
  المرحلة الثالثة                                                          قسم علوم األغذیة      

  الثانیةالمحاضرة                                    صناعة التمور والسكریات: المادة 

 مناف أكرم قاسم. م.م: مدرس المادة                                      نظريال الجزء      
 

  التمور والسكریات 

  المرحلة الثالثة 

  الجزء النظري 

  المحاضرة الثانیة

  

  

  النخیل وثمار ألشجار والتكوین النمو مراحل:  المحاضرة عنوان

  

Title of the lecture: Stages of growth and formation of 

date palm trees and fruits 
  

  

  

  

  

  

  

  



  المرحلة الثالثة                                                          قسم علوم األغذیة      

  الثانیةالمحاضرة                                    صناعة التمور والسكریات: المادة 

 مناف أكرم قاسم. م.م: مدرس المادة                                      نظريال الجزء      
 

  

  النخیل ألشجارالوصف النباتي 

  :الى Linnaeus لینیس تصنیفتنسیب نخلة التمر حسب 

        Palmeالرتبة      

 palmaceaeالعائلة     

 Phoenix   الجنس     

  Dactylifera   النوع   

وهو  ضخم يطرف برعم قمته يف منفرد جذع من تتكونو  ،الواحدة الفلقة ذات النباتات من أنها على التمر نخلة تعرف    

 كونی النمو وهذا . البراعم وتكونیعد مسؤول عن نمو السعف  كما معین قطر الى وتغلظه الجذع استطالة عن مسؤول

 من ثابتة حلقة من اوالكامبیوم  بمنطقة ٌسمى ما على تحتوي ال فالشجرة الواحدة الفلقة نباتات من التمر نخلة ولكون ،متداخال

 النخلة عمر ٌقدری یهوعل البرتقال او كالتفاح الفلقتین ذوات األشجار كسائر ثانوي نمو بها یوجد ال علیهو  الوعائیة الحزم

 ال یاوتد جذرا البذرة من نموها عند صغیرةال الشتلة وتكون. جذعوترتیب السعف ولیس من عرض ال الجذع طول بواسطة

العرضیة  الجذور عدد ازداد وكبرت نمت وكلما الشتلة قاعدة من عرضیة تنشأ جذور محله لحیو  محلضی حتىیال طو  یلبث

 تفرعات الجذور ولهذهوتكون ممتدة ومنتشرة  اإلصبع سمك إلى لصی قد سمكها فإن البالغة النخلة يف أما , الشبیهة بالخیوط

 تفرعات على الغذائیة والعناصر الماء امتصاص النخیل في أشجار وتعتمد شعیرات جذریة تحمل ال ولكنها قصیرة جانبیة

 أطراف قطعت ألنه،المشاكل بعض نٌ التكوی هذا عن ٌتسببی فقد ولهذا الحدیثة الجذور أطراف من بالقرب توجد قصیرة جانبیة

  .ستقلللماء والمواد المغذیة  االمتصاص كمیة فإن العمیقة الحراثة قٌ یطر  عن الجذور

  

  شجرة النخیل أجزاء

  : Trunk الجذع / أوال

الحجم  الكبیرة األوراقوینتهي بتاج كثیف من  السطح خشن طویل قائم اسطواني الشكل غیر متفرع ساق عن عبارة هو   

 النخل جذوع أقطار تختلفو  متر 35 إلىأحیانا  یصل وقد متر 15 يحوال البالغة التمر نخلة يف الجذع ارتفاع متوسطیبلغ و 

   الصفة هذه على واعتمادا لذا ،سم 40 -90 بین القطر ٌتراوحی لذا ،الخدمة وظروف البیئة وعملیات األصناف باختالف

 - :إلى النخیل أشجار یمكن تقسیم
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 .والخصاب يالبرح- مثل سم 70 - 90 بین الجذع سمك یتراوح: السمك الجذع ذات المجموعة - 1

 .الحالوي مثل- سم 50 - 70 بین الجذع سمك راوحیت : السمك المتوسط الجذع ذات المجموعة - 2

 . الخضراوي- مثل سم 40 - 50 بین الجذع سمك ٌتراوحی  :السمكالنحیف  الجذع ذات المجموعة - 3

 النامیة في  باألشجار مقارنة أفضل ٌشكل الجذع ثم ومن األشجار نمو إلى الظروف البیئیة كالمناخ والتربة تؤدي فإن كذلك

 على الكبیر األثر له هذا فإن اآلفات ومكافحة وتسمید ري من المختلفة الخدمة أما عملیات  ،غیر مالئمةظروف مناخیة 

 قاعدة من ٌنموی الذي اللیف هو وجود التمر نخلة لساق ىاألخر الممیزات  ومن. فیها الجذع سمك ثم ومن هذه األشجار نمو

  .عند التقلیم والتكریب الز ی والذي السعف

 و األعلى إلى دوما نموه في والذي یتجه  )الجمارة( الضخم  الطرفي البرعم الخالیا في وانقسام النخلة نمو منطقة تنحصر   

 اندفع بالعمر النخلة تقدمت كلما ،سم 30 - 90 بین ما للجذع السنوي يالطول السعف ویتراوح النمو البرعم هذا حول ینتشر

في  متجانسا الجذع قطر یكونو  ،السفلى األوراق تجف عندما القطر یثبتو  الجذع قطر وازداد األعلى إلى يالطول نموها

 معرفة من بل ،ىاألخر  الفاكهة أشجار معظم يف كما الجذع سمك من قیاس النخلة عمر على یستدل ال المواقع وبذلك جمیع

  .هیمیسلیلوز  23 %و سلیلوز   45 %من الجذع یتكونو  الجذع طول قیاسو 
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  ): السعف (  األوراق/ ثانیا 

 السعفة طولویؤثر في  متر  (3 -6 )غ ما بینالنخیل البال يف طولها ٌتراوحی و ریشیة كبیرة جدا مركبة ورقة عن عبارة هي   

 األخضر السعف مجموع أما ،سعفة 20 - 10وتنتج الشجرة البالغة سنویا مابین   ،الوراثي والعامل والخدمة البیئة عوامل

 تنتجه الذيالسعف  عدد وٕان ،األصناف حسب سعفة 30 -150 ما بین یتراوح و متغیر اآلخر فهو النخلة رأسفي  الموجود

 وعملیات النخلة وعمر والبیئة) الصنف(البالغة یتأثر بالعامل الوراثي  النخلة رأس يف الموجود ومجموع السعف, سنویا النخلة

  .الخدمة

 یمكن االعتماد علیه في تمییز و أشهر 5 - 6 بعد لها طول أقصى إلى وتصل متغیر اآلخر هو السعف ومیالنه طول إن  

 سعفاو ) صنف البرحيفي  كما متر 4.3 من أكثر( تعطي سعفا طویال  األصناففبعض  نخیل التمر الكثیرة أصناف

 ماأ، )في صنف الزهدي كما متر 3.4 من أقل(  الطول قصیر وسعفا )الحالوي صنف يف كما متر(3.4 -4.3  متوسطا

 لمعرفة ویمكن في الحاالت الطبیعیة االعتماد علیه متغیر األخرنخل التمر فهو  السعف في   )انحناء( حیث میل  من

 الزهديالصنف  هووالصنف الذي یكون سعفه مستقیم  مستقیم ومنحني على یقسم سعف النخیل األساس هذا وعلى االصناف

 كصنف  االنحناء ومتوسطكالصنف الحالوي  الى سعف قلیل االنحناء  االصناف ذات السعف المنحني فیمكن تقسیمها أما

 يف كما مفتوحا الرأس ٌكونی ذاول النخلة رأس شكل على الصفة هذه وتؤثر. وكبیرة االنحناء كصنف البرحي الخضراوي

اسطة  صنففي  كما الرأس متهدل أو رفي صنف السای كما الرأس مسطح أو الزهدي يف كما الوسط مندمج أو الحالوي

 عمران

) الوریقات ظهور(  بالتفرع وتبدأ األوراق األخر تخرج ثم ومن الشوكة وتشبه متصلة تكون البذرة نمو من الناتجة الورقةان  

 ومنها ) الجمارة( يالطرف البرعم يف المرستمیة  الطبقة من تخرج فإنها الفسائل من الناتجة األوراق أما ،العمر بتقدم وتكبر

 لونها وتفقد ذلك بعد تجف ثم سنوات 3 -7 ویتراوح بین نسبیا طویل فهو األوراق عمر أم.للنخلة ىاألخر  األجزاء أیضا ٌتكون

 .بالتقلیم إزالتها ذلك عند بیج و وتتدلى األخضر

   :من قسمین رئیسیین هما  السعفة تتكون

  او الكربة Petioleالسویق  - Blade                                  2النصل  - 1

  ویتكون النصل من األجزاء التالیة 

  :)الخوص(الوریقات  -أ

 أو ثنائیة مجتمعه أو منفردة أما هذه الوریقات وتكون (Rachis) بالجرید یسمى ما أو الوسط السویق يجانب على تنتشر   

 لونها ،الشمس أشعة إلى لتعرضها الجرید على مائلة بصورة ومتصلة واحدة منطقة اتصال في خماسیة أو رباعیة أو ثالثیة

 إذ طولها ویختلف أصفر لونها یصبح سنوات3 -7) (مرور وبعد داكنة خضراء تصبح أن إلى الصبغة تدریجیا تزداد ثم فاتح

 .خوصة(120- 240) بین  فیتراوح الواحدة السعفة على عددها أما سم  (1-6 )بین وعرضها  سم (15- 104) بین ما ٌتراوح

 من القریبة المنطقة يف تكون األصنافبعض  في إذ ،األصناف باختالفیختلف  السعفة على خوصة أطول موقع إن 
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 الخوص طول أما.في صنف البرحي كما السعفة في منتصف تكون اآلخر البعض يف أما في صنف الحالوي كما األشواك

 ،كما في صنف الحالوي )سم 61 من أقل(قصیر خوص ذات أصناف، تقسیمه الى ثالثة مجامیع فیمكن في النخیل البالغ

 من أكثر( طویل  خوص ذات أصناف و ،الخضراوي كما في صنف )سم (61 -75 الطول متوسط خوص ذات وأصناف

 أما،  )الزاویة بین الخوص والجرید( االنحناء  بدرجة الخوص یختلف كذلك .السایر البرحي و صنف ف كما  )سم 75

 -44 العرض متوسط أو في صنف الخضراوي كما ) ملم 38 من أقل( العرض  ضیق ٌكونی فقد متغیر فهو الخوص عرض

 بخوصة السائب السعفة ینتهي طرف. المكتوم في صنف كما )ملم 44 من أكثر( عریض  أو في الحالوي كما ) ملم (38

  .السعفة طول من (65%) الخوص ٌكسوهات يالت المنطقة نسبةتبلغ و   Vحرف شكل على خوصتین أو منفردة

    Spines:  )السلي(  األشواك

 حتى قصیرة تكون يوالت الورقة الخوص وقاعدة ما بین  المنطقة وتحتل األطوال متغیرة محورة ) خوص( وریقات  عن عبارة

من  األشواك سمك صلی وقد مستدق األشواك لهذه الطرف السائب ونكی قاعدة الورقة من )سم (24 إلى أحیانا طولها یصل

 تكونو . السعفة طول من (28%) حوالي التي تغطیها والمساحة )شوكة (10 - 60 بین راوحتفی عددها أما )سم (1 القاعدة

 والمنطقة األشواك طول أما ،السعفة قاعدة القریبة من المنطقة يف وأقصرها الخوص منطقة من بالقرب عادة الطویلة األشواك

 )سم15- 10( متوسطا أو في الحالوي كما  )سم 10 من أقل( رقصی یٌكون إما األشواك  فطول متغیر وعددها تشغلها التي

 متغیر فقد یكون قلیال أیضا فهو األشواك عدد أما  ،الزهدي يف كما  )سم 15 من أكثر(طویال  ونكی أو الخضراوي يف كما

  )شوكة 30 من أكثر(كثیرا  أو السایر يف كما  )شوكة (20 -30 متوسطا أو الخضراوي و الحالوي يف كما  )شوكة (20 

 يف كما) السعفة طول من 10%من أقل( قصیرة تكون فقد مختلفة األشواك تشغلها يالت المنطقة فإن كذلك ،الزهديكما في 

 طول من % 25 من أكثر(  واسعة تكون أو في الحالوي كما )السعفة طول من  (15 -20 % متوسطة تكون أو الزهدي

  . كما في صنف الدیري )السعفة

  Rachis: الجرید -3

 التركیب ویصل وقوي لماع مظهره ونیك و واألشواك الوریقات علیه ملحی والذي الكبیرة النخیل لورقة السویق عن عبارة هو 

 الجذع حول وملتفة عریضة قاعدته وتكون )سم (1 يحوال األعلى من السائب وطرفه  )سم (20 إلى األسفل من عرضه

 يف بالظهور السعفة بدأت ).سم (25 -50 بین الكرب هطول ویتراوح اللیف حوله یتواجد والذي (Petiole) بالكرب وتسمى

 وكلما النخلة بقلب بعضه حول السعف الحدیث الملتف مجموعةتعرف و  فاتح باخضرار اللون قائم بیضاء بشكل النخلة رأس

 األوراق خذتأ .جدیدة أوراق لظهور الطریق تاركة الرأس محور عن مبتعدة الوراء إلى وانحنت خضرتها ازدادت بالعمر تقدمت

صفوف رأسیة یمیل  يف النخلة جذع على مرتبا حیث یكون السعف بالجنس والخاص الساق حول خاصا نظاما تركیبها يف

ویضرب بعدد  الواحد السعف في الصف  عدد إحصاء معرفة عدد سعف النخلة أرید فإذا ،)صفا13 ( عددها یسارا ویمینا

  .النخلة تلك السعف في عدد معرفة متی وبذلك )13( الصفوف
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  : Fiber اللیف / ثالثا

 تسمى بیضاء أنسجة من یتكون على شكل غالف السعف والنسیج اللیفي قاعدة من النخلة جذع یحیط یتألف الغمد الذي  

على شكل غالف  الیابسة السمراءالوعائیة  الحزم تاركة بالعمر السعفة وتقدم وعائیة تختفي مع كبر حزم على تحتوي اللحمة

  .من اللیف الخشن الذي یحیط بالجذع

 والذي السعف ٌنموی عندما التوسع على الغالف اللیفي اعدیس والذي مائل بشكل تكون لیفیة سداة من ألغمديالنسیج  یٌتكون  

 فصل على ٌساعد ذلك كل الداخل من الجذع وتضخم السعف وازدحام ) قلب النخلة ( النخلة مركز نمو إن. بداخله ٌكونی

 من النخلة لقلب نسیجا ناقال ٌكونی بعد وفیما ناقلة وظائف هذا النسیج عمله كأوعیة أهم من .الكرب حافات عن النسیج اللیفي

 إزالته بجی لذا بالحشرات لإلصابة عرضة ٌكون بقاءه فإن النامیة لألعلى القمة وتقدم األوراق جفاف بعد ولكن التغیرات البیئیة

  . بالتقلیم

 :النخلة رأس / رابعا

 أعمارها يف الحدیثة األوراق تلتف البرعم هذا حول األعلى إلى یقودها النخلة رأس قلب يف الوحید يالطرف البرعم إن   

 يف تكون بحیث محكم بشكل زمهاحی الذي وبینهما اللیف المخضر ٌض یاألب إلى عالناص ٌض یاألب ما بین وألوانها وأطوالها

 قطع إن. بالجمارة الكتلة هذه وتسمى المذاق حلو عصیر ذات هشة بیضاء كتلة داخلها يف وتشكل القواعد مكبوسة مجموعة

 أشجار بعض يفیالحظ  وقد األحیان معظم يف النخلة على القضاء إلى یؤدي الجزء هذا يف رضوض إحداث أوتهشیم  أو

 وقد صنف التبرزل يف كما ) نتیجة إلتالف القمة النامیة( بیئي أو يوراث عامل أما سببه وهذا واحد رأس من أكثر النخیل

 يف الساق على البراعم بعض نمو إلى سببه یعودو  منتظمة أو متماثلة الرؤوس هذه ولكن واحد رأس من أكثر للنخلة ٌظهر

 قد يوالت إضافیة رؤوس أو رأس إلعطاء تنمو فإنها قطعها عدم وعند الراكوب تسمى فسیلة وٕاعطاء التربة عن مرتفع موقع

  .إزالتها ٌجب لذا النخلة على كثیرة أضرار تسبب

  :المجموعة الزهریة/ خامسا

طلعة حیث تتم عملیة التلقیح ) 25- 0(وربما قبل ذلك من كل عام وتنتج النخلة الواحدة ) نیسان- آذار(یبدأ التزهیر في النخیل 

النخیل ثنائیة الجنس والنخلة ثنائیة المنزل أي ان االزهار  أزهارعلى الطلع األنثوي اذ ان ) الغبار(بنثر حبوب الطلع الذكري 

. تتكون الشجرة نتیجة التلقیح ویكتمل نموها بعد ستة اشهر من عملیة التلقیحاذ . أخرىفي شجرة  واألنثویةالذكریة في شجرة 

  :أنواعالى ثالثة  األزهاروتقسم 

وال یمكن ، تستمر الزهرة بالنمو وتنشأ عنها الثمرة وان لم تلقح فتكون الثمار الناتجة بدون نوى إذ ،ال عنق لها :مؤنثة أزهار -أ

  .رة ذات قیمة غذائیة جیدةتلقیح ثمها في حالة عدم الاعتبار 

  .األزهار على ثمار صغیرة وهي تحتوي على ست اسدیةتحمل هذه : هار مذكرةز أ - ب

  . اذ توجد أزهار مؤنثة ومذكرة في شجرة واحدة، وٕانها نادرة الوجود: أزهار خنثیة -ج
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 :الورقیة واالثمریة البراعم / خامسا

 آباط من فقط ورقیة براعم سوى تنتج الفسیلة ال عمرها من الثالثة السنة وحتى المستویة األرض الفسیلة في زراعة نجاح بعد 

الثامنة  السنة وحتى الزهرة وكذلك الورقیة البراعم إعطاء يف الفسیلة  وتستمر قبل ظهوره بعضها وتمی دوق) السعفة(  األوراق

 بعد فقط الزهریة البراعم ن تكو النخلة إلى وتتجه عادة الفسائل إنتاج یتوقف العاشر إلى الثامن عامها النخلة تجتاز وعندما

 الظروف االعتیادیة  يف دثیح إما وهذا ) الفسائل( الورقیة  البراعم إعطاء النخلة عن تتوقف إذ التجاري اإلثمار عمربلوغها 

 هذه ولكن عمرها من لسنین عدیدة ) فسائل( ورقیة  براعم بإعطاء النخلة تستمر أن الظروف بعض ف دثیح قدأنه  إال

 لذا الجذور على تحتوي وال قلیل عددها وٕان بالراكوب تسمى يوالت التربة سطح عن بعیدا بالجذع ملتصقة تكون غالبا الفسائل

 من جزء یتغطى حتى التربة من الدائم عن طریق رفع كمیات المحل أو المشتل إلى نقلها قبل األم الشجرة على تجذیرها وجب

 الفطام بمنطقة تسمى النخیل أشجار قواعد الفسائل الصغیرة في فیها تنمو يالت المنطقة إن .رالتجذی حتى معینة لمدة الراكوب

 االعتماد تستطیع وبعدها جذورها الفسائل هذه تكون حتى النخیل قواعد يف تغذي الفسائل الصغیرة النامیة يالت المنطقة يه(

 :هما أساسیینبدورین  نموها أثناء تمر الثمرة ان العلماء من عدد بها قام يالدراسات الت بعض وتشیر) نفسها على

 نسبیا عالیة وحموضة السكر من عالیةنسبة  وجود منها یرافقه تغیرات و والوزن الحجم يف النمو بسرعة یتمیز :األولالدور 

 . للثمرة الممیزٌ  األخضر اللون مع عال للماء وامتصاص

 وزیادة بالحموضة تدریجي  ونقص السكروز وخاصة السكریات وخاصة الصلبة المواد تراكم بسرعة یتمیزٌ  : الدور الثاني

ولون  للماء المئویة النسبة يف انخفاض ٌوجد كما البروتوبكتین يف وانخفاض الماء يف للذوبان القابل البكتین نسبة تدریجیة في

  . يالبرتقال او األصفر او األحمر للثمرة ممیز

  الوصف النباتي للثمرة

بیضویة الشكل تتكون من نواة ) berry ( اذ ان الثمرة الناضجة عبارة عن عنبة ، تحمل ثمار النخیل على الشماریخ    

وان الثمرة . الذي یفصل النواة عن القسم اللحمي الذي یؤكل) Endocarp(صلبة محاطة بغالف ورقي وهو القطمیر 

ولها غالف ) غم 15- 5(ووزنها ) ملم 30-5(وقطرها  )ملم 110- 20(بیضویة الشكل یتراوح طولها بین الناضجة تكون 

وذلك حسب الصنف وتتكون الثمرة من  واألسود األحمرالباهت الى  األصفرمختلفة بین  ألوانرقیق مغطى بطبقة شمعیة وذو 

  :التالیة األجزاء
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من %) 20( هي مادة سلیلوزیة مغطاة بطبقة شمعیة وتشكل حوالي  :)Skin) (Exocarp or Epicarp(القشرة  - 1

  .ویختلف سمك القشرة باختالف أصناف التمور والقشرة منفصلة او سهلة الفصل عن الجزء اللحمي من الثمرة، وزن الثمرة

الغذائیة  العناصروهو الجزء الطري من الثمرة الذي یؤكل كما یحوي : )Flesh) (mesocarp(للب أو الجزء اللحمي ا - 2

  .مثل السكریات والبروتینات والحوامض العضویة والبكتین واألمالح غیر العضویة والمواد الملونة وغیرها

وتكون النواة محزوزة بإخدود طولي من جانب واحد ومغلفة بغالف ورقي ابیض وهو القسم الصلب من الثمرة : النواة - 3

وتتألف من السلیلوز والهیمیسلیلوز ومواد دهنیة وسكریة وماء ) Endocarp( یسمياللحمي  ءاللون یفصل النواة عن الجز 

  .وأمالح معدنیة ومواد ملونة

والقمع یتصل بالشمراخ رأسا وجالسا علیه دون فاصل ، ال یعتبر جزء من الثمرة من الناحیة المورفولوجیة): Cap( القمع - 4

  لیفیة داخلیة  أنسجةسوى 

  مراحل نمو الثمرة 

    Habobuk Stageمرحلة الحبابوك  1-

 النامیة الثمرة تأخذ ثم بطيء هذا الطور نمو ویكون الشمروخ على ملتصقة اللون ةیكریم ندبة تتكون الثمار عقد عملیة بعد  

 Outer  النسیج الخارجي سمك يف ملحوظة ویالحظ فیها زیادة العقد من أسابیع (4 -6 ) من الطور هذا ومدة كرویا شكال

mesocarp والنسیج الداخلي Inter mesocarp  مما كان علیه أضعاف ستة الى المرحلة في نهایة األخیرإذ یزداد سمك     

وفي  .الخالیا أقطارفي زیادة  ومتجانسا بطیئا االنقسام فیكون النسیج الخارجي في أما متوافق بشكل تجري االنقسام وعملیة

وتتمیز هذه المرحلة بالمواد السلیلوزیة والهیمیسلیلوزیة وكذلك تحتوي على . الحزم الوعائیة تمییز بمكن نهایة هذه المرحلة

وهي  ینیةتالبكیات مع السلیلوز والمواد ر هذه السك وترتبط) االرابینوز ، المانوز، الكلوكوز(  األحادیةوحدات من السكریات 

  .وبدایة مرحلة الكمري عدیمة الطعم وتظهر الصبغة الكلوروفیلیة في نهایة المرحلة
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  Kimri stageالقمري  أومري چالـ أومرحلة الكمري  - 2

 (mesocarp) ال طبقة سمك إن ویالحظ أسابیع خمسة تستمر التي المرحلة هذه ف تحدث التغیرات النسیجیة معظم إن  

الخالیا ولیس  أقطارللخارجیة نتیجة زیادة  )مایكرون (870 الى المرحلة نهایة يف صلی حتى أخذ بالزیادةوالداخلیة ی الخارجیة

  .الخالیا على سواء وأعداد أقطارللداخلیة نتیجة زیادة  )مایكرون (4560 و، أعدادها

 المرحلة هذه وتتمیز النمو اكتمال عند )حزمة (810 أصل من )حزمة (566 فیبلغ المرحلة هذه الوعائیة في الحزم عدد أما

 تصل متماسك قوامها یكونو  العالیة بالرطوبة وتتمیز الثمرة جسم كامل على )الكلوروفیل(  الخضراء الصبغة ظهور بتكامل

 ظهورنتیجة  واالستطالة الوزن والحجم يفالسریعة  بالزیادة المرحلة هذه تتصفو (85%) ي حوال الى التانینیة نسبة المواد

 التمر صنف على ومعتمدا وتموز حزیران  شهر وخاصة  )االتصال بالقمع منطقة(  الثمرة قاعدة عندمرستیمیة  قاعدة

 ومدة ،الذائبة المواد الصلبة نسبة وزیادة بسیطة في الرتفاع المواد التانینیة ةٌ نتیج قابض والظروف البیئیة وطعم الثمار بكون

في  الضعف حد الى یادة في النسیج الداخلي والخارجيالتغیرات النسیجیة والخلویة وز  معظم وان )أسابیع (4 – 5 من الطور

اما في ، الخالیا أقطارنتیجة الزیادة في  النسیج الخارجي سمك وتعزى الزیادة في علیه في البدایةكانت  عما نهایة المرحلة

ویستمر . بالوضوح الخالیا وتتمیز الحزم الوعائیة وأقطارالنسیج الداخلي فتكون الزیادة في سمكه ناتجة عن الزیادة في عدد 

  .اعتمادا على الري والتسمید الجیدانقسام الخالیا 
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 Stage  Khalal الخالل مرحلة  - 3

 الخلیج دول وبعض اإلحساء يوف البلح مصر يوف یسمى الخالل العراق فيف ،النخیلیة البلدان حسب تختلف التسمیات   

 والبریم يالبرح مثل الطور هذا تستهلك في األصنافوكثیر من  ،صفر یسمى لیبیا يوف الزهو یدعى الحجاز يوف البسر

 والزغلول والمكتوم

النسیج الخارجي  طبقتي یالحظ زیادة في و أواخره يف الوزن ینخفض وقد الزیادة الوزنیة يف ببطء الطور هذا یتمیز و

 و الطور هذا يف یالحظ تراكم السكریات و حجمها أقصى الوعائیة الحزم وتكون .  الخالیا أقطارزیادة في  والداخلي نتیجة

  يحوال بعد أي )أسابیع (3 -5 مدته وتستمر وقابض يعفص طعم ذات الخالل األصناف یكون بعض يف لكن حلو یصبح

 : قسمین على المرحلة هذه وتنقسم. العقد من )أسبوع(18

 الكلوروفیل صبغة لوجود وذلك لونها اخضر لكن الخالیا نمو لتسارع كبیر نتیجة حجمها یكون : األخضر الخالل مرحلة) أ(

 البسیط التدریجي باالنخفاض وتبدأ المواد التانینیة ،فیها الرطوبةارتفاع نسبة و  الثمرة بكبر حجم المرحلة هذه تمتازو  ،الخضراء

 . أسابیع لكي تكتمل (5) المرحلة هذه خذوتأ الحالوة فیكون قلیل الطعم أما

  األخضر اللون  باختفاء المرحلة هذه وتتمیز الخلیج دول يف كما بالبسر الدول بعضدعى في ی: ن الملو الخالل مرحلة)ب(

مثل  للبسر األصفر اللونذات  والكاروتین , كالالیكوبین الملونة الصبغاتبظهور  والبدء الثمار من  )صبغة الكلوروفیل(

 والحیاني والبربن الزغلول تمور يف كما صبغة االنثوسیانین وظهور والزهدي والخضراوي والسایر الويوالح والسكري يالبرح

اسبوعین لكي  تقریبا المرحلة هذه وتؤخذ بحمرة مشوب صفرأ أو يبرتقال بلون البسر ٌكونیٌث یبح والخصاب نور ودقلة والدیري

  .تكتمل

  Rutab Stage الرطب مرحلة) 4( 

 يالخارج الجدار على بنیة أو حمراء ندبة بظهور متمثلة بالفعالیات الحیویة الكثیرة تتمیز هذه المرحلة من حیاة الثمرة    

 یبقى والنصف الثاني لثمرةنصف ا الى تتوسع ما وسرعان القمع عن النهایة البعیدة يف الثمرة قمة يف تكون ما وغالبا للثمرة

 )أسابیع  (2 -4 ویحدث التغییر خالل و اللون بنیة وتصبح الثمرة كل الى التحول یستمر ثم الصنف حسب احمر أو اصفر

 ٌكونیو  حمرا أو بني لون الى لونها یتغیر وٕانما الطور بهذا الثمار تمر ال غیر الجافة األصنافالجافة وبعض  األصناف يوف

  المختزلة األحادیةالسكریات  الى الثنائیة السكریات وتتحول اللیونة الى الثمار یتجه تركیب الطور هذا يفو  ،مجعدا الثمرة جلد

 وهذا التفاعل الحاصل داخل الثمرة ینتج عنه حرارة ماء جزیئة فقد الىالذي یؤدي  االنفرتیز إنزیم بفعل) زوالكلوكو  الفركتوز(

 هذا یتمیز و .القابضة المادة وتزول جل الى البكتین  تحولنتیجة   )الثمرة لحم (الثمرة لبتسبب تكون مادة جیالتینیة في 

 وتحطم الخالیا لجدار دث تحللیح و األنسجة من الرطوبة فيفقدان  لعملیة نتیجة الثمرة حجم يف ينسب بانخفاضالطور 

  .العقد من )اسبوعا (22 بعد الطور هذاویحدث ، )أسابیع 6(ومدة هذه المرحلة ، بعضها
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  Tamr stage  مرحلة التمر) 5(

متماسك  قوامها یٌكون و الثمرة النهائي لنضوج الطور وهو ،النخیلیة الدول معظم في علیها ومتفق عامة كلمة تكون تكاد   

 سمك في واضح انخفاض ویالحظ الرطوبة وتقل السكریات في هذه المرحلة وتكثر وتكون القشرة مجعدة وملتفة ومعتم غالبا

 هذه ویالحظ في  ،هاتین الطبقتین وتراص التصاق یسبب مما الرطوبة فقدان تزاید النسیج الخارجي والداخلي نتیجة طبقتي

في  السبب ویعود أحیانا یالحظ التفافها وقد المیزوكارب الداخلیة والخارجیة طبقتي من كل سمك في واضح انخفاض المرحلة

  .خالیا هاتین الطبقتین وتراص التصاق الشدید والذي یؤدي بدوره الى الرطوبة فقدان الى ذلك

  

 Changes Growing Dates Physical and Chemical : :الثمرة نمو اثناء الفیزیوكیمیاویة التغیرات

وحسب الصنف و عادة التغییر یكون الى اللون األصفر المقارب للجمرة او البني  ألخران لون قشرة الثمرة تتغیر من لون    

ثم المائع او اللین وبعض  Softالى الطراوة  Crispاألسود وعلى طول فترة التلوین هناك تغیر في المذاق من الهش  وأحیانا

تبقى صلبة لكن قوامها علكي اعتمادا على نسبة  وٕانماتصبح طریة في هذه المرحلة  ال األصناف التي تتضمن المذاق الصلب

نسبة السكروز تبلغ في  أما. تحتویه من الرطوبة و باستمرار النضج فأن الرطوبة تقل في التمور وتصبح القشرة متجعدة  ما

المتبقي فهو عبارة عن سكر مقلوب وخالل مرحلة النضج فأن  أما ،من مجموع السكریات )%85- 80(بین  بدایة النضج

تحلل الى سكر مقلوب وهناك عدة عوامل عدیدة تؤثر على نسبة تحلل السكروز خالل مرحلة النضج یقسما من السكروز 

المطر خالل النضج ، وفي بعض أصناف التمور كالظروف البیئیة الزراعیة خالل فصل النمو كالحرارة والرطوبة وسقوط 

جمیع السكروز الى سكر مقلوب خالل مرحلة النضج بینما في التمور الجافة تتحول نسبة قلیلة من  أوالطریة یتحول معظم 

من مجموع السكریات الكلیة في المراحل  )%97 -  40(من تكون نسبته السكروز الى السكر المقلوب ، السكر المقلوب 

ى من النمو وبعد ان تكون الثمرة قد وصلت تقریبا الى الحجم الكامل وعندما تصل الثمرة الى هذا الحجم فالسكروز یكون األول

ولكن بعض األصناف الطریة مثل الخضراوي وزغلول  وألغلب األصناف من مجموع السكر الموجود فیها )%80( أعلى

 إنزیمتحلل السكروز لهذه األصناف من التمور یعتمد على حالة  وان هذا االختالف في ،فیها والحیاني تقل هذه النسبة

المواد البكتینیة فتزداد كمیا  أما ،ین الذائبتالبكاالنفرتیز المحلل للسكر كما أن بعض المواد البكتینیة غیر الذائبة تتحول إلى 

حتى بدایة النضوج وان كمیة البرتوبكتیتن تصل الى الحد األقصى عندما تبلغ الثمرة حجمها الكامل ولكن البكتین الذائب یزداد 

ن نسبة لها في مرحلة الكمري ثم تقل تدریجیا وتكو  أعلى صل الىتالمواد التانینیة ومركباتها  أماحتى بدایة النضوج  ءطبب

نضوج الثمرة التي تتأثر بالظروف البیئیة مثل  أثناءستمر باالنخفاض تو عالیة خالل مراحل النضج وتقل في المراحل األخیرة 

 )%85(تكون بهذا الحجم في المراحل األولى من النمو تحتوي على  أن الثمرة الصغیرة والتي. الحرارة والرطوبة وتركیب التربة

هذه الحالة حتى تصل تقریبا الى الحجم الكامل، أما كمیات النشأ تظهر في مرحلة الحبابوك بعد من الرطوبة وتستمر  أكثراو 

، أما كمیة الدهون الموجودة في الثمار الناضجة من النموالمراحل األخرى  عملیة التلقیح ولكن سرعان ما تقل او تختفي في

یة للجزء الطري من الثمرة یختلف حسب نوعیة الثمرة اما الحموضة الفعل ،من القشرة%  7.42 -  2.52تبلغ نسبتها من 
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بنضوج الثمرة هي تحویل مادة التائین  یعني أن نوعیة التمور جیدة وكذلك من التغییرات الواضحة والمرتبطة pHوكلما ارتفع 

الرطوبة فتقل بنضوج الثمرة ویبدأ النقصان في  أماوالتي تكون عدیمة الطعم  ذائبةالذائبة المرة الالذعة الطعم الى مادة غیر 

یؤدي إلى ظهور ) أیارنیسان و (موسم التمور  وان ارتفاع درجات الحرارة في المراحل األولى من .الرطوبة من مرحلة الخالل

العالیة تجاه درجات الحرارة  ةحساس فاصناأل ههذجافة الن الشبه  لألصنافللتمور الناضجة  Dry Textureالمذاق الجاف 

بدرجات الحرارة العالیة صیفا تكون أكثر  تحمل الحرارة في بدایة حزیران وان التمور التي تتأثر وتتلفت افي هذا الوقت لكنه

اما األصناف الطریة من التمور . الظاهرة تالحظ فقط بعد نضوج الثمرة  هذه حموضة من الحد الطبیعي عندما تنضج وان

وتزداد هذه الظاهرة  ضجةشبه الجافة لكن القشرة تنسلخ في التمور النا األصنافكما في الحراري  التلففال تدخل ضمن 

ان . عندما تتعرض التمور خالل الفترة األولى من فصل النمو الى درجات الحرارة العالیة او الرطوبة المرتفعة او كلیهما معا

 Pectinحلة النضج وان مجموع المواد البكتینیة خالل مر  بعض المواد البكتینیة غیر الذائبة تتحول إلى بكتین ذائب

material الكامل حجمها الثمرة تزداد في الثمار حتى بدایة النضج وان كمیة البروبكتین تصل الى الحد األعظم عندما تصل 

  . بدایة النضوج حتى یزداد ببطء الذائب لكن
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