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4. العمليات الزراعية لنخيل التمر

يتميز شـــجر النخيل عن باقي األشـــجار بالعمليات الزراعية التـــي يحتاجها والتي 
تعـــد ضرورية للنمو واإلثمـــار، حيث تحتاج هـــذه العمليات إلى المهـــارة والدقة 
مـــن حيـــث األداء وكذلـــك الدقة فـــي التوقيت، وقـــد ارتبطت هـــذه العمليات 
بمســـميات ومصطلحـــات وأوقات معينـــة يجب أن تجـــرى فيهـــا، وحتى يقوم 
المـــزارع بتلـــك العمليات فإنه بحاجـــة إلى أداتيـــن مهمتين همـــا المنجل والكر، 
أمـــا المنجـــل فهو أداة حـــادة تســـتخدم للقطع، وأمـــا الكر فهو عبـــارة عن حبل 
متين يصنـــع من ليف النخيل أشـــبه بالحزام له جزء عريض لّين يســـند به الفالح 
ظهره. أمـــا العمليـــات الزراعية التـــي تحتاجها النخلـــة فهي التقليـــم، التكريب، 

التشـــويك، إزالة الرواكيب، التلقيـــح، الخف، التقييس، التقويـــس، التكميم.

		األدوات	الالزمة	لتقليم	وتكريب	النخيل

المحـــش أو المنجل، والقفازات، وحامل مشـــد أو الكر للصعود للنخلة والمســـن 
)٢5 )صورة 

4	.١		التقليم

يعـــد التقليم من أهـــم العمليات التي يجب القيام بها، ويشـــمل إزالة الســـعف 
الجـــاف والمصـــاب بشـــدة والقديم )صـــورة ٢٦( الـــذي توقف عـــن أداء مهمته 
الوظيفية لتنشـــأ عوضـــه أوراق جديدة غضة أكثر قدرة علـــى التمثيل الغذائي. 
ويراعـــى عنـــد عمليـــة التقليـــم أاّل ُيقطع الســـعف األخضـــر، ويكتفـــى بقطع 
الســـعف الجـــاف والقديم والمكســـور والمصاب بالحشـــرة القشـــرية بشـــدة، 

ويراعـــى تـــرك )8-9( أوراق لكل عذق علـــى النخلة.

		موعد	إجراء	التقليم

ينصـــح بإجـــراء التقليم خالل األشـــهر الباردة في الشـــتاء تفادًيـــا للفترات التي 
تنشـــط فيها سوســـة النخيل الحمراء، ألنـــه تنبعث روائح كيرومونية من نســـيج 

النخلـــة المجروح تجذب الحشـــرة إليها.

4	.٢.		التكريب

تجـــرى هـــذه العملية مـــرة واحدة كل ســـنتين إلى أربع ســـنوات تبًعا لنشـــاط 
ا وبشـــكل مائـــل إلى الخارج  النخلـــة ونموها، حيث ُتقطع قواعد الســـعف أفقيًّ
ومتـــدرج بحيـــث تنتهـــي كل درجة عنـــد بدايـــة قاعدة الكربـــة التـــي تليها من 
األعلـــى، حتى ال تتجمع المياه والتمر المتســـاقط بين قاعدة الســـعف والجذع، 

وُيـــزال الليف الموجود فـــي قواعد الكرب )صـــورة ٢7 و ٢8(.

	 يراعـــى	ترك	صفيـــن	من	الكـــرب	لحمايـــة	رأس	النخلـــة	)المتمثـــل	بقواعد		
الســـعف	األخضـــر(	من	تقلبـــات	درجـــة	الحرارة.	

	 يجـــب	رش	أو	تعفير	أجـــزاء	النخلة	عقب	إجـــراء	عمليتي	التقليـــم	والتكريب		
بمبيد	حشـــري	للحد	من	اإلصابة	بسوســـة	النخيـــل	الحمراء.

		فوائد	التكريب 

تســـهيل جميع الخدمات المطلوبة للنخيل وتحســـين وضعهـــا الصحي، لكونها 
توفـــر اإلمكانيـــة لفحـــص النخيـــل والتأكد مـــن أنه ال توجـــد إصابات حشـــرية، 
وأيًضـــا التخلص مـــن الثمار المتســـاقطة المخفية بيـــن الكـــرب والليف والتي 
تشـــكل غـــذاء للعديد من اآلفـــات مثل يرقات حشـــرة الحميرة وكذلك تشـــكل 
بـــؤًرا للفطريـــات وغيرها، حيـــث إن الثمار المتســـاقطة قد تســـاهم في جذب 

الحمراء. النخيل  سوســـة 

4	.3	إزالة	األشواك	)التشويك(

 هي عملية إزالة األشـــواك لتســـهيل عمليات التلقيح وجني المحصول، وتكون 
ـــا أو باســـتعمال المحـــش أو المنجل  المســـنن والمعقوف  هـــذه العملية يدويًّ
)صـــورة ٢9(، وبعد ذلـــك ُيتخلص من األشـــواك بربطها بخوص الســـعف  )صورة 

وحرقها.  )3٠

األدوات والمواد الالزمة لتسميد النخيل

صورة	)٢5(	األدوات	الالزمة	لتقليم	وتكريب	أشجار	النخيل
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صورة	)30(	التخلص	من	األشواك	بربطها	وحرقها	خارج	المزرعةصورة	)٢9(	إزالة	األشواك	يدويًا

صورة	)٢8(	تكريب	قواعد	السعف	أفقيًاصورة	)٢٧(	إزالة	الليف	الموجود	بين	الكربصورة	)٢٦(	تقليم	وإزالة	السعف	الجاف
وبشكل	مائل	للخارج

١٢3

تقليم وتكريب أشجار النخيل

إزالة األشواك )التشويك(
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4	.4	إزالة	الرواكيب	والفسائل	الزائدة	

يفضـــل إزالـــة العـــدد الزائد من الفســـائل عن النخلـــة األم كما هو موضح في الصـــور )3١ و 3٢ و 33(، مع ترك ٢-3 فقط حســـب قـــوة النخلة، كما يفضـــل أيًضا إزالة 
الرواكيـــب )صـــورة 3٤( حتـــى ال تضعف النخلة األم بســـبب اســـتنزافها للمواد الغذائيـــة وُتعّفر أو ُتـــرش أماكن فصل الفســـائل والرواكيب بأحد المبيدات الحشـــرية 

.)35 )صورة  والفطرية 

إزالة الفسائل الزائدة

األدوات الالزمة لفصل الرواكيب والفسائل الزائدة

صورة	)33(	إزالة	الفسيلة	باستخدام	الهيبصورة	)3٢(	الحفر	حول	الفسيلة	للوصول	لمنطقة	إتصالها	بالنخلة	األم

تغطية	السماد	العضوي	بالرمل	النظيف
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5.4		تلقيح		النخيل	)إنفوجرافيا	٦	،	٧	،	8(

تجـــرى عملية التلقيـــح عند اكتمـــال نمو الطلـــع المؤنث وبعد انشـــقاق غالفه 
بيوميـــن إلـــى ســـتة أيـــام، أو ثالثة أيـــام إلى خمســـة أو ســـتة أيام بالنســـبة 
لبعـــض أصناف النخيـــل، وأفضل طريقة للتلقيح هي اســـتخدام حبـــوب اللقاح 
وشـــماريخها حيث يصعد الملّقـــح إلى النخلة ويضع حوالي 3 - 7 شـــماريخ في 
كل قنـــو أنثوي حســـب الصنـــف بطريقة مقلوبة حتى تتســـاقط حبـــوب اللقاح 

منهـــا على األزهـــار المؤنثة، ويربـــط حول القنـــو ربطة خفيفة لعـــدة أيام. 

4	.١.5	عدد	الذكور	الواجب	زراعتها	في	المزرعة	بغرض	التلقيح	
يمكـــن للنخلـــة المذكـــرة الواحدة تلقيـــح حوالـــي ٢5 نخلة مؤنثـــة، وفي أغلب 
األحيـــان يـــزرع مـــن ٤ - ١٠% من النخيـــل الذكر )الفحـــل( لكل مزرعة مـــن النخيل 
المؤنـــث بحيث يكـــون توزيع زراعـــة نوعين من الفحـــول الجيـــدة )أحدهما مبكر 
واآلخـــر متأخـــر التزهيـــر( علـــى أطـــراف المزرعـــة بطريقـــة دائرية وفـــي اتجاه 
ا بواســـطة الرياح  هبـــوب الرياح، ومن الممكـــن أن تكون عمليـــة التلقيح طبيعيًّ
التـــي تحمل حبوب اللقـــاح إلى اإلناث القريبة منها، إال أن نســـبة نجـــاح التلقيح 
وعقـــد الثمار تكـــون قليلـــة، ولهذا يلجـــأ المزارع إلـــى تقليل عـــدد الذكور إلى 
ـــا وذلك إلتمام  ـــا أو ميكانيكيًّ أقـــل عـــدد ممكن واالعتمـــاد على التلقيـــح يدويًّ

عمليـــة التلقيح واإلخصـــاب الجيد. 

٢.5.4		ما	يجب	مراعاته	عند	إجراء	التلقيح
تنظيف الفحل من األشـــواك والســـعف الجـــاف ومالحظة الطلـــع المذكر . ١

باســـتمرار وتهيئته الســـتخدامه في عمليـــة التلقيح.
يجـــب أن ينتخـــب اللقـــاح من ذكـــور قويـــة وخالية مـــن األمـــراض واآلفات . ٢

ومعروفـــة بارتفـــاع حيوية حبوب اللقاح ومناســـبتها للصنف المـــراد تلقيحه 
وكفاءتهـــا في اإلخصـــاب والعقد من حيـــث تأثيرها علـــى خصائص الثمار 

لناتجة. ا
يفضل أن يكون اللقاح المذكر من طلع السنة نفسها.. 3
تجمـــع األغاريـــض المذكـــرة بعـــد التأكـــد مـــن النضـــوج الكامل )عنـــد بدء . ٤

انفـــالق األغاريض وميلهـــا في الخارج وإحـــداث فرقعة عنـــد الضغط عليها 
ا وتســـتخرج  باألصابـــع( عندهـــا يجـــب قطعها مـــن النخلة ثم تشـــق طوليًّ

مباشرة. الشـــماريخ 
بعـــد جفاف الشـــماريخ توضـــع في صنـــدوق أو ســـلة بعيًدا عـــن الرطوبة . 5

أوالحشـــرات أو التعـــرض للحـــرارة الشـــديدة وتحفـــظ إلـــى حيـــن تفتـــح 
المؤنثة. األغاريـــض 

اعتماد الكمية المناسبة من حبوب اللقاح لتلقيح الطلع األنثوي.. ٦

		الوقت	المناسب	للتلقيح

األنســـب هو إجـــراء التلقيـــح صباًحـــا لتوافق درجة الحـــرارة المالئمـــة لإلخصاب 
)مـــن ٢5-3٠ درجـــة مئوية( على أن يكـــون التلقيح خالل ٢٤-٤8 ســـاعة من تفتح 
الطلـــع المؤنث وقبـــل تحول الشـــماريخ إلـــى اللـــون األخضر وجفاف مياســـم 

األزهار.

إزالة الرواكيب

صورة	)35(	تطهير	مكان	فصل	الراكوب	بأحد	المبيدات	الحشريةصورة	)34(	إزالة	الراكوب	باستخدام	الهيب
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3.5.4	طرق	التلقيح

أواًل:	التلقيح	اليدوي

١  التلقيح	باستخدام	الشماريخ	الذكرية	الطازجة 
يعد أكثر أساليب التلقيح شيوًعا واستخداًما ويكون كالتالي: 

١	 جمع	األغاريض	الزهرية	الذكرية	الناضجة	)صورة	3٦(.	.

٢	 اســـتخالص	الشـــماريخ	الزهريـــة	المذكـــرة	بعـــد	نـــزع	الغـــالف	الخارجـــي	.
لإلغريـــض	وتجفيفها	لمـــدة	٢-3	أيام	فـــي	مكان	مظلل	مـــع	تقليبها	حتى	

ال	تتعـــرض	للتلـــف	نتيجـــة	الرطوبة	)صـــورة	3٧(.

3	 يجهز	اللقاح	الذكري	)3-٧(	من	الشـــماريخ	الزهرية	الناضجة	حســـب	الصنف	.
وتنفض	بشـــدة	على	الشـــماريخ	المؤنثـــة	وتوضع	بشـــكل	طولي	وبوضع	

مقلوب	داخل	الشـــماريخ	الزهرية	األنثويـــة	)صورة	38(.

4	 ُيربـــط	القنـــو	ربًطـــا	خفيًفا	بخـــوص	الســـعف	لتبقـــى	الشـــماريخ	المذكرة	.
لينتشـــر	منهـــا	اللقـــاح	مـــع	اهتـــزاز	العرجون	بفعـــل	الهـــواء	لتلقيـــح	األزهار.

5	 يراعـــى	إعادة	التلقيح	فـــي	حالة	هبوب	الرياح	بشـــدة	أو	ســـقوط	األمطار	.
مباشـــرة	أو	خالل	١0	-	١٢	ســـاعة	بعد	التلقيح.	

٢  التلقيح	باستخدام	قطع	اإلسفنج	المشبعة	بحبوب	اللقاح 
يعد من األساليب المستخدمة في تلقيح النخيل، ويكون كالتالي: 

١	 جمع	األغاريض	الزهرية	الذكرية	الناضجة	)صورة	39(.		.

٢	 لإلغريض	. الخارجي	 الغالف	 نزع	 بعد	 المذكرة	 الزهرية	 الشماريخ	 استخراج	
)صورة	40(.

3	 تجفيف	الشماريخ	الزهرية	المذكرة	الناضجة	في	غرفة	خاصة	جيدة	التهوية	.
تكون	درجة	الحرارة	فيها	حوالي	٢8	-	3٢	درجة	مئوية	)صورة	4١(.

4	 أو	باستخدام	ماكينة	استخالص	. ا	)صورة	4٢(	 اللقاح	يدويًّ استخالص	حبوب	
حبوب	اللقاح	بخاصية	الطرد	المركزي	)صورة	43(.

5	 من	. وأصابع	 حاملة	 كمادة	 والطحين	 المستخلصة	 اللقاح	 حبوب	 تجهيز	
اإلسفنج	النظيف	بطول	حوالي	٢0	سم	ووعاء	بالستيكي	للخلط	)صورة	44(.

٦	 الوعاء	. في	 	4-١ بنسبة	 حاملة	 كمادة	 الطحين	 مع	 اللقاح	 حبوب	 خلط	 	
البالستيكي	)حسب	الصنف(	)صورة	45(	ويغلق	ويرج	جيًدا	لضمان	تجانس	

المخلوط	)صورة	4٦(.

٧	 تغمس	أصابع	اإلسفنج	في	مخلوط	حبوب	اللقاح	مع	الطحين	داخل	الوعاء	.
البالستيكي	ويرج	جيًدا	لضمان	تشبع	أصابع	اإلسفنج	بالمخلوط	)صورة	4٧(.

8	 المؤنثة	. الشماريخ	 وسط	 اللقاح	 بحبوب	 المشبعة	 اإلسفنج	 أصابع	 وضع	
)صورة	48(.

9	 ربط	القنو	ربًطا	خفيًفا	بخوص	من	السعف	)صورة	49(..

ثانيًا:	التلقيح	الميكانيكي

التلقيـــح الميكانيكي هو اســـتعمال آلة خاصة لتلقيح النخيـــل، وهو من البدائل 
الحديثة التي تســـاهم في تقليل العمالـــة وتوفير الوقت.

األدوات الالزمة لقطع األغاريض الزهرية المذكرة
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خطوات التلقيح اليدوي بالشماريخ الذكرية الناضجة

صورة	)3٦(	جمع	األغاريض	المذكرة	من	ذكور	قوية	وذات	حيوية

صورة	)38(	وضع	3-5	شماريخ	مذكرة	مقلوبة	وسط	الشماريخ	المؤنثة

١

3

٢

4

صورة	)3٧(	استخراج	الشماريخ	الزهرية	من	األغاريض	لتجفيفها	في	مكان	ظليل

صورة	)39(	ربط	الشماريخ	المؤنثة	بعد	التلقيح	بخوص	من	السعف
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خطوات التلقيح اليدوي بالشماريخ الذكرية الناضجة

صورة	)40(	جمع	األغاريض	المذكرة	من	ذكور	قوية	وذات	حيوية	معروفة

صورة	)4٢(	استخالص	حبوب	اللقاح	يدويًا	من	الشماريخ	الزهرية	المذكرة	بعد	تجفيفها

١

3

٢

4

صورة	)4١(	تعليق	الشماريخ	الزهرية	المذكرة	الناضجة	على
حوامل	خشبية	داخل	غرف	التجفيف	بعد	استخراجها	من	األغاريض	

صورة	)43(	توضح	جهاز	استخالص	حبوب	اللقاح	آليا	بإستخدام	خاصية	الطرد	المركزي
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خطوات التلقيح اليدوي بالشماريخ الذكرية الناضجة

صورة	)4٧(	غمس	أصابع	اإلسفنج	في
مخلوط	حبوب	اللقاح

صورة	)48(	وضع	أصابع	اإلسفنج	المشبعة	بحبوب	اللقاح	
وسط	الشماريخ	األنثوية

صورة	)49(	ربط	القنو	ربطة	خفيفة
بخوص	من	السعف	للخارج

صورة	)44(	تجهيز	حبوب	اللقاح	والطحين
وأصابع	األسفنج

صورة	)45(	خلط	حبوب	اللقاح	والطحين	بنسبة	١:	4	
حسب	الصنفوسط	الشماريخ	األنثوية

صورة	)4٦(	رج	الوعاء	البالستيكي	لتجانس	خلط	حبوب	
اللقاح	مع	الطحينالسعفللخارج

١

4

٢

5

3

٦
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طرق	التلقيح	الميكانيكي	

١  التلقيح	الميكانيكي	الجاف	بالتعفير
اســـتخدام عفـــارة يدويـــة صغيـــرة )صـــورة 5٠( أو جهـــاز التلقيح اآللـــي )صورة 
5١(، حيـــث ُتخلط حبوب اللقاح المســـتخلصة مع الطحين بنســـبة )١: ٤( حســـب 
الصنـــف، ثـــم بعد ذلـــك ُيوضـــع المخلوط في خـــزان آلـــة التعفير )صـــورة 5٢(، 
فتصل حبـــوب اللقاح إلى الشـــماريخ المؤنثة عن طريق أنبـــوب معدني )صورة 

.)53

صورة	)5٢(	جهاز	التلقيح	اآللي	المستخدم	في	تلقيح	المساحات	الكبيرة	من	النخيلصورة	)5١(	ملئ	خزان	العفارة	اليدوية	بحبوب	اللقاح

صورة	)53	أ	،	ب(	توصيل	حبوب	اللقاح	إلى	الشماريخ	الزهرية	باستخدام	جهاز	التلقيح	اآللي	من	خالل	أنبوب	معدني	طويل.

التعفير الميكانيكي بالعفارة اليدوية

التعفير الميكانيكي باستخدام جهاز التلقيح اآللي

صورة	)50(	عفارة	يدوية	صغيرة

بأ
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٢  التلقيح	الميكانيكي	الرطب	بالرش
تتـــم هذه العمليـــة من خالل تحضيـــر معلق من حبـــوب اللقاح بنســـبة ١-٢ جرام 
فـــي ١ لتـــر مـــاء )صـــورة 5٤ و 55 و 5٦(، وُتوّصـــل حبـــوب اللقاح إلى الشـــماريخ 
الزهرية باســـتخدام رشاشـــة يدوية )صورة 57(، أو آلة الرش مثل التي تستخدم 

فـــي رش المبيدات.

صورة	)54(	األدوات	الالزمة	للتلقيح	الرطب

صورة	)5٦(	رج	خزان	الرشاشة	اليدوية	لتكوين	معلق	متجانس	من	حبوب	اللقاح

صورة	)55(	تحضير	معلق	من	حبوب	اللقاح

صورة	)5٧(	رش	الشماريخ	الزهرية	بمعلق	حبوب	اللقاح

التلقيح الميكانيكي الرطب بالرش
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4	.٦		الخف	)إنفوجرافيا9	(	

هو عبـــارة عن إزالـــة جزء من األزهـــار أو الثمار أو اســـتئصال شـــماريخ كاملة أو 
تقصيـــر شـــماريخ أو إزالة عـــذوق كاملة، أي تقليـــل عدد العذوق علـــى النخلة، 
ويمكـــن اســـتخدام أكثر من خيار للخـــف، ولهذه العملية مـــردود اقتصادي مهم 
ألن إهمـــال الخـــف ينتـــج عنه ثمـــار قليلـــة الجـــودة وبالتالي انخفـــاض القيمة 
التســـويقية لهـــا، كما أن إهمـــال الخف يؤدي إلـــى ميل األشـــجار للمعاومة أو 
تبـــادل الحمـــل، وأيًضا المبالغـــة في عملية الخـــف تقلل من اإلنتـــاج فينعكس 
ذلك علـــى المردود االقتصادي، لذلـــك يجب التوازن في عمليـــة الخف، ويجرى 
الخـــف في ميعاديـــن األول وقت التلقيـــح والثاني عند إجـــراء عملية التقويس 

أي بعد حوالي ســـتة أســـابيع من التلقيح.

		خف	عذوق	بأكملها 

قطـــع العذوق التي تظهـــر في آخر الموســـم وغير الطبيعيـــة والضعيفة ذات 
العقـــد القليـــل والقريبة مـــن قلب النخلـــة، مع تـــرك ٦ – ١٠ عذوق علـــى النخلة 
الجيدة حســـب حجـــم وقـــوة النخلة، علـــى أن توزع مســـافات متســـاوية على 
محيـــط النخلة لمنـــع ميالنها، ويمكـــن إجراء الخف بنســـبة تصل إلـــى 5٠% من 

حمـــل النخلة.

		إزالة	عدد	من	شماريخ	العرجون

تســـتخدم هذه الطريقـــة في المناطـــق ذات الرطوبـــة المرتفعـــة وذلك لمنع 
تزاحـــم األزهار والثمـــار حتى ال تتعرض للتعفـــن )صـــورة 58 أ ، ب( حيث يترك ٤٠ 

إلى 5٠ شـــمروًخا مـــع قطع باقي الشـــماريخ من قلـــب العذق.

		تقصير	شماريخ	العرجون	

تقصير أطراف الشـــماريخ بمعـــدل قبضة أو قبضتين باليد عنـــد األصناف طويلة 
العـــذوق مثل البرحـــي والمجهول، وقطـــع ٢5 % من نهاية العـــذق عند التلقيح 
حوالـــي )7.5 – ١٠ ســـم( مع تـــرك 5٠ -٦٠ شـــمروًخا، وقطع باقي الشـــماريخ من 
قلـــب العذق وبعد تشـــقق طلع النخيل بقرابة ٤8 - 7٢ ســـاعة )صـــورة 59 أ ، ب(.

		خف	الثمار

 تجـــرى هـــذه العمليـــة لألصناف كبيـــرة الثمار والفاخـــرة كالمجهـــول، بعد 3-٤ 
ا بحيـــث يترك ١٠  أســـابيع من التلقيـــح حيث ُتخـــف الثمار علـــى الشـــماريخ يدويًّ

ثمار فقـــط على كل شـــمروخ.

		يجب	مراعاة	التالي	أثناء	الخف 

قطـــع العـــذوق ذات العقـــد القليـــل والضعيفة النمـــو والصغيـــرة الحجم 	 
النخلة.  قلـــب  من  والقريبـــة 

قطع عذوق ثمـــار اإلزهار غير المخصبة )الشـــيص(، وكذلـــك قطع العذوق 	 
الموجـــودة ما بين الســـعف القديم، مـــع مراعاة تجانس توزيع الســـعف مع 
العـــذوق )توزيع حملها( وذلك بــــترك 8-١٢ ســـعفة لكل عـــذق لمنع تأثيرها 

على إمكانيـــة ميالن النخلة خصوًصـــا لألصناف الســـريعة النمو كالبرحي.

يجري الخـــف في ميعاديـــن، األول وقـــت التلقيح ويكون أساًســـا بطريقة 	 
التقصيـــر، والثانـــي عند إجـــراء عملية التقويـــس أي بعد حوالي ٦ أســـابيع 
ا. مـــن التلقيح وُتـــزال في هـــذه المرحلة بعض الشـــماريخ أو العراجيـــن كليًّ

األدوات الالزمة لعملية الخف
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صورة	)58	أ	،	ب(	إزالة	عدد	من	الشماريخ	الزهرية	المؤنثة	من	منتصف	العرجون

بأ

صورة	)59	أ	،	ب(	تقصير	الشماريخ	الزهرية	المؤنثة	من	األطراف

بأ
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4	.٧		التكييس

يكون التكييس بعد التلقيح مباشـــرة للمســـاعدة على تحســـين نســـبة العقد 
خاصـــة عنـــد إجـــراء التلقيح في ظـــروف بيئيـــة غير مالئمـــة، وذلـــك من خالل 
تهيئة ظـــروف مناخية أفضل داخـــل األكياس الورقية مما يســـاهم في عملية 

إنبات حبـــوب اللقاح وحـــدوث اإلخصاب.

يتـــم التكييس فـــي معظم مناطـــق إنتاج التمور فـــي مدة تتراوح مـــن ٢٠ إلى 
5٠ يوًمـــا أو أكثر، وقـــد يمتد إلى مرحلة الخـــالل حيث تظهر التأثيـــرات اإليجابية 
لعمليـــة التكييس خالل مرحلتـــي الحبابوك والجمري. وفي العـــادة وعند أغلب 
المزارعيـــن ُتســـتعمل األكياس الورقيـــة ذات اللون البني بعـــد عمل عدة ثقوب 

فيهـــا في عملية التكييـــس )صورة ٦٠(.

4	.	8		التقويس

يقصـــد بهذه العملية تعديل وضـــع العراجين أو العذوق بعد إتمـــام عقد الثمار، 
و ذلـــك بجذبهـــا و تقويســـها برفق إلى أســـفل ومـــن خالل الســـعف و توزيعها 
علـــى قمـــة النخلة بانتظام )صـــور ٦١ و ٦٢( بحيـــث تأخذ وضعهـــا الطبيعي في 

التدلي متخذة شـــكل قـــوس، ثم ُتربـــط العراجين عند العرق األوســـط.

		الوصف

ُتضم شـــماريخ العرجون إلـــى بعضها البعض وتدلى إلى أســـفل، ثم يثنى 	 
حامـــل العرجـــون برفـــق إلى األمام واألســـفل إلـــى ما يجاوره من ســـعف، 
وُيربـــط حامل العذق بســـعفة أو أكثـــر أو حبل لتفادي كســـره )يكون الربط 
عنـــد بدايـــة تفرع الشـــماريخ لمنع كســـره جراء زيـــادة الـــوزن( ويراعى في 

والعناية.  الدقـــة  العملية  هذه 

تســـتند األصنـــاف قصيرة العراجين إلى عصا ذات شـــعبتين ويشـــد الطرف 	 
اآلخـــر إلى النخلـــة أو إلى جريدتين حتى ال ينكســـر أثنـــاء ازدياد وزنه.

تجـــري عملية التدليـــة والتقويس بعد العقـــد بحوالي ٦-8 أســـابيع و بعد 	 
اكتمال امتـــداد العرجـــون، حيث تكون ذات مرونة تســـمح بتقويســـها دون 
أن تنكســـر مـــن القاعدة، وقبل أن تتشـــابك مع الســـعف و يصعـــب ترتيبها.

يمكن إجراء عملية التقويس أثناء عملية الخف توفيًرا للوقت والجهد.	 

		ملحوظة

يجـــب أاّل ُيؤجل التقويـــس إلى بداية تلـــون الثمار، ألن عملية االلتواء ســـتصبح 
صلبـــة، مما يزيد في احتمال كســـرها وذبـــول الثمار وضيـــاع المحصول.

صورة	)٦١(	تقويس	العراجين	بعد	عقد	الثمارصورة	)٦0(	عملية	تكييس	العذوق
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4	.9		التكميم	أو	تغطية	العذوق

تعد عمليـــة التكميم من أهـــم العمليات الزراعيـــة المؤثرة فـــي حماية ووقاية 
الثمـــار خالل مراحل تطورهـــا ونموها.

تكـــون عمليـــة تكميم العـــذوق عنـــد نهاية مرحلـــة الجمـــري أو بدايـــة الخالل 
)التلويـــن( بهـــدف حمايتها مـــن العوامـــل التي تؤثر ســـلًبا على كميـــة وجودة 
المحصـــول مثل الظـــروف المناخيـــة واآلفـــات. ويتوقف طول مرحلـــة التكميم 
علـــى الصنـــف أو مرحلـــة جمـــع المحصـــول والتـــي قـــد تكـــون رطًبـــا أو تمًرا، 

وُتســـتخدم أكيـــاس بألـــوان مختلفـــة في عمليـــة التكميـــم منها:

	 اللون	األســـود:	يســـتعمل	لزيـــادة	نســـبة	الظل	حتـــى	يصبح	لـــون	الثمرة		
والعجوة(. )الصفـــاوي	 ســـواًدا	 أكثر	

	 اللون	األبيض	الشـــفاف:	عنـــد	عدم	الحاجـــة	إلى	زيادة	الظـــل	حتى	يبقى		
ا،	أو	لتأخيـــر	النضج	 لـــون	الثمـــرة	فاتًحـــا	وهـــو	اللـــون	المرغـــوب	تســـويقيًّ

)العنبـــرة	والصقعي(	)صـــورة	٦3(.

	 اللـــون	األخضر:	يســـتخدم	فـــي	األماكـــن	الحارة	إلـــى	األماكـــن	المعتدلة		
الحـــرارة،	إلســـراع	عمليـــة	النضـــج	ألصنـــاف	تتأّخر	عـــادة	فـــي	نضجها	إلى	

أواخـــر	فصـــل	الصيـــف	)المجدول(	)صـــورة	٦4(.

وبصفـــة عامـــة ال ينصـــح بتكميـــم العذوق قبـــل نهايـــة مرحلة الجمـــري، حيث 
وجـــد أن ثمـــار بعض األصناف قابلـــة لإلصابة ببعض األضرار الفســـيولوجية مثل 
الذنب األســـود أو الطرف األســـود والوشم أو التشـــطيب، خاصة عند استخدام 

أنـــواع األغطية التـــي تعمل على زيـــادة الرطوبة المحيطـــة بالثمار.

صورة	)٦3(	عملية	تكميم	عذوق	النخيل	باألكياس	البيضاء	الشفافةصورة	)٦٢(	عراجين	متدلية	بعد	إجراء	عملية	التقويس

صورة	)٦4(	عملية	تكميم	عذوق	النخيل	باألكياس	الخضراء	الشفافة
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انفوجرافيا	٦

التلقيح الميكانيكي بالسائل

١

3

٢4

تحضير	حبوب	اللقاح	وعمل
	التركيز	المناسب

وضع	محلول	حبوب
	اللقاح	في	خزان	موتور
	الرش	وبدء	التشغيل

خلط	حبوب	اللقاح	بالماء	جيدًا
	لعمل	محلول	متجانس	قبل
				وضعها	في	خزان	الرش

رش	حبوب	اللقاح
	على	الشماريخ	الزهرية	

		ملحوظة  ال يفضل استخدام هذه الطريقة في المناطق ذات الرطوبة المرتفعة
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انفوجرافيا	٧

التلقيح الميكانيكي بالتعفير

١

3

٢4

عملية	استخالص	حبوب	اللقاح
	آليًا	وتجميعها	في	وعاء

وضع	حبوب	اللقاح
في	خزان	العفارة

خلط	حبوب	اللقاح
مع	الطحين	بنسبة		١/4

)حسب	الصنف(

تتم	عملية	التلقيح	بتوجيه	األنبوب
	للشماريخ	الزهرية	االنثوية
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انفوجرافيا	8

التلقيح اليدوي للنخيل

١

٢3

وضع	3-5	شماريخ	زهرية	طازجة	من
	الطلع	الذكري	)حسب	األصناف(

	بوضع	مقلوب	بين	الشماريخ	األنثوية

وضع	قطعة	من	االسفنج	مشبعة	بمخلوط	
	اللقاح	مع	دقيق	وسط	الشماريخ	المؤنثة

ربط	الشماريخ	)قنوان(
	ربطة	خفيفة	بعد	عملية	التلقيح
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انفوجرافيا	9

طـرق خف نخيل التمــر

١

3

٢4

الخف	بتقصير	اطراف
الشمراخ	الزهري

الخف	بإزالة	ثمار	فردية

الخف	بإزالة	شماريخ
	زهرية	من	وسط	العذوق

الخف	بإزالة	عذوق
	كامل	على	أن	ال	يزيد	عن	٢0٪
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4	.	١0		العوامل	المؤثرة	على	جودة	الثمار

		كمية	المياه	الالزمة

بعـــد عملية التلقيـــح واإلخصـــاب، تمر التمـــرة بعدة مراحـــل من النمـــو والتطور 
والتـــي هي مرحلـــة انقســـام الخاليا التـــي تنشـــط وتتضاعف لزيـــادة الحجم، 
وهـــذه المرحلة تحتـــاج إلى كمية مياه أكبـــر قد تصل إلى حجـــم 3٠٠ – ٤5٠ لتر / 
ا على األقل والتي تســـتمر لمـــدة ٢٠ – ٢٢ أســـبوًعا،  ومن ثم يبدأ  نخلة أســـبوعيًّ
ا، وفي األســـابيع الثالثة  بتقليـــل كمية المياه إلـــى ١5٠ – ٢٠٠ لتر / نخلة أســـبوعيًّ

ا لتبدأ عمليـــة التجفيف.  األخيـــرة للنضج التـــام، ُيوقف الـــري نهائيًّ

		نوعية	المياه

 مـــن المعـــروف أن أكثـــر أقطارنـــا العربيـــة لديهـــا مشـــكلة فـــي كميـــة المياه 
ونوعيتهـــا، وعلى العمـــوم فإن نوعيـــة المياه التـــي تعتمد على كميـــة المواد 
الصلبـــة الكليـــة الذائبـــة )TDS( التي تتراوح ما بيـــن ٦٠٠ إلـــى ٦5٠٠ TDS -وأحياًنا 
أكثـــر- لهـــا تأثير ســـلبي علـــى نوعية الثمـــار خصوًصا بعـــد TDS 3٠٠٠ إلـــى ٦5٠٠، 

وتـــؤدي إلى مـــا يلي:

	 نوعية	التمور	رديئة.	

	 ظاهرة	التقشر	واضحة.	

	 عملية	النمو	للثمرة	غير	طبيعية	وكثيرة	التجاعيد	واالنتفاخات.	

	 وزن	الثمرة	يقل.	

	 لونها	غير	مقبول.	

لذلك البد من االهتمام بنوعية مياه الري للحصول على تمور ذات جودة عالية.

		عدد	الفسائل	حول	النخلة	األم

إن لعدد الفســـائل حول شـــجرة األم تأثيًرا كبيًرا على تكويـــن المجاميع الزهرية 
لـــألم، وبالتالي قلة عـــدد العراجين الناتجـــة، إضافة إلى تردي جـــودة الثمار من 

حيـــث الوزن والحجم، لـــذا ال بد من إزالة الفســـائل من حـــول النخلة االم.

		عدد	السعف	للنخلة	)المساحة	الخضراء(

عدد الســـعف علـــى النخيل له دور كبير فـــي نمو وتطور النخلة حيـــث إن النخلة 
ال تعـــرف فـــي حياتهـــا طـــور الراحـــة وال الســـبات، وهـــي تختلف عن األشـــجار 
األخـــرى ألن البرعـــم القمـــي الواقع فـــي قلب النخلـــة هو في عملية انقســـام 
مســـتمر، لذلك تبقى الحـــزم الوعائية مفتوحـــة وفعالة في نقـــل العصارة إلى 
األعلى، كما يعمل الســـعف مـــن خالل عملية البناء الضوئي بتكوين الســـكريات 
ا بالكربوهيـــدرات والتي تتكون  األحاديـــة المتعـــددة التي يطلق عليهـــا كيميائيًّ
عموًما من الكميات المقـــدرة  والثابتة من الكربون والهيدروجين واألوكســـجين، 
ا، وهذا ما يعكســـه لنا عدد  لـــذا فاالهتمام بالمســـاحة الخضراء أمر ضـــروري جدًّ
الســـعف للعرجـــون الواحد، فكلما كانـــت المســـاحة الخضراء كبيـــرة كان اإلنتاج 

أكبر والجـــودة أعلى.

 

		نوعية	التربة

تعـــد نوعيـــة التربة مـــن العوامل المؤثـــرة على نمـــو النخيل وإنتاجه مـــن الثمار، 
حيـــث تنمو جيدا في التربـــة الخفيفة والعميقة وجيدة الصـــرف والتهوية والتي 

لها القدرة على االحتفاظ بالرطوبة بشـــكل مناســـب.

ومـــن أهم خصائـــص التربة حموضتهـــا )pH(، فالتربـــة ذات الحموضـــة المعتدلة 
pH )٦ – 7( هـــي األفضـــل للنباتـــات من حيـــث الخصوبـــة ونوعية الثمـــار، حيث 
تكـــون الثمار ذات لـــون أحمر زاهـــي، بينما في التربـــة القلويـــة ذات  pH مرتفع 

ا )أكثـــر من 7(، تكـــون التمـــور ذات لون بنـــي داكن مائل إلى الســـواد.  نســـبيًّ

		الخف

عمليـــة الخـــف تلعـــب دوًرا كبيًرا في تحســـين جودة الثمار بشـــكل كبيـــر، وهذا 
يعتمـــد أيًضا على الخبرة والممارســـة حيث يجب تحديد فترة الخـــف أواًل، ونوعه 

طبًقـــا للصنف )حســـب ما هو مفصل ســـابًقا(. 
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		تأثير	نوعية	السماد	وعدد	الفسائل 

هنـــاك تداخل كبير مـــا بين نوعية الســـماد وعدد الفســـائل حـــول األم، حيث إن 
زيـــادة تركيز عنصـــر النيتروجين في التربة ســـيقلب الميزان الحيـــوي العام لحياة 
النخلـــة، حيث تتجه النخلـــة إلى النمو الخضـــري وتكوين الســـعف ويقل إنتاجها 
مـــن العراجيـــن، وبالتالـــي ينجم عنه نقصـــان في عـــدد الشـــماريخ الزهرية، كما 
أن الزيـــادة في عنصـــر النتروجين يؤثر على نوعيـــة الثمار ألن العناصـــر الغذائية 
ســـتتوزع على الفســـائل وعلى القطوف الزهرية في الوقت نفســـه مما يؤدي 

الثمار. إلى تردي نوعيـــة 

		نوع	اللقاح	وحيويته

ا في تحديد صفـــات الثمرة النوعية، لـــذا وجب تحديد  ـــا جدًّ يعـــد نوع اللقاح مهمًّ
صنـــف الذكـــور الالزمة لهـــذه العملية، كما أن حيويـــة حبوب اللقاح لهـــا دور كبير 
فـــي تحديد جـــودة الثمار، لـــذا فاالهتمام بنوعيـــة اللقاح وكذلـــك نوعية عملية 
التلقيـــح وعـــدد مرات تكـــرار إجـــراء التلقيح يســـاهم بدرجـــة كبيرة فـــي جودة 

الثمار.

		األمطار	والرطوبة 

إن كثـــرة األمطـــار وزيـــادة نســـبة الرطوبة خـــالل فتـــرات التلقيـــح والعقد ونمو 
الثمـــار لهـــا تأثير ســـلبي، حيث تقلل من نســـبة العقد وتســـاهم في تســـاقط 
الثمـــار كما تزيد من فرص حـــدوث األمراض الفطرية والتعفنـــات. وفي األراضي 
ذات الملوحـــة المرتفعة يجب أن يراعى عند تســـاقط كميـــات كبيرة من األمطار 
أن ُيعمـــل بعدها مباشـــرة ريـــة كاملة للنخيـــل وذلك للتخلص مـــن األمالح التي 

تراكمـــت في حوض النخلة بســـبب األمطـــار الغزيرة.

		عامل	الحرارة	والضوء

يحتاج النخيـــل إلى درجات حرارة معينـــه ألجل التزهير واإلخصـــاب والتي تتراوح 
بيـــن ١8مْ  و3٠ ْم  خـــالل شـــهري فبراير وبداية شـــهر مـــارس، لذلك فـــإن درجات 
الحـــرارة هـــي المحدد فـــي عمليـــة التزهيـــر والتلقيـــح واإلخصاب، أمـــا عملية 
النمـــو والتطـــور الثمـــري فتحتـــاج إلى درجـــات حرارة مرتفعـــة فـــوق 3٠ – ٤٠ ْم، 
لـــذا فإن درجات الحـــرارة التراكميـــة تلعب دوًرا فـــي تصنيف التمـــور إلى مبكرة 
ومتوســـطة ومتأخـــرة، وكذلك إلـــى طرية ونصف جافـــة وجافـــة، وأن أي تغير 
فـــي درجات الحـــرارة الموســـمية التراكمية يؤثر علـــى عملية التزهيـــر والتلقيح 

الثمار. والنمو والنضـــج وجودة وتلـــون 

يعـــد الضـــوء مـــن العوامـــل المهمة لشـــجرة النخيـــل، لذا فـــإن عمليـــة التقليم 
للســـعف تؤدي إلـــى إظهـــار العراجيـــن، ولعامل الضـــوء دور كبير فـــي تكوين 
المـــادة الخضـــراء، كمـــا أنـــه عامـــل أساســـي فـــي عمليـــة التمثيـــل الضوئي 
لكونـــه مصـــدًرا للطاقة، علًما بـــأن للموجات الضوئيـــة دوًرا مســـاعًدا في توزيع 
ا فـــي عملية النمـــو، ويحتـــاج النخيل إلى  األوكســـينات، وبالتالـــي تؤثـــر إيجابيًّ
وحـــدات ضوئيـــة وإلى فترة ضوء مناســـبة لكـــي تعمل على تســـريع العمليات 

الحيويـــة، وبالتالـــي تحســـن من جـــودة الثمار. 

		عملية	التكميم

تعمـــل عملية التكميم علـــى تنظيم درجة الحـــرارة، وكذلك درجة شـــدة الضوء، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى تحســـين الثمـــار وجودتها، كمـــا أن نوعيـــة وألـــوان األكياس 
تلعـــب دوًرا مهمـــا في جـــودة الثمار والمحافظـــة عليها، حيث أثبتـــت التجارب أن 
اللـــون األخضر هو األفضـــل ألنه يمرر اللـــون األخضر واألحمر من أشـــعة الطيف 
الشمســـي وهذا ما تحتاجـــه النباتات عموًمـــا، بينما اللون األســـود يمتص كافة 
أطياف أشـــعة الشـــمس ممـــا يســـبب النضـــج المبكر، أمـــا اللون األبيـــض فإنه 

يعكـــس جميع أطياف أشـــعة الشـــمس ممـــا يؤخر في عمليـــة النضج.
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