وبائيـة يف كل مناطـق النخيـل يف السـودان وخاصـة علـى الفسـائل الصغيـرة حيـث يهاجـم املسـبب
املرضـى اجلـروح املختلفـة يف النخلـة أو الفسـيلة ولذلك تأتي أهميـة تعقيم أدوات الفصل والتقليم
واالهتمـام بعمليـة تعقيـم منطقـة الفطامـة.
املكافحـة :االهتمـام بطـالء اجلـروح عامـة على النخيل مبطهرات فطريـةـ وتطهير أدوات التقليم
باملطهـرات بعد فصل الفسـائل.

مرض عفن الجانوديرما (عفن قاعدة الساق):

املسـبب فطـر ( )Ganoderma sp.شـوهد يف منطقـة الباوقـة علـى الصنـف املشـرق ود خطيـب
وأيضـاً الصنـف البـركاوى – وقـد تسـبب يف القضـاء علـى أعـداد كبيـرة مـن النخيـل هنـاك.
األعـراض :ذبـول األوراق اخلارجيـة الكبيـرة وعندما ميوت السـعف تلتف الوريقات حول اجلريد
ويتدلـى السـعف امليـت حـول جـذع الشـجرة ولكنـه ال يتكسـر .عندمـا تظهر النمـوات اجلديدة تكون
بطيئـة ويصغـر حجمهـا ويشـحب لونهـا وتصفـر األوراق الصغيـرة التـي انفـرد خوصهـا قد ال يظهر

القانوديرما
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عليهـا أي تغييـر يف اللـون لعـدة سـنوات يقـل اإلزهـار حتـى يتوقـف علـى األشـجار املصابـة .وكلمـا
اسـتمر موت السـعف القدمي على األشـجار املصابة فإن السـعف احلديث قد يظهر عليه أعراض
نقـص العناصـر الذبـول ومـوت األطـراف .قـد يسـتغرق الوقـت الـذي ميضـي حتـى متـوت النخلـة
( 4-3سـنوات) فتمـوت قمتهـا وتسـقط وميـوت اجلـذع ويتوقـف ذلـك علـى موقـع اإلصابـة بالنخلـة
وعلـى الظـروف البيئيـة احمليطة.
هنالـك بعـض األعـراض األخـرى التـي ميكـن مشـاهدتها عنـد عمـل قطـاع يف جـذع النخلـة
املصابـة مـن أسـفل حتـى منطقـة اجلـذور تشـمل مالحظـة جتاويـف يف جـذع النخلـة املصابـة
بالرغـم مـن أن األنسـجة اخلارجيـة للجـذع قـد تظـل متماسـكة .كمـا يظهـر باجلـذع املصـاب
منطقـة مـن النسـيج املصـاب لونهـا بنـي داكـن يحيـط بهـا شـريط ضيـق داكـن اللون وحـول هذه
احلافـة يظهـر تقـدم الفطـر املمـرض ويكون النسـيج بهذه املنطقة املصابـة أصفر اللون ومتعفن
وبـه منـو كثيـف مـن امليسـيليوم الفطـري كمـا تتعفـن اجلـذور بشـدة وحتتـوي قشـرتها املتحللـة
والبنيـة اللـون علـى هايفـات الفطـر املمـرض كمـا تصبـح األنسـجة الوعائيـة باجلـذر ذات لـون
بنـي داكـن أو أسـود وتصبـح غيـر فعالـة يف أداء وظيفتهـا بعـد ذلـك سـرعان مـا تظهـر علـى
اجلـزء السـفلي مـن اجلـذع القريـب مـن اجلـذور األجسـام الثمريـة الباذيديـة الكبيـرة احلجـم
لهـذا الفطـر بعـد ظهـور أعـراض التدهور على األشـجار  .هنالك بعض األعراض األخرى التي
ميكـن مشـاهدتها عنـد عمـل قطـاع يف جـذع النخلـة املصابـة مـن أسـفل حتـى منطقـة اجلـذور
تشـمل مالحظـة جتاويـف يف جـذع النخلـة املصابـة بالرغـم مـن أن األنسـجة اخلارجيـة للجـذع
قـد تظـل متماسـكة .كمـا يظهـر باجلـذع املصـاب منطقـة مـن النسـيج املصـاب لونهـا بنـي داكـن
يحيـط بهـا شـريط ضيـق داكـن اللـون وحـول هـذه احلافـة يظهـر تقـدم الفطـر املمـرض ويكـون
النسـيج بهـذه املنطقـة املصابـة أصفـر اللـون ومتعفـن وبـه منـو كثيـف مـن امليسـيليوم الفطـري
كما تتعفن اجلذور بشـدة وحتتوي قشـرتها املتحللة والبنية اللون على هايفات الفطر املمرض
كمـا تصبـح األنسـجة الوعائيـة باجلـذر ذات لـون بنـي داكـن أو أسـود وتصبـح غيـر فعالـة يف
أداء وظيفتهـا بعـد ذلـك سـرعان مـا تظهـر علـى اجلـزء السـفلي من اجلذع القريـب من اجلذور
األجسـام الثمريـة الباذيديـة الكبيـرة احلجـم لهـذا الفطـر بعـد ظهـور أعـراض التدهـور علـى
األشجار.
 - 1الزراعة يف تربة نظيفة أو مت تعقيمها ومنع حدوث اجلروح أثناء عمليات اخلدمة والزراعة
على مسافات كافية ملنع تشابك اجلذور حتى ال تنتشر اإلصابة بسهولة من الشجرة املصابة.
 - 2إزالـة األشـجار امليتـة وحرقهـا مبـا يف ذلـك املجمـوع اجلذري ألن هـذا الفطر املمرض ميكنه
البقـاء علـى اجلـذور واجلذوع امليتـة لفترة طويلة.
 - 3إزالـة األجسـام الثمريـة لهـذا الفطـر مبجـرد ظهورهـا حتـى مننـع انتشـار اجلراثيـم وبالتالـي
منـع حـدوث إصابـات جديدة.
 - 4ال جتـدي املعاملـة الكيماويـة لوحدهـا يف مكافحـة هـذا املـرض نظراً لعدم وجود أي مبيدات
فعالـة ضـد هـذا الفطـر املمـرض .هنالـك بعـض التجـارب أجريـت ملكافحـة هذا املرض باسـتخدام
مبيـد كيمـاوي مضافـا اليه مكعبات نيـم و ()Trichoderma
املكافحـة :حـرق النخيـل املصـاب وحفـر خنـدق دائـري حـول األشـجار املصابـة حتوطـاً لعـدم
انتقـال املسـبب بواسـطة اجلـذور.
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مرض البلعات:

املسـبب ( )Phytophthora sp.يظهـر
يف حـاالت انفراديـة غيـر وبائيـة ومرتبـط
دائمـاً بالبسـاتن املهملـة
األعـراض :مـوت سـريع لسـعف القمـة
الناميـة فتظهـر مبيضـة ،وإصابـة الفطـر
للجمـارة (القمـة الناميـة) تسـبب تعفنـاً
ً
مبتـال تصـدر عنـه رائحـة كريهـة جـداً.
وتبتلـع أو تختفـي القمـة الناميـة فجـأة
(الشـكل )23
املكافحة :إزالة النخلة املصابة وحرقها.
مع اإلهتمام وجتويد العمليات الفالحية.

مرض البلعات
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بعض الظواهر المرضية غير معروفة المسبب:
الوجام:

وينتشـر يف كل مناطـق النخيـل
علـى كل األصنـاف.
األعـراض :تظهـر أعراضـه يف
شـكل تقـزم وقلـة وضعـف منـو
األشـجار خاصـة السـعف احلديث
حيـث تظهـر عليـه خطـوط صفراء
اللـون إضافـة إلـى تقزمـه يحـدث
فـإن السـعف األسـفل للنخلـة ومـن
ثـم بقيـة الســعف مع تعفن اجلذور
ومـوت النخلـة بعـد عـدة سـنوات).
املكافحـة :ينصـح بعـدم زراعـة
فسـائل يف أماكـن اإلصابـة
باملـرض .ونظافـة وتطهير األدوات
املسـتخدمة يف التقليـم .والعنايـة
وجتويـد العمليـات الفالحيـة.

مرض الوجام

مرض الفسائل المشوهة القلب:

لوحظـت هـذه الظاهـرة علـى معظـم
فسـائل األصنـاف املختلفـة يف كل مناطـق
إنتـاج النخيـل يف السـودان.
األعراض :تشوه البرعم الطريف أو قلب
الفسـيلة وعـدم انتظـام النصـل والوريقـات
عليـه كمـا يف (الشـكل  )26وذلـك علـى
الفسـائل الصغيـرة قبـل فصلهـا وأحيانـاً
بعـد زراعتهـا يف احلقـل.
مرض الفسائل املشوهة القلب
املكافحـة :اسـتبعاد وعـدم زراعـة
الفسـائل التـي تظهـر عليهـا األعـراض .وقـص وتقليـم األجـزاء املصابـة ورش مبيـد فطـري ومبيـد
عناكـب وحـرق األجـزاء املقلمـة بعيـداً.

مرض تقصف السعف أو مرض الحمراء (:)Brittle Leaves disease

شـوهد هـذا املـرض يف القـري (الواليـة الشـمالية) علـى صنـف البـركاوي وأيضـاً يف املكابـراب
بالدامـر علـى صنـف املشـرق ود خطيـب .ويعتقـد أنـه مرتبـط مباشـرة بـال ( )pHاملرتفعـة ونقـص
املاجننيـز .فقـد لوحـظ تدنـي مسـتوى هـذا العنصـر يف األشـجار املصابـة أكثـر مـن عشـرة مـرات
عـن املسـتوى العـادي يف األشـجار السـليمة.
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األعـراض :يظهـر علـى خـوص السـعف
اجلديـد أو القلـب إصفـرار فـاحت .كمـا
يالحـظ وجـود تخطيـط مصغـر علـى
اخلـوص .ويصبـح اخلـوص متدليـاً بأقـل
جهـد عنـد التـواءة ،ويتشـقق اخلـوص
املتبقـع ويظهـر عليـه تبقعـات وتخطيـط
بنـي محمـر ثـم بجـف ويلتـوي ،األوراق
التـي تظهـر بعـد حـدوث املـرض تكـون
أقصـر وأكثـر اسـتقامة .ويتبع ذلك نقص
تدريجي يف أعداد وأبعاد السـعف وتبقى
النخلة على هذه احلالة عدة سنوات كما
ينقـص إنتاجهـا تدريجيـاً حتـى يتوقـف.
وتكمـن خطـورة هـذا املـرض يف عمليـة
االنتشـار ولـو ببـطء علـى كل األعمـار.
املكافحـة :إضافـة كبريـت زراعـي
مبقـدار ( 400جرام/للنخلـة) يف العـام
كبرنامـج سـمادي ثابـت .واالهتمـام
ببرامـج التسـميد العضـوي .وجتويـد
العمليـات الفالحيـة.

مرض احلمراء

مرض التبقع الجرافيولي (: )Graphiola Leaf Spot

الفطـر املسـبب ( )Graphiola phoenicisينتشـر يف املناطـق العاليـة الرطوبـة مثـل جنـوب
اخلرطـوم ،البحـر األحمـر وواليـة النيـل األبيـض ،وينعـدم عنكبـوت الغبار)حلـم الغبـار ((Dust
 ،)Miteويسـمى األرم باللغـة النوبيـة والغبـارب العاميـة السـودانية ،ويسـمى هـذا املـرض أحيانـاً

التبقع اجلرافيولي
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بالتفحـم الـكاذب أو الصـدأ الـكاذب وهـو مـن أكثـر أمـراض النخيـل انتشـاراً خصوصـاً عنـد توفـر
الرطوبـة العاليـة .يتميـز املـرض بظهـور بقـع صفـراء صغيـرة يف البداية على جانبـي اخلوص وعلى
اجلريـد تتحـول بعـد ذلـك إلـى بثـرات ذات لـون أسـود تكـون بـارزة فـوق سـطح اخلوصـة وتكـون
بأعـداد كبيـرة .تكـون هـذه البثـرات مغطـاة بنسـيج بشـرة اخلـوص وحتوي بداخلهـا جراثيم الفطر
وتغطـى بطبقـة مـن نسـيج البشـرة أحدهمـا صلـب أسـود اللـون ويكـون يف اخلـارج والثانـي رقيـق
ويحيـط بهـا مـن الداخـل .عندمـا تنضـج البثـرات هـذه يتمـزق جـدار البثرة لتحريـر اجلراثيم التي
تكـون صفـراء اللـون والتـي تشـاهد بشـكل كتـل صفـراء تتخللهـا خيـوط أو شـعيرات صفـراء تخـرج
مـن البثـرة املمزقـة .يـؤدي املـرض إلـى اصفـرار السـعف ورمبـا جفافـه قبـل األوان .ينتشـر تبقـع
األوراق اجلرافيولـي يف كافـة مناطـق زراعـة النخيـل عاليـة الرطوبـة ،علـى النخيـل املثمـر .وتـزداد
نسـبة اإلصابـة يف األوراق احلديـث.

حلم الغبار العناكب (: )Dust Mite

االسـم العلمـي ( )Paratetranychus Oligonychus afrasiaticus Mcgيسـمى هـذا احللـم
بعنكبـوت الغبـار وتضـع األنثـى بيضهـا علـى الشـماريخ والثمـار والنسـيج ،ويفقـس هـذا البيـض
بعـد مـرور مـن ( 3-2أيـام) إلـى يرقـات خضـراء فاحتة بيضوية الشـكل طولهـا حوالي ( 0.15ملم)،
لهـا ثالثـة أزواج مـن األرجـل فقـط ،وتتغـذى ملـدة يـوم ثـم تسـكن ملدة من ( 12 - 24سـاعة) ،تنسـلخ
بعدهـا إلـى حوريـة الـدور األول ذات اللـون األصفـر واألخضـر ولهـا أربعـة أزواج مـن األرجـل ،وهـي
أكبـر حجمـاً مـن اليرقـة ،وميكـن التمييـز بـن الذكـر واألنثـى يف هـذا الـدور.
تتغـذى احلوريـات ملـدة مـا بـن ( 2-1يـوم) ثـم تسـكن ملدة تتراوح ما بن ( 24-12سـاعة) وتنسـلخ
فتظهـر حوريـات الـدور الثانـي ،وتكـون أكبـر مـن حوريـات الـدور األول ،وتتغـذى ملـدة ( 2-1يـوم) ثم
تسـكن لفتـرة مـن ( 14-12سـاعة) ،وبعدهـا تنسـلخ حيـث تظهـر الطـور الكامـل مـن الذكـور واإلناث
إذا كان البيـض مخصبـاً ،وتظهـر الذكـور فقـط يف حالـة عـدم إخصابـه ،وبذلـك تكـون فتـرة حيـاة
هـذا احللـم حوالـي ( 12-8يومـاً) عنـد درجـة حـرارة ثابتـة ( 35درجـة مئويـة) ورطوبـة نسـبية
تتـراوح مـا بـن ( .)% 55-50ولهـذا احللـم سـتة أجيـال متداخلـة علـى النخيـل .ويعتبـر أشـد
اآلفـات خطـورة علـى التمـور ،إذ متتـص اليرقـات واحلوريـات والطـور الكامـل لهذا احللـم العصارة

حلم الغبار
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النباتيـة مـن الثمـار حيـث تبـدأ اإلصابـة مـن ناحيـة القمـع ثـم متتـد إلـى الطـرف اآلخـر .والثمـار
املصابـة ال يكتمـل نضجهـا ومنوهـا ،وتتحـول إلـى لـون بنـي محمـر عليهـا تشـققات عديـدة ،ويصبح
ملمسـها خشـناً فلينيـاً ،وتغطـى الثمـار املصابـة بنسـيج عنكبوتـي يفـرزه احللـم تلتصـق بـه ذرات
التـراب ويظهـر التمـر مغبـراً ،مـن هنـا جـاءت التسـمية (عنكبـوت الغبـار) وتختلـف أصنـاف التمـور
يف حساسـيتها لإلصابـة بهـذا احللـم ،وتـزداد اإلصابـة عمومـاً يف املناطـق اجلافـة ومـع نقـص ميـاه
الـري وإهمـال اخلدمـة يسـبب خسـارة يف احملصـول يف األعـوام اجلافـة إلـى مـا يزيـد عـن .% 80
املكافحة :التعفير بالكبريت الزراعي أو لظهور لإلصابة .وتعفير العذوق مبسحوق زهر الكبريت
مبقدار يتراوح من ( 150-100غراماً) للنخلة الواحدة .باإلضافة إلى نظافة البستان وإزالة الثمار
املتساقطة واألعشاب حتى ال تكون مصدراً لإلصابة يف العام التالي .وزراعة األشجار على مسافات
مناسبة تسمح بالتهوية الكافية .وتخلل ضوء الشمس حتى ال ترتفع الرطوبة مما يساعد على
انتشار احللم ،حيث أن درجة حرارة تتراوح ما بن ( 25-22درجة مئوية) ،ورطوبة من ()% 85-80
تعتبر مناسبة لالنتشار .وأوضحت مالحظاتنا أن نسبة اإلصابة تختلف حسب بعد أو قرب املزرعة
من األنهار أو املسطحات املائية فاملزارع القريبة من املها تقل فيها اإلصابة بينما تزيد كلما ابتعدنا
منها وتنخفض نسبة املواد الصلبة الذائبة الكلية يف الثمار املصابة عنها يف الثمار.

تخصر الثمار ()Constriction of fruits

حالة من النمو الغير طبيعي للثمار حيث يتوقف النمو وتطور الثمرة أو يكون بطيئاً يف طرف الثمرة
القريـب مـن القمـع بسـبب التعـرض إلـى ظـروف بيئيـة غير مناسـبة تلي ذلك مرحلة من النمو السـريع
ممـا يتسـبب بوجـود اختنـاق حـول الثمـرة مبـا يشـبه اخلصر ولكـن أيضاً لوحظت هذه الظاهرة بشـدة
يف واليـة نهـر النيـل علـى املشـرق ودلقـاي (مشـروع جانديـل الزراعـي) وتتلخص يف ظهـور التخصر يف
طـرف الثمـرة البعيـد عـن القمـع يف أصنـاف أخـرى مـن النخيـل وتسـبب تشـوه الثمـار وضعـف قيمتهـا
التسـويقية ،وينتشـر يف مناطـق انتشـار اإلصابـة بعنكبـوت الغبـار ومرتبـط بهـا تقريبـاً وعمومـاً تظهـر
علـى األصنـاف احلساسـة لإلصابـة بعنكبـوت الغبـار أو حلـم الغبـار ( )Dust Miteوعمومـاً يعتبـر
تخصـر الثمـار حالـة اختـالل فسـيولوجي وبيئـي يؤثـر جزئيـاً علـى منـو وتطـور الثمـرة وعـادة يكـون
مرتبـط بالعنكبـوت عنـد قـرب قمـع الثمـرة وميكـن التقليـل منه أو مكافحتـه بعمليات التعفيـر للعناكب
مبسـحوق الكبريـت امليكرونـي مبقـدار
يتـراوح مـن ( 150-100جرامـاً) للنخلـة
قبـل بـدء اإلصابة ونظافة البسـتان وإزالة
الثمـار املتسـاقطة واألعشـاب حتـى ال
تكـون مصـدراً لإلصابـة يف العـام التالـي.
ولدينـا صنـف رطـب منتخـب (محلـي)
حتـت الدراسـة ومبواصفـات عاليـة
اجلـودة يقـاوم عنكبـوت الغبـار متامـاً
وجـرب حتـت بيئـات مناخيـة مختلفـة
يف السـودان وسـيقدم للجنـة إجـازة
األصنـاف القوميـة بـإذن اهلل قريبـاً.
تخضر الثمار
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الذنب األسود (األنف األسود) ()Black nose

اسوداد ذنب أو طرف الثمرة وتظهر اإلصابة يف نهاية املرحلة
اخلضـراء اجلمري/اخلـالل ،وبدايـة املرحلـة امللونـة (اخلـالل/
البسـر ) وهي ظاهرة فسـيولوجية سـببها ارتفاع نسـبة الرطوبة
اجلويـة حـول الثمـار ،ووجـود نـدى الصبـاح .وزيـادة ميـاه الريف
بالصيـف وسـقوط األمطـار .واخلـف الشـديد للثمـار وتـؤدي كل
هذه احلاالت إلى تشقق بشرة الثمرة ،وبشكل خاص يف املنطقة
القريبـة مـن القمـع بشـقوق عرضيـة علـى شـكل خطـوط طوليـة
رفيعـة سـوداء وبعـد ذلـك متـوت جميـع اخلاليـا حـول الشـق ممـا
يسـبب تصلـب القشـرة وجفـاف الطبقـة اللحميـة وتشـوه مظهـره
أو يخفـض نوعيتـه أو يقلـل مـن قيمتهـا التسـويقية.

الذنب األسود

المقاومة والمعالجات:

*تنظيـم عمليـة الـري وخاصـة يف أشـهر الصيـف مـع مراعـاة مراحـل تطـور الثمـرة وعـدم إجراء
عمليـة اخلـف الشـديد للعـذوق أو الشـماريخ وتطبيـق ممارسـات وعمليـات اخلـف داخـل العـذوق
حسـب النسـب املوصـى بهـا واملالئمـة للصنـف واملنطقـة.
*تهوية الثمار بوضع حلقة حديدية داخل العذق.
*تقليل الرطوبة يف البستان من خالل مكافحة احلشائش

التلون أو االسمرار الداخلي ()Internal browning

تظهـر أعـراض اإلصابـة علـى الثمـار الصغيـرة ،والكبيـرة (الناضجـة) ،فهـو يصيـب الثمـار يف
مراحلهـا املختلفـة وحتـى الثمـار غيـر املخصبـة (الشـيص) ،وتكـون األعـراض علـى شـكل بقـع
سـمراء ،وعندمـا تنمـو الثمـار تتجمـع هـذه البقـع وتندمـج مع بعضها على شـكل بقعـة كبيرة ،وتكون
املنطقـة املصابـة منخفضـة ،ولونهـا غامـق ،كمـا تكـون جـدران اخلاليـا املصابـة سـميكة ،وجالتينية
القـوام .ومنتشـرة يف كل املناطـق املمطـرة يف السـودان وعمومـاً اإلصابـة ال تؤثـر علـى طعـم الثمار.

التشطيب أو الوشم ()Checking

تضخـم وانتفـاخ اخلاليـا حتـت القشـرة بسـبب الرطوبـة العاليـة
حـول الثمـار أثنـاء حتـول الثمـار مـن مرحلـة اجلمـري إلـى مرحلـة
اخلالل تسـبب توقف عملية التبخر ،ويرافق ذلك اسـتمرار دخول
املـاء إلـى الثمـار .وتزاحـم السـعف والظـل الكثيـف علـى الثمار.
المكافحة

 - 1إجـراء عمليـة التقليـم بإزالـة السـعف القـدمي ،والسـعف
الزائـد حـول العـذوق مـع عملية تدلية العذوق يف شـهر يونيو ،مع
تهويـة للعـذوق بإجـراء اخلـف ،أو وضـع حلقـات تهويـة ()Ring
وسـط العـذق.
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التشطيب أو الوشم

 - 2عدم زراعة احملاصيل الصيفية حتت أشجار النخيل.
 - 3تنظيم عملية الري بتقليل عدد الريات يف شهور الصيف.

العفن األسود ()Calyx - end rot

ويسـببه الفطـر ( )Aspergillus nigerينتشـر هـذا املـرض يف مناطـق كثيـرة مـن مناطـق إنتـاج
النخيـل يف السـودان وقـد يلعـب النمـل وبعـض احلشـرات األخـرى دوراً هامـاً يف نقـل جراثيـم تلـك
الفطريـات إلـى الثمـار إضافـة إلـى الرطوبـة العاليـة ،فتصـاب الثمـار يف مرحلتـي اخلـالل والرطب
ونـادراً مـا تظهـر اإلصابـة علـى الثمـار يف مرحلـة اجلمـري وخـالل فتـرة نضـج التمـور يف املناطـق
عاليـة الرطوبـة أو التـي تسـقط بهـا أمطـار قبـل اجلنـي وهنـاك العديـد من الفطريات تسـبب تعفن
الثمـار أهمهـا ( )Aspergillus nigerو ( )Aspergillus phoenicisحيـث يسـببان تعفـن قـرب
القمـع ( )Calyx rot endيظهـر علـى شـكل حلقـة غامقـة اللـون وخاصـة يف مرحلـة الرطـب بدايـة
مرحلـة التمـر ويـؤدي هـذا التعفـن قـرب القمـع إلـى تسـاقط الثمـار كمـا أن اإلصابـة تسـتمر بعـد
جنـي الثمـار وخزنهـا وتعتمـد شـدة اإلصابـة علـى احملتـوى املائي للثمـار املخزونة وتتفاقـم اإلصابة
إذا كان احملتوى املائي للثمار أعلى ( )% 20وتزداد نسـبة اإلصابة مع زيادة احملتوى املائي للثمار
املخزنـة بدرجـة حـرارة الغرفـة وكمـا يلـي :نسـبة الرطوبـة يف الثمـار تشـبه أعـراض هـذا املـرض
أعـراض العفـن األسـود أعـاله وينتشـر يف جميـع مناطـق النخيـل عاليـة الرطوبـة بسـبب تسـاقط
األمطـار ويفضـل جنـي الثمـار مبكـراً أو زراعـة األصنـاف املبكـرة النضـج.

تعفن الثمار الجانبي ()Side spot decay

يسـببه الفطـر ( )Altenariaهـذا الفطـر يهاجـم الثمـار املجروحـة يف مرحـة اخلـالل ،ومرحلـة
الرطـب حيـث تظهـر عليهـا بقـع سـوداء صغيـرة ثـم تتسـع مكونـة بقعـة كبيـرة بيضاويـة أو دائريـة
الشـكل داكنـة اللـون .إن الفقـد يف محصـول التمـر قـد يصـل بـن ( )% 60-20نتيجـة اإلصابـة
بأعفـان الثمـار املكافحـة.
 -1اجلني املبكر للثمار يف املناطق عالية الرطوبة يف طور والعمل على إنضاجها صناعياً.
 -2تغطية العذوق بأكياس ورقية حلمايتها من األمطار.
 -3وضع حلقات سلكية ( )Wire ringsبن الشماريخ لتوفير التهوية للثمار.
 - 4تعفير العذوق مببيدات مناسبة ملنع اإلصابات الفطرية.
 -5عـدم إحـداث أي أضـرار ميكانيكيـة بالثمـار أثنـاء إجـراء عمليـات اخلدمة من خف أو حتدير
أو تكميم.
 -6تصريف املياه وعدم تركها تتجمع يف أحواض النخيل.
 -7مكافحـة النمـل واحلشـرات الناقلـة للفطريـات مببيـدات سـريعة التأثيـر وخاليـة مـن أي
أضـرار صحيـة.

أبو خشيم (الذنب األبيض) ()White End

جفـاف أو تيبـس جـزء الثمـرة القريـب مـن القمـع حيـث يكـون بشـكل حلقـة فاحتـة اللـون ميتـد
اتسـاعها حسـب شـدة اإلصابـة ويحصـل هـذا التصلـب بسـبب توقـف منـو اخلاليا يف هـذه املنطقة
يف مرحلـة الرطـب ويسـتمر حتـى مرحلـة التمـر ،واإلصابـة بهـذا الضـرر ال يحـدث نتيجـة ملسـببات
306

زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان

مرضيـة) فطريـات ،بكتريـا ،فيروسـات) وال حشـرية بـل هـي ظاهـرة فسـوجلية سـببها الظـروف
اجلويـة وبشـكل خـاص احلـرارة والريـاح اجلافـة ،ويعتقـد الكثيـر من الباحثن أن هذا اللون بسـبب
سـرعة التحـول مـن الرطـب إلـى التمـر ومـن تأثيـر الريـاح ووجـد أن عمـر النخلـة يتناسـب طرديـاً
مـع نسـبة اإلصابـة .مرتبـط بشـدة يف أصنـاف القنديلـة والكلمـة ويالحـظ بارتباطـه بعـدة عوامـل
فالحيـة وجويـة مثـل:
 -1قلـة ميـاه الـري ،حيـث أن اجلفـاف خـالل مرحلـة اجلمـري وهـي املرحلة اخلضـراء يؤدي إلى
زيـادة نسـبة اإلصابـة بهـذا الضـرر بنسـبة أكبـر مما لـو تعرضت الثمار لنقص ميـاه الري واجلفاف
يف مرحلتي (البسـر) اخلالل.
 -2طول فترة اجلفاف ،والظروف املناخية احلارة تزيد من نسبة اإلصابة بهذا الضرر.
 -3هبـوب الريـاح الشـمالية احلـارة اجلافـة يف مرحلـة حتـول الثمـار مـن الرطـب إلـى التمـر مـع
عـدم وجـود مصـدات ريـاح حيـث لوحـظ بكثـرة يف مـزارع املتـرات.

أمراض نقص العناصر

(موجودة يف باب التسميد)

يحـدث اصفـرار لـألوراق القدميـة السـفلية ألشـجار النخيـل ممـا يؤثـر علـى كفاءتهـا يف عمليـة
التمثيـل الضوئـي وصنـع الغـذاء الـالزم لنمـو األشـجار وإثمارهـا وقـد يعـزي ذلـك لنقـص بعـض
العناصـر مثـل النيتروجـن واملاغنسـيوم والبوتاسـيوم ولكـن قـد تختلـف أعـراض االصفـرار النـاجت
علـى األوراق تبعـاً للعامـل املسـبب لـكل منهـا خـالل هـذا مت رصـد أعـراض االصفـرار النـاجت عـن
نقـص البوتاسـيوم.

االصفرار الناتج عن نقص البوتاسيوم:

بـدأ االصفـرار النـاجت عـن نقـص البوتاسـيوم علـى األوراق الكبيـرة مـن القمـة يف اجتـاه القاعـدة
حيـث يظهـر اصفـرار علـى احلـواف اجلانبيـة للوريقات بينما تكون األجـزاء الداخلية منها خضراء
وسـرعان مـا متـوت حـواف الوريقـات على األوراق الكبيرة االصفـرار الناجت عن نقص النيتروجن:
تصفـر األوراق الكبيـرة املسـنة أوالً ثـم تليهـا األوراق األخـرى إذا كان النقـص شـديداً ،وعـادة مـا
يبـدأ االصفـرار مـن قمـة السـعفة يف اجتـاه قاعدتهـا ،كمـا أن االصفـرار يبـدأ مـن قمـم الوريقـات
نحـو القاعـدة حيـث تكـون احلـواف جافـة واجلوانـب خضـراء ولكنهـا بعـد ذلـك ال تلبـث أن تصفـر
جميع أنسـجتها.

ظاهرة الذبول السريع في نخيل التمر:

املسـبب :نظـراً لسـرعة مـوت النخيـل ولعـدم وجـود أي عالمـات مرضيـة ظاهـرة مـن الصعوبـة
حتديـد مسـبب لهـذه الظاهـرة فاإلصابـة حتـدث بصـورة سـريعة ومذهلـة وبشـكل منفـرد وليـس
علـى كامـل النخيـل يف املـكان الواحـد باملزرعـة ولقـد أرجـع بعـض الباحثـن هـذه الظاهـرة حلـدوث
ذبذبـات كهربائيـة يف اجلـو.
األعـراض :ميـوت قلـب النخلـة فجـأة يف فتـرة قصيـرة ويالحظ وجود تعفـن رطب ذو رائحة قوية
ونفـاذة وبعدهـا ميـوت كل سـعف النخلـة ويتدلـى علـى اجلـذع وقـد ميتـد املـوت إلـى بعض الفسـائل
احمليطـة بالنخلة.
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الحشــرات المنتشرة في مناطق إنتاج النخيل في السودان
احلشرات التالية وجدت يف مناطق إنتاج نخيل التمر املختلفة يف السودان.

النمل األبيض (األرضة) (:)Microcerotermes diversus

تتركـز إصابـة النمـل األبيـض علـى
النخيـل الضعيـف الـذي يتعـرض
لإلهمـال أو الفسـائل حديثـة الزراعـة
والتـي ال جتـد العنايـة الكافيـة .وتكـون
اإلصابـة بشـكل أنفـاق طينيـة متتـد مـن
سـطح التربـة متجهـة إلـى أعلـى جـزع
النخلـة مـن اخلـارج ،حيـث يتغـذى النمـل
علـى األجـزاء الناشـفة من جـذور النخلة
وسـاقها ممـا يضعـف األجـزاء الداخليـة
األرضة
واجلـذور حديثـة التكويـن .ورمبـا
يتعـرض النخيـل للسـقوط يف حالـة اإلصابـة الشـديدة .وقـد شـوهدت أنفاقـه يف أعلـى النخلـة
بالقـرب مـن القلـب يف منطقـة الغابـة.
طرق المكافحة:

قلـع النخيـل الشـديد اإلصابـة وحرقـه ورش أماكـن اإلصابـة بكيماويات مناسـبة مثل الدورسـبان
والسوسـدين .العنايـة بالنخيـل عـن طريـق الـري والتسـميد وإزالـة احلشـائش .مـع عـزق وتقليـب
التربـة حـول جـذع النخيـل املصـاب للقضـاء علـى األنفـاق حتـت سـطح التربـة.

الحميرة ()Batrachedra amydraula

م ــن أه ــم اآلف ــات الت ــي تنتش ــر يف كل مناط ــق إنت ــاج النخي ــل يف الس ــودان .احلش ــرة الكامل ــة
فراش ــة صغي ــرة ولونه ــا بن ــي اليرق ــات بيض ــاء تعتب ــر م ــن أه ــم آف ــات النخي ــل وأش ــدها ض ــرراً
وس ــاعد اجلف ــاف عل ــى زي ــادة اإلصاب ــة وفراش ــات اجلي ــل األول تنش ــط م ــع بداي ــة ظه ــور الطل ــع
حي ــث تض ــع البي ــض عل ــى االزه ــار أو عل ــى الش ــمراخ تتغ ــذى اليرق ــات الصغي ــرة عل ــى األزه ــار

احلميرة وأضرارها على الثمار
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أو األقم ــاع بع ــد احاطته ــا بغ ــزل م ــن خي ــوط حريري ــة وتس ــبب تس ــاقطاً لألزه ــار .ويالح ــظ أن
اليرق ــة تنتق ــل م ــن ثم ــرة إل ــى أخ ــرى مف ــرزه خي ــوط حريري ــة وتأخ ــذ الثم ــار الصغي ــرة ش ــكل
الس ــبحة .أم ــا يف ط ــور اخل ــالل فتق ــوم اليرق ــات باخت ــراق الثم ــرة م ــن ناحي ــة العن ــق وتتغ ــذى
عل ــى احملتوي ــات الداخلي ــة ويتح ــول ل ــون الثم ــرة إل ــى ل ــون أحم ــر وتظ ــل معلق ــة عل ــى الش ــمراخ
بواس ــطة اخلي ــوط احلريري ــة الت ــي تفرزه ــا.
أيضـاً تصيــب اليرقــات الثمــار يف طــور الدفيــق ،حيــث تخترقهــا اليرقــة وتتغــذى علــى محتويــات
الثم ــرة الت ــي تس ــقط عل ــى األرض نتيج ــة لثق ــل الثم ــرة وع ــدم مق ــدرة اخلي ــوط احلريري ــة عل ــى
حمله ــا .تكم ــل اليرق ــات منوه ــا بع ــد حوال ــي اس ــبوعن إل ــى ثالث ــة أس ــابيع ،حي ــث تتح ــول إل ــى
ع ــذراء داخ ــل ش ــرنقة حريري ــة وتظ ــل يف رأس النخل ــة داخ ــل العش ــميق ،وله ــا ثالث ــة أجي ــال يف
الســنة.
المكافحة:

العنايـة بالتكريـب وإزالـة العشـميق وتنظيـف رأس النخلـة مـن مخلفـات احلشـرة املختبئـة يف
مخلفـات احملصـول السـابق ممـا يسـاعد يف تقليـل أعـداد اآلفـة .مـع رش النخلـة مرتـن خـالل
مـارس وحتـى مايـو ويعتبـر ذلـك مكافحـة مشـتركة بـن احلميـرة ودودة الطلـع (رشـاً عامـاً لـرأس
النخلـة) .ويفضـل إجـراء رشـتن متتاليتـن بـن كل منهمـا ( 21-15يومـاً) ويبـدأ بعـد االنتهـاء مـن
عمليـة التلقيـح بــ ( 15يومـاً) علـى يشـمل الـرش كل أجـزاء النخلـة رشـاً جيـداً.

فراشة دودة طلع النخيل ()Aphomia )Arenipses( sabella

الرتبـة ( )Lepidopteraالعائلـة ( )Pyralidaeتنتشـر هـذه اآلفـة علـى امتـداد مناطـق النخيـل يف
السودان.
األضــرار:

حتفـر اليرقـات أنفاقـاً يف أغلفـة الطلـع يف شـهري مـارس وأبريـل ثـم تنتقـل إلـى العـذوق وقواعد
الشـماريخ مسـببة اصفـراراً أو جفافـاً للثمـار العاقـدة حديثـاً .كمـا أنهـا حتفـر يف السـعف اجلديـد
يف رأس النخلـة وأيضـاً تتغـذى علـى قمـة الطلعـة غيـر املتفتحـة وبعـد تفتحهـا تتغـذى علـى األزهـار
والثمـار الصغيـرة .وعنـد اإلصابـة الشـديدة تظهـر احلوامـل الثمريـة وكأنهـا بـدون ثمـار وذات لـون
بنـي داكـن عنـد أطرافها.

دودة طلع النخيل وأضرارها على الشماريخ
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المكافحة:

حراثـة األرض لدفـن العـذاري السـاقطة علـى التربـة أو تعريضهـا للجفـاف ،وإزالـة متبقيـات
احملصـول السـابق واألشـجار امليتـة والسـعف اجلـاف وحرقـه بعيـداً عـن املزرعـة حيـث تختبـئ
بداخلهـا العـذاري أثنـاء الشـتاء ،وإزالـة غـالف الطلـع يدويـاً قبـل إكمـال اجليـل األول وانتقـال
اإلصابـة للشـماريخ ،ورش املبيـدات احلشـرية مثـل الدسـيس والـذي أعطـى نتائـج فوريـة إال أن
تأثيـره ال يتعـدى األسـبوع ،وميكـن اسـتعمال مبيـد جهـازي مثـل الالنيـت والـذي أظهـر نتائـج جيـدة
بعـد ( 3أيـام) وأسـتمر تأثيـره ملـدة ( 3أسـابيع).

حفار عذوق النخيل ()Oryctes Spp

تنتشر يف كل مناطق النخيل من أقصى الشمال وحتى وادي كتم.
األضــرار:

احلشـرة الكاملـة تتغـذى علـى األوراق وخاصـة سـعف النخيـل والعراجـن محدثـة أخاديد عميقة
وأنفاقـاً ممـا يـؤدي إلـى كسـره .كمـا تهاجـم اليرقـة اجلـذوع والفسـائل مسـببة مـا يعـرف مبـوت
البنـات يف مناطـق مـروي ،لذلـك فهـي تسـبب أضـراراً كبيـرة مقارنـة باحلشـرة الكاملـة.
المكافحة:

 يجـب العنايـة بنظافـة املزرعـة وعـدم تـرك مخلفـات زراعيـة يف أي موقـع يشـجع اإلنـاث علـىوضـع البيـض عليهـا.
 فحص األسمدة العضوية باملزرعة وأهمية معاجلتها بأحد املبيدات املناسبة قبل استخدامها. يجب معاجلة الفسائل قبل زراعتها بأحد املبيدات اجلهازية وذلك بغمرها ملدة خمس دقائق. اسـتخدام املصائـد الضوئيـة أحـد األسـاليب األساسـية يف تقليـل أعـداد احلشـرات الكاملـةلعائلـة اخلنافـس خصوصـاً قـرب موسـم خـروج الطلـع.

حفار عذوق النخيل
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 الرش بأحد املبيدات اجلهازية يف موسـم اإلزهار وبعد التلقيح ،وكذلك الرش يف حالة وجودأعـداد مـن احلشـرات منجذبـة إلـى املصائـد الضوئيـة ،يقلـل مـن اإلصابـة .ويجـب تركيـز الـرش
علـى قمـة النخلـة لوجـود اليرقـات يف هـذا املوقـع (مـن املشـاهدات احلقلية).

حفار سعف النخيل

احلشرة الكاملة خنفساء محدبة اجلسم طولها ( 5سم) ولونها بني داكن أما اليرقة فيصل طولها (6

سم) وهي متوسطة الشكل .تتواجد يف األماكن التي تتوفر فيها نسبة عالية من املواد العضوية املتحللة.
أعراض اإلصابة واألضرار:

قـرض احلشـرات الكاملـة للجريـد الغـض أو القمـم الناميـة كمـا تقـرض الشـمراخ عنـد اتصالـه
بالسـاق ممـا ينتـج عنـه ذبـول الثمـار والـذي قـد يعرض الشـمراخ لالنكسـار بفعل احلمـل أو الرياح.
وجفـاف الثمـار نتيجـة لتواجـد قـرض قـرب أعناقهـا .فيمـا تتغذى احلشـرات الكاملـة على األجزاء
احليـة غيـر املتعفنـة مـن اجلذع.
المكافحة والوقاية:

 - 1إزالة األشجار الشديدة اإلصابة أو امليتة والتخلص منها متاماً باحلرق.
 - 2جمـع مخلفـات املزرعـة (العفنـة والرطبـة) والتخلـص باحلـرق أو تعفيرهـا وتقليبهـا لتوزيـع
املبيـد الـذي يسـاعد يف القضـاء علـى اليرقـات.
 - 3العناية بالتسميد.
 - 4جمع احلشرات الكاملة باستخدام املصائد الضوئية.
اسـتخدام الطـرق الكيمائيـة :الـرش مبـواد كيمائيـة (القمـة الناميـة وقواعـد اجلريـد) التعفيـر
(أكـوام السـماد الطبيعـي والقمامـة).

حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة:
الوقاية والمكافحة:

 استخدام املصائد الضوئية (جمع أكبر عدد  +حتديد موعد النشاط وبدء املعاجلة). إزالـة الكـرب للقضـاء علـى اليرقـات التيقـد تتواجـد يف قواعده.
 تنظيـف قواعـد الكـرب اجلـذع مـناملخلفـات لتقليـل أماكـن وضـع البيـض.
 تقوية االشجار بالتسميد والري املنتظم.العـالج :رش جـذع النخلـة فقـط والتركيـز
علـى قمتهـا وقواعـد الكـرب باملبيـدات .وملء
قواعـد الكـرب بواسـطة خليـط مـن النشـارة
اخلشـبية أو الرمـل املخلـوط باملبيـد (دايزنون
حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة
محبـب) مرتـن يف العـام.
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آفات العراجين والثمار:

حفار سعف النخيل

حفار خوص النخيل:

تهاجـم احلشـرة جريـدة النخيـل وتشـاهد اإلصابـة علـى شـكل ثقـوب شـبه مسـتديرة يف قواعـد
اجلريـد .يشـاهد عنـد فحـص اجلـزء املصـاب أنفـاق شـبه اسـطوانية مليئـة بنشـارة خشـبية ناعمـة
حيث تتواجد يرقات شـبه مقوسـة .احلشـرات الكاملة خنافس مطاولة بنية اللون تهاجم احلشـرة
األشـجار الضعيفـة وتنجـذب احلشـرات الكاملـة للضوء.
الوقاية :إزالة األوراق املصابة وإتالفها باحلرق .العناية بعمليات الري والتسميد والتقليم.

خنفساء طلع النخيل

صغيـرة احلجـم ( 5ملـم) تظهـر بأعـداد كبيـرة يف موسـم تفتـح الطلـع ،وتقضـي اليرقـات حياتهـا
بـن جـذور النخلـة التـي أصابـت احلشـرات الكاملـة طلوعهـا ،ويسـتمر الطـور اليرقـي ( 10أشـهر)
يتـم التشـرنق قبـل أيـام قالئـل مـن ظهـور الطلـع ليتزامـن خـروج احلشـرة الكاملـة مـع تفتـح الطلـع،
تغـزو اخلنافـس أغاريـض الطلـح املتفتـح وتتغـذي علـى مـا بهـا مـن أزهـار وتتلـف كل إنتـاج النخلـة.

خنفساء الكابرا

الدوبـاس :سـميت بهـذا االسـم إلفرازهـا مـادة سـكرية تغطـي سـعف النخيـل فتبـدو األشـجار
المعـة تشـجع تراكـم الغبـار .وتفضـل الظـل والرطوبـة العاليـة وتصيـب اشـجار النخيـل املزروعـة
علـى مسـافات ضيقـة .ومتتـص احلوريـات واحلشـرة الكاملـة العصارة النباتية مـن اخلوص اجلريد
والشـماريخ والثمـار ممـا يترتـب عليـه ضعـف
النخلة ورداءة نوعية الثمار أو عدم إنتاج ثمار
كليـة .ويسـاعد تراكـم املـادة العسـلية على منو
الفطريـات ويقلـل عمليـة التمثيـل الضوئـي.
المكافحة الوقاية:

املكافحـة الكيمائيـة بواسـطة الـرش
باملبيـدات .واسـتخدام البـق الدقيقـي ،حيـث
يوجـد نوعـان يصيبـان النخيـل األول البـق

خنفساء الكابرا
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الدقيقـي العمـالق والثانـي البـق الدقيقـي األرضـي ،حيـث يصيـب البـق الدقيقي األرضي االشـجار
املزروعـة علـى مسـافات متقاربـة +كميـات زائـدة من املياه  +إصابة اجلذور السـطحية .كما تهاجم
العراجـن وقواعـد الثمـار (جتمعـات قطنية تغطي حشـرات بطيئة احلركة) وتسـبب اإلصابة صغر
حجـم الثمـار إضافـة إلـى تغطيتهـا بنـدوة عسـلية تسـاعد منـو الفطـر األسـود .وعنـد اسـتفحال
اإلصابـة تتسـاقط الثمـار قبـل امتـام نضجهـا.
املكافحة :باستخدام (الزيوت  +مبيدات فسفورية) أثناء فترة االزهار.

آفات المخازن:

خنافس الثمار المخزنة

 - 1خنفسـاء الثمـار اجلافـة ذات البقتـن تنجـذب إلـى التمر املتسـاقط يف احلقل وتهاجم الثمار
يف املخـازن اثنـاء التجفيف أو التخزين.
 - 2خنفسـاء احلبـوب املنشـارية تتغـذى اليرقـات واحلشـرات الكاملـة علـى التمر وثمـار الفواكه
املجففـة األخرى واحلبـوب ومنتجاتها.
 - 3خنفسـاء الدقيـق تتغـذى احلشـرات الكاملـة واليرقـات علـى ثمـار التمـر يف املخـزن تاركـة
فضالتهـا واضحـة علـى الثمـار املصابـة وداخلهـا.

الفراشات:

عمومـاً التمـور اجلافـة مـن املـواد الغذائيـة التـي تصـاب بعـدة أنـواع من الفراشـات التي ال يسـهل
علـى الشـخص العـادي متيزهـا وتتشـابه جميعهـا يف األضـرار وإمكانيـة تكاثرهـا بصـورة دائمـة يف
املخـازن غيـر املعتنـي بها.
أ -فراشة جريش الذرة (العتة الهندية)
ب -دودة البلح.
ج -ذبابة الفاكهة حيث تتواجد يف األماكن التي تتخمر فيها املواد.
مصادر اإلصابة:

ت ــرك الثم ــار الناضج ــة دون جم ــع مل ــدة طويل ــة ،وخل ــط التم ــر املتس ــاقط م ــع التم ــر الس ــليم.
باإلضاف ــة إل ــى تخزي ــن التم ــور مل ــدة طويل ــة يف املزرع ــة حت ــت ظ ــروف غي ــر جي ــدة أو يف مخ ــازن
ال تس ــتويف ش ــروط التخزي ــن اجلي ــد (االرتف ــاع  +التهوي ــة +درج ــات احل ــرارة  +عملي ــة تنظي ــم
عب ــوات التعبئ ــة).
الطرق الوقائية:

جنـي التمـر يف الوقـت املناسـب ،وجمـع التمـور املتسـاقطة مـن التمـور وأنـواع الثمـار األخـرى.
وعدم خلط التمر املتسـاقط مع السـليم ،باإلضافة إلى تنظيم املخزن مع تطهير املخزن باملبيدات
الكيميائيـة (تبخيـر  +رش اجلـدران والعبـوات  +رش ضبابـي).
الطرق العالجية :تبخير التمر واملواد املخزنة.
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الحشرات القشرية

القشرية البيضاء

الحشرة القشرية البيضاء ()Parlatoria blanchardi

الرتبة ( )Order: Homopteraالعائلة ()Family: Diaspididae
منتشـرة علـى طـول البـالد وعرضهـا ،تهاجـم حوريـات وإنـاث هـذه احلشـرة جميـع أجـزاء النخلة
اخلضراء خاصة السـعف ونسـبة لتغطية احلشـرة ملسـاحات كبيرة من السـعف األخضر مما يقلل
مـن فعاليتـه .وقـد يـؤدي ذلـك إلـى إضعـاف النخلـة وتقليـل اإلنتاج كمـاً ونوعاً.
طرق المكافحة:

عـن طريـق تقليـم وإزالـة السـعف اجلـاف واملصـاب وحرقـه والـرش بالزيـت املعدنـي مـع مبيـد
حشـري كاملاالثيـون عـدة مـرات للحـد من انتشـار اإلصابة إضافة إلى العنايـة باخلدمات الفالحية
مثـل الـري والتسـميد.
أمـا فيمـا يخـص املبيـدات التـي أوصـت بهـا هيئـة البحـوث الزراعيـة وهـي :االلبولينـوم ()% 80
بتركيـز ( 20مل/لترمـاء).
داميثويت ( )% 32قابل لالستحالب ( 2,2مل/لترماء).
مالثيون ( )% 57قابل لالستحالب ( 3,1مل لتر ماء).
االلبولينوم ( + )% 80داميثويت ( )% 32بتركيز ( 20مل)  2,2( +لتر ماء).
االلبولينوم ( + )% 80مالثيون ( )% 57بتركيز ( 20مل) /3,1( +لتر ماء).

الحشرة القشرية الخضراء ()Asterolecanium phonicis

تسـللت هـذه احلشـرة إلـى منطقـة زراعـة النخيـل يف الواليـة الشـمالية عـن طريق فسـيلة أدخلت
مـن خـارج البـالد يف منتصـف الثمانينـات مـن القـرن املاضـي .ورغـم أنهـا ليسـت خطـرة حتـى يف
املنطقـة التـي جلبـت منهـا ،إال أنهـا منـذ دخولهـا للسـودان أصبحـت مـن اخلطـورة بدرجـة تهـدد
زراعة النخيل يف شـمال السـودان بسـرعة انتشـارها وما حتدثه من تلف للسـعف والثمار يف أطوار
احلبابـوك واجلمـري واخلـالل ممـا يوقـف منوهـا ويجعلهـا غير صاحلة لالسـتعمال البشـري .وقد
ضاعـف مـن خطـورة هـذه احلشـرة خطـأ التعـرف عليهـا عنـد ظهورهـا إضافـة إلـى الضعـف العـام
الـذي يعانـي منـه النخيل.
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المكافحة:

القشرية اخلضراء

تركـزت اجلهـود األوليـة التـي قامـت بهـا وزارة الزراعـة والغابـات علـى املكافحـة امليكانيكيـة عـن
طريـق التقليـم اجلائـر للنخيـل املصـاب وحـرق األجـزاء املصابـة واملكافحـة التشـريعية باسـتعمال
قوانـن حجـر زراعـي صارمـة للحـد مـن انتشـار احلشـرة إلـى املناطـق التـي لـم تصلهـا إضافـة إلـى
املكافحـة الكيماويـة وذلـك بـرش السـعف املتبقـي مبـواد كيماويـة عـن طريـق آليـات أرضيـة.
اآلن وصلـت هـذه احلشـرة إلـى اخلرطـوم بعـد أن توقفـت برامـج املكافحـة .وقـد أوصـت هيئـة
البحـوث الزراعيـة باسـتعمال املبيـدات اآلتيـة :معاملـة التربـة عنـد اجلـزع .مثل مبيـد رنفدور ()% 2
بجرعة ( 35جرام/للشـجرة) .أكتارا ( )% 25بجرعة ( 18مل /للشـجرة) .كومدور ( )% 20بجرعة
( 35مـل /للشـجرة) .يسـبق إضافـة املبيـد التقليـم ،ثـم الـري بعـد إضافـة املبيـد .احلقـن يف جـزع
الشـجرة ،اكتارا ( )% 25بجرعة ( 10جرام/للشـجرة) ،رنفدور ( )% 20بجرعة ( 20مل/للشـجرة)،
كونفـدور بجرعـة ( 20مل/للشـجرة).
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جدول ( )63التوصيات املجازة من جلان هيئة البحوث الزراعية لترقية وتطويرالنخيل بالسودان

التقانة
جلنتي إجازة
األصناف وجلنة
األفات واألمراض

نص التوصية

التاريخ

الباحث

جلنة فالحة
احملاصيل

1

أثر مستويات مختلفة من
السماد النيتروجيني على
جودة وإنتاجية نخلة التمر
صنفي املشرق ودلقاى
واملشرق ود خطيب حتت
ظروف حلفا واخلرطوم

داود حسن
ينصح بإضافة ( 1000جرام) نيتروجن سنوياً
/فاطمة عبد
1995
الرؤوف/
للنخلة املثمرة على جرعتن يف نوفمبر بعد
أحمد علي
احلصاد وفبراير
صالح

2

أثر مصادر نتروجينية مختلفة
على جودة ومحصول النخيل
البرحي

ينصح بأضافة كبريتات األمونيوم نيتروجن
أجود من اليوريا ونترات األمونيم

فاطمة عبد
2015
الرؤوف//
منشورة
داود حسن

3

مستوى خف ثمار املشرق ود
خطيب واملشرق ودلقاي وأثره
على جودة الثمار واحملصول
حتت ظروف حلفا واخلرطوم

ينصح بخف ( )% 30-25من الشماريخ
الوسطي وأيضاً تقصير أوتقليم كل شماريخ
العذق10-5سم من طول الشمروخ.

داود حسن
/ 1995فاطمة عبد
الرؤوف

4

أنسب موعد لفصل فسائل
الصنفن املشرق ودلقاي
واملشرق ود خطيب حتت
ظروف حلفا واخلرطوم.

طبقاً للصنف فمث ً
ال املشرق ودخطيب ميكن
فصل فسائله يف فبراير ويوليو يف حن أن
املشرق ودلقاي يجود فصله يف يناير

داود حسن
/ 1995فاطمة عبد
الرؤوف

5

تغطية الطلع بعد التلقيح
وأثره على جودة الثمار
واحملصول للصنفن املشرق
ودلقاي واملشرق ود خطيب.

ينصح مزارعي النخيل عامة بأهمية إجراء
عملية تكييس الطلع بكيس ورق ()60 × 40
سم مثقب بحوالي  20ثقباً  0.5سم ملدة 4
أسابيع من التلقيح

داؤد حسن
/ 1996فاطمة عبد
الرؤوف

6

أثر فترات الري على كمية
يحتاج املشرق ودلقاي واملشرق ودخطيب
وجودة محصول للمشرق
ودلقاي واملشرق ودخطيب إلى رية كل إسبوع لتحسن اإلنتاجية ونوعية
حتت ظروف اخلرطوم وحلفا الثمار أو رية كل إسبوعن لزيادة احملصول
اجلديدة

داود حسن
/فاطمة عبد
1996
الرؤوف/
أحمد علي
صالح
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7

8

9

 تفصل الفسيلة بنفس الطريقة التقليدية. تقلم الفسيلة جيداً من املجموع اخلضريو(الكرب والليف) حتفر جورة ومتأل برملة
طريقة جديدة لزراعة
داود حسن
خشنه وتزرع الفسيلة حتت سطح التربة مبقدار
الفسائل الصغيرة (سمبرتو)
( 5 – 4سم) وتغطى متاماً بالرملة اخلشنة/ 2004 .فاطمة عبد
عن طريق الدفن الكامل أو
 توالي عملية الر يومياً ملدة الشهرين األوائلالرؤوف
اجلزئي.
ثم كل ثالثة أيام من الشهرين الثالث والرابع
ثم كل أربعة أيام يف الشهرين اخلامس
والسادس.
أثر مستويات مختلفة من
الكبريت املعدني على معدالت
النمو اخلضري وجودة ثمار
محصول املشرق ودلقاي حتت
ظروف املكابراب.

( 400-300جرام) كبريت معدني/سنوياً

داود حسن
/فاطمة عبد
2004
الرؤوف/
أحمد علي
صالح

 .1يتم حفر خندق دائري حول النخله املراد
نقلها قبل يوم من عملية النقل ببعد  80سم من
ساق النخله وعمق  120سم وعرض  40سم
وتلف الكتلة الترابيه باخليش وتربط باحلبال.
 .2تستخدم الرافعة أو الكرين يف عملية القلع
وتربط السالسل حول الكتله الترابية والساق
ولذلك تستخدم الدعامات اخلشبية حتى
ال يؤثر ضغط السالسل على الكتلة الترابيه
ويؤدي لكسرها مع مالحظة أن وزن النخلة.
داود حسن
 .3وجود ( 3 – 2عمال) يف اخلندق الدائري
/ 2005فاطمة عبد
تقنية نقل نخيل التمر املثمر
أثناء الرفع للمساعده يف تخليص اجلذور
الرؤوف
القاعدية مع أهمية ترطيب التربة قبل اليوم.
 .4بعد عملية قلع النخلة بحرص – ترفع
عمودياً من احلفره وتنقل حتى توضع على ظهر
الشاحنة وبحذر شديد دون ارتطام مجموعها
احلضري أو كتلتها الترابية – وتضع أفقياً أو
رأسياً على ظهر الشاحنة – ارتطام الكتلة أو
اجلمارة يظهر الشاحنة أو جنباتها يؤدي ملوت
النخلة –
نشرة أرشادية
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10

أفحل متور بذرية ذات
خصائص ميتازينية ممتازة
للصنفن املشرق ودلقاى
واملشرق ود خطيب.

الفحل حلفا اجلديدة  6وحلفاج

3

قابلية أزهار نخيل التمر
اليوم الثالث إلى الرابع من تاريخ تفتح الطلع
 11للتلقيح حتت ظروف اخلرطوم
األنثوي
(موعد التلقيح املناسب)

12

تأثير اختالف وقت التلقيح
أثناء اليوم على عقد وجودة
ثمار املشرق ودلقاي حتت
ظروف اخلرطوم

تاتيرخف ثمار املشرق ود
 13خطيب والبركاوى على اجلودة
واالنتاجية حتت ظروف مروي
أثر مستويات مختلفة من
السماد العضوي على جودة
14
ثمار ومحصول البركاوي حتت
ظروف التروس العليا

داود حسن
/ 1997فاطمة عبد
الرؤوف
داود حسن
/ 2005فاطمة عبد
الرؤوف

من الساعة العاشرة إلى الساعة الثالثة

داود حسن
/ 2005فاطمة عبد
الرؤوف

خف ثلث الشماريخ الوسطية للمشرق
ودخطيب.
خف ثلث الشماريخ الوسطية أو الطرفية
للبركاوي

فاطمة
 2006باشاب ومرمي
أبنعوف

أهمية أضافة  60كجم/عام /للنخلة

فاطمة
 2008باشاب ومرمي
أبنعوف

تأثير اختالف مواعيد التلقيح
على عقد وجودة ثمار املشرق
15
ودخطيب ،القنديلة والبركاوي
حتت ظروف مروي

مواعيد تلقيح القنديلة من
مواعيد تلقيح املشرق من 6-3
مواعيد تلقيح البركاوي من 4-3

فاطمة
 2012باشاب ومرمي
أبنعوف

أثر معدالت التقليم على جودة
16
محصول املشرق ود لقاى
حتت ظروف اخلرطوم

 10-9سعفات /عذ ق

داود حسن
/ 2006فاطمة عبد
الرؤوف

17

أفحل متور بذرية ذات
خصائص ميتازينية ممتازة
للصنفن برحي ومجدول

7-3

وجد أن أنسب أفحل هو

 2و5

تقييم وانتخاب أصناف بذرية كبوسة ،أردب ،سوميتة ،مترة خاطر ،صندالية،
 18رائدة من النخيل النامي يف مهاجر ،ابراهيمية ،صالح الدين ،ابوترىمة،
وادي كتم
سكرية ،فوتو برنو ،مترة عشة ،كنقاري
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فاطمة عبد
2014
الرؤوف/
منشورة
داود حسن
1996

فاطمة عبد
الرؤوف/
داود حسن
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19

مكافحة حلم الغبار (االرم)

رش مبيدات االباماكتن والكبريت امليكروني
مرتن يف السنة شتاء وعند عقد الثمار

مهدي عبد
الرحمن
أحمد محمد

20

طفيل املتافيكس
()Metaphycus sp
ملكافحة القشرية اخلضراء
(Asterolecanium
)phoenicis
على نخيل التمر بالسودان.

أوضحت الدراسة وجود طفيل املتا فيكس
على احلشرة القشرية اخلضراء على نخيل
التمر بالوالية الشمالية .والذي ميكن
االستفادة منه يف حتقيق مكافحة مستدامة
وآمنة وغير مكلفة بإتباع أساليب احملافظة
والتعزيز عوضاً عن استخدام املبيدات
ملكافحة أآلفة

احمد حسن
محمد ودفع
اهلل الريح
يوسف

21

استخدام املبيدات اجلهازية
ملكافحة حشرة النخيل
القشرية اخلضراء

أهمية نظافة رأس النخلة وقص اجلريد
ونظافة الكروق وحتويض النخلة وريها ثم
رشها ب 35مل للنخلة من (االميداكلوبرد
(كونفيدور ،كمودور ،رنفيدور :جقوال ،زاثرون
وغيرها) والثيمكسام (اكتارا)

مهدي عبد
الرحمن
أحمد محمد

22

طفيل البتروبتركس
()Pteroptrix arabica
ملكافحة احلشرة القشرية
البيضاء (blanchardii
)blanchardii Targ.,
على نخيل التمر

أوضحت الدراسة وجود طفيل
 )arabicaعلى احلشرة القشرية البيضاء
على نخيل التمر بالوالية الشمالية .والذي
ميكن االستفادة منه يف حتقيق مكافحة
مستدامة وآمنة وغير مكلفة بإتباع أساليب
احليوية عن استخدام املبيدات ملكافحة اآلفة

23

أثر تقنية إضافة اللقاح
على جودة الثمار واحملصول
للصنفن البرحي واملجدول

ينصح بإضافة التلقيح تقليدياً للصنفن

داؤد حسن
/ 2016فاطمة عبد
الرؤوف

24

أثرتغطية الطلع بعد التلقيح
على جودة الثمار واحملصول
للصنفن البرحي واملجدول

ينصح مزارعي النخيل عامة بأهمية إجراء
عملية تكييس الطلع بكيس ورق ()60 × 40
سم مثقب بحوالى  20ثقباً  0.5سم ملدة 4
أسابيع من التلقيح

داؤد حسن
/ 2014فاطمة عبد
الرؤوف

Pteroptrix
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دفع اهلل
الريح يوسف
& احمد
حسن محمد

نوصي مزارعي النخيل البرحي بأهمية أجراء
التلقيح أبتد ًء من اليوم الثالث إلى الرابع من
تاريخ تفتح الطلع األنثوىي أو من بدأ انشقاق
األغاريض كي يحدث اإلخصاب وإلعطاء
محصول اقتصادي (أي للحصول علي أعلي
كفاءه وأعلى نسبة عقد للثمار) .وميكن أن
متتد فترة التلقيح والقدرة على اإلخصاب
حتى نهاية األسبوع األول النشقاق اإلغريض
وأحياناً حتى عشرة أيام

داؤد حسن
داؤد&
فاطمة عبد
الرؤوف
أحمد-

25

قابلية أزهار نخيل
التمرالبرحي للتلقيح حتت
ظروف اخلرطوم

26

نوصي مزارعي نخيل البرحي يف منطقة
اخلرطوم بأن تأخير التلقيح  15يوماً من تفتح
األغريض األنثوي يؤددي إلى أنخفاض األنتاج
حتت ظروف اخلرطوم.
أثر موعد التلقيح على عقد
 أما التلقيح مبجرد أنفتاح األغريض األنثويثمار ونوعية ومحصول
2012
فإنه يؤدي إلى زيادة العقد وقلة وزن الثمرة
البرحي حتت ظروف
وحجمها ولونها.
اخلرطوم
 أما تأخير التلقيح إلى 12يوماً فهو األنسبألعطاء ثمار ذات جودة ممتازة وإنتاج وفير
حتت ظروف اخلرطوم

27

مستوى خف ثمار مختلفة
على جودة الثمار واحملصول
للصنفن البرحي واملجدول

أثر مستويات مختلفة من
الكبريت املعدني على معدالت
 28النمو اخلضرى وجودة ثمار
محصول البرحي حتت ظروف
املكابراب

ينصح بخف  % 30 - 25من الشماريخ
الوسطي وأيضا تقصير أوتقليم كل شماريخ
العذق 10-5سم من طول الشمروخ

 400-300جرام كبريت معدني/سنوياً

أثر مصادر حبوب اللقاح على نوصي مزارعي نخيل البرحي يف منطقة
فترة نضج ونوعية ومحصول اخلرطوم بالتلقيح من األفحل املنتخبة رقم
29
 2و 5بحوالي  12يوماً من انفالق األغريض
البرحي حتت ظروف
وذلك لكي تعطي أجود ثماراً وأعلى إنتاجاً
اخلرطوم
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الفصل الثالث عشر

رزنامة العمليات الفالحية
لنخلة التمر في جمهورية السودان
321

عدسة :حممود سامل

رزنامة العمليات الفالحية لنخلة التمر في جمهورية السودان
 - 1يناير
العملية الفالحية

 - 1تقليم ونظافة رأس النخلة
 - 2الـرش باملبيـدات الفطريـة واحلشـرية
واألكاروسـيه  -كجرعـة أولـي
 - 3التسـميد – جرعـه أولـي مـن السـماد
ا ملعد نـي
 - 4السماد العضوي
 - 5العزيق
مالحظة:
كل هذه العمليات بدأت يف ديسمبر ونوفمبر

التفاصيل

ويتـم ذلـك بإزالـة السـعف اجلـاف بإسـتخدام
آلـة حـادة علـى أن يكـون القطـع علـى ارتفاع -10
 12سـم مـن قاعـدة الكرنافـه وأن يكـون القطـع
مـن أسـفل إلـى أعلـى بحيـث يكـون سـطح القطـع
مرض الفسائل املشوهة القلب
منحـدراً إلـى اخلارج حتـى التتجمع مياه األمطار
بـن الكرنافـة وجـذع النخلـة ،وعـادة مايـزال
السـعف اجلـاف وبعـض األوراق اخلضـراء الـذى يبلـغ عمرهـا ثـالث سـنوات فأكثـر علـى أن يتـرك
حلقتـن مـن السـعف علـى األقـل أسـفل العراجـن املتكونـة فـى السـنة السـابقة ،ويجـب احلـذر مـن
إزالـة السـعف بطريقـة جائـرة تؤثـر علـى أنشـطة منو اإلزهـار واإلثمار ،وقد أثبتت الدراسـات التى
متـت فـى هـذا املجـال فـى حالـة تقليـم السـعف األخضـر بدرجـة كبيـرة ينعكـس أثـره علـى نقـص
اإلنتـاج وقلـة كميـة اإلزهـار والعراجـن التـى تظهـر فـى املوسـم التالـى ،وقـد وجـد أن تـرك عـدد
 9-8أوراق خضـراء لـكل عـذق علـى النخلـة تـؤدى إلـى زيـادة فـى حجـم الثمـار وحتسـن نوعيتهـا
ويرجـع السـبب فـى ذلـك إلـى أن السـعف األخضـر يصنـع غـذاء النبـات وميـد الثمـار مبـا تتطلبـه
مـن مـواد غذائيـة ومـواد سـكرية أخـرى .يجـب عقـب االنتهـاء من عمليـة التقليم رش األشـجار بأى
مطهـر فطـرى .
 ( 1كجم) كبريتات أمونيوم  /نخلة يضـاف السـماد العضـوي  50-25كجموذلـك بحفـر خنـدق دائرى حـول النخلة مع نهاية أواخراجلريد 15-10سـم عمقا وعرضا حتى ال تضار اجلذور -مراعاة الري مباشـرة بعد ردم اخلندق
وتغطية السـماد جيد
 مواصلة عمليات العزيق ورفع األحواض322
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مالحظات

يسـهل علـى عامـل التلقيـح الوصـول إلغريـض
النخلـة أثنـاء التلقيـح أو جمـع الثمـار  .كمـا مينـع
جتريـح الثمـار عنـد احتكاكهـا باألشـواك.
 السماح ألشعة الشمس أن تصل إلى العذوقممـا يسـاعد فـى حتسـن نوعية الثمار واإلسـراع
فـى نضجهـا ،كذلك املسـاعدة فـى تقليل اإلصابة
باألمراض.
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 - 2فبراير

العملية الفالحية

 - 1أنسـب موعـد لفصـل الفسـائل
وزراعتهـا
 - 2الري
 - 3جمع الطلع
 - 4الرش باملبيدات الفطرية واحلشرية

التفاصيل

 - 1البـدأ يف فصـل الفسـائل املختـارة
يف ينايـر وزراعتهـا مـع مراعـاة عـدم كسـر
البيضـة أوتـرك جـزء مـن عظمـة الفسـيلة
لـدي األم أو العكـس ويجب معاملة منطقة
الفطامـة مبحلـول مطهـر وينصـح بلـف
قاعـدة الفسـيلة بنشـارة أو بيـت مـوس او
اى مـادة عضويـة وتغطتيتهـا وتركهـا يف
الظـل حتـي زراعتهـا
 - 2مواصلـة الـري كل  10أيـام للنخيـل
املثمر-
 - 3قطـع طلعـات مـن الفحـول املبكـرة
بعـد أنشـقاق األغطيـة ونشـر الشـماريخ
علـي السـلك الناعـم يف األطـارات املعـدة
لذلـك داخـل األماكـن املناسـبه جلمـع
حبـوب اللقـاح
 - 4مواصلة الرش باملبيدات الفطرية واحلشرية ألنتشار أفة احلميرة ودودة الطلع والعناكب
ومرض البثرة السوداء والنتراسيا علي ان يكون الرش مباشرة بعد التقليم والتشويك يجب
التأكد من غسيل ساق النخله جيدا باملبيدات.
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 - 3مارس

العملية الفالحية

 - 1أختياراألفحل وجمع الطلع
 - 2أبتـداء عمليـات التلقيح أوالتأبير والتكميم
بأكياس الورق
 - 3اجلرعه الثانية من السماد املعدني
 - 4التلقيح

التفاصيل

 - 1قطـع طلعـات مـن األفحـل املختـارة ونشـر
شـماريخها علـى أطارمـن السـلك الناعـم علـي
ورق جرايـد جلمـع حبـوب اللقـاح لتجفيفهـا لــ
 5-3يـوم يف مـكان هـاو وجـاف
 - 2أال يتأخرعـن  3أيـام مـن شـق الطلعـات
املؤنثـة وينصـح أن يكـرر  3-2مـرات يف املوسـم
وتغطيـة العـذق بعـد ذلـك بكيـس ورقـي 20x40
سـم مثقـب
 - 3أضافة سماد يوريا  -كجم/نخلة
 - 4التلقيـح باسـتعمال الشـماريخ الطازجـة علـي األصنـاف املبكرة خالل مـا يزيد عن أربعه أيام
من شـق الطلعات املؤنته
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 - 4أبريل
العملية الفالحية

 - 1اضافـة اجلرعـة الثالثـة مـن السـماد
ا ملعد نـي
 - 2خف الشماريخ
 - 3خف العذوق
 - 4التلقيح
 - 5خف الثمار

التفاصيل

 - 1أضافـة كبريتـات بوتاسـيوم 1.5كجـم
كبرتـات بوتاسـيوم/نخله وذلـك يف أواخـر أبريـل
باألضافـه الـي نصـف كجـم فوسـفيت
 - 2إجـراء عمليـة اخلـف بالطـرق املختلفـة
بناءاعلـى الهـدف واملنطقـة
 - 3ميكـن إزالـة العـذوق املشـوهة (شـطر
القمريـة) أو غيـر امللقحـة واحلفـاظ علـى العـدد
املناسـب لكل نخلة حسـب عدد اجلريد األخضر
عليهـا
 - 4األستمرار يف عملية التلقيح باستعماالللقاح
الطازج مع خف الشماريخ
 - 5ميكـن أجـراء عمليـة اخلـف خـالل أربعـه
أسـابيع مـن التلقيـح علـي األصنـاف التـي حتتـاج
الـي ذلـك يف حالـة احلمـل الثقيـل
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 - 5مايو
العملية الفالحية

 - 1مواصلة جمع اللقاح من الطلعات املتأخرة
ونشـرها ألسـتعمال حبوبها لألصناف املبكرة يف
املوسم القادم
 - 2مكافحة اآلفات – اجلرعة الثانية
 - 3الري
 - 4أزالة اكياس التكميم

التفاصيل

 - 1مواصلـة جمـع طلعـات الفحـول املتأخـرة
ونشـرها جلمـع حبـوب اللقـاح السـتعمالها
وتخزينهـا حتـت درجـة حـرارة صفـر لالسـتفادة
منهـا يف العـام القـادم علـى األصنـاف املبكـرة يف
املوسـم القـادم
 - 2الـرش ملكافحـة احلميـرة ودودة الطلـع أو
العناكـب يف حالـة وجودهـا وأيضـا رش البثـرة
السـوداء أن وجـدت
 - 3االسـتمرار يف الـري بانتظـام كل 10-7
أيـام علـى حسـب األحـوال املناخيـة ونـوع التربـة
 - 4تـزال أكيـاس التكميـم بعـد  4أسـابيع مـن
تغطيـة العراجـن
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 - 6يونيو
العملية الفالحية

 - 1التحدير أو التدلية
 - 2حلقات التهوية
 - 3تسميد الفسائل الصغيرة
 - 4تكييـس العـذوق باألكيـاس
البالسـتيكيه املشـبكة أو بالـورق
املقـوي امضـاد للمطـر
 - 5اجلني أو قطف الثمار

التفاصيل

 - 1تبـدأ عمليـة التحديـر
(التقويـس) أو التدليـة أو تسـريح
النخلـة حيـث تدلـي العـزوق إلـى
أسـفل بـن اجلريـد وتربـط مـع
اقـرب جريـدة لتفـادى كسـر
العرجـون مـع مراعـاة أن ال تتأخـر هـذة العمليـة مـن  6أسـابيع مـن التلقيـح
 - 2وتوضع حلقات التهوية يف منتصف العذق بن الشـماريخ وهي حلقة ذات قطر 12-10سـم
ميكـن أن تصنـع مـن سـعف النخيـل وهي هامة جـدا يف املناطق املمطرة
 - 3ميكـن إضافةاجلرعـة األولـي مـن السـماد البلـدى املتحلـل لفسـائل عمـر  2 – 1سـنوات
مبقـدار  20كجـم ،فـى خنـدق دائـرى يبعـد  50سـم مـن السـاق وبعمـق  10سـم ويغطـى بتربـه
خفيفه.
ويف حالة إستعمال سماد كيمائى ينصح بإضافة  100جرام نيتروجن  /الفسيله
 - 4البـدء يف تكييـس العـذوق مبـواد مختلفـة (األكيـاس البالسـتيكية املشـبكة حلمايتهـا مـن
الطيور واحلشـرات ،أكياس ورق مغطي بشـمع ومفتوحة من أسـفل حلمايتها من األمطار ،أكياس
خيـش أوقمـاش يف املناطـق اجلافـة حلمايتهـا مـن الغبـار والريـاح احلـارة اجلافـة)
 - 5بداية جني أو حصاد ثمار األصناف املبكرة
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 - 7يوليو
العملية الفالحية
 - 1اجلني
 - 2تكييس العذوق
 - 3الري
 - 4العذيق

التفاصيل

 - 1عملية جني األصناف املتوسطة النضج
 - 2مواصلة تكييس العذوق
 - 3الري أسبوعيا
 - 4إزالة احلشائش أن وجدت

 - 8أغسطس
العملية الفالحية
 - 1أختيار الفسائل
 - 2الري
 - 3اجلني

التفاصيل

 - 1أ) يجـب التأكـد مـن مطابقـة الفسـائل
املـراد زراعتهـا للصنـف املرغـوب ،ولذلك يفضل
إنتخـاب الفسـائل أثنـاء حمـل األم للمحصـول
للتأكـد مـن الصنـف .
ب) تفضل الفسائل كبيرة احلجم التى يتراوح عمرها بن  4 – 3سنوات وال يقل طولها
عن متر وقطر جذعها بن  30 – 20سم ووزنها بن  25 – 10كغم .
جــ) يجـب أن حتتـوى الفسـيلة علـى عـدد جيـد مـن اجلـذور السـليمة  ،مـع احملافظـة قـدر
اإلمـكان علـى املجمـوع اجلـذرى حديـث التكويـن مـن التقطيـع أثنـاء عملية
 - 2مواصلة الري أسبوعيا
 - 3يتـم جنـي معظـم األصنـاف الشـبه جافـه يف هـذا الشـهر ويفضـل جنـي التمـوريف مرحلـة
التمـر وجتفيفهـا بواسـطة بيـون بالسـتيكية او داخـل غـرف ذات تهويـه جيـده ويراعـي ضـرورة
احملافظـة علـي التمـور مـن التلـوث باحلشـرات والغبـار
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 - 9سبتمبر

العملية الفالحية
 - 1الري
 - 2اجلني
 - 3زراعة الفسائل

التفاصيل

 - 1األستمراريف الري كل  10أيام
 - 2يتم جني األصناف املتأخرة واجلافة
 - 3األستمراريف فصل وزراعة الفسائل املرقدة
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 - 10أكتوبر

العملية الفالحية
 - 1الري
 - 2اجلني

التفاصيل
 - 1األسـتمراريف الـري كل
 10أيـام
 - 2األسـتمرار يف جنـي
األصنـاف املتأخـرة واجلافـة
 - 3يجـب أن ال تتجـاوز درجـة احلـرارة أثنـاء التجفيـف الشمسـي  70م وذلـك منعـاً الحتـراق
السـكر يف الثمـرة كمـا تسـبب درجـات احلـرارة العاليـة لونـاً داكنـاً للثمار ،وتختلـف درجات احلرارة
باختـالف أنـواع التمـور املتعـددة
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 - 11نوفمبر

العملية الفالحية

 - 1الري
 - 2لعذيق
 - 3الرش باملبيدات الفطرية واحلشرية

التفاصيل

 - 1األستمراريف الري كل  10أيام
 - 2نظافة التربة ومواصلة العذيق
 - 3ألنتشار أفة احلميرة ودودة الطلع والعناكب ومرض البثرة السوداء والنتراسيا
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 - 12ديسمبر

العملية الفالحية

 - 1الري
 - 2نظافـة األشـجار والـرش باملبيـدات
الفطريـة واحلشـرية
 - 3العذيق

التفاصيل

 - 1األستمراريف الري كل  10أيام  15 -يوم
 - 2البـدأ يف التخلـص مـن السـعف اجلـاف
واألصفـر وخاصـ ًة إذا كان مصابـاً باحلشـرات القشـرية يتـم جمعـه
وحرقـه.
 - 3أزالـة احلشـائش وأسـتخدامها يف تكويـن السـماد العضـوي
املعـد للتخميـر
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رؤية واضحة في توطين المعرفة
حرصـت األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعي منذ تأسيسـها
يف العام 2007م وحتى اآلن العمل وفق خطة استراتيجية واضحة ،تسعى من خاللها إلى حتقيق
أهدافهـا التـي قامـت مـن أجلهـا وهي تعريف العالم باهتمام سـيدي صاحب السـمو الشـيخ خليفة
بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة «حفظـه اهلل» بزراعـة النخيـل واالبتـكار الزراعـي ومبادراتـه
الكرميـة يف األنشـطة واملجـاالت املتعلقـة بدعـم البحوث والدراسـات ،وإبراز الـدور الريادي لدولة
اإلمـارات يف دفـع مسـيرة اإلبـداع واالبتـكار يف مجـال نخيـل التمـر والقطـاع الزراعـي ،واالهتمـام
بقضايـا حمايـة البيئـة ومحاربـة الفقـر وزيـادة الرقعـة اخلضـراء لتحقيـق التنميـة املسـتدامة،
ودعـم البحـث العلمـي وتشـجيع وتقديـر العاملـن يف تطويـر القطـاع الزراعـي وقطـاع نخيـل التمر
باإلمـارات والعالـم ،واالسـتفادة مـن مختلـف اخلبـرات لالرتقـاء بالواقـع الزراعـي ونخيـل التمـر
وفـق أفضـل املمارسـات الدوليـة.
هـذا النجـاح الـذي حتقـق ،والبصمـة املتميـزة التـي كونتهـا اجلائـزة علـى مـدى االثنتي عشـرة
سـنة املاضيـة جتعلنـا نشـعر بالفخـر واالعتـزاز ،وذلـك بفضـل الدعـم الكبيـر والرعايـة الكرمية
لصاحـب اجلائـزة وراعيهـا سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس
الدولـة «حفظـه اهلل» ،والـذي تشـرفت اجلائـزة بأن حتمل اسـم سـموه وحظيـت برعايته فكانت
لهـا هـذه املكانـة والريـادة حـول العالم ،وقد جاءت مكرمة سـموه بإنشـاء «جائـزة خليفة الدولية
لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي» لتؤكـد علـى حـرص واهتمـام سـموه بشـجرة نخيـل التمـر
واالبتـكار الزراعـي لضمـان مسـتقبل أفضـل لهـذا القطـاع الـذي يشـكل عنصـراً مهمـاً يف األمن
الغذائـي العاملي.
كما حظيت اجلائزة باهتمام وتوجيهات سـيدي صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسـلحة ،باإلضافة إلى دعم سـمو الشـيخ منصور
بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة ،ومتابعة معالي الشـيخ نهيان
مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح رئيـس مجلـس أمنـاء اجلائـزة وحرصـه الـدؤوب علـى ترجمـة رؤية
القيـادة الرشـيدة يف دعـم وتطويـر قطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور وتعزيـز االبتـكار الزراعـي
لتحقيـق التنميـة املسـتدامة  2030علـى املسـتوى الوطنـي والعربـي والدولي.
كمـا تعمـل اجلائـزة يف رسـالتها علـى االحتفـاء باجلهـود املتميـزة التـي تبـذل لتطويـر القطـاع
الزراعي من أجل تنمية مسـتدامة لنا ولألجيال القادمة ،وإقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بن
اجلهـات ذات الصلـة ،ونشـر ثقافـة نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي بـن مختلف الفئات املسـتهدفة
وفـق منهـج عمـل علـى أعلـى املعاييـر املهنيـة ،وخلـق بيئـة إيجابيـة محفـزة على اإلبـداع واالبتكار يف
القطـاع الزراعي.
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