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6. الحصاد والتعبئة والتخزين

       يعـــد الحصـــاد والمراحـــل التـــي تليه من تعبئـــة وتبخير وتخزين وتســـويق 
التمور من النشـــاطات المهمـــة لتجارة التمـــور في المملكة، حيث يتم اســـتالم 
التمـــور وفحصهـــا ثـــم تبخيرها للتخلص مـــن اآلفات الحشـــرية كاملـــًة، ثم بعد 
ذلـــك يتم فرزها وغســـلها وتجفيفهـــا وتبخيرها حتـــى تكون جاهـــزة لتعبئتها 
فـــي صناديـــق أو أوانـــي مصنوعـــة مـــن البالســـتيك المقـــوى، مـــع االلتـــزام 
باالشـــتراطات والمواصفات القياســـية ومعايير الســـالمة والجودة. ولضمان أن 
يكـــون المنتج جيـــًدا ومطابًقا لمعاييـــر الجودة، يجـــب العنايـــة بمتابعة تطبيق 
ـــا ونوًعا،  خاصة  العمليـــات الزراعية التي من شـــأنها تحســـين  جـــودة اإلنتاج كمًّ
فـــي  مراحل ما قبـــل الحصاد وأثنائـــه.  ونظـــًرا ألن عملية جني وتعبئـــة الثمار 
تمثـــل خالصة عمليات خدمة أشـــجار النخيل طوال العام، فـــإن االهتمام بالثمار 
ا. وهذا االهتمـــام بالثمار يبدأ  ـــا جدًّ أثنـــاء مختلف مراحـــل تطورها يعد أمًرا هامًّ
بتحديـــد درجـــة النضج المناســـبة لقطفها إلـــى أن تصل إلى المســـتهلك. لهذا 
يجـــب التركيـــز علـــى عمليـــة الحصـــاد والمراحل التي تســـبقه بهـــدف  تطبيق 
أفضـــل الطـــرق التقنيـــة للحصول على ثمـــار عالية الجودة ســـواًء للمســـتهلك 

للتخزين. أو  للتصديـــر  أو  المحلي 

٦.	١	العمليات	الزراعية	الهامة	قبل	الحصاد	

 يجـــب على المـــزارع أن يقوم بالعمليـــات الزراعية الضرورية علـــى النخلة بهدف 
الحصـــول على جودة  اإلنتـــاج المطلوب مـــن ناحية حجم الثمار مـــع المحافظة 
عليهـــا من أضـــرار العوامـــل الجوية الخارجيـــة ومـــن اإلصابة باآلفـــات المرضية 
والحشـــرية. وتبـــدأ العمليات الزراعية منـــذ مرحلة التلقيح وعقـــد الثمار وتوزعها 

علـــى الشـــماريخ وصوال إلى مرحلتـــي  ما قبـــل النضج والقطـــاف، كما يلي :

	 عمليـــة	خـــف	الثمـــار:	تؤثـــر	هـــذه	المعاملة	بشـــكل	واضـــح	علـــى	تقليل		
التفـــاوت	الزمنـــي	في	مواعيـــد	نضج	الثمار	علـــى	العذق	الواحـــد،	وكذلك	
ا	 بيـــن	العذوق	علـــى	النخلـــة	الواحدة.	كمـــا		أن	عمليـــة	الخف	تؤثـــر	إيجابيًّ
ا	والتقليل		من	مشـــكلة	ظاهـــرة	تبادل	الحمل	 علـــى	انتظام	اإلثمار	ســـنويًّ
)المعاومـــة(،	وكذلـــك	الحـــد	من	مشـــكلة	تســـاقط	الثمـــار	الناضجة	على	
األرض.	وتـــؤدي	هـــذه	المعاملة	إلـــى	المحافظة	على	الثمـــار	بحالة	جيدة	
وتســـهل	عمليـــة	القطف	وإنـــزال	العـــذوق	إلـــى	األرض	دون	فقـــد	للثمار	
التـــي	عـــادة	ما	تتســـاقط		على	األرض	أثنـــاء	عمليات	قطع	العـــذوق.	هذا	
باإلضافـــة	إلـــى	تأثيرها	المباشـــر	على	تحســـين	جـــودة	الثمار	مـــن	ناحية	

زيادة	حجـــم	الثمرة	وتجانســـها.

	 تثبيت	الشـــماريخ:	ُتثبت	الشـــماريخ	الثمرية	على	األوراق	)الســـعف(	بأربطة		
خاصة،	وذلـــك	لكيال	تتأرجـــح	بفعل	الريـــاح،	ولتقليل	احتكاكها	بـــاألوراق	أو	
بالجـــذع	أو	ببعضهـــا	البعـــض	والذي	يـــؤدي	إلـــى	تجريح	الثمـــار	وتعرضها	

للتلـــف	بفعل	العوامـــل	الجوية	أو	األمـــراض	الفطرية.

	 تكميـــم	أو	تغطيـــة	العـــذوق	بالكامل	عنـــد	وصولهـــا	إلى	مرحلـــة	الخالل		
)مرحلة	تلـــون	الثمار(	بأغطيـــة	من	الـــورق	المقّوى	لحمايتهـــا	من	الظروف	

الجويـــة	واإلصابات	الحشـــرية	وكذلك	مـــن	الطيور.	

	 حمايـــة	الثمـــار	من	اآلفات	الحشـــرية	واألكاروســـية	ومن	الطيـــور	من	خالل		
تغطيتها	بأكيـــاس	من	البالســـتيك	أو	القماش	الخفيف	)الموســـلين(.

	 حمايـــة	محيط	النخلة	بالتخلـــص	من	الثمار	الســـاقطة	وإتالفها،	ألنها	تكون		
بؤرة	النتشـــار	األمراض	والحشرات.
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٦.	٢	تصنيف	ثمار	النخيل

		حسب	مرحلة	نضج	الثمرة	)أربع	مجموعات(

-	البسر: عندما تكون الثمار في لونها األخضر. 

-	الخالل: عندما يصبح لون الثمار أصفر محمر )مرحلة اكتمال النمو(. 

ا وليًنا. -	الرطب: عندما يصبح الطرف الداخلي للثمرة طريًّ

-	التمر:	عند النضج الكامل للثمار حيث تصبح الثمرة كاملًة لينة وطرية. 

		حسب	طبيعة	الثمار	في	مرحلة	النضج	)ثالث	مجموعات(	

-	مجموعـــة	أصنـــاف	تكـــون	ثمارها	فـــي	مرحلة	النضـــج	رطبة	طريـــة، ويكون 
المحتـــوى الرطوبـــي أكثـــر مـــن ٢٢%، وتتســـم هـــذه المجموعـــة بـــأن ثمارها 
تســـتهلك عـــادة في مرحـــة الرطب وجـــزء منها يســـتهلك فـــي مرحلـــة التمر، 
مثل )الصفـــاوي، البرحي، الحلوة، الخـــالص، الغر، الرزيز، نبوت ســـيف، مكتومي، 
شـــلبي، روثانة المدينة، سلج، ســـكرية حمراء، نبتة ســـلطان، دخيني، هاللي..(.

-	مجموعـــة	أصنـــاف	تكـــون	ثمارها	فـــي	مرحلة	النضـــج	نصف	جافـــة، ويتراوح 
المحتـــوى الرطوبي لهـــذه المجموعة ما بيـــن ١5%- ٢١% وتمثـــل معظم أصناف 
التمـــور مثـــل )الصقعي، الســـباكة، الســـكري، الصفـــاوي، العنبـــرة،  الصفري، 
الخضـــري، البرني، نبتـــة علي، الخالص، الشيشـــي، رشـــودية.، نبوت ســـيف..(.

-	مجموعـــة	أصناف	ثمارها	في	مرحلـــة	النضج	جافة	قاســـية، ويكون المحتوى 
الرطوبـــي أقـــل مـــن ١5% وتجف الثمـــار وهـــي على النخلـــة مثـــل  )الخضري، 

العجوة، المجـــدول، البيـــاض ، المواكيل ، أصابـــع البنات،....(.

كمـــا ُيعتمد فـــي بعض البلدان العربيـــة تصنيف آخر للنضج يتمثل في تقســـيم 
الثمـــار إلى ثمار حـــارة وهي التـــي تترك عند التـــذوق طعما قابضـــا في الفم 
)مرحلـــة ما قبـــل النضج الكامـــل(، وثمار باردة وهـــي التي تترك على اللســـان 

عنـــد تذوقها طعما وإحساًســـا بالبرودة. 

مـــن كل ما ســـبق يالحـــظ أن لنضـــج الثمـــار طبيعة ومراحـــل مختلفـــة، أي أنه 
يمكـــن أن تســـتهلك هذه الثمار فـــي مراحل مختلفة من نضجهـــا، لذلك ُتقطف 
في مراحل نضج مختلفة وذلك حســـب أذواق المســـتهلكين، وحســـب شـــروط 

والتصدير.  التســـويق  وأغراض 

٦.	3	مراحل	نمو	ثمار		التمر

٦.	3.	١		مرحلة	الجمري
تســـــتمر هــذه المرحلة حوالي شـــــهرين، وفيهــا يــزداد نمـــــو الثمــار الصغيــرة 
ويزيـــد طولهـــا ويرتفع وزنها وحجمها، وتصبح مســــتطيلة الشــــكل، ذات لــــون 
أخضــــر، وتبـــدأ في االنتفاخ بســـبب ارتفاع نســــبة الرطوبــــة فيهـــا إلى حوالي     

)8٠ %( ، كمـــا تـــزداد فيها نســــبتا الحموضة والمـــواد التانينية.

٦.	3.	٢	مرحلة	البسر	)الخالل(
تســـــتمر هــذه المرحلة مـــــن 3 إلى 5 أسابيع  حســـــب األصناف، وفيها يكتمل 
نمو الثمــرة فتتلــون باللـــــون األحمر أو األصفر حســب اختالف األصناف، وتــزداد 
نســـــبة الســـــكريات فيها. وفي بعـــــض األصناف، تبقى في الثمار نســـــبة من 
المواد القابضـــــة )البســــر القابــــض( مثل نبوت ســـيف والرزيـــز والخالص، وعند 
بعــــض األصناف األخرى، تصبــــح الثمــــار خاليـة مــــن المواد القابضــــة التانينية 

فتصبح حلـــــوة المذاق )البســـــر الحلـــو( مثل البرحي والصقعي والســـكري.

٦.	3.	3		مرحلة	الرطب
تســــتغرق هــــذه المرحلة مــــن أسبوعين إلى شــــهر حســــب األصناف، وفيهــــا 
ينخفض أو يتوقف نمــــو الثمرة  ويقل وزنها بســبب فقدهــا للرطوبــة. وتتحــول 
عند ذلـــك الصفـــــات الثمرية الداخليـــــة والخارجية إلـــى أن يبدو مظهـــر الثمار 
ـــا ليًنـــا، ولونها بني غامق أو فاتح حســـب اختـــالف األصناف، وتزداد نســـبة  طريًّ
الســـكريات فيصبـــح المـــذاق حلـــًوا مع انخفـــاض في نســـبة  المـــواد القابضة 

)التانينات(. 

٦.	3.	4	مرحلة	التمر
 هذه هــــي المرحلة النهائية من النمــــو وتسمــــي مرحلــــة النضــــج. في هـذه 
المرحلة، تكــــون الثمـرة قــــد فقـدت معظـم رطوبتهـا، وتتركــــز فيها السـكريات، 
ويصبــــح قوامهـا يميـل إلى الصالبة، ولونهــــا غامـق )محمـر أو  مصفـر(، وشـكلها 
ا. وتقســـم هذه  الخارجـــي مجعــــد وتختفي المـــواد القابضــــة )التانينات( نهائيًّ

قســـمين:  إلى  المرحلة 

	 قسم	التمــر	نصــف	الجــاف؛	مثل	صفري	وبرني	ونبوت	سيف	وعجوة.		

	 قســـم	التمــــر	الجاف؛		مثل		الخضـــري،	العجـــوة،	المجـــدول،	البياض	هذه		
األصناف.
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٦.	4	الحصاد		)القطاف(

تتوقف طريقــــة الحصاد أو الجني على عــــدة عوامــــل أهمهــــا مرحلــــة النضـج 
الــــتي  يجـــب أن يكون فيهـــا التمر صالًحا  لالســـتهالك والتســـــويق. 

٦.	4.	١	مواعيد	الحصاد	
	 مواعيد	حصاد	الرطب		

يمكن أن تقسم مواعيد حصاد أصناف الرطب حسب فترات الموسم إلى:

-	أصناف	منتجة	في	أول	الموسم	من	١	يونيو	إلى	نهاية	يونيو.	

-	أصناف	منتجة	في	وسط	الموسم	من	١	يوليو	إلى	١5	أغسطس.

-	أصناف	منتجة	في	آخر	الموسم	من	١5	أغسطس	إلى	منتصف	أكتوبر.

		الحصاد	في	مرحلة	البسر	)الخالل(

ُتقطـــع عذوق البســـر عنـــد نهايتها فـــي مجموعـــات وذلك قبل مرحلـــة الرطب 
وبعـــد اكتمـــال النمو والتلون حســـب مرحلة النضج المناســـب لـــكل صنفن كما 
ُيجمـــع الرطـــب فقط وهـــو علـــى الشـــماريخ الثمرية قبـــل أن يتســـاقط على 
األرض ويكون عرضـــة للتلوث باألتربة والتعفن بالفطريات واإلصابة بالحشـــرات، 
وبالتالـــي يصبح غير صالح للتســـويق. وُيقِبـــل بعض المســـتهلكين على تناول 
عـــدد من األصناف فـــي مرحلة الخـــالل نظًرا لتميزهـــا بطعم حلو ومـــذاق خاٍل 

القابضة. المـــادة  من 

		الحصاد	في	مرحلة	الرطب

ُتقطـــع العذوق بالكامل عنـــد وصول الثمار إلى مرحلة الرطـــب، أو ُيجمع الرطب 
فقـــط من الشـــماريخ الثمرية قبـــل أن يتســـاقط علـــى األرض، وبالتالي يكون 

عرضـــة للتلوث باألتربة والتعفن والتخمر مما يســـبب فســـاده. 

		الحصاد	في	مرحلة	التمر

يبدأ موعد حصاد التمر من ١5 أغسطس وينتهي في حدود 3٠ أكتوبر تقريًبا.

 تعـــد مرحلة التمـــر مرحلة النضـــج التام التـــي تتحول فيهـــا الثمار إلـــى الليونة 
الكاملة، حيث ترتفع فيها نســـبة الســـكريات وتنخفض الرطوبـــة، ويكون الحصاد 

اليـــدوي للثمار بطـــرق مختلفة مثل:

	 جمـــع	الثمار	في	أواني	أو	ســـالل	مصنوعـــة	من	خوص	النخيل،	وتشـــد	إلى		
حبـــال	ُتنزل	إلـــى	األرض	بشـــكل	تدريجي	وبهدوء	أو	باســـتخدام	الســـاللم	

نيكية.	 لميكا ا

	 قطـــع	العـــذوق	كاملـــة	بعـــد	الوصـــول	إلـــى	مرحلـــة	النضـــج	المناســـبة		
لالســـتهالك،	وبعـــد	ذلك	ُتربـــط	العذوق	وُتوضع	في	ســـالل	خاصـــة	وُتنزل	
بالحبـــال	إلـــى	األرض	بشـــكل	تدريجـــي	وبهـــدوء	أو	باســـتخدام	الســـاللم	

العاديـــة	أو	الميكانيكيـــة.	

	 هـــز	العـــذوق	لتتســـاقط	الثمـــار	الناضجـــة	وتنزل	علـــى	الفـــرش	النظيفة		
النخلـــة	وحولها.	 تحـــت	 المعدة	مســـبًقا	
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٦.	4.	٢		طرق	الحصاد	
  يعد ارتفاع النخلة ســـبًبا رئيًســـا في صعوبة إجراء الممارســـات الزراعية وخدمة 
األشـــجار وجنـــي الثمار، إذ يتحتـــم صعود النخلـــة والوصول إلـــى قمتها إلتمام 
هـــذه العمليات. وتزداد هـــذه الصعوبة مـــع خصوصيات بعض أصنـــاف النخيل 
ا، حيـــث أصبح من الضـــروري توفر عمـــال متخصصيـــن ومتدربين  المرتفعـــة جدًّ

على القيـــام بالعمليات الزراعية فـــي رأس النخلة.

   الطرق	العادية 

  تسلق	النخيل	بال	أدوات	مساعدة 

يتســـلق العامـــل المتمـــرس علـــى هـــذا العمـــل ويصعـــد إلـــى قمـــة النخلة 
باســـتخدام يديه ورجليه فقط ودون أي مســـاعدات أخرى، ثـــم يقطع العذوق 
ويربطهـــا بالحبـــل )صـــور ١39 و١٤٠ و١٤١( مـــن أعلـــى، أو يهز العذوق لتتســـاقط 

الثمـــار على الفـــرش التي تكـــون معدة مســـبًقا. 

عيوب	هذه	الطريقة	:

	 قد	يتعرض	العامل	للسقوط.	

	 ندرة	العمالة	الماهرة	للقيام	بمثل	هذه	األعمال.	

	 اســـتهالك	وقت	طويل	فـــي	الحصاد	بســـبب	الوقت		الطويل	المســـتهلك		
فـــي	الصعود	والحصـــاد	والنزول	.

	 قلة	مراعـــاة	قواعد	المحافظة	على		ســـالمة	التمور	ونظافتهـــا،	واحتمالية		
تلوثهـــا	باألتربة	والغبار.

		تسلق	النخيل	باستخدام	الحزام 

تعتمد هذه الطريقة على تســـلق العامـــل جذع النخلة )صورة ١٤٢( باســـتخدام 
حـــزام خاص مكـــون من حبـــال أو أســـالك مجدولة. ويحتـــوي هذا الحـــزام من 
الخلـــف على جزء عريض يســـند عليـــه العامل ظهـــره )صـــورة ١٤3( عند وصوله 
ا،  إلـــى رأس النخلة، وتعـــد هذه الطريقة األكثر شـــيوًعا في مـــزارع النخيل حاليًّ

ولها  تقريبا عيوب الطريقة الســـابقة نفســـها.

)صورة	١39(	عامل	يقوم	بقطع	العذوق

)صورة	١40(	إنزال	العذوق	بالحبل

)صورة	١4١(	عامل	يستلم	العذوق	بواسطة	الحبل
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  الطرق	الميكانيكية 

  استخدام	الساللم	

تعتمـــد هـــذه الطريقـــة علـــى اســـتخدام الســـاللم الطويلـــة بأنواعها ســـواء 
الخشـــبية أو المعدنيـــة )صـــورة ١٤٤( في التســـلق من أجل الوصـــول إلى رأس 
النخلـــة، وفـــي هذه الطريقـــة يجب أيًضـــا اســـتخدام الحزام الخاص بالتســـلق 
لالســـتناد عليـــه حتـــى يتمكـــن العامل مـــن قطع العذوق بســـهولة. انتشـــرت 
هـــذه الطريقـــة في العديـــد من مـــزارع النخيل بســـبب قلة العمـــال المتدربين 

وضـــرورة صعـــود النخلة عدة مـــرات لجنـــي الثمار. 

  استخدام	الرافعات	الهيدروليكية

تعتمـــد هـــذه الطريقة علـــى اســـتخدام الرافعـــات الهيدروليكية )صـــورة ١٤5( 
كالتـــي تســـتخدم فـــي إصالح أعمـــدة اإلنـــارة والكهربـــاء في الشـــوارع، لكن 
هنـــاك رافعـــات مصنعـــة خصيًصـــا ألغـــراض خدمـــة رأس النخلة، حيـــث يصل 
العامـــل إلى أعلـــى النخلة بكل ســـهولة لقطع العـــذوق أو جمع الثمـــار، إال أن 
هذه الطريقة غير منتشـــرة في كثير مـــن المزارع نظًرا الرتفـــاع تكلفة الرافعة، 
حيث تســـتعمل أساًسا في المزارع الحديثة ذات المســـاحات الشاسعة والزراعة 

مناســـبة.  بأبعاد  المنتظمة 

مميزات	هذه	الطريقة	:

	 سهولة	وسرعة	جمع	الثمار.	

	 توفير	الوقت	والمجهود	عند	جمع	الثمار.	

	 الحصول	على	ثمار	نظيفة	وسليمة	وخالية	من	األضرار	الميكانيكية.	

	 انخفاض	نسبة	الثمار	التالفة	مقارنة	بالطرق	العادية.			

عيوب	هذه	الطريقة	:

	 تكلفة	عالية.	

	 صعوبة	االســـتعمال	في	المـــزارع	التقليدية	ألن	الجـــرار	أو	العربة	التي	تجر		
اآللة	الرافعة	ال	تســـتطيع	الســـير	بين	النخيل	المتالصق.

)صورة	١44(	سلم	ألمنيوم	يستعمل	لصعود	النخلة

)صورة	١45(	رافعة	هيدرولوكية	لخدمة	رأس	النخلة	ولجني	التمور	والرطب )صورة	رقم	١4٢(	عامل	يتسلق	النخلة	مسند	ظهره	بالحزام
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٦	.	5		التعبئة

ا فـــي عمليات الحصـــاد، حيث  تعـــد تعبئـــة التمور بعـــد الجني حلقـــة مهمة جدًّ
ا قبـــل تعبئتها  تجّمـــع الثمـــار في مـــكان مخصص فـــي المزرعـــة، وُتفـــرز مبدئيًّ
فـــي األكيـــاس المخصصة لذلك )صـــورة ١٤٦(. وأًيـــا كانت طريقـــة الجني، فمن 

الضـــروري اتخاذ اإلجـــراءات المذكـــورة أدناه لنجاح هـــذه العملية.

٦.	5.	١		أهم	العمليات	الوقائية	عند	التعبئة
- تنظيـــف محيـــط النخلة ووضع فرشـــات بالســـتيكية أو حصائـــر مصنوعة من 

جريـــد النخل علـــى األرض إلجـــراء عمليات الفـــرز والتعبئة. 

- أاّل تســـتعمل الفرشـــات فـــي أكثر من موســـم، ألنهـــا غالًبا ما تكـــون مصدًرا 
للتعفـــن ومـــالًذا جيًدا لحشـــرات المخازن.

ا تحت النخلة مع الثمـــار المجنية، إذ غالبا  - أاّل ُتخلـــط الثمار المتســـاقطة طبيعيًّ
مـــا تكون الثمـــار المتســـاقطة مصابة باآلفات الحشـــرات المخزنيـــة مما يجعلها 
مصـــدر عدوى للثمار الســـليمة المجنية، إضافًة إلى اتســـاخها نتيجة ســـقوطها 

علـــى التربة مع احتمـــال أن تكون ملوثة بفطريـــات التعفن.

 - عزل الثمار المصابة وغير الناضجة.

- اســـتعمال صناديق بالســـتيكية نظيفة، ويفضل أن تكون غيـــر عميقة تفادًيا 
النضغاط الثمـــار )صورة ١٤7(.

- فـــرز وتعبئـــة التمـــور وتصفيفها بـــكل عناية  داخـــل الصناديق البالســـتيكية 
لذلك. المخصصـــة 

 ٦.	5.	٢	بعض	عمليات	تجهيز	الثمار	قبل	التعبئة
إن مـــن بيـــن العمليات الهامـــة التي يقوم بهـــا المزارعون خاصة بالنســـبة للثمار 
الجافـــة ونصـــف الجافة هو إجـــراء عمليـــة التبخير أو التشـــعيع للثمـــار للقضاء 
علـــى اآلفات الحشـــرية.  وأفضل األواني التي تســـتخدم فـــي التعبئة ما كان 
مصنوًعـــا من مادتي الخشـــب أو البالســـتيك وبـــال غطاء. ويجـــب تنظيف هذه 
األوانـــي وتطهيرها بشـــكل منتظـــم قبل اســـتعمالها  ألن المنـــاخ في بعض 
المناطق ال يســـاعد على إنضاج ثمار البســـر على األشـــجار، فيتـــم إنضاجها في 
األواني بعـــد قطع العذوق وهي مازالت في طور البســـر الـــذي يحتوي على 
نســـبة مرتفعة من الماء. ومن الســـهل تحويـــل الثمار وهي في مرحلة البســـر 

أو بدايـــة الرطب إلـــى مرحلة الرطب بعـــدة طرق على النحـــو التالي:

  تعريض	الثمار	إلى	حرارة	الشمس

ُتعّلـــق العذوق في أماكن خاصـــة، وُتجمع الثمار التي تصل إلـــى مرحلة الرطب 
أول بـــأول، أو ُتهـــز العذوق مـــع وضع أغطية مـــن الحصير أو القماش أســـفلها. 
كمـــا يمكـــن أن ُتنشـــر ثمار البســـر بُســـمك طبقة واحـــدة على حصير ســـميك، 
ويعـــاب علـــى هذه الطريقـــة احتياجهـــا إلى فتـــرة طويلة، أو حدوث كرمشـــة 
للثمـــار نتيجة فقـــد الرطوبة لطـــول فترة اإلنضـــاج وتغير اللون وتعـــرض الثمار 

والطيور.  والحشـــرات  لألتربة 

  استخدام	الخل

ُتعامـــل ثمار البســـر بالخل بتركيـــز ٦% مع وضعها في غرفة محكمـــة الغلق لمدة 
يوميـــن فتبدأ فـــي الترطيـــب، ويعاب علـــى هذه الطريقـــة بأن صفـــات الثمار 
تفقـــد جودتها المطلوبة مع ســـرعة تعرضهـــا لإلصابة بالتعفن والتخمر بســـبب 

الخل وزيادة نســـبة رطوبـــة الثمار.

  اإلنضاج	باألثيفون

 أجريـــت بعض التجـــارب على إنضـــاج ثمار البلح باســـتخدام األثيفـــون )اإلثريل( 
وقـــد أعطـــت نتائج جيدة في ســـرعة  إنضاج الثمـــار، إال أن الثمار كانت ســـريعة 
التلـــف. وبوجه عام فـــإن تجانس النضج فـــي الثمرة يعد من أهـــم المواصفات 

التسويقية.

  تتمير	الرطب  

تتميـــر الرطب هـــو تجفيف ثمـــار األصنـــاف الجافة وهـــي في مرحلـــة الرطب 
لخفـــض الرطوبـــة وبالتالـــي المحافظة عليها لفتـــرة طويلة دون حـــدوث تلف، 
ويكـــون ذلك عندما توضـــع ثمار الرطب علـــى صواني في طبقـــات خفيفة ثم 
يوجـــه إليها تيار هـــواء متجدد بدرجة حـــرارة من 3٢ - ٤5°م ورطوبة نســـبية من 
٢5- 3٠% وتســـتمر هـــذه العمليـــة حتـــى تصل نســـبة الرطوبة فـــي الثمار إلى 

.%٢5 حوالي 

صورة	رقم	١4٦:	الطريقة	التقليدية	في	فرز	وتعبئة	التمور
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٦.	٦	التجفيف	

تتعـــرض ثمار أشـــجار النخيل خـــالل فترة اكتمـــال مراحل نضجهـــا تحت الظروف 
المناخيـــة الرطبة للمناطق الســـاحلية إلى مشـــكلة أهم عامل بيئـــي حرج يؤثر 
على طـــول فتـــرة التجفيف المناســـبة للحصول علـــى ثمار ذات صفـــات جودة 
مناســـبة للتداول والتخزيـــن، والتي تتمثل في نســـبة الرطوبـــة الجوية والتي 
يجـــب أن تكـــون بحـــدود٢٠%، وهو الحـــد األمثل إليقاف نشـــاط عوامـــل التلوث 
الميكروبـــي )بكتريا، فطريات، خمائر(. فالهواء المشـــبع بالرطوبة بنســـبة تفوق 
7٠% - وهـــي الحالـــة الســـائدة عند نضج نســـبة ٦٠% من ثمار محصـــول األصناف 
الرطبـــة )الخـــالص والخنيـــزي( - يخفـــض مـــن كفـــاءة التخلص من المـــاء الحر 
والســـيتوبالزمي فـــي  أنســـجة الثمـــار عبر آليـــة التبـــادل الرطوبي بيـــن الثمار 
والبيئـــة المحيطـــة بها. وهـــذا الوضع يطيـــل من فتـــرة التجفيف ممـــا يعرض 
الثمـــار إلى العديـــد من الظواهر الســـلبية للصفات الطبيعيـــة والكيميائية غير 
المرغوبـــة كاســـوداد لون الثمـــار نتيجة تعرضهـــا لعملية ارتفاع  نشـــاط إنزيَمي 
البولـــي فينول أوكســـيديز والفينول أوكســـيديز، واكتســـاب الطعـــم الحامض 
نتيجـــة تخمـــر الســـكريات، وقلـــة المحصـــول  نتيجـــة تســـاقط الثمـــار، وتدني 
الرتبة التســـويقية للثمـــار بســـبب مهاجمة الطيـــور واآلفات الحشـــرية وظهور 
األمـــراض الفطريـــة. ولتفـــادي هذه الســـلبيات ُأوجـــدت طرق فعالـــة وناجحة 
فـــي إكمال نضـــج وتجفيف التمـــور  وذلك بخزنهـــا في صوب مغطـــاة بصفائح 
البولي كربونايت أو البالســـتيك -حســـب المواصفات المذكورة أســـفله- والتي 
تـــؤدي إلـــى اختصار فتـــرة التجفيـــف لمدة 3-5 أيام حســـب الصنـــف. والهدف 
من اســـتخدام هذه المجففـــات هو الحصول علـــى تمور ذات جـــودة عالية من 
خـــالل ســـرعة التجفيف التي تـــؤدي كذلك إلـــى الحفاظ على بعـــض الصفات 
النوعيـــة كاللـــون والقوام والمذاق مـــع خلوها مـــن األتربة والغبـــار والملوثات 

العضويـــة والبكتيرية واإلصابات الحشـــرية واألمـــراض الفطرية.

٦.	٦.	١	مواصفات	وحدة	التجفيف	
تتكون غرفـــة من هيكل معدني مقـــوس مصنوع من أنابيـــب الحديد المجلفن 
بســـماكة ٢ إنـــش مغطى بصفائح البولـــي كربونايت أو البالســـتيك بطول 5.١٢ 
م وعـــرض 9 م مـــزود بمروحة شـــفط بمســـاحة متر واحـــد قادرة على ســـحب 
الهـــواء بمعدل 3٢متر  مكعب/ســـاعة مقابلـــة لفتحة الباب مـــن الجهة الخلفية، 
وتعمـــل بواســـطة مفتاح يـــدوي وآخر إلكترونـــي يمكن معايرته حســـب درجة 
الحرارة المطلوبـــة 5٦-58 ˚م، كما يحتوي المجفف علـــى حوامل حديدية مثبتة 
علـــى الخرســـانة األرضية للصوبـــة توضع عليهـــا صواني جوانبهـــا مصنوعة من 
الخشـــب بارتفاع 5 ســـم ومغطاة بقواعد من الشـــبك البالســـتيكي ليستوعب  
مـــا مقداره ١٠-٢٠ كجم مـــن التمور بإجمالـــي 8٠٠ كجم من التمـــور للصوبة )صورة 

١٤8 أ ، ب(. 

)صورة	١4٧(	صناديق	بالستيكية	لتعبئة	التمور

)صورة	١48(		صوبة	:	منظر	من	الداخل	والخارج



دليل رعاية النخلة

١٢3

٦.	٦.	٢	طريقة	التجفيف	
أواًل/	تداول	التمور	من	الحقل

ُتجمـــع الثمار بطريقتين: إحداهمــــا قطف الثمار بشــــكل منفرد )خراف  بشـــكل 
يومي وتوضع في ســـالل صغيرة ســـعة 5 كجـــم(، أما األخـــرى وهي األجدى 
ـــا  فُتجمـــع الثمار بقص العـــذوق الناضجة بنســـبة 7٠% من عـــدد الثمار  اقتصاديًّ

الكلـــي )صرام( بالطريقـــة التالية :

١	 ُتقـــص	الثمار	)ُتصـــرم(	في	مرحلـــة	النضج	الكامل	بنســـبة	٧0٪	مـــن	العدد	.
الكلـــي	لثمـــار	العـــذق،	وذلـــك	لتســـهيل	عملية	الحصـــاد	مقارنـــة	بطريقة	

القطـــف	المتكرر	)الخـــراف	(	.

٢	 ا	بهدف	إســـقاط	الثمار	. ُتهـــز	العذوق	المغطاة	بأكيـــاس	تغطية	الثمار	يدويًّ
الناضجـــة	فقط	ومن	ثـــم	نقلها	إلى	صناديق	جمع	الثمــــار	المصنوعــــــة	من	

البالســــتيك	والتي	تســتوعب	)٢0	كيلو(	.

3	 ُتســـتعمل	آلة	فصل	تمـــور	النخيل	من	العـــذوق	والتي	تـــم	تطويرها	في	.
المملكـــة	العربية	الســـعودية	)صورة	١49(،	حيث	تالئم	هذه	اآللة	المشـــاريع	
المتوســـطة	والكبيـــرة	فـــي	اختصـــار	وقـــت	فصل	الثمـــار	وكذلـــك	تقليل	
حـــدوث	أضرار	بالثمـــار	نتيجة	تعرضهـــا	لألضـــرار	الميكانيكية	أثنـــاء	عمليات	
الفصـــل	اليـــدوي	وضرب	العـــذوق	بجســـم	صلب	لفصـــل	الثمـــار،	علًما	بأن	

الكهروضوئية. بالخاليـــا	 هذه	اآللة	تعمـــل	

4	 ُتغســـل	الثمـــار	داخـــل	الصنـــدوق	بالميـــاه	النظيفـــة	،	ومـــن	التوصيـــات	.
المســـتخلصة	من	نتائـــج	عمليات	التجفيـــف	على	مدى	ثالث	ســـنوات	في	
صـــوب	التجفيف	فـــي	فرع	المركـــز	بالقطيـــف:	أهمية	تأجيل	غســـل	الثمار	
لمدة	٢4	ســـاعة	من	بعـــد	فرزها	علـــى	الصواني	داخل	المجفـــف	للحصول	
علـــى	قوام	يتحمـــل	عملية	الغســـل	والتقليب	والذي	يحافـــظ	بدوره	على	

جـــودة	الصفات	الشـــكلية	للثمار.

ثانيًا/	معامالت	التجفيف	
١	 ُيـــرش	البيـــت	بمبيد	حشـــري	وُيتـــرك	ثالثة	أيـــام	مقفاًل،	مع	إغـــالق	مروحة	.

الشـــفط	للقضاء	على	الحشـــرات.

٢	 ُتفـــرد	ثمار	كل	صنـــدوق	على	صينية	واحـــدة	داخل	صوبـــة	التجفيف	وتوزع	.
بشـــكل	متجانس	على	كامل	مســـاحة	الصينيـــة	بارتفاع	طبقـــة	واحدة	من	

)١50 )صورة	 التمور	

3	 يعايـــر	جهـــاز	التحكم	درجـــة	الحـــرارة	الصوبة	علـــى	درجة	تتـــراوح	50-54˚م	.
للحفـــاظ	علـــى	جـــودة	لـــون	الثمـــار	ورفع	كفـــاءة	مـــدة	التجفيـــف	والتي	
تســـتغرق	مـــدة	3	-	4	ايام	حســـب	الصنف	والظـــروف	المناخيـــة	التي	تأثر	

علـــى	محتـــوى	الثمـــار	الرطوبي	فـــي	الحقل	.

4	 ا	بشكل	يومي	للحصول	على	تجفيف	متجانس.. ُتقّلب	الثمار	يدويًّ

5	 من	أهـــم	الملحوظـــات	الفنيـــة	التي	يجـــب	التأكيـــد	عليها	ضـــرورة	إقفال	.
الباب	البالســـتيكي	للصوبة	ليـــاًل	لتجنب	تميؤ	الثمار	بفعـــل	ارتفاع	الرطوبة	

النســـبية	وانخفاض	درجة	حـــرارة	المجفف	.

صورة	رقم	)١49(		آلة	فصل	تمور	النخيل	من	العذوق

)صورة	رقم	١50(	عامل	يقوم	بنشر	الثمار	على	الصواني	بطريقة	متجانسة
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	٦.	٦.	3		مراقبة	جودة	الثمار	
تؤخـــذ عينات مـــن الثمار المجففـــة داخل الصوبة عند الســـاعة العاشـــرة صباًحا 
بعـــد مـــدة 3 أيام مـــن التجفيف وذلـــك ألخذ القـــراءة الالزمـــة بمعـــدل ١٠ ثمار 
للعينـــة الواحـــدة، وتوضـــع داخل كيـــس بالســـتيكي محكم اإلغـــالق لتالفي 
إدخـــال الرطوبـــة عند نقلها إلـــى المختبـــر. وُتقرأ فـــي المختبر القـــراءة الالزمة 

على أجهـــزة القياســـات التالية :

  جهاز قياس درجة الرطوبة  

يقـــرأ هـــذا الجهاز نســـبة الرطوبة فـــي العينة بعد إزالـــة  الماء الســـيتوبالزمي  
المرتبـــط في العينـــة، وتكون  أفضل النتائـــج عند قراءة الجهاز بنســـبة 3٠% من 
وزن العينة والتي تســـاوي نســـبة تجفيف الفرن العادي وهـــي ١7% ألن الفرن 

العـــادي غيـــر قادر علـــى إزالة المـــاء المرتبط في خاليا عينـــة الثمار.

  قياس النشاط المائي 

وتعـــد هذه القراءة مـــن أهم القياســـات الالزمة والتي تتوقـــف عليها صالحية 
التمور للتخزين، حيث تؤدي إلى تثبيط نشـــاط البكتيريا المســـؤولة عن  فســـاد 

الثمـــار والتي تتحقق عند قراءة الجهـــاز رقم 5.٠-5٦.٠.  

  قياس درجة الشفافية 

هـــو جهاز يـــدوي يقـــرأ درجـــة الشـــفافية للـــون الواقع بيـــن اللونين األســـود 
واألبيـــض وكلمـــا ارتفـــع الرقـــم دل على شـــفافية لـــون العينة.

  قياس درجة القوام )الصالبة( 

يقيـــس هذا الجهـــاز المـــواد الصلبة الكليـــة في الثمـــار اعتماًدا على انكســـار 
الضـــوء، وكلما ارتفـــع الرقم كانـــت نتيجة العينـــة أفضل.

	٦.	٦.	4	حفظ	الثمار
تخـــزن الثمار في أكياس بالســـتيكية داخـــل الثالجة المعايرة علـــى درجة حرارة 

5 °م. 

٦.	٦.	5	الطريقة	التقليدية	للتجفيف
ال زال قليـــل من المزارعين يســـتعملون الطريقة البدائية لتجفيـــف التمور، حيث 
تتلخـــص هـــذه الطريقة في وضع التمـــور التي ُجنيت على فرش )بالســـتيكية 

أو مصنوعة من جريد النخيل( وُتعّرض للشـــمس مباشـــرة بشـــكل مكشوف. 

عيوب	هذه	الطريقة	:

	 	تغيـــر	لـــون	الثمار	فتصبح	داكنة	اللون	بســـبب	تعرضها	للشـــمس	مباشـــرة		
باإلضافـــة	إلى	تلوثهـــا	باألتربة	وحشـــرات	المخازن.		

٦.	٦.	٦	طرق	أخرى	حديثة	للتجفيف	
	 التجفيف	بالمكائن	)صورة	١5١(		

تتمثـــل هذه الطريقة في اســـتعمال حاوية صغيرة مقســـمة فـــي الداخل إلى 
رفوف تحـــوي إطارات )لوضع التمور( قواعدها مشـــبكة لتســـمح بمـــرور الهواء 
الســـاخن بيـــن الثمـــار، كما تحتوي علـــى مراوح لســـحب ودفع الهواء الســـاخن 
)الذي ُيســـّخن بمســـخنات تعمـــل بالكهرباء/الغاز/الديزل إلى درجـــات حرارة ٤٠ 
- ٦٠°م( لتخفيـــض نســـبة الرطوبة في الثمار. وتســـتغرق عمليـــة التجفيف عادة 
مـــن ٦ إلى ٤8 ســـاعة )اعتماد على نســـبة الرطوبـــة في الثمار(، ثـــم ُتعبأ التمور 
في صناديق بالســـتيكية وترســـل إلى مصانـــع التمور للتخزين فـــي درجة حرارة  

تتـــراوح بين ٠ و5°م.

مميزات	هذه	الطريقة	:

	 السرعة	في	إنجاز	عمليات	التجفيف.	

	 المحافظة	على	لون	التمور	العادية.	

	 تعقيم	التمور	وقتل	الحشرات	المخزنية	بجميع	أطوارها.	

)صورة	١5١(	وحدة	متطورة	لتجفيف	التمور
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٦.	٧		التبخير	

تتعـــرض التمور إلى العديد من اإلصابات بحشـــرات المخـــازن أثناء مراحل الجني 
والتعبئـــة والتجفيـــف والتخزيـــن وحتـــى وهـــي ال تزال علـــى النخلـــة. ولكي 
نحصل علـــى ُمنتج خاٍل من اإلصابات ويتســـنى تســـويق التمور بســـهولة دون 
حصول ضـــرر على الثمـــار نتيجة توســـع  وانتشـــار اإلصابات بحشـــرات المخازن، 
يجب إجـــراء عملية التبخيـــر لقتل الحشـــرات بجميع أطوارها حتـــى تصل التمور 

إلـــى المســـتهلكين في حالة صحية ســـليمة.

 ١.٧.٦		الطريقة	التقليدية	في	التبخير	
 التبخيـــر باســـتعمال أقـــراص الفوستوكســـين:   بعد وضـــع التمر فـــي  عبوات 
مختلفـــة األحجـــام داخل مســـتودع محكـــم اإلغـــالق،  ُيعّقم  باســـتعمال مبيد 
فوســـفيد األلمنيوم )قـــرص فوستوكســـين/ م3 مـــن التمر( وُيغطـــى المنتج 
كاماًل بغطاء بالســـتيكي ســـميك محكم اإلغالق لضمان أاّل يتســـرب الغاز إلى 
الخـــارج، ويتـــرك لمدة ثالثة أيـــام ثم تنقـــل التمور إلـــى المخازن )صـــورة ١53(.

٢.٧.٦		الطريقة	الحديثة	في	التبخير	
تكـــون عمليـــة التبخير فـــي غـــرف إســـمنتية وبمواصفات مدروســـة، ســـعتها 
تتناســـب وكميـــات التمور الـــواردة أوقات الـــذروة أو في غـــرف معدنية مزودة 
بأجهـــزة ضـــخ الغاز ومروحـــة توزعه داخـــل الغرفة ثم تســـحبه إلى الخـــارج بعد 
انتهـــاء عمليـــة التبخير )صـــورة ١5٤(. وفي كلتـــا الحالتين، تكون عمليـــة التبخير 
بوضـــع التمـــر فـــي أكياس بالســـتيكية والتـــي بدورهـــا توضع فـــوق قاعدات 
خشـــبية معدة لذلك لتســـهيل انتشـــار الغـــاز مـــن كل الجهات. ويعـــد المبيدان 
فوستوكســـين و غـــاز اإليكوفيوم مـــن أهم الغازات شـــائعة االســـتخدام في 

تبخيـــر التمور. 

  استخدام غاز الفوسفين المولد من أقراص الفوستوكسن

ا، باإلضافـــة إلى قلـــة التكاليف  تتميـــز هـــذه المعاملة بســـهولة إجرائها نســـبيًّ
الالزمـــة لتنفيـــذ التبخير، ســـواء من ناحيـــة المواد والمعـــدات أو غرفـــة التبخير. 
وهـــذه الطريقـــة المجربة علـــى التمـــور أثبتت نجاحهـــا النســـبي وعلى نطاق 
ا، حيـــث إن بقايـــا المبيـــدات تكاد  إنتـــاج المزرعـــة، كمـــا أنها األقـــل ضرًرا نســـبيًّ

تختفـــي بعـــد حوالي أســـبوعين مـــن التبخير.

Fume-ECO2 استخدام غاز اإليكوفيوم  

هـــذا الغـــاز هو عبارة عـــن مخلوط من غـــاز ثاني أكســـيد الكربون بنســـبة %98 
وغاز الفوســـفين بنســـبة ٢%، وهـــذا المخلوط يوفـــر فاعلية فائقـــة للتبخير في 
كافـــة مخـــازن التمـــور. يكون الغـــاز معبأ فـــي صورة ســـائل ويتميز بأنه ســـريع 
التأثيـــر وســـهل وآمـــن ويســـتخدم على مختلـــف المنتجـــات ســـواء المنتجات 

الغذائيـــة وغيـــر الغذائيـــة بالمقارنة مع الطـــرق األخرى.

مميزات	الطريقة	الحديثة 

	 القدرة	على	قتل	الحشرات	بجميع	أطوارها	وبسرعة.	

	 السرعة	في	التبخير	

	 ليس	لها	تأثير	على	الطعم.	

)صورة	١53(	مخزن	تمور

)صورة	١53(	مخزن	تمور
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٦.	8		التخزين	

أصبـــح التخزيـــن المبـــرد مـــن الضـــرورات الواجـــب توفيرها عنـــد تخزيـــن التمور 
لحفظها فترة طويلة بهدف تســـويقها وبيعها بأســـعار جيدة ومنافســـة، وهذا 
جعـــل فترات التســـويق تمتد على مـــدى العـــام بالتخزين تحت درجـــات الحرارة 
يـــن للتمور وحمايتها  المنخفضـــة مع المحافظة على اللـــون الزاهي والقوام اللَّ
مـــن اإلصابات  مـــن الحشـــرات واآلفات األخـــرى. كما يمكـــن خزن الثمـــار لمدة 
طويلـــة مـــع المحافظة علـــى الصفـــات إذا حفظت بدرجـــة تبريد تتـــراوح بين٠  
و5°م مـــع توفير رطوبة نســـبية داخل الغرفـــة تتراوح بيـــن ٦5-7٠% لضمان بقاء 

التمـــور المخزونـــة ثابتة الوزن. 

٦.	8.	١		تخزين	البلح		
تعـــد عملية تخزين ثمـــار البلـــح ضرورية حيث يمكن مـــن خاللها تســـويق الثمار 
حســـب متطلبـــات األســـواق، كمـــا أنه يعـــد  مجزًيـــا  للمـــزارع.  وتهـــدف عملية 
التخزيـــن إلـــى توفير ثمار البلـــح على فترة أطـــول من موســـمها الطبيعي مما 
ا جيًدا للمـــزارع. إن طريقـــة التخزين المثلـــى تؤدي إلى  يحقـــق عائـــًدا اقتصاديًّ
حفـــظ الثمـــار لخواصها الطبيعيـــة بحيث يقل فيهـــا فقد الرطوبـــة والتغير في 
اللون، مـــع المحافظة على مميزاتها الكيميائية مثل زيادة نســـبة الســـكر وقلة 
الحموضة والمـــادة القابضـــة، باإلضافة إلى احتفـــاظ الثمرة بالقيمـــة الغذائية 

فتـــرة ممكنة. أطول 

أما األصنـــاف التي تؤكل فـــي طور الرطب، فُتجنـــى الثمار عنـــد مرحلة اكتمال 
نموها في مرحلة البســـر، وُتعبأ فـــي صناديق مبطنة بالبولـــي إيثيلين  لتقليل 
ا  فقـــد الرطوبة، ومن ثم  ُتوضـــع في ثالجات )-١8°م( لتجمد لفترة طويلة نســـبيًّ
ثم ُتخـــرج من الثالجـــات، وعند تعرضهـــا للجو العـــادي يتحول لونهـــا خالل يوم 
أو يوميـــن إلى اللون البني المشـــابه لطـــور الرطب. إن وجود مثـــل هذه الثمار 
في موســـم غير موســـمها الطبيعي يعطيهـــا قيمة تســـويقية عالية. وينصح 
بإجـــراء تبريـــد مبدئي للثمار بعـــد تعبئتها في الحقل وقبل نقلهـــا إلى الثالجات 
خاصـــة في المناطـــق الحارة، مما يســـاعد على إطالـــة فترة تخزيـــن الثمار، كما 

يمكن تخزيـــن الرطب بالتجميد الفائـــق بالنتروجين.

٦.	8.	٢.		تخزين	الرطب	

  المعاملة بالتبريد

 ُيخـــزن الرطـــب في وحـــدات تبريد )صـــورة ١55( ، حيث تتراوح درجـــة الحرارة بين 
٠ و5°م ويعبـــأ فـــي عبـــوات كرتونية أو بالســـتيكية ســـعة ١ إلى ٢ كلـــغ لفترة 

 . ة قصير

  المعاملة بالتجميد

 يخـــزن الرطب في درجة حـــرارة -١8 °م ويعبأ في عبوات كرتونية أو بالســـتيكية 
سعة ١ إلى ٢ كلغ.

  تخزين الرطب بالتجميد الفائق بالنتروجين )صورة ١56(

هنـــاك إمكانيـــة لتســـويق وتصديـــر الرطب إلـــى مختلـــف دول العالـــم طوال 
الســـنة دون أن تتغيـــر جودته، فنجـــد أن تخزين ثمار صنف البرحي يســـاعد على 
انتظـــار ارتفاع ســـعره مـــع وجوده فـــي األســـواق بحالـــة جيدة ألطـــول فترة 
ممكنـــة،  علًمـــا بأن  الفتـــرة التي يســـتغرقها البلح الرطب للوصـــول إلى مرحلة 
التجمـــد بالنتروجين تـــدوم حوالي  ١٠ دقائق فقط. إن اســـتخدام هـــذه التقنية  
سيســـهم في تحســـين عملية تخزين بلح صنـــف البرحي لمدة تصـــل إلى أكثر 
من  ٦ أشـــهر حيـــث ُيخزن في درجـــة -٤٠ °م وذلـــك من خالل تثبيـــط التفاعالت 
الفســـيولوجية، مما يـــؤدي إلى إبطاء نضـــج الرطب بعد الحصـــاد وإطالة فترة 
عرضـــه في األســـواق بجـــودة عالية ممـــا يزيد من قيمتـــه التســـويقية ويقلل 

الفاقد منـــه ويرفع دخـــل المزارعين.

تتمثـــل هـــذه التقنية فـــي تخزين الرطـــب في مســـتودعات تبريد باســـتخدام 
تقنيات حديثة وفق أســـس هندســـية دقيقة للتحكم في الغـــازات )النيتروجين 
واألكســـجين واإليثيلين وثاني أكســـيد الكربـــون(، وعدد مـــن العوامل األخرى 
التي تبطـــئ التفاعالت الحيوية للرطـــب، وبالتالي الحفـــاظ عليها ألطول فترة 
ممكنـــة، كمـــا أن تخزين الرطب تحـــت جو هوائـــي معدل  يســـاهم في حفظ 
اللـــون الخارجـــي والداخلي، ويقلل مـــن أضـــرار التجميد، ويبطئ نضـــج الثمرة 
ويحفـــظ قوامهـــا ويطيل مـــن فتـــرة صالحيتها ويخفض فيها نســـبة الفســـاد 

وفقدالوزن.
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  إرشادات	عامة	لتجميد	الرطب

اختيار الثمار األعلى جودة. . ١

إجراء عملية التجميد في اليوم نفسه. . ٢

يكـــون النقـــل والتخزين مبـــرًدا أو على األقل مظلال من أشـــعة الشـــمس . 3
التجميد. وقـــت  حتى 

تنظيـــف الثمار من األتربة واألوســـاخ بالنفـــخ بالهواء أو برشـــه بالماء البارد . ٤
ثـــم تجفيفه بالهـــواء مع مراعـــاة أاّل توجد قطـــرات من الماء على ســـطح 

الثمار.

تعبئـــة الرطب فـــي عبـــوات محكمة الغلـــق لتجنب حـــروق التجميـــد التي . 5
تنتـــج من فقـــد الرطوبـــة والتي تتســـبب فـــي بقع بنيـــة على أســـطح الثمار.

ال ينصـــح باســـتخدام عبـــوات الـــورق الكرتونيـــة إال المغلفـــة بالبالســـتيك . ٦
للحمايـــة مـــن فقـــد الرطوبة.

يمكن اســـتخدام العبوات البالســـتيكية محكمـــة الغلق، وكذلـــك العبوات . 7
المعدنيـــة المطلية مـــن الداخل. 

 

٦.	8.	3		تخزين	التمور	
يخـــزن التمـــر في غـــرف خاصة مبـــردة تحـــت درجـــة ٢٠ °م لفترة قصيـــرة بهدف 
التســـويق. أمـــا بهـــدف التصنيع فتخـــزن التمور مبـــردة تحت درجة حـــرارة تراوح 

بيـــن ٠ و 5 °م ولفتـــرات طويلة.

ومن الملحوظات التي يجب التنبه لها قبل التخزين ما يلي: 

	 يجب	تنظيف	وصيانـــة	وحدات	التبريد	ومداواتها	ضد	الحشـــرات	والقوارض		
قبل	وضع	صناديـــق	التمور	بداخلها.

	 بشـــكل	عام،	يمكـــن	تخزين	معظم	التمـــور	على	درجة	حـــرارة	0	°م	لمدة	٦	-		
١٢	شـــهًرا	ونســـبة	رطوبة	من	٦5	إلـــى	٧5٪	ويتوقف	ذلك	علـــى	نوع	التمر.

	 يجـــب	أاّل	تخزن	التمور	مع	ثمـــار	أو	خضروات	أخرى	ذات	نســـبة	تنفس	عالية		
)التفاح،	اإلجاص،	الخـــوخ،		الثوم،	البطاطـــا(	لتجنب	تلف	التمور.	

	 تجنـــب	قطـــع	الكهرباء	عن	غـــرف	التبريـــد	ألن	تذبـــذب	درجات	الحـــرارة	من		
شـــأنه	أن	يـــؤدي	إلى	تخمـــر	الثمار.

	 يجب	نقل	التمور	في	شاحنات	مبردة.		

	 يجب	صيانـــة	مكونات	وحـــدات	التبريد	والتأكد	من	ســـالمة	غـــرف	التكييف		
الحرارة.	 عـــزل	 على	 وقدرتها	

	 التأكد	من	سالمة	األبواب	والغلق	المحكم	للغرف.	

)صورة	١5٦(	وحدة	لجهاز	التبريد	تعمل	بمادة	النتروجين)صورة	١55(	وحدة	لمجموعة	غرف	لتبريد	وتخزين	التمور
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