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التكييس والتكميم

                                في نخلة التمر

مقدمة

تعتبر  عمليتي التكييس والتكميم  من عمليات خدمة رٔاس النخلة  الهامة واملؤثرة في حماية ووقاية ثمار 
نخلة التمر  خالل مراحل تطورها  ومنوها من بعض العوامل املناخية الغير مالئمة  ومن بعض اآلفات احلشرية 

وغير اخلشرية  واألضرار امليكانيكية التى تؤثر سلبيا ً على  إنتاجية النخلة  وجودة ثمارها .    

الفرق بني التكييس والتكميم

Bunch bagging تكييس ٔاو تغليف النورات •

-يتم ٕاجراء عملية التكييس )يشار اليها احياناً بالتغليف( للنوارت  املؤنثة بعد تلقيحها مباشرة.

- يستمرالتكييس  في معظم مناطق ٕانتاج التمور ملدة تتراوح من 20 الى 50 يوم أو اكثر وقد ميتد 
الى مرحلة اخلالل .

عملية  التكييس يتم  ٕاجراؤها في حالة  استخدام طرق التلقيح اليدوي حيث يقوم العامل   -
بإجراء التلقيح والتكييس كعملية واحدة. 

التأثيرات اإليجابية األولية لعملية التكييس تظهر خالل املراحل املبكرة لنمو وتطور الثمار في   -
مرحلتي  احلبابوك  واجلمري . 

املواد املستخدمة في عملية التكييس متشابهة بصفة عامة فمثالً ميكن استخدام األكياس   -
الورقية   في معظم مناطق أنتاج التمور .

 Bunch covering تكميم  ٔاو تغطية العذوق •

تتم عملية التكميم عند  نهاية مرحلة اجلمري أو بداية مرحلة اخلالل  ) التلوين (.    -

طول فترة عملية تكميم العذوق  تتوقف على الصنف أو مرحلة جمع احملصول والتى قد تكون    -
في مراحل اخلالل او الرطب او التمر .

-عملية  التكميم  يتم  ٕاجراؤها في حالة  استخدام طرق التلقيح اليدوي  او طرق التلقيح األلى. 

في  الثمار  وتطور  لنمو  املتأخرة   املراحل  خالل  تظهر  التكميم   لعملية  اإليجابية  التأثيرات   -
مرحلتي الرطب والتمر . 

املواد املستخدمة في عملية  التكميم متعددة  وتختلف غالباً من منطقة الى أخري   ويتوقف    -
استخدام مادة معينة  على الظروف املناخية السائدة خاصة  احلرارة و األمطار خالل  مراحل اخلالل 

أوالرطب أوالتمر .

- عدم استخدام االغطية املالئمة في عملية التكميم يؤثر سلبياً على احملصول وجودة الثمار .  

مالحظة    •

التكيس حتى مراحل متقدمة  والتكميم بحيث تستمر عملية  التكييس  تتداخل عمليتي   قد 
من مراحل منو الثمار مثل مرحلة اخلالل  أو مرحلة الرطب والتمر )21,9,16, (  وفي هذة احلالة يتم 

استبدال األكياس الصغيرة بأكياس اكبر في احلجم ..
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الفصل ٔاألول 

 التكييس  

تغليف النورات املؤنثة بعد التلقيح  

Bunch  bagging     

الحظ مزارع نخلة التمر في العديد من مناطق انتاج التمور ٔان  تكييس النورات بعد تلقيحها يدوياً  يعمل 
غالباً  على زيادة نسبة العقد  وحتسني خواص الثمار الطبيعية والكيميائية  والتبكير في نضجها  مع زيادة 
واألضرار  احلشرية  اآلفات  بعض  من  وحمايتها  عذوقها  وزن  ومتوسط  النخلة  إنتاجية   معدل   في  واضحة 

امليكانيكية ، ويعتبر ذلك من مميزات التلقيح اليدوي مقارنة بالتلقيح اآللي.   

تكييس النورات املؤنثة بعد تلقحيها باستخدام أكياس ورقية له العديد من التأثيرات 
األيجابية على محصول نخلة التمر وجودة ثمارها
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نستعرض في هذا الفصل  تأثير تكييس النورات املؤنثة بعد تلقيحها على محصول نخلة التمر وجودة ثمارها من 
حيث النواحي التالية : 

أوالً      :   كفاءة عملية التكييس

ثانيــاً :    املواد املستخدمة في التكييس والتغليف

ثالثــاً :    النواحي اإليجابية لتكييس النوراتة

رابعــاً :   تكييس  او تغليف النورات بعد تلقيحها … مزيد من التفاصيل

ٔاوالً: كفاءة عملية التكييس

كفاءة عملية التكييس ٔاو التغليف ومدى تأثيرها على  نسبة العقد وكمية  احملصول وجودة الثمار تتأثر بعدة 
عوامل  من  ٔاهمها الظروف البيئية السائدة عند اجراء عملية التلقيح واألسبوع الذى يلي التلقيح  حيث 

يتم خالله منو األنبوب اللقاحي وحدوث اإلخصاب . 

كفاءة التكييس تزداد  في احلاالت التالية : 

عندما تكون الظروف البيئة احمليطة بالنورات  أثناء وبعد التلقيح  غير مناسبة مثل اإلنخفاض  في درجة   •
احلرارة  أو هطول امطار غزيرة  اوهبوب رياح جافة ساخنة. 

•  النورات املبكرة  التى توجد في اعلى منطقة االزهار غالباً ما تكون  نسبة عقدها منخفضة خاصة في 
األصناف املبكرة مثل خضراوي  وديري نتيجة إلنخفاض  درجة احلرارة في بداية موسم االزهار )15(.

في مناطق الزراعة احلدية التى تقع في املناطق الشمالية حلزام نخلة التمر في نصف الكرة األرضية   •
الشمالي وفي املناطق اجلنوبية  حلزام نخلة التمر في نصف الكرة األرضية ااجلنوبي  حيث تتعرض هذة 
املناطق  ملوجات من انخفاض درجة احلرارة خالل موسم االزهارحيث لوحظ أن انخفاض درجة احلرارة عن 
C°15  خالل موسم االزهار يؤدى الى انخفاض  واضح في نسبة انبات حبوب اللقاح ومنو األنبوب اللقاحي  

مما يترتب علية انخفاض نسبة العقد.

في املناطق التى تنتشر فيها احلشرات الضارة  خاصة حشرة احلميرة التى تصيب الثمار في مراحل منوها   •
األولى .

كفاءة التكييس تنخفض  في احلاالت التالية  : 

عندما تكون الظروف البيئة احمليطة بالنورات  أثناء وبعد التلقيح   مناسبة خاصة درجة احلرارة .  •

ينخفض تأثير التكييس  تدرجياً كلما زادت  نسبة العقد في العذوق الغير مكيسة والى أن ينعدم هذا   •
التأثير عندما تصل نسبة العقد   70 ٪ أو أكثر   . )15( 
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في املناطق احلارة  لزراعة التمور والتى تقع في املناطق اجلنوبية حلزام نخلة التمر في نصف الكرة األرضية   •
الشمالي وفي املناطق الشمالية  حلزام نخلة التمر في نصف الكرة األرضية ااجلنوبي حيث يتميز موسم 
االزهار غالباً بدرجات حرارة  مناسبة لعقد الثمار وال يكون للتكييس تأثير معنوي على زيادة نسبة العقد 

واحملصول وفي هذة احلالة قد يستخدم التكييس بهدف حماية أو قاية الثمار العاقدة من اآلفات .

في املناطق التى التنتشر فيها اآلفات احلشرية  خالل املراحل األولى من منو الثمار .   •

ثانياً :  املواد املستخدمة في التكييس والتغليف 

املواد املستخدمة في عملية التكييس متشابهة بصفة عامة في معظم مناطق أنتاج التمور وقد اجريت العديد 
من البحوث للمقارنة بني  كفاءة  هذة املواد أو األنواع  أوحتى بني الوانها وسنستعرض نتائج هذة البحوث عند 

عرض النواحي اإليجابية لعملية التكييس يوضح شكل )1( بعض املواد املستخدمة في عملية التكييس . 

 Paper bags : األكياس الورقية •

النورات متتاز بسهولة وسرعة   احلاضر لتكييس  الوقت  في  الطرق  استخداماً  اكثر  وهي من   -
اإلجراء . األكياس غالباً ما تكون بنية Brown ويطلق عليها احياناً  أكياس الورق األسمر ،

بعض األنواع يصنع من ورق الكرافت.   

يتراوح طولها من  40  سم  الى 90 سم وعرضها من 30 سم الى  50  سم  حسب الصنف   -
ومدة بقاء األكياس ويتم تثقيبها بعد من الثقوب يتراوح عددها  من 25  الى  50  ثقب حسب حجم 
الكيس وقطر الثقب حوالى 0.5 سم ، الهدف من التثقيب توفير تهوية داخل الكيس خاصة في 

املناطق التى ترتفع فيها نسبة الرطوبة . 

50 يوم أو اكثر وفي حالة الرغبة باستمرار  20 الى  تستمر عملية التكييس ملدة تتراوح من    -
عملية التكييس لفترة طويلة   قد تصل ملرحلة الرطب ) 21( تستبدل األكياس عند  ٕاجراء عملية 

التدليه بأخرى اكبر حجما بأبعاد x 60 120  سم ومثقبة بحاولي 80 ثقب وبنفس القطر  . 

 Kraft Paper ورق كرافت •

وهو نوع من الورق  املتني  يستخدم في  لف البضائع وعمل األكياس )وكلمة كرافت هي كلمة   -
احياناً  عليه  ويطلق   Brown اللون  بني  يكون  ما  غالباً   ) للتقوية  مايصنع  أو  القوة  تعني:  أملانية 

شرائح الورق األسمر   بعض األنواع تغطي بطبقة شمعية ملقاومة الرطوبة .

حجم  مع   وعرضها  طولها   يتناسب  الطرفني   مفتوحة  اسطوانة  شكل  على  جتيزها  يتم     -
النورات.

- توضع  النورة  بعد  تلقيحها داخل اإلسطوانة  ويتم ربطها من عند ساقها  ويترك اجلزء العلوي 
من النورة مفتوح  أو تربط األسطوانة  من كال اجلهتني.
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date palm fibrillum  fibres : ليف نخلة التمر •

-  في هذة الطريقة يتم تغليف كامل النورة بالليف بعد تنظيفه  ويستخدم  اخلوص في ربط 
وتثبيت الليف حول النورة وهى من اقدم املواد التى مت استخدامها في التكييس خاصة في منطقة 

اإلحساء في السعودية ) شكل  1 (.

البولي  أو أكياس  الورقية   انتشار استخدام  األكياس  بعد  الليف اصبح محدودأً  -  استخدام 
الى  ٕاضافة  الثمار  وصفات  احملصول  على  اإليجابي  تأثيرها  في  الليف  على  تفوقت  التى  ٕايثيلني  

سهولة تطبيقها   .  

• ورق اجلرائد :

- في هذة الطريقة يتم لف كامل  النورة و ربطها باخلوص عند قاعدة  النورة وقمتها )شكل 1(.

- استخدامها اصبح محدودأً بعد ٕانتشار استخدام االكياس الورقية  أو أكياس البولي ٕايثيلني التى 
تتميز بسهولة التطبيق  .  

 :Polyethylene  اكياس البولي إيثيلني •

- انتشر استخدام  اكياس البولي ايثلني  في بعض مناطق ٕانتاج التمور وأجريت العديد من التجارب 
للمقارنة بينها وبني املواد األخرى املستخدمة في التكييس 

 Sleeve 30 ميكرون  وجتهز على شكل كم  ايثلني الشفاف بسمك  البولي  - يتم تصنيعها من 
مقفل من ٕاحدى اجلهتني يتم ادخال النورة  فية ثم تربط  من أعلى .

- تتوفر  بألوان  مختلفة منها األبيض او األبيض الشفاف أو األسود أو األزرق  وقد مت اجراء بعض 
التجارب للمقارنة  بني كفاءة األلوان اخملتلفة  ) 21 ( .

- يتم تثقيبها  بعدد من الثقوب بنسبة 0.05 % بهدف توفير التهوية خاصة في املناطق التى تتميز 
بارتفاع نسبة رطوبتها )4(. 

 :  Non-woven fabric الشاش او القماش الغير منسوج •

- الشاش أو القماش الغير منسوج يتكون من ألياف طويلة  منفصلة من البالستك  يتم تصنيعها 
على شكل شاش عن طريق الربط بينها  بعدة طرق تختلف عن طرق صناعة األنسجة   .

- يستخدم الشاش الغير منسوج في مجاالت عديدة من ضمنها اجملال الزراعي  حيث يستخدم في 
تغطية النباتات في الزراعات املكشوفة وتكييس النورات بعد التلقيح وغيرها   

- األجريل Agril احد انواع الشاش الغير منسوج يتم استخدامة في عملية التكييس عن طريق 
يربط  من  النورة  فية ثم  ادخال  يتم  Sleeve مقفل من ٕاحدى اجلهتني  جتهيزه  على شكل كم 

أعلى.

 Muslin  ٔاكياس املوسلني ٔاو املصولني •

-  عبارة عن نسيج قطني رقيق ابيض اللون  يوفر تهوية جيدة خاصة في املناطق الساحلية . 

مدة  طول  حسب  الكيس  حجم  ويختلف  احد   من  مقفل  كم  أو  كيس   شكل  على  يجهز    -
التكييس . 



7

شكل ) 1( بعض طرق معاملة النورة املؤنثة بعد اجراء عملية التلقيح اليدوي  والتى تشمل التغليف أو  
التكييس لكامل النورة  وفي بعض املزارع يتم ربط النورة  بدون تكييس  وفي حالة التلقيح األلى تترك 

النورات بدون ربط او تكييس.
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ثالثاً :  النواحي اإليجابية لتكييس  النورات املؤنثة 

تتعدد ايجابيات تكييس نورات نخلة التمر  بعد تلقيحها و نستعرض فيما يلى نتائج  بعض الدراسات التى اجريت 
في هذا اجملال  من حيث النقاط التالية  :

ٔا-  تأثير التكييس و على  نسبة عقد الثمار

ب-  تأثير التكييس على محصول  النخلة و اخلواص الطبيعية للثمار.

 ت-  تأثير التكييس على اخلواص الكيميائية للثمار.

ج- تأثير التكييس  على ميعاد نضج الثمار.

هـ - تأثير التكييس  على حماية ووقاية الثمار

ثالثاً :. النواحي اإليجابية لتكييس  النورات املؤنثة 

ٔا- تأثير التكييس على  نسبة عقد الثمار

نسبة العقد املثلى تتراوح من 60 ٪ الى 70 ٪ ملعظم األصناف  عندما تكون نسبة العقد 80 ٪ أو أكثر تكون الثمار 
مزدحمة على الشماريخ  بينما انخفاض نسبة العقد الى 40 ٪ أو اقل  تكون الثمار مبعثرة على الشماريخ مع 

وجود العديد من الثمار البكرية ) شيص ( .

التكييس يساعد على حتسني نسبة العقد خاصة عند اجراء التلقيح في ظروف بيئية غير مالئمة عن طريق تهيئة 
ظروف مناخية أفضل داخل الكيس  micro-environment  تساعد على انبات حبوب اللقاح و منو األنبوب اللقاحي 

وحدوث اإلخصاب ،  حتسني نسبة العقد في النورات املكيسة قد يرجع عامل أو أكثر من العوامل التالية   : 

ٔا - توفير درجة احلرارة  املناسبة.

ب- زيادة نسبة الرطوبة حول الشماريخ.

ج- احملافظة على حبوب اللقاح.

ٔا - توفير درجة احلرارة  املناسبة.
لدرجة احلرارة اثناء وبعد  عملية التلقيح عالقة وثيقة بنجاح عملية اإلخصاب إلنها تؤثر على سرعة ٕانبات 
حبوب اللقاح ووصولها الى البويضة  في الوقت املناسب وتتراوح  درجة  احلرارة املثلى إلمتام عملية التلقيح 
واإلخصاب ما بني   C°25  و  C°35   ملعظم االصناف  وعند انخفاض درجة احلرارة عن C°25  يبدأ معدل  انبات 
  35°C 8   أما عند ارتفاع درجة احلرارة عن°C حبوب اللقاح في االنخفاض تدريجياً حتي يتوقف تقريبا عند

.40°C  يبدأ معدل ٕانبات  حبوب اللقاح في اإلنخفاض حتى يتوقف عند
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في دراسة  )15 (على  العالقة بني درجة احلرارة ونسبة ٕانبات حبوب اللقاح  في اخملتبر وجدة أن :

•   انبات حبوب اللقاح كان منخفضاً عندما كانت درجة احلرارة C°5.51(  F°06( أو اقل  بينما ٕازدادت نسبة 
. )C°53(  F59 انبات حبوب اللقاح بزيادة درجة حرارة التحضني الى

• 20 ٪ من حبوب اللقاح مت ٕانباتها خالل ساعتني ونصف عند  التحضني على درجة F) 29.4°C°85( بينما 
عند التحضني على درجة C°5.51 ( F°06 ( احتاجت نسبة ال 20 ٪  الى 29 ساعة

            

يتوقف على  اإلرتفاع  وأن مدى هذا  الكيس  داخل  احلرارة  رفع درجة  الى  أدي  التكييس  أن  التجارب  أوضحت بعض 
ظروف التجربة كما واضح من األمثلة التالية : 

في جتربة على اصناف خضراوي وديري  ودقلة نور   )15( بهدف دراسة العالقة  بني درجة احلرارة السائدة   •
خالل االسبوع  الذي يلي عملية التلقيح ونسبة العقد  مت  حساب مجموع »درجة  احلرارة  / ساعات »  فوق 

. Degree-hours above 60 °F 60(  ن°F ( 15.5°C

السائدة   خالل  احلرارة  درجة  و  العقد  نسبة  بني  Correlation معنوي   ارتباط  او  وجود عالقة    -
 ) 60°F ( 15.5°C االسبوع  الذي يلي التلقيح معبراً عنها  مبجموع »درجات احلرارة  - ساعات«  فوق

، درجة االرتباط 

 - احلرارة   »درجة  أالينخفض مجموع  ٪(  يجب   50 ) فوق  للحصول على نسبة عقد مرضية   -
 . )750°F (  400°C   عن  ) 60°F( 15.5°C ساعات«   فوق

اإلخصاب يتم عادة خالل االسبوع األول بعد التلقيح  لذلك يفضل تكييس النورات التى تظهر   -
في بداية موسم األزهار لرفع درجة احلرارة احمليطة باألزهار . 

العامل  هناك عوامل اخري غير درجة احلرارة تؤثر على نسبة العقد  ولكن تعتبر احلرارة هي   -
الرئيسي . 

•  في جتربة على صنف زغلول )12(   مت تكييس النورات بعد التلقيح باستخدام أكياس من ورق كرافت  مت 
ازالة األكياس بعد35  يوم من التلقيح  أدي التكييس الى رفع درجة احلرارة احمليطة بالثمار من 1.4  الى   3.2 

درجة مئوية  خالل فترة التكيس . 

في جتربة على اصناف خضراوي وديري  ودقلة نور   )15(: أدى استخدام األكياس الورقية البنية اللون   الى   •
رفع درجة احلرارة   من F (  2.8°C°5(  الى 8.33°C   )F°15(   داخل األكياس املعرضة للشمس خالل النهار 
مقارنة بالنورات الغير مكيسة في حني لم يالحظ هذا الفرق في حالة النورات املظللة بالكامل  ويعتقد 

ان هذا الفرق أحد األسباب الرئيسية لرفع نسبة العقد. 

• في جتربة على صنفي دقلة نور وغرس )4(  مت تغليف  النورات بعد التلقيح بثالث طرق هى1- ليف النخيل. 2 - اكياس 
من ورق الكرافت.  3- اكياس البولي اثيلني شفافة مثقبة بنسبة 0.5 ٪  4- بدون تغليف للمقارنة. 

أدي التكييس الى رفع درجة احلرارة داخل األكياس  بحوالى C°3.6  عند استخدام اكياس البولي اثلني و2.0 
°C   عند استخدام اكياس الورق بينما استخدام الليف للتغليف لم يؤدي الى رفع احلرارة وكان قريباً من 

درجة حرارة املقارنة .
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 ب - زيادة نسبة الرطوبة : 

التكييس يزيد من نسبة  الرطوبة حول االزهار  إلنه يقلل من تأثير تيارات الهواء خاصة في املناطق احلارة 
مياسم األزهار طرية  ملدة أطول وتبقى املادة السكرية اللزجة عليها لفترة أطول  مما  واجلافة  وبهذا تبقى  
يطيل من الفترة التى تبقى فيها االزهار مستعدة الستقبال حبوب اللقاح مما يعطي فرصة اكبر حلبوب 
اللقاح  للوصول الى البويضة وحدوث اإلخصاب وزيادة نسبة العقد . وقد لوحظ أن  مياسم االزهار الغير 

مكيسة  جتف وتتحول الى اللون البني خالل 4-3 ايام )15(.            

في جتربة على صنف زغلول )12(   مت تكييس النورات بعد التلقيح باستخدام الي أكياس من ورق كرافت  
مت ازالة األكياس بعد35 من التلقيح  أدي التكييس الى رفع  نسبة الرطوبة  احمليطة بالثمار من 9  الى   

14 ٪  خالل فتر التكيس.

ج - احملافظة على حبوب اللقاح :

تغليف النورة يعطي فرصة اكبر حلبوب اللقاح إلمتام عملية التلقيح واإلخصاب ألنه مينع ضياع حبوب اللقاح عند: 

•  هبوب  الرياح الشديدة  التيي تؤدي الى حمل حبوب اللقاح بعيداً عن النورات املؤنثة أو مياسم األزهار . 

هطول األمطار الغزيزة التي  تؤدي الى غسيل حبوب اللقاح ونقلها بعيداً عن املياسم والى ازالة املادة   •
السكرية اللزجة التى توجد على سطح املياسم . 

نتائج التجارب التى اجريت في مجال عالقة التكييس بنسبة العقد 

االجتاه العام لنتائج التجارب كانت كما يلي :

أدت  معظم معامالت التكييس الى زيادة واضحة في نسبة العقد وأن مدى هذة الزيادة  يتوقف على:  •

-  نوع مادة التكييس ولونها  )12 ,4,7,5,(  

الزيادة في نسبة العقد  تتناسب طردياً مع طول مدة التكييس  -  مدة التكييس حيث وجد أن 
 )20,7(

- تثقيب االكياس حيث وجد ان االكياس املثقبة تزيد من نسبة العقد )5(.  

عند  استخدام اكياس البولي ٕايثلني  وجد ان اللون األزرق يعطي نتائج أفضل  من األكياس البيضاء أو   •
السوداء   )7,5,8( .

أدي  التكييس الى زيادة نسبة تساقط الثمار وٕان هذة النسبة  تزداد مع زيادة طول فترة التكييس  ),7,8(    •
وفي دراسة أخري وجد ان التكييس يقلل من  تساقط الثمار )20 (.

استخدام االكياس الورقية غالبا ما يعطي نتائج أفضل من باقي األنواع )8,5,12,4(  •
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 نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال 

     العراق … 1988. في جتربة على صنف حالوي )20(    وجد ان عملية التكييس باستخدام اكياس ورقية بنية 
اللون أدت الى زيادة نسب العقد ٕان هذة الزيادة تتناسب طردياً مع طول مدة التكييس حيث وجد : 

نسبة العقد )٪( ملرحلة احلبابوك : كانت78.0 بدون تكييس ازدادت الى 82.5 عند التكييس ملدة أسبوع   •
،84.4   عند التكييس ملدة أسبوعني، 85.8 عند التكييس  ملدة ثالث أسابيع ،  87.6  عند التكييس ملدة  أربع 

أسابيع . 

نسبة العقد )٪( ملرحلة اجلمري : كانت67.0  بدون تكييس  ازدادت الى 72.6 عند التكييس ملدة  أسبوع   •
أربع  ملدة  التكييس  عند  أسابيع،76.4   ثالث  ملدة  التكييس  عند   75.8 أسبوعني،   ملدة   التكييس    74.7،

أسابيع.  

•  تساقط الثمار : معامالت التكييس أدت الى تقليل نسبة سقوط الثمار العاقدة بني مرحلة احلبابوك 
واجلمري مقارنة مبعاملة بدون تكييس .  )العراق … 1988( 

     العراق … 2016. في جتربة على صنف شويثي ) 18( مت  التكييس  باستخدام اكياس ورقية بنية اللون  عند 
اجراء التلقيح  واستمر التكييس ملدة 50 يوم  ، أوضحت الدراسة ما يلي : 

نسبة العقد : أدي التكييس الى زيادة معنوية  في نسبة العقد حيث كانت  95.0  ٪ للعذوق املكيسة   •
و86.17 ٪ للعذوق الغير مكيسة .

درجة احلرارة : ويعتقد أن زيادة نسبة العقد  ترجع الى الزيادة في درجة احلراة   داخل األكياس عن احمليط   •
اخلارجي والتى قدرت بحوالي 7 درجات مئوية . العراق … 2016.

      السعوية … 2014. في جتربة  على صنف روثانة  )12 ( مت تكييس النورة بعد التلقيح  باستخدام  1- ورق 
كرافت       2- شاش  أجريل ابيض Grill cloth    ) شاش غير منسوج (  3- املقارنة )بدون تكييس(  مت ازالة  األغلفة  

بعد شهر من التلقيح  ومت تقدير نسبة العقد بعد ثالث أسابيع من التلقيح .أوضحت الدراسة ما يلي : 

أفضل نسبة عقد كانت استخدام األكياس الورقية كما هوواضح من نتائج موسمي التجربة 

نسبة العقد- موسم ٔاول : كانت11.3  ٪ للمقارنة و27.1  ٪ للتكييس  بورق الكرافت و 19.1 ٪ للتكييس   •
باألجريل

نسبة العقد - موسم ثاني  : كانت12.5  ٪ للمقارنة 17.1  ٪ للتكييس بورق الكرافت و 16.3 ٪ للتكييس    •
باألجريل.   ) السعودية … 2014(  
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     مصر  … 2010. في جتربة على صنف زغلول )7( مت تكييس النورات  بعد التلقيح  باستخدام أكياس بولي 
ٕايثيلني  بالولني األزرق واألبيض الشفاف  اضافة  للمقارنة )بدون تكييس( ، مت ازالة األكياس في مراحل النمو التالية 

: مرحلة احلبابوك - مرحلة اجلمري -   مرحلة اخلالل  . أوضحت النتائج مايلي :

في  موسمي الدراسة وجد أن األكياس باللون األزرق  أعطت نتائج أفضل -  القيم متوسط  ملوسمي الدراسة :

نسبة العقد :   •

عند استخدام أكياس بيضاء شفافة كانت نسبة العقد  للمراحل الثالث  ؛ احلبابوك    69.5    -
٪ ، اجلمري 69.5 ٪ ،اخلالل  70.5  ٪ في حني كانت 60  ٪ملعاملة املقارنة.  

عند استخدام أكياس زرقاء كانت نسبة العقد   للمراحل الثالث ؛ احلبابوك 80.0 ٪ ، اجلمري   -
84.5 ٪ اخلالل 82.5 ٪  في حني كانت 60   ٪ملعاملة املقارنة.  

التأثير على تساقط الثمار :   •

احلبابوك     ؛  الثالث   للمراحل  التساقط    نسبة  كانت  بيضاء شفافة  أكياس  استخدام  عند   -
19.6  ٪ ، اجلمري 24.7 ٪ ،اخلالل  29.7  ٪ في حني كانت 12.5  ٪ملعاملة املقارنة.  

 ،  ٪ احلبابوك16.9  ؛  الثالث  للمراحل  التساقط     زرقاء كانت نسبة  أكياس  و  استخدام  عند   -
Kassem  .)2010… اجلمري 20.8 ٠٪اخلالل 24.6  ٪  في حني كانت 12.5  ٪ملعاملة املقارنة.. )مصر

    مصر  … 2011.  في جتربة على صنف زغلول )8(  مت   التكييس باستخدام أكياس بولى ٕايثيلني سمك 30 
ميكرون  شفافة أو  زرقاء  اللون  اضافة الى املقارنة )  بدون تكييس ( من ازالة األكياس في املراحل التالية : مرحلة 
اجلمري.  - مرحلة  اكتمال النمو ) ثمار خضراء اللون (.   -  منتصف مرحلة النضج  )التلوين حوالى 50-60 ٪  ( . 

اوضحت النتائج ما يلي ) كمتوسط لسنتي التجربة (: 

•  نسبة العقد : 

- تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  ( : أدى التكييس الى زيادة نسبة العقد حيث كانت58.5 
٪ ملعاملة  املقارنة و70.5 ٪ ملعاملة األكياس البيضاء و79.5 ٪ ملعاملة األكياس الزرقاء   .

- تاثير املرحلة ) متوسط الثالث معامالت (   : لم تؤثر طول مدة ترك األكياس معنوياً على نسبة 
العقد حيث كانت ٪67.5 ملعاملة  ملرحلة اجلمري  و ٪70.5 ملعاملة ملرحلة أكتمال النمو  و70.5٪ 

ملعاملة ملرحلة اخلالل  .

نسبة تساقط الثمار  •

تاثير التكييس  ) متوسط الثالث مراحل  (: أدى التكييس الى زيادة نسبة تساقط الثمار حيث   -
كانت14.7 ٪ ملعاملة  املقارنة و22.3 ٪ ملعاملة األكياس البيضاء و22.2 ٪ ملعاملة األكياس الزرقاء   

تاثير املرحلة ) متوسط الثالث مراحل  (  : كان  لطول مدة ترك األكياس  تأثير واضح على نسبة     -
التساقط حيث كانت ٪15.4 ملعاملة  ملرحلة اجلمري  و ٪20.0 ملعاملة ملرحلة أكتمال النمو  و24.6٪ 

ملعاملة ملرحلة اكتمال اخلالل    .) مصر …2011  (…   
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    األمارات  … 2005.  في جتربة على صنف برحي )5 (  استخدم  املواد التالية لعملية التكييس  :  1- أكياس 
من ورق الكرافت   مثقبة    2-  أكياس  بالستيكية شفافة  غير مثقبة        3- أكياس بالستكية شفافة مثقبة      
4- اكياس سوداء بالستيكية مثقبة    5- املقارنة ) بدون تكييس (  ،  استمرت عملية التكييس ملدة   65 يوما ، 

أوضحت الدراسة ما يلي : 

استخدام  عند  ثمرة   كانت36.5    ) الواحد  للشمراخ  الثمار  عدد  )متوسط  للثمار   عقد  نسبة   أعلى   •
األكياس الورقية  وأدنى نسبة عقد كانت  22.3 ثمرة عند استخدام األكياس البالستكية الشفافة الغير 
28.3 ثمرة عند استخدام  33.1 ثمرة عند استخدام األكياس الشفافة  املثقبة  مثقبة   في حني كانت  

األكياس السوداء  املثقبة بينما كانت 28.1 ثمرة  في حالة املقارنة .

وأقصر  املثقبة   البالستك  اكياس  استخدام  عند  سم    32 كانت  الشمراخ  على  ٕاثمار  منطقة  أطول   •
منطقة كانت  25.3 سم عند استخدام األكياس الشفافة الغير مثقبة   في حني كانت 31.3 سم عند 
استخدام األكياس الورقية و 29.1 عند استخدام األكياس السوداء  املثقبة  بينما كانت 29.8 سم في حالة 

املقارنة . 

يوصي الباحث باستخدام األكياس الورقية أو األكياس السوداء املثقبة  حيث وجد انها أكثر فاعلية من   •
   )Farag 2005…ناحية زيادة وزن الثمرة وحجم الثمرة ووزن اللحم في كال املوسمني   )اإلمارات

( مت التكييس بعد التلقيح باستخدام اكياس من ورق   11( 2007.  في جتربة على صنف سيوي      مصر  … 
الى  أربعة أسابيع  ٕاضافة   ، ، ثالثة أسبابيع  ، أسبوعني  : أسبوع  ، تركت االكياس لفترات مختلفة هي  الكرافت 

معاملة املقارنة ) بدون تكييس ( أوضحت الدراسة ما يلي : 

• جميع معامالت التكييس   في موسمي الدراسة و بأي فترة من الفترات أعطت تأتيراً معنوياً في نسبة 
العقد وكانت   اكثر وضوحاً عند التكييس ملدة أسبوعني العقد  :

•  نسبة عقد للمقارنة كانت 64.0 ٪   في حني كانت ملعامالت التكييس   76.8 ٪ ملعاملة  أسبوع و 
84.0 ٪ ملعاملة أسبوعني و81.5 ٪ ملعاملة ثالث أسابيع و78.0 ٪ ملعاملة أربع أسابيع )  مصر …2007 (

    اجلزائر   … 2014.  في جتربة على صنفي دقلة نور وغرس )4(  مت تغليف  النورات بعد التلقيح بثالث طرق 
هى-1 ليف النخيل. 2 - اكياس من ورق الكرافت.  3- اكياس بولي اثيلني شفافة مثقبة بنسبة 0.5 ٪  4 - بدون 

تغليف للمقارنة . أوضحت الدراسة ما يلي :  

• نسبة العقد )  بعد شهرين من التلقيح ( :

في كال الصنفني  أعلى نسبة عقد  كانت عند استخدام االكياس الورقية 

الورق و49.7  ٪   في  صنف دقلة نور كانت نسبة العقد  ٪50.9  للمقارنة و 65.5 ٪ ألكياس   -
ألكياس البوليثلني  و 56.5 ٪ الليف .  

في صنف غرس كانت نسبة العقد  ٪58.3  للمقارنة و 68.4 ٪ ألكياس الورق 39.7  ٪  ألكياس   -
البوليثلني  و 42.5 ٪ الليف.
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• تساقط الثمار )  بعد شهرين من التلقيح (:

في صنف دقلة نور أعلى نسبة تساقط كانت عند استخدام اكياس  البولي ايثلني بينما في صنف غرس 
كانت عند استخدام  الليف 

في  صنف دقلة نور كانت نسبة التساقط  41.5 ٪  للمقارنة و 29.2 ٪ ألكياس الورق 59.5  ٪    -
ألكياس البوليثلني  و 55.6 ٪ الليف .  

  ٪   39.7 الورق  ألكياس   ٪  31.5 و  للمقارنة    40.1٪ التساقط   نسبة  كانت  غرس  في صنف   -
ألكياس البوليثلني  و 42.5 ٪ الليف ) اجلزائر …2014(. 

ثالثاً :  النواحي اإليجابية لتكييس  النورات املؤنثة 

  ب- تأثير التكييس على زيادة محصول  النخلة واخلواص الطبيعية للثمار

نتائج التجارب التى اجريت في مجال عالقة التكييس بنسبة العقد 

االجتاه العام لنتائج التجارب كانت كما يلي :

•  عملية التكييس أدت الى زيادة واضحة في وزن العذق واحملصول الكلي للنخلة  وأن  هذة الزيادة تتناسب 
طردياً مع طول مدة التكييس )6,20,8,7,11,22,12,3,( .

عملية التكييس بصفة عامة أدت الى زيادة وزن الثمار  وطول وعرض الثمار  هذة الزيادة تتناسب طردياً   •
مع طول مدة التكييس )7,8,12,11, 3,20(  وفي بعض التجارب لم يكن للتكييس تأثير واضح على صفات 

الثمار ) 22(.

عند استخدام أكياس البالستك وجد  أن األكياس باللون األزرق  أعطت نتائج أفضل حملصول النخلة ووزن   •
الثمرة  من األكياس البيضاء واملقارنة  )8,6,7( .

•  بصفة عامة لم يكن للمعامالت التكييس  تأثير معنوي  على وزن البذرة   )6,11. 22 (في املوسم االول 
وفي حالة ظهورفروق ال يكون له  اجتاة محدد )7, 5(. 

قطر الثمرة كان األقل تأثراً مبعامالت التكييس في معظم احلاالت  )14( .  •

نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال :

    العراق  … 1988. في جتربة على صنف حالوي )20 (  وجد ان عملية التكييس اكياس ورقية بنية اللون  أدت 
الى زيادة وزن الثمار  وطول وعرض الثمار ومتوسط وزن العذق  هذة الزيادة تتناسب طردياً مع طول مدة التكييس 

حيث وجد : 
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• وزن الثمار )جم(

-مرحلة اجلمري : كان 4.1    ملعاملة بدون تكييس  ازداد الى 5.1 عند التكييس ملدة  أسبوع ،5.4  عند 
التكييس ملدة أسبوعني،  6.7 عند التكييس ملدة ثالث أسابيع،6.0 عند التكييس لدة  أربع أسابيع 

- مرحلة اخلالل : كان 8.0   ملعاملة بدون تكييس  ازداد الى 10.2 عند التكييس ملدة  أسبوع ،11.2  
عند التكييس ملدة أسبوعني،  12.3 عند التكييس ملدة ثالث أسابيع،12.8 عند التكييس لدة  أربع 

أسابيع .

• طول الثمار )سم (

- مرحلة اجلمري : كان 3.1    ملعاملة بدون تكييس  ازداد الى 3.9 عند التكييس ملدة  أسبوع ،4.5  
أربع  التكييس ملدة   التكييس ملدة ثالث أسابيع،5.3 عند  5.1 عند  التكييس ملدة أسبوعني،   عند 

أسابيع .

-  مرحلة اخلالل  : كان 4.5   ملعاملة بدون تكييس  ازداد الى 5.6 عند التكييس ملدة  أسبوع ،6.8  عند 
التكييس ملدة أسبوعني،  7.5 عند التكييس ملدة ثالث أسابيع،8.0 عند التكييس لدة  أربع أسابيع 

-  قطر الثمار : أعطي نتائج مشابهة لطول الثمار في كال املرحلتني . 

• وزن العذق )كجم ( :

- معامالت التكييس أدت الى زيادة معدل وزن العذق وبفارق احصائي من معاملة عدم التكييس . 

-كان حوالى 21  ملعاملة بدون تكييس  ازداد تدرجياً حتى بلغ 30  عند التكييس ملدة  أربع أسابيع  
)العراق … 1988(

    العراق  … 2008.  في جتربة على صنفي ساير و حالوي )22 (  مت دراسة تأتير التكييس بالورق األسمر ملدة 50 
يوم والرش  مبستخلص عرق سوس Liguorice بتركيز ن.)8, 5, 0.0 جم / لتر (  بعد ازالة األكياس على  كمية احملصول  

وصفات الثمار اوضحت الدراسة مايلي : 

وزن العذق :  •

- كمتوسط لكال الصنفني  ومعامالت الرش  تفوقت معاملة التكييس معنوياً في زيادة وزن العذق 
حيث كان وزن  العذق  10. 7 كجم ملعاملة التكييس و 6.6 كجم ملعاملة بدون تكييس .

8 جم/ لتر  معنوياً في  - كمتوسط لكال الصنفني  ومعامالت التكييس  تفوقت معاملة الرش 
زيادة وزن العذق حيث كان وزن  العذق  9.11 كجم ملعاملة 8 جم / لتر  و 7.9 كجم ملعاملة الرش 

بدون مستخلص  .                                  

-  في صنف ساير أعلى وزن عذق كان عند استخدام التكييس مع الرش بتركيز 8 جم/ لتر  )9.88 
كجم  ( وأدنى وزن كان ملعاملة  بدون مستخلص أو تكييس )5.2 كجم  ( . 

-  في صنف حالوي  أعلى وزن عذق كان عند استخدام التكييس مع الرش بتركيز 8 جم/ لتر  )11.9 
كجم  ( وأدنى وزن كان ملعاملة  بدون مستخلص أو تكييس )6.3 كجم ( .
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• وزن الثمار 

لم يكن للمعامالت اخملتلفة تأثير واضح على وزن الثمرة كما هو واضح مما يلي :

-  في صنف ساير أعلى وزن للثمرة  كان عند استخدام التكييس  بدون مستخلص   )5.8 جم  ( 
وأدنى وزن كان ملعاملة  بدون رش مستخلص أو تكييس )5.5 جم  ( .   

-  في صنف حالوي  أعلى وزن للثمرة كان عند استخدام التكييس مع الرش بتركيز 8 جم/ لتر  )5.9 
جم( وأدنى وزن كان ملعاملة  بدون أو مع مستخلص أو تكييس )5.8 جم ( .     

- كمتوسط لكال الصنفني  ومعامالت الرش لم يكن للتكييس تأثير كبير على وزن الثمار  حيث  
كان  متوسط وزن  الثمرة   5.77 جم ملعاملة التكييس و 5.67 جم ملعاملة بدون تكييس .   

    مصر  … 2010. في جتربة على صنف زغلول )7( مت تكييس النورات  بعد التلقيح  باستخدام أكياس بولي 
ٕايثيلني  باللولني األزرق واألبيض الشفاف    اضافة  للمقارنة )بدون تكييس( ، مت ازالة األكياس في مراحل النمو 

التالية : مرحلة احلبابوك - مرحلة اجلمري -   مرحلة اخلالل  . أوضحت النتائج مايلي :

في موسمي الدراسة وجد أن األكياس باللون األزرق  أعطت نتائج أفضل - القيم متوسط ملوسمي الدراسة:

• التأثير على محصول النخلة )كجم ( :

-  وزن محصول النخلة  ملعاملة املقارنة في مرحلة اخلالل   )بدون تكييس(  186 كجم   

- عند استخدام أكياس بيضاء شفافة ملراحل ؛ احلبابوك208 كجم واجلمري 212 كجم و اخلالل 238 
كجم.  

- عند استخدام أكياس  زرقاء  ملراحل ؛ احلبابوك221 كجم  و اجلمري224 كجم و اخلالل 231كجم.

• التأثير على وزن الثمرة  )جم ( :

- وزن الثمرة ملعاملة املقارنة في مرحلة اخلالل )بدون تكييس(  22.5 جم   

- عند استخدام أكياس  بيضاء شفافة ملراحل ؛ احلبابوك 24.4 جم و اجلمري26.4 جم و اخلالل 28.8 
جم. 

- عند استخدام أكياس زرقاء  ملراحل ؛ احلبابوك26.6جم و اجلمري27.6 جم و  اخلالل 30.3 جم 

التأثير على وزن البذرة  )جم ( :    •

لم يكن للمعامالت اخملتلفة تأثير معنوي  على وزن البذرة في املوسم االول في حني ظهرت فروق 
معنوية في املوس الثاني ولكن بدون اجتاة محدد 

    مصر  … 2011.  في جتربة على صنف زغلول )8(  مت  التكييس باستخدام أكياس بولى ٕايثيلني سمك 30 
ميكرون  شفافة أو  زرقاء  اللون  اضافة الى املقارنة )  بدون تكييس ( من ازالة األكياس في املراحل التالية : مرحلة اجلمري. 

- مرحلة  اكتمال النمو.  -  منتصف مرحلة التلوين . اوضحت النتائج ما يلي  ) كمتوسط لسنتي التجربة ( : 

• اجمالي محصول النخلة 
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تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  ( : أدى التكييس الى زيادة  محصول النخلة بشكل   -
واضح  حيث كان  كجم 173 ملعاملة  املقارنة و208 كجم ملعاملة األكياس البيضاء و213 كجم  

ملعاملة األكياس الزرقاء   .

تاثير املرحلة  ) متوسط الثالث معامالت  ( : كان لطول  مدة ترك األكياس تأثير معنوي  على   -
204  كجم ملعاملة مرحلة  و  181  كجم ملعاملة  مرحلة اجلمري   النخلة  حيث كان  محصول 

اكتمال النمو  و208 كجم  ملعاملة مرحلة اخلالل  . 

• متوسط وزن العذق

تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  ( : أدى التكييس الى زيادة  وزن العذق  بشكل واضح    -
كجم   و23.8  البيضاء  األكياس  ملعاملة  كجم   21.8 و  املقارنة  ملعاملة   كجم    16.6 كان   حيث 

ملعاملة األكياس الزرقاء.

تاثير املرحلة  ) متوسط الثالث معامالت   ( : كان لطول  مدة ترك األكياس تأثير معنوي  على   -
وزن العذق   حيث كان 18.0  كجم ملعاملة  مرحلة اجلمري  و 21.9  كجم ملعاملة مرحلة اكتمال 

النمو 22.4 كجم  ملعاملة مرحلة اخلالل  .

• وزن الثمار 

تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  ( : أدى  التكييس الى زيادة  متوسط وزن الثمرة   حيث   -
كان  23.5  جم ملعاملة  املقارنة و 27.3 جم ملعاملة األكياس البيضاء و29.1 جم  ملعاملة األكياس 

الزرقاء  .

تاثير املرحلة )متوسط الثالث معامالت( : كان لطول  مدة ترك األكياس تأثير معنوي على وزن العذق     -
حيث كان 25.4  جم ملعاملة  املرحلة االولى  و 26.4  جم ملعاملة املرحلة الثانية  28.3 كجم  ملعاملة 

املرحلة الثالثة.  

طول وعرض الثمار أخذت نفس اجتاة وزن الثمار .  -

    السعودية  … 2014. في جتربة  على صنف روثانة  )12 ( مت تكييس النورة بعد التلقيح  باستخدام  ورق 
كرافت أو شاش  أجريل ابيض grill  اضافة الى املقارنة  مت ازالة  األكياس  بعد شهر من التلقيح  ومت تقدير صفات 

الثمار في مرحلة اخلالل واحملصول في مرحلة التمر  .أوضحت الدراسة ما يلي : 

أدي استخدام األجريل الى زيادة في متوسط وزن العذق  وصفات الثمار- موسم ثاني :

التغليف  12.3 كجم  و  الكرافت  بورق  للتغليف  و9.8  كجم  للمقارنة  8.2  كجم   كان    : العذق  وزن   -
باألجريل

التغليف   22.3 جم  و  الكرافت   بورق  للتغليف  21.1  جم  و  للمقارنة   18.2  جم   كان    : الثمرة  وزن   -
باألجريل.

حجم الثمرة : كان 16.4  سم3  للمقارنة  و 20.8  سم3  للتغليف بورق الكرافت  و 19.5 سم3 التغليف    -
باألجريل.
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    السعودية  … 2010. في جتربة على صنفي خالص وسكري ) 6( مت تكييس النورات بأكياس بالستيكية 
بااللوان التالية : اسود ، ابيض ، ازرق ، اصفر اضافة الى املقارنة )بدون تكييس ( مت التكييس بعد اربع أسابيع من 

التلقيح . وٕازالة االكياس في مرحلة التلوين وأخذ البيانات في مرحلة الرطب ، اوضحت الدراسة مايلي :

جميع معامالت التكييس أدت الى زيادة واضحة في وزن العذق ووزن الثمرة   حجم الثمرة طول وعرض الثمرة ووزن 
اللحم  خاصة عند استخدام أكياس باللون األزرق كما هو واضح من األمثلة التالية ) -املوسم الثاني (:

• كمتوسط للصنفني : 

- وزن العذق  )كجم (: كان ملعاملة بدون تكييس كان  10.5  بينما كان  15.5 ملعاملة الكيس األزرق 
12.7    ملعاملة الكيس األسود و12.7 ملعاملة الكيس األبيض و 13.3ملعاملة الكيس األصفر  .

- وزن الثمرة   )جم (: كان ملعاملة بدون تكييس كان  7.8  بينما كان  10.9 ملعاملة الكيس األزرق و  
9.0    ملعاملة الكيس األسود و10.3  ملعاملة الكيس األبيض و 8.7 ملعاملة الكيس األصفر  .

- حجم الثمرة   )سم 3 (: كان ملعاملة بدون تكييس كان  6.9  بينما كان  10.1 ملعاملة الكيس 
األزرق و 7.5   ملعاملة الكيس األسود 9.3 ملعاملة الكيس األبيض و 8.5 معاملة الكيس األصفر  .

- وزن البذرة  )جم(: لم تؤثر املعامالت اخملتلفة معنوياً على وزن البذرة  حيث تراوح من   0.98 الى 
 . 1.04

• املقارنة  بني االصناف : 

صنف سكري : 

وزن العذق  )كجم (: كان ملعاملة بدون تكييس كان  10.2  بينما كان  14.2 ملعاملة الكيس األزرق   -
11.8    ملعاملة الكيس األسود و12.3 ملعاملة الكيس األبيض و 12.7معاملة الكيس األصفر.

وزن الثمرة   )جم (: كان  ملعاملة بدون تكييس كان  8.8  بينما كان  12.4 ملعاملة الكيس األزرق   -
و  10.3    ملعاملة الكيس األسود 11.5  ملعاملة الكيس األبيض و 9.7 ملعاملة الكيس األصفر  .

صنف خالص :

- وزن العذق  )كجم (: كان ملعاملة بدون تكييس كان  10.8  بينما كان  16.2 ملعاملة الكيس األزرق 
13.6    ملعاملة الكيس األسود 13.2 ملعاملة الكيس األبيض و 14.0ملعاملة الكيس األصفر  .

- وزن الثمرة   )جم (: كان ملعاملة بدون تكييس كان  6.8  بينما كان  9.5 ملعاملة الكيس األزرق و  
7.8    ملعاملة الكيس األسود9.0  ملعاملة الكيس األبيض و 7.6 ملعاملة الكيس األصفر  .

لتحسني  و  احملصول  لزيادة  العذوق  تكييس   عند  األزرق  باللون  أكياس  باستخدام  الباحث  يوصي 
.)harrash   2010 … خواص الثمار . ) السعودية

    السعودية  … 2012. في جتربة على صنف برحي  )3( استخدمت  أكياس من ورق الكرافت  ومت تكييس 
النورات  بعد التلقيح وملدة أربع أسابيع حيث مت  رش عدد من العذوق املكيسه والغير مكيسه بحامض اجلبرليك 

GA3  بتراكيز 150,100,50 جزء في املليون  اضافة الى املقارنة )  بدون تكييس او GA3( اوضحت النتائج ما يلي:
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أدي التكيس والرش  الى زياد وزن العذق ووزن الثمر وطول الثمرة ونسبة اللحم الى البذرة  

أدي التكييس فقط الى  زيادة متوسط وزن العذق حيث بلغ 7.5 كجم في حني كان 6.7 كجم للمقارنة   •
كما أدى  الرش باجلبرلني بتركيز 50  جزء قي املليون مع التكييس للحصول على  أعلى وزن للعذق حيث كان 

9.4  كجم .

أدي التكييس  فقط الى  زيادة متوسط وزن الثمرة حيث بلغ 5.8 جم في حني كان 5.2 جم للمقارنةفي   •
حني تراوحت من 5.5  جم والى  5.8  جم لباقي املعامالت.  

يتأثر عرض  الثمرة في حني لم  وزن  اجتاة  الثمرة أخذ نفس  البذرة وطول  الى  اللحم  اللحم ونسبة  وزن   •
الثمرة باملعامالت.

    اإلمارات  … 2005. في جتربة غلى صنف برحي )5 (  مت التكييس بعد التلقيح باستخدام   املواد التالية :  1- 
أكياس من ورق الكرافت   مثقبة    2-  أكياس  بالستيكية شفافة  غير مثقبة        3- أكيا س شفافة مثقبة      
4- اكياس سوداء بالستيكية مثقبة    5- املقارنة ) بدون تكييس (  ،  استمرت عملية التكييس ملدة   65 يوما ، 

أوضحت الدراسة ما يلي : 

• صفات الثمار :

  وجد أن استخدام األكياس الورقية  أو استخدام األ كياس السوداء املثقبة  اكثر فعالية  في زيادة وزن وحجم وحلم 
الثمرة  الثمرة  بينما أدي استخدام أكياس بالستيكية  غير مثقبة الى تقليل الصفات السابقة معنوياً 

70.4 جم لألكياس  20.3  جم  لألكياس الشفافة الغير مثقبة و  20 ثمرة  ( : كان   وزن الثمرة )لعدد   •
الورقية    و61.5 جم لألكياس الشفافة املثقبة  و 64.6 جم لأللكياس السوداء املثقبة بينما كان 52.8 جم  

في حالة املقارنة

الى63.1 سم3  الغير مثقبة  الشفافة  : كان  19.6  سم3  لألكياس   ) 20 ثمرة   )لعدد  الثمرة  حجم   •
لألكياس الورقية  و58.5 سم3  لألكياس الشفافة املثقبة  و 62.0 سم3   لأللكياس السوداء املثقبة بينما 

كان 50.5 سم3  في حالة املقارنة

وزن اللحم ٔاخذ نفس اجتاة وزن وحجم الثمرة   •

يوصي الباحث باستخدام األكياس الورقية أو األكياس السوداء املثقبة  حيث وجد انها أكثر فاعلية من 
ناحية زيادة وزن الثمرة وحجم الثمرة ووزن اللحم في كال املوسمني.   

      مصر  … 2007.  في جتربة على صنف سيوي )11 ( بغرض دراسة  تأثير تكييس النورات بعد التلقيح  لفترات 
مختلفة على العقد وصفات الثمار مت التكييس بعد التلقيح باستخدام اكياس من ورق الكرافت ، تركت االكياس 
 ) ) بدون تكييس  املقارنة  الى   أربعة أسابيع  ٕاضافة   ، ، ثالثة أسبابيع  ، أسبوعني  : أسبوع  لفترات مختلفة هي 

أوضحت الدراسة ما يلي ) متوسط ملوسمي التجربة ( : 
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• احملصول             

احملصول / نخلة  )كجم ( : متوسط احملصول للمقارنة كان 93.0 كجم في حني كان ملعامالت   -
التكييس   103.5كجم ملعاملة  أسبوع و 119.0كجم ملعاملة أسبوعني 111.0كجم ملعاملة ثالث 

أسابيع و106.0 كجم ملعاملة أربع أسابيع.            

كان  حني  في  كجم   9.3 كان  للمقارنة  العذق  وزن  متوسط   :  ) )كجم  العذق   وزن  متوسط   -
ملعامالت التكييس   10.3جم ملعاملة  أسبوع و 11.9كجم ملعاملة أسبوعني 11.2كجم ملعاملة 

ثالث أسابيع 10.6 كجم ملعاملة أربع أسابيع            

متوسط وزن الثمرة   )جم ( : متوسط وزن الثمرة  للمقارنة كان 15.2 جم في حني كان ملعامالت   -
التكييس   17.6 جم ملعاملة  أسبوع و 19.6 جم ملعاملة أسبوعني 18.7جم ملعاملة ثالث أسابيع 

18.0 جم ملعاملة أربع أسابيع 

لم يتأثر وزن البذرة معنوياً  باملعامالت اخملتلفة .  -

    مصر  … 2014.  في جتربة على صنف زغلول )12(  مت تكييس النورات بعد التلقيح باستخدام الي أكياس من 
ورق كرافت  مت ازالة األكياس بعد35 من التلقيح  مت تسجيل درجة احلرارة احمليطة بالنورات داخل االكياس واملقارنة 
ومت تسجيل البيانات في مراحل احلبابوك واجلمري واخلالل والرطب   . أوضحت الدراسة  ما يلي )متوسط لسنتي 

التجربة(  : 

•  احملصول:  

- نسبة الثمار املتبقية ملرحلة الرطب كانت38.1  ٪ ملعاملة التكييس و28.0 ٪ ملعاملة بدون تكييس 
وذلك .

- وزن العذق كان26.6 كجم   ملعاملة التكييس و16.4 كجم ملعاملة بدون تكييس   

وزن الثمار خالل مراحل النمو )جم ( :   •

-  معاملة التكييس : كان وزن الثمرة  19.3جم ملرحلة احلبابوك و 22.3جم ملرحلة اجلمري و23.5 جم 
ملرحلة اخلالل 

- معاملة بدون تكييس :. كان وزن الثمرة  18.6جم ملرحلة احلبابوك و 20.2حم ملرحلة اجلمري 22.2  
جم ملرحلة اخلالل 

- حلم الثمار اظهر نفس إلجتاة حيث كان وزن اللحم / ثمرة أعلى في حالة التكييس .  

-  في جميع املراحل لم يتأثر قطر وطول الثمرة مبعاملة التكييس باستثناء املوسم الثاني لطول 
الثمرة 
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ثالثاً :  النواحي اإليجابية لتكييس  النورات املؤنثة 

ت- تأثير التكييس على اخلواص الكيميائية للثمار

نتائج التجارب التى اجريت في مجال عالقة التكييس باخلواص الكيميائية للثمار

ٔاهم مكونات الثمار التي مت تقديرها في جتارب التكييس هي 

املواد الصلبة الذائبة.  •

السكريات  الكلية ، السكريات اخملتزلة  وعير اخملتزلة  •

محتوى الثمار من العناصر الغذائية.  •

محتوي الثمار من الرطوبة.  •

محتوي الثمار من التانينات.   •

مواد اخري مثل فيتامني C واالنزميات والبروتينات  وغيرها.   •

نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال 

 

    العراق  … 2008. في جتربة )22 ( على صنفي ساير و حالوي  مت دراسة تأتير التكييس باستخدام الورق األسمر  
ومستخلص عرق سوس Liguorice )8, 5, 0.0 جم / لتر ( صفات الثمار الكميائية  اوضحت الدراسة مايلي : 

املكونات  في  زيادة  الى  التكييس  أدى  الثمار حيث  واضح على معظم  مكونات  تأثير  التكييس  لعملية  ان  وجد 
باستثناء الرطوبة والبروتينات  حيث كان التأثير عكسي - سيتم التركيز على تأثير التكييس لذلك سنستعرض 

القيم كمتوسط لكال الصنفني ومعامالت الرش.

املواد الصلبة الذائبة الكلية :   كانت نسبة  املواد الصلبة الذائبة الكلية     52.8  ٪  ملعاملة التكييس   •
و 50.0 ٪  ملعاملة بدون تكييس .

احملتوى املائي :  كانت نسبة الرطوبة  34.1  ٪  ملعاملة التكييس و 31.3 ٪  ملعاملة بدون تكييس   •

السكريات الكلية :  كانت السكريات الكلية 65.6  ٪  ملعاملة التكييس و 61.4 ٪  ملعاملة بدون تكييس   •

السكريات ااخملتزلة : كانت السكريات اخملتزلة   56.3  ٪  ملعاملة التكييس و 47.6 ٪  ملعاملة بدون تكييس.  •

التانينات :  كانت التانينات   0.58  ٪  ملعاملة التكييس و 0.72 ٪  ملعاملة بدون تكييس .  •

البروتينات  :  كانت البروتينات  2.7  ٪  ملعاملة التكييس و 2.9 ٪  ملعاملة بدون تكييس .  •

نشاط اإلنزميات : وجد أن فاعلية  كل من ٕانزمي السليوليز وٕانزمي األنفرتيز  اعلى في الثمار املكيسة مقارنة   •
بالثمار غير املكيسة . 
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2010. في  جتربة على صنف حالوي  )16( لدراسة تأثير التكييس على صفات الثمار البكرية      العراق  … 
والبذرية املعامالت شملت   6  معامالت : مقارنة ) بدون تكييس (. -   أكياس ورقية بنية اللون مغطاة ببولي اثيلني 
شفاف أو أسود أو بدون     -  أكياس بولي اثلني سوداء أو شفاف  .  مت التكييس بعد التلقيح مباشرة  واستمر حتى 

مرحلة التمر ومت تغيرها بعد أسبوعني من التلقيح  الى اكياس أكبر   . أوضحت الدراسة ما يلي : 

• نسبة الرطوبة : 

أعلى نسبة للرطوبة كانت 16 ٪ للثمار البذرية و  74.6 للثمار البكرية وزلك ملعاملة الورق مع   -
البولي اثيلني األسود .   

نسبة الرطوبة ملعاملة املقارنة 10.6 ٪ للثمار البذرية و71.2 للثمار البكرية   -

حني  في  البذرية  للثمار   ٪  16.0 الى   ٪  10.8 من  تراوحت  التكييس  ملعامالت  الرطوبة  نسبة   -
تراوحت من 70.0 ٪ الى 74.6  ٪ للثمار البكرية. 

• املود الصلبة الذائبة  الكلية : 

أعلى نسبة   للمواد الصلبة الذائبة  الكلية كانت ملعاملة الورق حيث   بلغت 73.9 ٪   للثمار   -
البذرية و 18.2 ٪ للثمار البكرية . 

للثمار  و14.7  البذرية  للثمار   ٪  67.1 املقارنة  ملعاملة  الكلية   الذائبة   الصلبة  املود  نسبة    -
البكرية .

نسبة  املود الصلبة الذائبة  الكلية  ملعامالت التكييس تراوحت من 67.0 ٪ الى 74.0 ٪ للثمار   -
البذرية في حني تراوحت من 13.6 ٪ الى 18.2.  ٪ للثمار البكرية.

• السكريات الكلية : 

-أعلى نسبة  للسكريات الكلية كانت ملعاملة الورق حيث  بلغت 57.7 ٪  للثمار البذرية و 14.2 ٪ . 

- نسبة السكريات الكلية  ملعاملة املقارنة 52.4 ٪ للثمار البذرية و11.4 للثمار البكرية .

- نسبة السكريات الكلية  ملعامالت التكييس تراوحت من 52.4 ٪ الى 57.7 ٪ للثمار البذرية في 
حني تراوحت من 10.7 ٪ الى 14.2.  ٪ للثمار البكرية. 

- السكريات اخملتزلة أخذت نفس اإلجتاة في كل من  الثمارالبذرية و البكرية  . 

•  نسبة املادة اجلافة :أدى التكييس بالورق املغطي بالبولي اثلني الشفاف الى زيادة معنوية في املادة اجلافة 
للثمار البذرية حيث بلغت  89 ٪   مقارنة مبعامالت  التكييس االخرى حيث تراوحت من84.0 ٪ الى86.3٪     

،الثمار البكرية أخذت نفس اإلجتاة .   )العراق … 2010( شريف حسني

    السعودية  … 2014.  في جتربة  على صنف روثانة  )12 ( مت تغليف النورة بعد التلقيح  باستخدام  1- ورق 
كرافت       2- شاش  أجريل ابيض grill cloth    ) شاش غير منسوج (  3- املقارنة )بدون تكييس(  مت ازالة  األكياس  

بعد شهر من التلقيح   مت تقدير صفات الثمار الكميائية  في مرحلة التمر  .أوضحت الدراسة ما يلي : 

الى خفض نسبة  أدى  الكلية والسكريات اخملتزلة  في حني  الذائبة  املواد الصلبة  زيادة نسبة  الى  التكييس  أدي 
احلموضة وكان الفرق   اكثر وضوحاً عند استخدام األجريل بينما لم تؤثر املعامالت اخملتلفة على نسب الرطوبة 

والسكريات الكلية  واضح من نتائج املوسم الثاني .
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نسبة احلموضة  : كانت 0.68  ٪ للمقارنة 0.57  ٪ عند التكييس  بورق الكرافت و 0.52 ٪ عند التكييس    •
باألجريل. 

املواد الصلبة الذائبة الكلية TSS  : كانت57.7  ٪ للمقارنة و60.6  ٪ عند التكييس بورق الكرافت و63.2   •
٪ عند التكييس باألجريل.

السكريات الكلية  : كانت53.8  ٪ للمقارنة و53.8  ٪ عند التكييس بورق الكرافت و57.0 ٪ عند التكييس   •
باألجريل.

٪التغليف  و45.1  الكرافت  بورق  للتغليف   ٪ و42.9   للمقارنة   ٪ كانت39.0   : ااخملتزلة  السكريات   •
باألجريل.

نسبة الرطوبة :   كانت 16.1  ٪ للمقارنة و 16.6  ٪ عند التكييس  بورق الكرافت و 16.0 ٪ عند التكييس    •
باألجريل.

    السعودية  … 2010. في جتربة على صنفي خالص وسكري ) 6( مت تكييس النورات بأكياس بالستيكية 
بااللوان التالية : اسود ، ابيض ، ازرق ، اصفر اضافة الى املقارنة )بدون تكييس ( مت التكييس بعد اربع أسابيع من 

التلقيح . مت رفع االكياس في مرحلة التلوين وأخذت البيانات في مرحلة الرطب. 

• التأثير على اخلواص الكيميائية : 

في كال لصنفني أدى التكييس  خاصة  معاملة  التكييس باللون األزرق في زيادة نسبة املواد الصلبة الذائبة 
الكلية  TSS، السكريات الكلية ، السكريات اخملتزلة وغير اخملتزلة   والى خفض احملتوي الرطوبي للثمار، قيم 

األكياس البيضاء كانت األقرب من املقارنة .

نستعرض في ما يلي كمتوسط للصنفني:   

بينما في معامالت    60.3 بدون تكييس كانت   : ملعاملة   )٪( الكلية   الصلبة  املواد  نسبة   -
التكييس  كانت  63.3 ملعاملة الكيس األسود و 60.2    ملعاملة الكيس األبيض و 66.0  ملعاملة 

الكيس األزرق و 61.5  ملعاملة الكيس األصفر  .

معامالت  في  بينما    54.9 كانت   تكييس  بدون  ملعاملة   :  )٪( الكلية   السكريات   نسبة   -
التكييس  كانت  57.2 ملعاملة الكيس األسود و 54.2    ملعاملة الكيس األبيض و 61.5  ملعاملة 

الكيس األزرق و 57.4  ملعاملة الكيس األصفر  .

معامالت  في  بينما    23.2 كانت   تكييس  بدون  ملعاملة   :  )٪( اخملتزلة    السكريات   نسبة   -
التكييس  كانت  24.3 ملعاملة الكيس األسود و 22.9    ملعاملة الكيس األبيض و 27.9  ملعاملة 

الكيس األزرق و 25.4  ملعاملة الكيس األصفر  .

التكييس   بينما في معامالت    0.220 بدون تكييس كانت   : ملعاملة   )٪( نسبة احلموضة     -
كانت0.228 ملعاملة الكيس األسود و 0.225    ملعاملة الكيس األبيض و 0.232  ملعاملة الكيس 

األزرق و 0.225  ملعاملة الكيس األصفر  .

نسبة الرطوبة   )٪( : ملعاملة بدون تكييس كانت  19.2  بينما في معامالت التكييس  كانت    -
15.3 ملعاملة الكيس األسود و 14.6    ملعاملة الكيس األبيض و 15.5  ملعاملة الكيس األزرق و 15.1  

ملعاملة الكيس األصفر  .

يوصي الباحث باستخدام أكياس باللون األزرق عند تكييس  العذوق لتحسني خواص الثمار والتبكير 
في النضج.
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    السعودية  … 2012.  في جتربة على صنف برحي  )3( استخدمت  أكياس من ورق الكرافت  ومت تكييس 
النورات  بعد التلقيح وملدة أربع أسابيع حيث مت  رش عدد من العذوق التى مت تكييسها أو لم يتم تكييسها بحامض 
اجلبرليك GA3  بتراكيز 150,100,50 جزء في املليون  اضافة الى املقارنة )  بدون تكييس او GA3( اوضحت النتائج 

ما يلي: 

أدت معامالت التكييس والرش باجلبرلني الى : 

الى زيادة معنوية في  املواد الصلبة الذائبة TSS   حيث كانت  31.3 ٪  للمقارنة  و 34.8   ٪ ملعاملتي   •
التكييس .

.باقي  التكييس  و0.28 ٪  ملعاملة  للمقارنة     ٪  0.20 زيادة معنوية في  نسبة احلموضة  حيث كانت   •
املعامالت تراوحت من  0.26 ٪ الى0.29 ٪ . 

زيادة معنوية في  في محتوي الثمار من التانينات الذائبة - ملجم / جم وزن ثمار   )باستثناء معاملة   •
الرش 50 جزء(حيث كان 7.5  للمقارنة  و9.4  ملعاملة التكييس .باقي املعامالت تراوحت من  6.9الى10.3 .  

الفينوالت الكلية أخذت نف اإلجتاة .

زيادة معنوية في  في محتوي الثمار فيتامني C - ملجم / جم وزن ثمار   )باستثناء معاملة الرش 50 جزء(  •
حيث كان 2.2  للمقارنة  و3.2  ملعاملة التكييس .باقي املعامالت تراوحت من  2.2  الى 3,8. 

اكياس   -1     مصر …2010. في جتربة Kassem على صنف زغلول )7( مت تكييس النورات باستخدام  
بولي ٕايثيلني polyethylene  زرقاء     2- اكياس بولي ٕايثيلني شفافة بيضاء   بعد اجراء التلقيح مت ازالة األكياس في 

مراحل النمو التالية : مرحلة احلبابوك - مرحلة اجلمري -   مرحلة اخلالل  . أوضحت النتائج مايلي :

لتأثير على صفات الثمار الكميائية   •

نسبة احلموضة  : لم يكن للمعامالت اخملتلفة تأثير معنوي  على  نسبة احلموضة  في موسمي 
الدراسة حيث تراوحت  في املوسم األول من0.11  ٪ الى 0.21 ٪ . 

نسبة املواد الصلبة الذائبة  :   •

؛  الثالث   للمراحل  الذائبة    الصلبة  املواد  نسبة  كانت  بيضاء شفافة  اكياس  استخدام  عند   -
احلبابوك    25.9  ٪ ، اجلمري 27.6 ٪ ،اخلالل  24.3  ٪ في حني كانت 26.7  ٪ ملعاملة املقارنة.  

- عند استخدام واكياس زرقاء كانت نسبة العقد   للمراحل الثالث ؛ احلبابوك26.6  ٪ ، اجلمري 26.5 ٪ 
اخلالل 27.8 ٪  في حني كانت 26.7  ٪ ملعاملة املقارنة.

لوحظ في سنتي الدراسة أن األكياس الزرقاء أدت الى زيادة نسبة املواد الصلبة الذائبة في مرحلة اخلالل في أدت 
األكياس البيضاء الى خفضها.
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    مصر  … 2011.   في جتربة على صنف زغلول )8(  مت   التكييس باستخدام أكياس بولى ٕايثيلني بيضاء سمك 
30 ميكرون  شفافة Transparent أو  زرقاء  اللون  اضافة الى املقارنة )  بدون تكييس ( من ازالة األكياس في املراحل 
التالية : مرحلة اجلمري.       - مرحلة  اكتمال النمو ) ثمار خضراء اللون (.   -  منتصف مرحلة النضج  )التلوين 

حوالى 60-50 ٪  ( . اوضحت النتائج ما يلي  ) كمتوسط لسنتي التجربة  (: 

• السكريات الكلية :

تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  (    : أدى  التكييس باللون األزرق الى خفض نسبة السكريات   •
الكلية    حيث كانت   ٪23.4  ملعاملة  املقارنة ٪24.0 ملعاملة األكياس البيضاء 20.5 ٪ ملعاملة األكياس 

الزرقاء  . املواد الصلبة الذائبة الكلية TSS    والسكريات اخملتزلة أخذت نفس  اإلجتاة .

نسبة  خفض  الى  التكييس  مدة  طول  أدى     : معامالت(  الثالث  متوسط   ( املرحلة   تاثير   -
23.8  ٪  ملعاملة  املرحلة األولى  ٪22.0 ملعاملة املرحلة  الكريات الكلية  في الثمار حيث كانت 
اخملتزلة  والسكريات      TSS الكلية  الذائبة  الصلبة  الثالثة.ملواد  املرحلة  22.0 ٪ ملعاملة  الثانية  

أخذت نفس  اإلجتاة

• نسبة احلموضة 

لم يكن ملعامالت التكييس أو طول مدة التكييس تأثير معنوي النسبة املئوية للحموضة .

محتوى الثمار من الرطوبة    •

- تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  (  : أدى  التكييس ال رفع نسبة الرطوبة في الثمار  حيث 
كانت 19.6  ٪  ملعاملة  املقارنة و ٪22.8 ملعاملة األكياس البيضاء و 27.7 ٪ ملعاملة األكياس الزرقاء  .

- تتاثير املرحلة  ) متوسط الثالث معامالت  ( : أدى   طول مدة التكييس الى رفع نسبة الرطوبة 
 ٪  27.7 الثانية   املرحلة  األولى  ٪23.6 ملعاملة  املرحلة  ٪  ملعاملة     18.9 الثمار حيث كانت  في 

ملعاملة املرحلة الثالثة.

    األمارات  … 2005. في جتربة )5( على صنف برحي تأثير نوع  املواد املستخدمة لتكييس النورات املؤنثة عقب 
التلقيح على نسبة العقد  وجودة الثمار واستخدام لعملية التكييس  املواد التالية :  1- أكياس من ورق الكرافت   
مثقبة    2-  أكياس  بالستيكية شفافة  غير مثقبة        3- أكيا س شفافة مثقبة      4- اكياس سوداء بالستيكية 

مثقبة    5- املقارنة ) بدون تكييس (  ،  استمرت عملية التكييس ملدة   65 يوما ، أوضحت الدراسة ما يلي : 

املواد الصلبة الذائبة الكلية TSS تراوحت من 7 ٪ لألكياس البالستيكية الشفافة املثقبة الى 9 ٪ لكل   •
من  املقارنة واألكياس   البالستيكية الشفافة املثقبة. 

ملعامالت    ٪  0.08 الى    ٪  0.075 من   تراوحت  في  حني  للمقارنة   0.095٪ كانت  احلموضة  نسبة  أعلى   •
التكييس. 

 3.1 الى    2.4 تراوحت من   للمقارنة في  حني  100مل(    كانت 3.6   )ملجم/   C تركيز لفيتامني  أعلى   •
ملعامالت التكييس . 

•  أدت مواد التكييس اخملتلفة الى حماية الثمار من حدوث األضرار امليكانيكية املبكرة بعد العقد . 

يوصي الباحث باستخدام األكياس الورقية أو األكياس السوداء املثقبة  حيث وجد انها أكثر فاعلية من 
ناحية زيادة وزن الثمرة وحجم الثمرة ووزن اللحم في كال املوسمني.   
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    مصر … 2007  في جتربة على صنف سيوي )11 ( بغرض دراسة  تأثير تكييس النورات بعد التلقيح  لفترات 
مختلفة صفات الثمار الكميائية مت التكييس بعد التلقيح باستخدام اكياس من ورق الكرافت ، تركت االكياس 
لفترات مختلفة هي : أسبوع ، أسبوعني ، ثالثة أسبابيع ، أربعة أسابيع  ٕاضافة الى معاملة املقارنة ) بدون تكييس 

( أوضحت الدراسة ما يلي : 

جميع معامالت التكييس  في موسمي الدراسة و بأي فترة من الفترات أعطت تأتيراً معنوياً في نسبة 
العقد واحملصول وصفات الثمار وكان التأثير اكثر وضوحاً عند التكييس ملدة أسبوعني نسب املواد التانينية 

أخذت اجتاة معاكس في حني لم    وذلك واضح من القيم التالية  ) متوسط ملوسمي التجربة (:

نسبة املواد الصلبة الذائبة الكلية TSS  : النسبة  للمقارنة كانت 35.0 ٪    في حني تراوحت    -
ملعامالت التكييس من 38.2 ٪ ملعاملة  أسبوع الى 39.2 ٪ ملعاملة أسبوعني 

ملعامالت  تراوحت  حني  في   ٪  31.7 كانت  للمقارنة  النسبة    : الكلية  السكريات   نسبة   -
التكييس من 32.5 ٪ ملعاملة  أسبوع الى 34.0 ٪ ملعاملة أسبوعني 

نسبة املواد التانينية : النسبة  للمقارنة كانت ٪0.5   في حني تراوحت ملعامالت التكييس   -
من ٪0.30 ملعاملة  أسبوعني الى 0.41 ٪ ملعاملة أسبوع .

  

     مصر … 2014  في جتربة على صنف زغلول )12(   مت تكييس النورات بعد التلقيح باستخدام الي أكياس 
واخلالل  واجلمري  احلبابوك  مراحل  في  البيانات  ومت تسجيل  التلقيح  من  بعد35  األكياس  ازالة  مت  كرافت   ورق  من 

والرطب . أوضحت الدراسة  ما يلي )متوسط لسنتي التجربة(  : 

تأثير التكييس على صفات الثمار الطبيعية والكيميائية في مرحلة اخلالل  •

و  التكييس  ملعاملة   35.6٪ كانت  الذائبة حيث  الصلبة  املواد  نسبة  زيادة  الى  التكييس  أدى   -
٪ ملعاملة    25.9 اإلجتاة   حيث كانت  أخذت نفس   الكلية  السكريات  للمقارنة   ٪28.8 ملعاملة 

التكييس و ٪22.6 ملعاملة للمقارنة و ذلك كمتوسط لسنتي التجربة.

و  التكييس  ملعاملة   0.0045٪ كانت  حيث  التانينية  املواد  نسبة  خفض  الى   التكييس  أدى   -
٪0.0085 ملعاملة للمقارنة 

أدى التكييس الى زيادة محتوي الثمار من فيتامني C ) ملجم / 100جم حلم ثمار (   حيث كان   -
6.6  ملعاملة التكييس و 4,6 ملعاملة للمقارنة.

    العراق  … 2012. في جتربة على صنف حالوي )21(  لدراسة تأثير التكييس من التلقيح الى مرحلة الرطب  
 ( الثمار  اثيلني االبيض  على  تركيز العناصر الغذائية في  اثيلني االسود والبولي  الورق االسمر والبولي  بأكياس  

ملغم / 100جرام وزن جاف (   في مراحل اجلمر واخلالل والرطب والتمر أوضحت الدراسة ما يلي :  

• ٔالنيتروجني 

 تفوق معاملة التكييس بالورق االسمر في مرحلة اخلالل في زيادة تركيز  النتروجني معنويا اذ بلغ 
1622   ملغم في حني ظهر أقل معدل  له عند استخدام  البولي اثيلني االبيض اذ  بلغ 1000 ملغم 

لنفس املرحلة.
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• الفسفور والبوتاسيوم 

تركيز عنصر  على  التاثير  في  املقارنة  ومعاملة  التكييس  بني معامالت  فروق معنوية  وجود  عدم 
الفسفور و تركيز عنصر البوتاسيوم خالل مراحل النمو اخملتلفة للثمار .  

• الكالسيوم 

تفوق معاملة التكييس بالورق االسمر في مرحلة اخلالل في زيادة تركيز  النتروجني معنويا اذ   -
بلغ 520  ملغم في حني ظهر أقل معدل  له عند استخدام  البولي اثيلني االبيض اذ  بلغ 253 ملغم 

لنفس املرحلة.

استخدام اكياس البوايثلني األسود أو االبيض أدى خفض محتوي الثمار من الكالسيوم خالل   -
مراحل النم اخملتلفة مقارنة باألكياس الورقية أو بدون تكييس .  

.3 النواحي اإليجابية لتكييس  النورات املؤنثة

ج- تأثير التكيسس على ميعاد نضج الثمار  

من أهم  نتائج التجارب التى اجريت في مجال عالقة التكييس حتسني خواص الثمارالكيميائية مايلي

بكرت عملية التكييس في نضج الثمار وقد وجده أن عدد أيام التبكير يتوقف على   •

- نوع ولون املواد املستخدمة في التكييس

- طول مدة التكييس 

مرحلة النضج التي مت فيه تسجيل البيانات ) خالل ، رطب ، متر (.  •

نتائج التجارب التي اجريت في مجال عالقة التكيس على ميعاد نضج الثمار 

    العراق  … 2008. في جتربة على صنفي ساير و حالوي مت دراسة تأتير التكييس )22( ومستخلص عرق سوس 
تأثير  التركيز على  الدراسة مايلي  )سيتم  النضج  اوضحت  التبكير في  ( على  لتر   / Liguorice )8, 5, 0.0 جم 

التكييس(: .

• تأثير التكييس كمتوسط لكال الصنفني  ومعامالت الرش

كان للتكييس تأثير معنوي  على زيادة نسبة النضج كما هو واضح من األرقام التالية : 
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- مرحلة  النضج املبكرة  والدخول في مرحلة الرطب:  كانت  20.6 ٪  ملعاملة التكييس و 
13.1. ٪  ملعاملة بدون تكييس .

- مرحلة النضج املتوسطة:   كانت  57.0 ٪  ملعاملة التكييس و 42.9. ٪  ملعاملة بدون تكييس. 

- مرحلة النضج املتأخرة: كانت 79.1 ٪  ملعاملة التكييس و 64.4 ٪  ملعاملة بدون تكييس. 

• تأثير الصنف كمتوسط ملعامالت الرش

وجد ان صنف ساير اكثر تأثراً بعملية التكييس   كما هو واضح من األرقام التالية 

 صنف ساير 

-  مرحلة  النضج املبكرة  والدخول في مرحلة الرطب:    كانت     22.6  ٪  ملعاملة التكييس و 
14.6 ٪  ملعاملة بدون تكييس .

-  مرحلة النضج املتأخرة : كانت 82.4  ٪  ملعاملة التكييس و 68.1 ٪  ملعاملة بدون تكييس .

صنف حالوي 

مرحلة  النضج املبكرة  والدخول في مرحلة الرطب:   كانت     18.7  ٪  ملعاملة التكييس و   -
11.7 ٪  ملعاملة بدون تكييس .

- مرحلة النضج املتأخرة : كانت 75.6  ٪  ملعاملة التكييس و 61.2. ٪  ملعاملة بدون تكييس . 

    العراق  … 2010. في جتربة على صنف حالوي  )16( لدراسة تأثير التكييس على صفات الثمار البكرية والبذرية 
شملت   6  معامالت : مقارنة ) بدون تكييس (. -       أكياس ورقية بنية اللون مغطاة ببولي اثيلني شفاف أو أسود 
أو بدون     -  أكياس بولي اثلني سوداء أو شفاف  .  مت التكييس بعد التلقيح مباشرة وتركت االكياس حتى مرحلة 

النضج ومت تغيرها بعد أسبوعني من التلقيح  الى اكياس أكبر   . أوضحت الدراسة ما يلي :

التمر خاصة بني   النضج  في مرحلة  زيادة نسبة  املعامالت في  النتائج فروق معنوية بني بعض  أظهرت 
معاملة التكييس بالورق ومعاملة املقارنة لكل من

أعلى نسبة  للنضج ) مرحلة التمر  (  بلغت 97.1 ٪   للثمار البذرية و 5.0 ٪  للثمار البكرية    -
وذلك ملعاملة الورق .

نسبة النضج   ملعاملة املقارنة 80.8 ٪ للثمار البذرية  و صفر  للثمار البكرية .  -

في حالة   الثمار البذرية تراوحت نسبة النضج جلميع املعامالت   في مرحلة التمر من   80.8   -
٪  للمقارنة و 97.1  ٪  لألكياس الورقية  في حني تراوحت من  87.2 ٪  الى93.5 ٪  للمعامالت التى 

استخدم فيها البولي اثيلني.   

في حالة   الثمار البكرية  تراوحت نسبة النضج جلميع املعامالت   في مرحلة التمر من   0.0   -
٪  للمقارنة و 4.9  ٪  لألكياس الورقية  في حني تراوحت من  2.0 ٪  الى3.5 ٪  للمعامالت التى 

استخدم فيها البولي اثيلني.  .
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     السعودية …2010   في جتربة على صنفي خالص وسكري ) 6( مت تكييس النورات بأكياس بالستيكية 
بااللوان التالية : اسود ، ابيض ، ازرق ، اصفر اضافة الى املقارنة )بدون تكييس ( مت التكييس بعد اربع أسابيع من 

التلقيح . مت رفع االكياس في مرحلة التلوين وأخذ البيانات في مرحلة الرطب 

اوضحت الدراسة مايلي :

جميع معامالت التكييس أدت الى اإلسراع  في نضج الثمار خاصة عند استخدام أكياس باللون األزرق أو 
باللون األسود كما هو واضح من األمثلة التالية )متوسط  املوسمني للصنفني(

- معاملة املقارنة : نسبة الثمار التى مت جمعها في املرة األولى واملرة الثانية كانت 63.4  ٪ لصنف 
السكري و 65.8 ٪ لصنف خالص من اجمالى ثمار العذق . 

- معاملة الكيس األزرق : نسبة الثمار التى مت جمعها في املرة األولى واملرة الثانية كانت 87.4  ٪ 
لصنف السكري و 91.6 ٪ لصنف خالص .من اجمالى ثمار  العذق .

-  معاملة الكيس ٔاألسود : نسبة الثمار التى مت جمعها في املرة األولى واملرة الثانية كانت 79.6  ٪ 
لصنف السكري و 84.6 ٪ لصنف خالص  من اجمالى ثمار العذق .

يوصي الباحث باستخدام أكياس باللون األزرق عند تكييس  العذوق لتحسني خواص الثمار والتبكير 
في النضج .

      السعودية …2012 في جتربة على صنف برحي  )3( استخدمت  أكياس من ورق الكرافت  ومت تكييس النورات  
بحامض  تكييسها  يتم  لم  أو  تكييسها  مت  التى  العذوق  من  عدد  رش  مت   أسابيع حيث  أربع  وملدة  التلقيح  بعد 
اجلبرليك GA3  بتراكيز 150,100,50 جزء في املليون  اضافة الى املقارنة )  بدون تكييس او GA3( اوضحت النتائج 

ما يلي:

أدت معامالت التكييس والرش باجلبرلني الى تأخير نضج الثمار ودخولها مرحلة الرطب    كما هو واضح مما يلي : 

-  كانت نسبة الرطب للمقارنة 11.2 ٪ للمقارنة ٪8.1   ملعاملة التكيس بدون رش 

تراوحت نسبة الرطب في معامالت الرش من ٪6.7  في معاملة التكييس و 50 جزء في املليون  الى8.6 ٪   -
ملعاملة الرش 150 جزء في املليون     .

    مصر  … 2010. في جتربة على صنف زغلول )7( مت تكييس النورات باستخدام اكياس بولي ٕايثيلني  زرقاء  و 
شفافة بيضاء   بعد اجراء التلقيح  اضافة الى املقارنة  مت ازالة األكياس في مراحل النمو التالية : مرحلة احلبابوك 

- مرحلة اجلمري -   مرحلة اخلالل  . أوضحت النتائج مايلي :

أدت معامالت التكييس الى اإلسراع في نضج الثمار  مقارنة مبعاملة عدم التكييس   وكان التبكير في 
النضج اكثر وضوحاً عند ترك األكياس حتى مرحلة اخلالل وميكن مالحظة ذلك مما يلي  :
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• التبكير في النضج

ترك األكياس حتى مرحلة احلبابوك :عند استخدام األكياس البيضاء كان  عدد أيا م التبكير   -
في احلصاد 6.5  في حني كان 10  أيام  عند استخدام األكياس الزرقاء .

ترك األكياس حتى مرحلة اخلالل  : عند استخدام األكياس البيضاء كان  عدد أيا م التبكير   -
في احلصاد 21 يوم في حني كان20.عند استخدام األكياس الزرقاء .

• طول فترة احلصاد :

أدي التكييس الى  قصر طول فترة احلصاد خاصة عند ترك األكياس حتى مرحلة اخلالل

ترك ااألكياس حتى مرحلة احلبابوك : طول فترة احلصاد كانت  33 يوم  ملعاملة املقارنة و 25 يوم ملعاملة   -
الكيس األبيض 25  يوم ملعاملة الكيس األزرق 

ترك ااألكياس حتى مرحلة اخلالل : طول فترة احلصاد كانت  33 يوم  ملعاملة املقارنة و 14 يوم ملعاملة   -
الكيس األبيض و11  يوم ملعاملة الكيس األزرق .

    مصر  … 2011. في جتربة على صنف زغلول )8(  مت   التكييس باستخدام أكياس بولى ٕايثيلني  شفافة أو  زرقاء  
اللون  اضافة الى املقارنة )  بدون تكييس ( من ازالة األكياس في املراحل التالية : مرحلة اجلمري.   - مرحلة  اكتمال 

النمو.   -  منتصف مرحلة النضج  .

أدت معامالت التكييس الى اإلسراع في نضج الثمار  مقارنة مبعاملة عدم التكييس   وكان التبكير في 
) كمتوسط  يلي      النضج اكثر وضوحاً عند ترك األكياس حتى مرحلة اخلالل وميكن مالحظة ذلك مما 

لسنتي التجربة  (:

• نسب نضج الثمار 

كمتوسط  للثالث مراحل  - لون الكيس 

نسبة القطفة األولى : كانت   18.5 % ملعاملة املقارنة   و ٪62    ملعاملة الكيس الشفاف    -
و٪53 ملعاملة الكيس األزرق 

نسبة القطفة الثانية  : كانت 44  ٪ ملعاملة املقارنة   و19.5 ٪    ملعاملة الكيس الشفاف    -
و٪24.5 ملعاملة الكيس األزرق 

كمتوسط  للثالث معامالت  - طول فترة التكييس :  

نسبة القطفة األولى : كانت 29.5 ٪  ملعاملة مرحلة اجلمري   و 48 ٪ ملعاملة مرحلة اكتمال   -
النمو٪56 ملعاملة ملرحلة اخلالل.

44.5 ٪ ملعاملة مرحلة اجلمري    و٪26.5    ملعاملة مرحلة  : كانت  الثانية  نسبة القطفة   -
اكتمال النمو  و٪17 ملعاملة مرحلة اخلالل  

• عدد ايام التبكير : 

الكيس  25 يوم  ملعاملة  التبكير كانت  ايام  : عدد  الكيس  - لون  كمتوسط  للثالث مراحل    -
الشفاف  20 يوم ملعاملة الكيس األزرق

- كمتوسط  للثالث معامالت  - طول فترة التكييس :  عدد ايام التبكير  كانت 12  يوم ملعاملة 
مرحلة اجلمري   و  24 يوم ملعاملة مرحلة اكتمال النمو  و26 يوم ملعاملة مرحلة اخلالل.



31

• طول فترة احلصاد :

أدي التكييس الى  قصر طول فترة احلصاد وٕازداد هذا التأثير وضوحاً بزيادة طول فترة التكييس 

18 يوم  40 يوم  ملعاملة املقارنة  ا كانت طول فترة احلصاد     :  ) تأثير لون الكيس )املعاملة   -
ملعاملة الكيس األبيض و21 يوم ملعاملة الكيس األزرق . 

-   طول فترة التكييس:  كانت طول فترة احلصاد 36 يوم  مرحلة اجلمري  22 يوم ملعاملة مرحلة 
اكتمال النمو  20 يوم ملعاملة مرحلة اخلالل.

        اجلزائر …2014 في جتربة على صنفي دقلة نور وغرس )4(  مت تغليف  النورات بعد التلقيح بثالث طرق هى-1 
ليف النخيل. 2 - اكياس من ورق الكرافت.  -3 اكياس بولي اثيلني شفافة مثقبة بنسبة 0.5 ٪  4 - بدون تغليف 

للمقارنة . أوضحت الدراسة ما يلي :  

في كال الصنفني طرق التكييس الثالثة أدت الى التبكير في النضج   حيث زادت نسبة الثمار الناضجة

•  في صنف دقلة نور : كانت حوالي  ٪20 ملعاملة البولي ايثلني وحوالي ٪17 ملعاملة الورق. حوالي 9.5٪ 
ملعاملة الليف  مقارنة مبعاملة بدون تكييس . 

•  في صنف غرس : كانت حوالي  ٪10 ملعاملة البولي ايثلني حوالي ٪16 ملعاملة الورق. حوالي ٪3 ملعاملة 
الليف   مقارنة مبعاملة بدون تكييس .

3. النواحي اإليجابية لتكييس  النورات املؤنثة

ج- تأثير التكييس  على حماية ووقاية الثمار  

يعمل التغليف أو التكيس على حماية  ووقاية الثمار العاقدة  في مراحل منوها االولى  من :

 Batrachedra amydraula( أو دودة التمر الصغري تعتبر حشرة احلميرة   : •  اإلصابة املبكرة باحلشرات 
Meyer(   )1,2 ,10,18, 9( من اهم احلشرات التى تصيب الثمار في مراحل منوها األولى حيث تضع بيضها 
في أنسجة الثمار الصغيرة الغضة وتعتبر اليرقات أخطر أطوار احلشرة  وقد تؤدي  اإلصابة الى تساقط 

) Date moth    )Arenipses Sebella Hamps ( )9,2  نسبة كبيرة من الثمار ) شكل ( وكذلك عثة الطلع

األضرار امليكانيكية : هبوب الرياح الشديدة يعمل على  احتكاك شماريخ النورة بسعف النخلة مما   •
ينتج عنة أضرار ميكانيكية  للثمار الصغيرة تشمل اجلروح واخلدوش  وقد تؤدي الى تساقطها    .

حشرة احلميرة أو دودة التمر الصغري  Lesser date moth  وتسمى احياناً عثة احلميرة من اآلفات احلشرية الهامة 
وتنتشر في معظم الدول ااملشهورة بزراعة نخلة التمر .

تبدأ اإلصابة مبهاجمة اليرقات larvae النورات وتستمر في التغذية بعد العقد  على املراحل التالية لنمو الثمرة  
الثمار املصابة تصبح جافة حمراء اللون ثم تتساقط )2(  مسببة خسارة كبيرة في احملصول قد تصل الى اكثر من 

50 ٪ . شكل  )2( يوضح أعراض اإلصابة.  
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شكل)2( حشرة احلميرة أو دودة التمر الصغري تصيب الثمار في مراحل منوها األولى  وتعتبر اليرقات أخطر أطوار 
احلشرة وتؤدي الى تساقط نسبة كبيرة من الثمار . -a احلشرة الكاملة.  - b أعراض اإلصابة على الثمار  -c يرقة 
على كأس الثمرة   - d  اللون األحمر للثمار املصابة ، الحظ شدة اإلصابة.  -e مكان دخول اليرقة الحظ انه مالصق 
للكأس  -f قطاع طولي في ثمرة مصابة   . وقد وجد أن تكييس النورات املؤنثة بعد التلقيح مباشرة يؤدى الى 

انخفاض واضح في نسبة اإلصابة .

نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال 

دلت األبحاث أن تكييس النورة بعد تلقيحها يعتبر من أفضل طرق مقاومة حشرة احلميرة إلن التكييس يعمل على 
عزل الثمار  ويحد من حركة احلشرة مما يعيقها من وضع البيض في أنسجة الثمار الصغيرة حيث وجد التكييس  

باستخدام األكياس الورقية ),1, 18(  أو املوسلني  )9( الى خفض معنوي  في نسبة اإلصابة بحشرة احلميرة.  

    العراق  … 2016. في  جتربة على صنف شويثي  ) 18( لدراسة تأثير التكييس على اإلصابة بحشرة احلميرة مت 
استخدام اكياس ورقيةعند اجراء التلقيح  واستمرت ملدة 50 يوم  ، أوضحت الدراسة ما يلي : 

 ٪  4.0 كمتوسط لسنتي الدراسة أدي التكييس الى خفض معنوي  في نسبة اإلصابة حيث كانت    -
للعذوق املكيسة 14.0 ٪ للعذوق الغير مكيسة   .

يعتقد أن هذا الفرق في نسبة  اإلصابة يرجع الى ان ااألكياس حدت من حركة احلشرة  وٕاعاقتها من وضع   -
البيض.    ) العراق … 2016( الذهب   
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    العراق  … 2012. في جتربة ) 9( شملت عدة معامالت من التكييس بأكياس املوسلني والرش مببيد البيرمثرين 
في مكافحة عثة الطلع  )Arenipses Sebella Hamps( وعثة احلميرة  )Batrachedra amydraula Meyr( . أوضحت 

الدراسة ما يلي :    

  • اقل نسبة ٕاصابة واقل شدة ٕاصابة باحلشرتین املذكورتین هي املعامالت  التى مت فيها  التغطیة املستمرة 
بأكياس املوسلني )من التلقيح وحتى احلصاد(  وميكن مالحظة ذلك من األرقام التالية  ) املوسم الثاني ( .

- عثة الطلع : كانت متوسطات شدة  اإلصابة    35.2 ٪  ملعاملة املقارنة  و٪0.2 ملعاملة التغطية 
والرش باملبيد   و1.9 ٪ ملعاملة التغطية فقط  و25.6 ٪  ملعاملة رش املبيد فقط و 20.3 ٪  ملعاملة 

الرش والكشف املتكرر للغطاء  

35.5 ٪  ملعاملة املقارنة  و٪0.0 ملعاملة  - حشرة احلميرة  : كانت متوسطات شدة  اإلصابة    
التغطية والرش باملبيد   و1.2 ٪ ملعاملة التغطية فقط  و35.6 ٪  ملعاملة رش املبيد فقط و 28.1٪  

ملعاملة الرش والكشف املتكرر للغطاء  

•  منعت األكیاس ٕاصابة الثمار باآلفات األخرى مبا فیها حشرات اخملازن والعصافیر. 

    اليمن  … 2001.في جتربة اجريت على صنف هجري Hajri  ) 1 ( لدراسة تأثير األكياس الورقية املثقبة   على 
درجة اإلصابة بحشرة احلميرة   )Batrachedra amydraula Merck(  مت اجراء املعامالت التالية 1 - بدون تكييس ) 
مقارنة  (   2. -تكييس النورات بِعد تلقيحها.        3  - تكييس + خف 30 ٪     ازيلت االكياس  بِعد 6 عند تدلية 

العذوق أسابيع.   ثم   رشت   العذوق   مببيد املالثيون وزيت السمسم ،     أوضحت الدراسة مايلي  :

جميع املعامالت تفوقت على املقارنة في توفير حماية معقولة  للثمار من حشرة احلميرة 

متوسط عدد الثمار املصابة / شمراخ  قبل الرش :  كان 1.9  ملعاملة التكييس  و 1.5 ملعاملة التكييس   -
مع اخلف  و 3.6 ملعاملة املالثيون و 3.5 ملعاملة زيت السمسم و 3.2 ملعاملة املقارنة وذلك قبل الرش  بعشرة 

ايام من   . 

ملعاملة   2.5 و  التكييس   ملعاملة    1.8 كان    : الرش    بعد   / شمراخ  املصابة  الثمار  عدد  متوسط   -
التكييس مع اخلف  و 2.6 ملعاملة املالثيون و 3.6 ملعاملة زيت السمسم و 7.1 ملعاملة املقارنة وذلك بعد 

عشرة ايام من الرش   . 

أدى الرش بزيت السمسم الى حماية الثمار من  ٕاصابة  جديدة  مقارنة مبعاملة عدم التكييس.  -

احلميرة   بحشرة  اإلصابة  درجة  على  الزراعية  العمليات  تأثير  على   )10( دراسة  .في   2012  … إيران       
)Batrachedraamydraula Myer(  وجد  أن التكييس بعد التلقيح مباشرة أدى الى :

خفض التلف الناجت عن اإلصابة بحشرة احلميرة كما قلل من الضرر الناجت من الدبابير والعصافير   •

زيادة محصول النخلة نتيجة لزيادة  حجم الثمار في املراحل األولى من النمو  ولزيادة عدد ثمار العذق    •
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                          رابعاً :  تكييس  او تغليف النورات بعد تلقيحها ... 

                                                              مزيد من التفاصيل 

نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال وميكن تلخيص ٔاهداف  هذة الدراسات 

تأثير التكييس أو التغليف على نسبة العقد  )20,8,11,15  ,4,13,7,12( .  •

تأثير التكييس على احملصول وخواص الثمار الطبيعية ),22,3,12,8,  13,11,5,7,6,9,20( .   •

•  تأثير التكييس أو التغليف على  خواص الثمار الكيميائية )13,11,16,21,22,6,12,3,8,(   . 

تأثير التكييس على التبكير في نضج  الثمار  )6,16,22,3( .   •

عالقة التكييس أو التغليف بدرجة احلرارة ونسبة الرطوبة احمليطة باألزهار ),15,4(   •

أو   ),1,9,18,  10( باحلشرات   اإلصابة  التغليف ضد  أو  التكييس  عملية  توفرها  التى  الوقاية  أو  احلماية   •
األضرار امليكانيكية. 

تأثير نوع ولون الكيس املستخدم على  نسبة العقد أوخواص الثمار أو احملصول )16,2,17,5,6,4( .  •

تأثير طول مدة التكييس على نسبة العقد وخواص الثمار )20, 8,( .  •

التفاعل أو التداخل  بني معامالت التكييس مع استخدام املبيدات )1,9(  أو منظمات النمو )3(  أو مواد   •
خاصة  مثل مستخلص العرق سوس )22(  او خف الثمار ) 1( .

العراق … 1988 
حسام في جتربة على صنف حالوي )20 ( لدراسة تأثير التكييس  على عقد الثمار وصفات الثمرة في صنف 

حالوي استخدمت املعامالت التالية :   بدون تكييس - تكييس ملدة  1،2 ،3 ، 4  أسبوع بعد التلقيح  واستخدمت 
اكياس ورقية مثقبة  بنية اللون مت تقدير نسبة العقد في مرحلتي احلبابوك واجلمري  أوضحت الدراسة ما يلي : 

عملية التكييس بصورة عامة أدت الى زيادة نسب العقد ووزن وطول وقطرالثمار اضافة الى وزن العذوق   •
وخفض نسبة التساقط  ، بصورة اجمالية  وجد ٕان هذة الزيادة تتناسب طردياً مع طول مدة التكييس .

انفردت معاملة رفع االكياس بعد أربعة أسابيع من التلقيح باعطاءأعلى نسب لعقد الثمار وخصائص   •
متميزة للثمار.   فيما يلي بعض األمثلة )متوسط لسنتي التجربة  ( :

نسبة العقد )٪(  •

ملرحلة احلبابوك : كانت78.0  ملعاملة بدون تكييس ازدادت الى 82.5 عند التكييس ملدة أسبوع   -
،84.4   عند التكييس ملدة أسبوعني و 85.8 عند التكييس  ملدة ثالث أسابيع و  87.6  عند التكييس 

ملدة  أربع أسابيع . 

-  نهاية مرحلة اجلمري : كانت67.0 ملعاملة  بدون تكييس  ازدادت الى 72.6 عند التكييس ملدة  
أسبوع و74.7  التكييس ملدة  أسبوعني و  75.8 عند التكييس ملدة ثالث أسابيع و76.4  عند التكييس 

ملدة أربع أسابيع .
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وزن الثمار )جم(  •

- مرحلة اجلمري : كان 4.1   ملعاملة بدون تكييس  ازداد الى 5.1 عند التكييس ملدة  أسبوع و 5.4  
عند التكييس ملدة أسبوعني و 6.7 عند التكييس ملدة ثالث أسابيع و 6.0 عند التكييس ملدة  أربع 

أسابيع.

-مرحلة اخلالل : كان 8.0  ملعاملة بدون تكييس  ازداد الى 10.2 عند التكييس ملدة  أسبوع و 11.2  
عند التكييس ملدة أسبوعني و  12.3 عند التكييس ملدة ثالث أسابيع و 12.8 عند التكييس ملدة  

أربع أسابيع .

طول الثمار )سم (  •

-  مرحلة اجلمري : كان 3.1  ملعاملة بدون تكييس  ازداد الى 3.9 عند التكييس ملدة  أسبوع و 4.5  
عند التكييس ملدة أسبوعني و  5.1 عند التكييس ملدة ثالث أسابيع و 5.3 عند التكييس ملدة  أربع 

أسابيع .

-  مرحلة اخلالل: كان 4.5    ملعاملة بدون تكييس  ازداد الى 5.6 عند التكييس ملدة  أسبوع و 6.8  
عند التكييس ملدة أسبوعني و 7.5 عند التكييس ملدة ثالث أسابيع و 8.0 عند التكييس ملدة  أربع 

أسابيع .

وزن العذق )كجم ( :  •

- معامالت التكييس أدت الى زيادة معدل وزن العذق وبفارق احصائي من معاملة عدم التكييس . 

-كان حوالى 21    ملعاملة بدون تكييس  ازداد تدرجياً حتى بلغ 30  عند التكييس ملدة  أربع أسابيع

العراق …2008 
في جتربة )22 ( على صنفي ساير و حالوي  مت دراسة تأتير التكييس باستخدام الورق األسمر )البني( ومستخلص عرق 

سوس Liguorice بتركز )8, 5, 0.0 جم / لتر ( على التبكير في النضج وصفات الثمار اوضحت الدراسة مايلي : 

وزن العذق :  •

- كمتوسط لكال الصنفني  ومعامالت الرش  تفوقت معاملة التكييس معنوياً في زيادة وزن العذق 
حيث كان وزن  العذق  10. 7كجم ملعاملة التكييس و 6.6 كجم ملعاملة بدون تكييس .

8 جم/ لتر  معنوياً في  - كمتوسط لكال الصنفني  ومعامالت التكييس  تفوقت معاملة الرش 
زيادة وزن العذق حيث كان وزن  العذق  9.11 كجم ملعاملة 8 جم / لتر  و 7.9 كجم ملعاملة الرش 

بدون مستخلص  .                                  

-  في صنف ساير أعلى وزن عذق كان عند استخدام التكييس مع الرش بتركيز 8 جم/ لتر  )9.88 
كجم  ( وأدنى وزن كان ملعاملة  بدون مستخلص أو تكييس )5.2 كجم  ( . 

-في صنف حالوي  أعلى وزن عذق كان عند استخدام التكييس مع الرش بتركيز 8 جم/ لتر  )11.9 
كجم  ( وأدنى وزن كان ملعاملة  بدون مستخلص أو تكييس )6.3 كجم ( .     
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وزن الثمار   •

لم يكن للمعامالت اخملتلفة تأثير واضح على وزن الثمرة كما هو واضح مما يلي :  

- في صنف ساير أعلى وزن للثمرة  كان عند استخدام التكييس  بدون مستخلص   )5.8 جم  ( 
وأدنى وزن كان ملعاملة  بدون رش مستخلص أو تكييس )5.5 جم  ( . 

-  في صنف حالوي  أعلى وزن للثمرة كان عند استخدام التكييس مع الرش بتركيز 8 جم/ لتر  )5.9 
جم  ( وأدنى وزن كان ملعاملة  بدون أو مع مستخلص أو تكييس )5.8 جم ( .     

- كمتوسط لكال الصنفني  ومعامالت الرش لم يكن للتكييس تأثير كبير على وزن الثمار  حيث  
كان  متوسط وزن  الثمرة   5.77 جم ملعاملة التكييس و 5.67 جم ملعاملة بدون تكييس .

الصفات الكميائية       •

 وجد ان لعملية التكييس تأثير واضح على معظم  مكونات الثمار قفد ادى الى زيادة في جميع املكونات 
لذلك  التكييس  تأثير  على  التركيز  سيتم   - عكسي  التأثير  كان  حيث  والبروتينات   الرطوبة  باستثناء 

سنستعرض القيم كمتوسط لكال الصنفني ومعامالت الرش

- املواد الصلبة الذائبة الكلية :   كانت نسبة  املواد الصلبة الذائبة الكلية    52.8  ٪  ملعاملة 
التكييس و 50.0 ٪  ملعاملة بدون تكييس .

بدون  ملعاملة    ٪  31.3 و  التكييس  ملعاملة    ٪   34.1 الرطوبة   نسبة  كانت    : املائي  احملتوى   -
تكييس 

- السكريات الكلية :  كانت السكريات الكلية     65.6  ٪  ملعاملة التكييس و 61.4 ٪  ملعاملة 
بدون تكييس .

- السكريات ااخملتزلة  :  كانت السكريات اخملتزلة      56.3  ٪  ملعاملة التكييس و 47.6 ٪  ملعاملة 
بدون تكييس .

- التانينات  :  كانت التانينات     0.58  ٪  ملعاملة التكييس و 0.72 ٪  ملعاملة بدون تكييس .

- البروتينات   :  كانت البروتينات     2.7  ٪  ملعاملة التكييس و 2.9 ٪  ملعاملة بدون تكييس .

التبكير في النضج :   •

تأثير التكييس كمتوسط لكال الصنفني  ومعامالت الرش  •

كان للتكييس تأثير معنوي  على زيادة نسبة النضج كما هو واضح من األرقام التالية : 

- مرحلة  النضج املبكرة  والدخول في مرحلة الرطب: حيث  كانت     20.6  ٪  ملعاملة التكييس 
و 13.1. ٪  ملعاملة بدون تكييس 

مرحلة النضج املتوسطة : حيث  كانت     57.0  ٪  ملعاملة التكييس و 42.9. ٪  ملعاملة بدون   -
تكييس 

بدون  ملعاملة    ٪  64.4 و  التكييس  ملعاملة    ٪   79.1 كانت  حيث  املتأخرة:  النضج  مرحلة   -
تكييس. 
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تأثير الصنف كمتوسط ملعامالت الرش  •

وجد ان صنف ساير اكثر تأثراً بعملية التكييس    كما هو واضح من األرقام التالية 

  صنف ساير 

- مرحلة  النضج املبكرة  والدخول في مرحلة الرطب:  حيث  كانت     22.6  ٪  ملعاملة التكييس 
و 14.6 ٪  ملعاملة بدون تكييس .

- مرحلة النضج املتأخرة: حيث كانت 82.4  ٪  ملعاملة التكييس و 68.1 ٪  ملعاملة بدون تكييس  .

  صنف حالوي 

18.7  ٪  ملعاملة  مرحلة  النضج املبكرة  والدخول في مرحلة الرطب:   حيث  كانت       -
التكييس و 11.7 ٪  ملعاملة بدون تكييس .

- مرحلة النضج املتأخرة: حيث كانت 75.6  ٪  ملعاملة التكييس و 61.2. ٪  ملعاملة بدون تكييس . 

- كان للتكييس تأثير غيرمعنوي على نسب مرحلة النضج املتأخرة حيث كانت 75.6  ٪  ملعاملة 
التكييس و 61.2. ٪  ملعاملة بدون تكييس .

العراق …2016   
في  جتربة على صنف شويثي ) 18( لدراسة تأثير التكييس على اإلصابة بحشرة احلميرة  ونسبة العقد ووزن الثمار 
مت استخدام اكياس ورقيةعند اجراء التلقيح   األكياس تركت مفتوحة من أعلى واستمرت ملدة 50 يوم  ، أوضحت 

الدراسة ما يلي : 

نسبة العقد :   •

 ٪  86.2 املكيسة  للعذوق   ٪  95.0 العقد حيث كانت   زيادة معنوية  نسبة  الى  التكييس  أدي   -
للعذوق الغير مكيسة 

-  يعتقد أن هذا الفرق يرجع الى الزيادة في درجة احلراة  في العذوق املكيسة  عن احمليط اخلارجي 
والتى قدرت بحوالي 7oC  درجات مئوية .

نسبة اإلصابة بحشرة احلميرة :   •

 14.0 4.0  ٪ للعذوق املكيسة  أدي التكييس الى خفض معنوي  في نسبة اإلصابة حيث كانت  
احلشرة   حركة  من  حدت  ااألكياس  ان  الى  يرجع  الفرق  هذا  أن  ويعتقد  الغير مكيسة  للعذوق   ٪

وٕاعاقتها من وضع البيض وبالتالي انخفاض عدد اليرقات وهو الطور الضار.

وزن  وحجم الثمار :   •

أدى التكييس الى زيادة معنوية وزن الثمرة حيث كانت  3.4 جم للعذوق املكيسة  و2.4 جم للعذوق الغير   -
مكيسة  .

أدى التكييس الى زيادة معنوية في حجم الثمار  حيث كانت  2.95 سم3 للعذوق املكيسة و 2.38  سم3    -
للعذوق الغير مكيسة  .
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العراق …  2012 
في جتربة ) 9( شملت عدة معامالت من التكييس بأكياس املوسلني والرش مببيد البيرمثرين في مكافحة عثة الطلع  

)Arenipses Sebella Hamps( وعثة احلميرة  )Batrachedra amydraula Meyr( . أوضحت الدراسة ما يلي :    

نسبة  وشدة اإلصابة 

اقل نسبة ٕاصابة واقل شدة ٕاصابة باحلشرتین املذكورتین هي معاملتي الرش والتغطیة بأكياس املوسلني    •
ثم تلیها  معاملة التغطیـة  دون رش مبيد  )التغطية من التلقيح وحتى احلصاد (  م أمـا املعـامالت األخـرى  
والتى شملت رش املبيد فقط او رش مع ازالة الكيس لفترات او بدون رش   او تكييس فقد كانت نتائجهـا 

متشـابهة حیـث ال توجـد فـروق معنویـة وميكن مالحظة ذلك من األرقام التالية  ) املوسم الثاني ( .

- عثة الطلع : كانت متوسطات شدة اإلصابة     35.2 ٪  ملعاملة املقارنة  و0.2 ٪ ملعاملة التغطية 
والرش باملبيد   و1.9 ٪ملعاملة التغطية فقط  و25.6 ٪  ملعاملة رش املبيد فقط و 20.3 ٪  ملعاملة 

الرش والكشف املتكرر للغطاء  

- حشرة احلميرة  : كانت متوسطات شدة    35.5 ٪  ملعاملة املقارنة  و0.0 ٪ ملعاملة التغطية 
والرش باملبيد   و1.2 ٪ ملعاملة التغطية فقط  و35.6 ٪  ملعاملة رش املبيد فقط و 28.1 ٪  ملعاملة 

الرش والكشف املتكرر للغطاء . 

•  منعت األكیاس ٕاصابة الثمار باآلفات األخرى مبا فیها حشرات اخملازن والعصافیر.

التأثير على احملصول : 

  متوسط وزن العذق عنـد اجلنـي حتـت تـأثیراملعــامالت اخملتلفــة لــوحظ تفــوق معاملــة  الرش مع 
التكييس  )حوالي 45 كجم  ( ثــم  معاملة التكييس ) حوالي 20 كجم (   ثــم معاملــتي الرش فقط  
والرش وكشف األكياس  املتكرر ) 10-8كجم( فــي حــین كانــت اقــل األو ازن هــي معاملــة املقارنة ) 

حوالي 5 كجم(

العراق … 2010   
في  جتربة على صنف حالوي  )16( لدراسة تأثير التكييس على صفات الثمار البكرية والبذرية املعامالت شملت  
1- املقارنة ) بدون تكييس (.            2- أكياس ورقية بنية اللون.         3- أكياس بولي اثلني سوداء .        4- اكياس 
بولي اثيلني  شفاف          5- أكياس ورقية بنية اللون مغطاة ببولي اثيلني شفاف        6- أكياس ورقية بنية اللون 
مغطاة ببولي اثلني اسود . مت التكييس بعد التلقيح مباشرة وتركت االكياس حتى مرحلة النضج ومت تغيرها بعد 

أسبوعني الى اكياس اكبر   أوضحت الدراسة ما يلي : 

خواص الثمار الكميائية 

نسبة الرطوبة :   •

أعلى نسبة للرطوبة كانت 16 ٪ للثمار البذرية و  74.6 % للثمار البكرية وزلك ملعاملة الورق   -
مع البولي اثيلني األسود .   

نسبة الرطوبة ملعاملة املقارنة 10.6 ٪ للثمار البذرية و71.2 للثمار البكرية   -

حني  في  البذرية  للثمار   ٪  16.0 الى   ٪  10.8 من  تراوحت  التكييس  ملعامالت  الرطوبة  نسبة   -
تراوحت من 70.0 ٪ الى 74.6  ٪ للثمار البكرية 
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• املود الصلبة الذائبة  الكلية : 

أعلى نسبة   املود الصلبة الذائبة  الكلية   بلغت 73.9 ٪   للثمار البذرية و 18.2 ٪ ملعاملة   -
الورق 

للثمار  و14.7  البذرية  للثمار   ٪  67.1 املقارنة  ملعاملة  الكلية    الذائبة   الصلبة  املود  نسبة    -
البكرية .

نسبة  املود الصلبة الذائبة  الكلية  ملعامالت التكييس تراوحت من 67.0 ٪ الى 74.0 ٪ للثمار   -
البذرية في حني تراوحت من 13.6 ٪ الى 18.2.  ٪ للثمار البكرية

• السكريات الكلية : 

أعلى نسبة   للسكريات الكلية  بلغت 57.7 ٪   للثمار البذرية و 14.2 ٪ ملعاملة الورق   -

نسبة السكريات الكلية  ملعاملة املقارنة 52.4 ٪ للثمار البذرية و11.4 للثمار البكرية .  -

نسبة السكريات الكلية  ملعامالت التكييس تراوحت من 52.4 ٪ الى 57.7 ٪ للثمار البذرية في   -
حني تراوحت من 10.7 ٪ الى 14.2.  ٪ للثمار البكرية 

، السكريات اخملتزلة أخذت  تراوحت من52.4 ٪ الى55.8٪   التكييس االخرى حيث  . مبعامالت    -
نفس اإلجتاة في كل من  الثمارالبذرية و البكرية  . 

•  نسبة املادة اجلافة :أدى التكييس بالورق املغطي بالبولي اثلني الشفاف الى زيادة معنوية في 
املادة اجلافة للثمار البذرية حيث بلغت  89 ٪   مقارنة مبعامالت  التكييس االخرى حيث تراوحت 

من84.0 ٪ الى٪86.3     ،الثمار البكرية أخذت نفس اإلجتاة . 

وزن وحجم الثمار : لم يكن للمعامالت اخملتلفة تأثير واضح أو معنوي على حجم وزن  كل من   -
الثمار البذرية والبكرية..   )العراق … 2010(

• نضج الثمار في مرحلة التمر  

أظهرت النتائج فروق معنوية بني بعض املعامالت في نسبة النضج  خاصة بني  معاملة التكييس بالورق 
ومعاملة املقارنة لكل من:

أعلى نسبة  للنضج ) مرحلة التمر  (  بلغت 97.1 ٪   للثمار البذرية و 5.0 ٪  للثمار البكرية    -
وذلك ملعاملة الورق 

نسبة النضج   ملعاملة املقارنة 80.8 ٪ للثمار البذرية  و صفر  للثمار البكرية .  -

في حالة   الثمار البذرية تراوحت نسبة النضج جلميع املعامالت   في مرحلة التمر من   80.8   -
٪  للمقارنة و 97.1  ٪  لألكياس الورقية  في حني تراوحت من  87.2 ٪  الى93.5 ٪  للمعامالت التى 

استخدم فيها البولي اثيلني.   

في حالة   الثمار البكرية  تراوحت نسبة النضج جلميع املعامالت   في مرحلة التمر من   0.0   -
٪  للمقارنة و 4.9  ٪  لألكياس الورقية  في حني تراوحت من  2.0 ٪  الى3.5 ٪  للمعامالت التى 

استخدم فيها البولي اثيلني.   
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اليمن … 2001 
في جتربة اجريت على صنف هجري Hajri  ) 1 ( لدراسة تأثير األكياس الورقية املثقبة   على درجة اإلصابة بحشرة 
احلميرة   )Batrachedra amydraula Merck(  مت اجراء املعامالت التالية 1 - بدون تكييس ) مقارنة  (   2. -تكييس 
النورات بِعد تلقيحها.        3  - تكييس + خف 30 ٪     ازيلت االكياس  بِعد 6 عند تدلية العذوق أسابيع.   ثم   رشت   

العذوق   مببيد املالثيون وزيت السمسم ،     أوضحت الدراسة مايلي  :

نسبة اإلصابة باحلشرة   •

-جميع املعامالت تفوقت على املقارنة في توفير حماية معقولة  للثمار من حشرة احلميرة  

متوسط عدد الثمار املصابة / شمراخ  قبل الرش :  كان 1.9  ملعاملة التكييس  و 1.5 ملعاملة   -
التكييس مع اخلف  و 3.6 ملعاملة املالثيون و 3.5 ملعاملة زيت السمسم و 3.2 ملعاملة املقارنة وذلك 

قبل الرش  بعشرة ايام من   . 

متوسط عدد الثمار املصابة / شمراخ بعد  الرش   :  كان 1.8  ملعاملة التكييس  و 2.5 ملعاملة   -
التكييس مع اخلف  و 2.6 ملعاملة املالثيون و 3.6 ملعاملة زيت السمسم و 7.1 ملعاملة املقارنة وذلك 

بعد عشرة ايام من الرش   . 

-أدى الرش بزيت السمسم الى حماية الثمار من  ٕاصابة  جديدة  مقارنة مبعاملة عدم التكييس . 

متوسط احملصول  ووزن الثمر  •

متوسط محصول النخلة )كجم (  :  كان 50.6  ملعاملة التكييس  و 27.1  ملعاملة التكييس   -
مع اخلف  و 40.0 ملعاملة املالثيون و 28.0 ملعاملة زيت السمسم و 22.4  ملعاملة املقارنة

متوسط وزن الثمرة  )جم (  :  كان 5.9  ملعاملة التكييس  و 8.6  ملعاملة التكييس مع اخلف  و   -
7.1 ملعاملة املالثيون و 7.8 ملعاملة زيت السمسم و 8.0  ملعاملة املقارنة

متوسط طول الثمرة  )سم (  :  كان 3.5  ملعاملة التكييس  و 4.2  ملعاملة التكييس مع اخلف    -
و 3.7 ملعاملة املالثيون و 3.8 ملعاملة زيت السمسم و 3.9  ملعاملة املقارنة

السعودية … 2014
اجري هذا البحث على صنف روثانة  )12 ( مت تغليف النورة بعد التلقيح  باستخدام  1- ورق كرافت       2- شاش  
أجريل ابيض grill cloth    ) شاش غير منسوج (  3- املقارنة )بدون تكييس(  مت ازالة  األغلفة  بعد شهر من التلقيح  
ومت تقدير نسبة العقد بعد ثالث أسابيع من التلقيح في حني مت تقدير صفات الثمار في مرحلة اخلالل واحملصول في 

مرحلة التمر  .أوضحت الدراسة ما يلي : 

أدت معامالت تغليف النورات الى زيادة نسب العقد  ووزن  العذق ووزن الثمرة ونسبة اللحم  واملواد الصلبة 
الذائب والسكريات الكلية واخملتزلة  لذلك ينصح بتغليف النورات بعد التلقيح.

أفضل نسبة عقد كانت استخدام األكياس الورقية في حني كانت أفضل قيم لوزن العذق ووزن الثمرة ووزن 
اللحم والسكريات الكلية والسكريات اخملتزلة  عند استخدام شاش األجريل كما هو واضح من النسب 

التالية:
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• نسبة العقد :

نسبة العقد- موسم ٔاول : كانت11.3  ٪ للمقارنة و27.1  ٪ للتغليف بورق الكرافت و 19.1   -
٪التغليف باألجريل

نسبة العقد - موسم ثاني  : كانت12.5  ٪ للمقارنة 17.1  ٪ للتغليف بورق الكرافت و 16.3   -
٪ التغليف  باألجريل

• احملصول وصفات الثمار- موسم ثاني :

12.3 كجم  و  الكرافت  بورق  للتغليف  و9.8  كجم  للمقارنة  8.2  كجم   كان    : العذق  وزن   -
التغليف باألجريل

22.3 جم  و  الكرافت   بورق  للتغليف  21.1  جم  و  للمقارنة   18.2  جم   كان    : الثمرة  وزن   -
التغليف  باألجريل

حجم الثمرة : كان 16.4  سم3  للمقارنة  و 20.8  سم3  للتغليف بورق الكرافت  و 19.5 سم3   -
التغليف  باألجريل

• صفات الثمار الكميائية  - موسم ثاني :

أدي التكييس الى زيادة نسبة املواد الصلبة الذائبة الكلية والسكريات اخملتزلة  في حني أدى الى خفض 
نسبة احلموضة وكان الفرق   اكثر وضوحاً عند استخدام األجريل بينما لم تؤثر املعامالت اخملتلفة على 

نسب الرطوبة والسكريات الكلية وذلك    واضح من نتائج املوسم الثاني 

نسبة احلموضة  : كانت 0.68  ٪ للمقارنة 0.57  ٪ عند التكييس  بورق الكرافت و 0.52 ٪ عند   -
التكييس  باألجريل

التكييس بورق  كانت57.7  ٪ للمقارنة و60.6  ٪ عند   :   TSS الذائبة الكلية  املواد الصلبة   -
الكرافت و63.2 ٪ عند التكييس باألجريل

السكريات الكلية  : كانت53.8  ٪ للمقارنة و53.8  ٪ عند التكييس بورق الكرافت و57.0 ٪   -
عند التكييس باألجريل.

- السكريات ااخملتزلة : كانت39.0  ٪ للمقارنة و42.9  ٪ للتغليف بورق الكرافت و45.1 ٪التغليف 
باألجريل.

نسبة الرطوبة :   كانت 16.1  ٪ للمقارنة و 16.6  ٪ عند التكييس  بورق الكرافت و 16.0 ٪ عند   -
التكييس  باألجريل

السعودية … 2010   
في جتربة على صنفي خالص وسكري ) 6( مت تكييس النورات بأكياس بالستيكية بااللوان التالية : اسود ، ابيض ، 
ازرق ، اصفر اضافة الى املقارنة )بدون تكييس ( مت التكييس بعد اربع أسابيع من التلقيح . االكياس ) 58x100(و 300 

ثقب لكل كيس مت رفع االكياس في مرحلة التلوين وأخذ البيانات في مرحلة الرطب  اوضحت الدراسة مايلي :
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• تاثير لون الكيس على احملصول وصفات الثمار:  

 جميع معامالت التكييس أدت الى زيادة واضحة في وزن العذق ووزن الثمرة   حجم الثمرة طول وعرضالثمرة 
)كمتوسط  التالية  األمثلة  من  واضح  هو  كما  األزرق  باللون  أكياس  استخدام  عند  اللحم  خاصة  ووزن 

للصنفني - املوسم الثاني (  :

كمتوسط للصنفني : 

وزن العذق  )كجم (: ملعاملة بدون تكييس كان  10.5  بينما في معامالت التكييس  كان  15.5   -
ملعاملة الكيس األزرق 12.7    ملعاملة الكيس األسود و12.7 ملعاملة الكيس األبيض و 13.3ملعاملة 

الكيس األصفر  .

وزن الثمرة   )جم (: ملعاملة بدون تكييس كان  7.8  بينما في معامالت التكييس كان  10.9   -
ملعاملة الكيس األزرق و  9.0    ملعاملة الكيس األسود و10.3  ملعاملة الكيس األبيض و 8.7 ملعاملة 

الكيس األصفر  .

حجم الثمرة   )سم 3 (: ملعاملة بدون تكييس كان  6.9  بينما في معامالت التكييس كان  10.1   -
ملعاملة الكيس األزرق و 7.5    ملعاملة الكيس األسود 9.3 ملعاملة الكيس األبيض و 8.5 معاملة 

الكيس األصفر  .

-وزن البذرة  )جم(: لم تؤثر املعامالت اخملتلفة معنوياً على وزن البذرة  حيث تراوح من   0.98 الى 1.04 . 

املقارنة  بني االصناف : 

صنف سكري : 

وزن العذق  )كجم (: ملعاملة بدون تكييس كان  10.2  بينما كان  14.2 ملعاملة الكيس األزرق   •
11.8    ملعاملة الكيس األسود و12.3 ملعاملة الكيس األبيض و 12.7معاملة الكيس األصفر  .

وزن الثمرة   )جم (: ملعاملة بدون تكييس كان  8.8  بينما كان  12.4 ملعاملة الكيس األزرق و    •
10.3    ملعاملة الكيس األسود 11.5  ملعاملة الكيس األبيض و 9.7 ملعاملة الكيس األصفر  .

صنف خالص :

• وزن العذق  )كجم (: ملعاملة بدون تكييس كان  10.8  بينما كان  16.2 ملعاملة الكيس األزرق 13.6    
ملعاملة الكيس األسود 13.2 ملعاملة الكيس األبيض و 14.0ملعاملة الكيس األصفر  .

• وزن الثمرة   )جم (: ملعاملة بدون تكييس كان  6.8  بينما كان  9.5 ملعاملة الكيس األزرق و  7.8    
ملعاملة الكيس األسود9.0  ملعاملة الكيس األبيض و 7.6 ملعاملة الكيس األصفر  .

تاثير التكييس و لون الكيس على التبكير في النضج :    •

جميع معامالت التكييس أدت الى اإلسراع  في نضج الثمار خاصة عند استخدام أكياس باللون األزرق أو 
باللون األسود كما هو واضح من األمثلة التالية )متوسط  املوسمني للصنفني

الثانية كانت 63.4  ٪  واملرة  األولى  املرة  التى مت جمعها في  الثمار  : نسب  املقارنة  -   معاملة 
لصنف السكري و 65.8 ٪ لصنف خالص من اجمالى ثمار العذق . 

- معاملة الكيس األزرق : نسب الثمار التى مت جمعها في املرة األولى واملرة الثانية كانت 87.4  ٪ 
لصنف السكري و 91.6 ٪ لصنف خالص .من اجمالى ثمار العذق .
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-   معاملة الكيس أألسود : نسب الثمار التى مت جمعها في املرة األولى واملرة الثانية كانت 79.6  ٪ 
لصنف السكري و 84.6 ٪ لصنف خالص  من اجمالى ثمار العذق .

• التأثير على اخلواص الكيميائية : 

الصلبة  املواد  زيادة نسبة  األزرق في  باللون  التكييس  التكييس  خاصة  معاملة   أدى  الصنفني  في كال 
الذائبة الكلية  TSS، السكريات الكلية ، السكريات اخملتزلة وغير اخملتزلة   والى خفض احملتوي الرطوبي 

للثمار، قيم األكياس البيضاء كانت األقرب من املقارنة .

كمتوسط للصنفني   

بينما في معامالت    60.3 بدون تكييس كانت   ملعاملة   :  )٪( الكلية   الصلبة  املواد  نسبة   -
التكييس  كانت  63.3 ملعاملة الكيس األسود و 60.2    ملعاملة الكيس األبيض و 66.0  ملعاملة 

الكيس األزرق و 61.5  ملعاملة الكيس األصفر  .

بينما في معامالت    54.9 بدون تكييس كانت   : لمعاملة   )٪( الكلية   السكريات   نسبة   -
التكييس  كانت  57.2 ملعاملة الكيس األسود و 54.2    ملعاملة الكيس األبيض و 61.5  ملعاملة 

الكيس األزرق و 57.4  ملعاملة الكيس األصفر  .

معامالت  في  بينما    23.2 كانت   تكييس  بدون  ملعاملة   :  )٪( اخملتزلة    السكريات   نسبة   -
التكييس  كانت  24.3 ملعاملة الكيس األسود و 22.9    ملعاملة الكيس األبيض و 27.9  ملعاملة 

الكيس األزرق و 25.4  ملعاملة الكيس األصفر  .

التكييس   بينما في معامالت    0.220 بدون تكييس كانت   : ملعاملة   )٪( نسبة احلموضة     -
كانت0.228 ملعاملة الكيس األسود و 0.225    ملعاملة الكيس األبيض و 0.232  ملعاملة الكيس 

األزرق و 0.225  ملعاملة الكيس األصفر  .

نسبة الرطوبة   )٪( : ملعاملة بدون تكييس كانت  19.2  بينما في معامالت التكييس  كانت    -
15.3 ملعاملة الكيس األسود و 14.6    ملعاملة الكيس األبيض و 15.5  ملعاملة الكيس األزرق و 15.1  

ملعاملة الكيس األصفر  .

يوصي الباحث باستخدام أكياس باللون األزرق عند تكييس  العذوق لتحسني خواص الثمار والتبكير في النضج .

السعودية …2012 
في جتربة على صنف برحي  )3( استخدمت  أكياس من ورق الكرافت  ومت تكييس النورات  بعد التلقيح وملدة أربع 
أسابيع حيث مت  رش عدد من العذوق التى املكيسه والغير مكيسه بحامض اجلبرليك GA3  بتراكيز 150,100,50 
جزء في املليون  اضافة الى املقارنة )  بدون تكييس او GA3( اوضحت النتائج ما يلي )متوسط لسنتي التجربة ( : 

وزن احملصول :  •

أدي التكيس والرش  الى زياد وزن العذق وزن الثمر وطول الثمرة ونسبة اللحم الى البذرة 

أدي التكييس فقط الى  زيادة متوسط وزن العذق حيث بلغ 7.5 كجم في حني كان 6.7 كجم   -
للمقارنة كما أدى  الرش باجلبرلني بتركيز 50  جزء قي املليون مع التكييس للحصول على  أعلى وزن 

للعذق حيث كان 9.4  كجم .
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5.2 جم  5.8 جم في حني كان  أدي التكييس  فقط الى  زيادة متوسط وزن الثمرة حيث بلغ   -
للمقارنةفي حني تراوحت من 5.5  جم والى  5.8  جم لباقي املعامالت  

ميعاد النضج :   •

أدت معامالت التكييس والرش باجلبرلني الى تأخير النضج  كما هو واضح مما يلي : 

-  كانت نسبة الرطب للمقارنة 11.2 ٪ و 8.1 ٪   ملعاملة التكيس بدون رش. 

تراوحت نسبة الرطب في معامالت الرش من ٪6.7  في معاملة التكييس و 50 جزء في املليون    -
الى8.6 ٪ ملعاملة الرش 150 جزء في املليون .

اخلواص الكيميائية :   •

أدت معامالت التكييس والرش باجلبرلني الى : 

الى زيادة معنوية في  املواد الصلبة الذائبة TSS   حيث كانت  ٪31.3  للمقارنة  و 34.8   ٪   -
ملعاملتي التكييس .

زيادة معنوية في  نسبة احلموضة  حيث كانت 0.20 ٪  للمقارنة  و0.28 ٪  ملعاملة التكييس   -
.باقي املعامالت تراوحت من  ٪0.26 الى0.29 ٪ . 

زيادة معنوية في  في محتوي الثمار من التانينات الذائبة - ملجم / جم وزن ثمار   )باستثناء   -
معاملة الرش 50 جزء(حيث كان 7.5  للمقارنة  و9.4  ملعاملة التكييس .باقي املعامالت تراوحت من  

6.9الى10.3 .  الفينوالت الكلية أخذت نف اإلجتاة .

زيادة معنوية في  في محتوي الثمار فيتامني C - ملجم / جم وزن ثمار   )باستثناء معاملة الرش   -
50 جزء(حيث كان 2.2  للمقارنة  و3.2  ملعاملة التكييس .باقي املعامالت تراوحت من  2.2  الى 3,8. 

مصر …2010. 
1- اكياس بولي ٕايثيلني polyethylene  زرقاء  في جتربة على صنف زغلول )7( مت تكييس النورات باستخدام  
: مرحلة  التالية  النمو  األكياس في مراحل  ازالة  مت  التلقيح  اجراء  بعد  بيضاء    ٕايثيلني شفافة  بولي  اكياس   -2

احلبابوك - مرحلة اجلمري -   مرحلة اخلالل  . أوضحت النتائج مايلي :

بصفة عامة أدي التكييس الى التبكير في النضج وزيادة وزن الثمارو طول وعرض الثمار واحملصول وفي نفس الوقت 
خفضت الثمار املتشققة عند احلصاد . يالحظ من األرقام التالية  أن األكياس الشفافة باللون األزرق  أعطت نتائج 

أفضل  لنسبة العقد ومتوسط وزن  محصول النخلة ومتوسط وزن املرة والتبكير في النضج .

التأثير على نسبة العقد )٪( :   •

لوحظ من نتائج موسمي الدراسة  أن األكياس الشفافة باللون األزرق  أعطت نتائج أفضل  لنسبة العقد 
القيم التالية من نتائج املوسم األول:

عند استخدام اكياس بيضاء شفافة كانت نسبة العقد  للمراحل الثالث  ؛ احلبابوك    71  ٪   -
، اجلمري 69 ٪ و اخلالل  73  ٪ في حني كانت 62  ٪ ملعاملة املقارنة.  

عند استخدام واكياس زرقاء كانت نسبة العقد   للمراحل الثالث ؛ احلبابوك79  ٪ و اجلمري 84   -
٪ اخلالل 82 ٪  في حني كانت 62  ٪ملعاملة املقارنة
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التأثير على محصول النخلة )كجم ( : كان الوزن186للمقارنة بينما كانت    •

-  عند استخدام أكياس بيضاء شفافة ملراحل ؛  احلبابوك 208 و اجلمري 212 و اخلالل 238 

-  عند استخدام أكياس  زرقاء  ملراحل ؛ احلبابوك221  و اجلمري224 و  اخلالل231

التأثير على وزن الثمرة  )جم ( : كان الوزن. 22.5 للمقارنة بينما كانت  •

عند استخدام أكياس  بيضاء شفافة ملراحل ؛ احلبابوك 24.4 و اجلمري26.4 و اخلالل 28.8  -

عند استخدام أكياس زرقاء  ملراحل و احلبابوك26.6  و اجلمري 27.6 و اخلالل30.3  -

التأثير على وزن البذرة  )جم ( :  لم يكن للمعامالت اخملتلفة تأثير معنوي  على وزن البذرة في املوسم   •
االول في حني ظهرت فروق معنوية في املوس الثاني ولكن بدون اجتاة محدد 

التأثير على تساقط الثمار :   •

عند استخدام اكياس بيضاء شفافة كانت نسبة العقد  للمراحل الثالث  ؛ احلبابوك    17.7    -  
٪ ، اجلمري 21.6 ٪ ،اخلالل  28.8  ٪ في حني كانت 13.3  ٪ملعاملة املقارنة.  

عند استخدام واكياس زرقاء كانت نسبة العقد   للمراحل الثالث ؛ احلبابوك15.6  ٪ ، اجلمري   -
18.7 ٪اخلالل 22.6 ٪  في حني كانت 13.3  ٪ملعاملة املقارنة. 

التأثير على صفات الثمار الكميائية   •

في  احلموضة   نسبة  على   معنوي   تأثير  اخملتلفة  للمعامالت  يكن  لم   : احلموضة   نسبة    -
موسمي الدراسة حيث تراوحت  في املوسم األول من0.11  ٪ الى 0.21 ٪ . 

نسبة املواد الصلبة الذائبة  :   •

عند استخدام اكياس بيضاء شفافة كانت نسبة املواد الصلبة الذائبة   للمراحل الثالث  ؛   -
احلبابوك    25.9  ٪ ، اجلمري 27.6 ٪ ،اخلالل  24.3  ٪ في حني كانت 26.7  ٪ملعاملة املقارنة.  

عند استخدام واكياس زرقاء كانت نسبة العقد   للمراحل الثالث ؛ احلبابوك26.6  ٪ ، اجلمري   -
26.5 ٪اخلالل 27.8 ٪  في حني كانت 26.7  ٪ملعاملة املقارنة.

لوحظ في سنتي الدراسة أن األكياس الزرقاء أدت الى زيادة نسبة املواد الصلبة الذائبة في مرحلة 
اخلالل في أدت األكياس البيضاء الى خفضها .

• التأثير على ميعاد نضج الثمار 

أدت معامالت التكييس الى اإلسراع في نضج الثمار  مقارنة مبعاملة عدم التكييس   وكان التبكير في 
النضج اكثر وضوحاً عند ترك األكياس حتى مرحلة اخلالل وميكن مالحظة ذلك مما يلي  :

• التبكير في النضج

ترك ااألكياس حتى مرحلة ااحلبابوك :عند استخدام األكياس البيضاء كان  عدد أيا م التبكير   -
في احلصاد 6.5  في حني كان 10  أيام  عند استخدام األكياس الزرقاء .

ترك ااألكياس حتى مرحلة اخلالل  : عند استخدام األكياس البيضاء كان  عدد أيا م التبكير في   -
احلصاد 21 يوم في حني كان20.عند استخدام األكياس الزرقاء .
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• طول فترة احلصاد :

أدي التكييس الى  قصر طول فترة احلصاد خاصة عند ترك األكياس حتى مرحلة اخلالل

ترك ااألكياس حتى مرحلة احلبابوك : طول فترة احلصاد كانت  33 يوم  ملعاملة املقارنة و 25 يوم   -
ملعاملة الكيس األبيض 25  يوم ملعاملة الكيس األزرق 

ترك ااألكياس حتى مرحلة اخلالل : طول فترة احلصاد كانت  33 يوم  ملعاملة املقارنة و 14 يوم   -
ملعاملة الكيس األبيض و11  يوم ملعاملة الكيس األزرق .

مصر …   2011 
شفافة  ميكرون    30 سمك  ٕايثيلني  بولى  أكياس  باستخدام  التكييس  مت      )8( زغلول  صنف  على  جتربة  في   
Transparent أو  زرقاء  اللون  اضافة الى املقارنة )  بدون تكييس ( من ازالة األكياس في املراحل التالية : مرحلة 
اجلمري.       - مرحلة  اكتمال النمو ) ثمار خضراء اللون (.   -  منتصف مرحلة النضج  )التلوين حوالى 50-60 ٪  ( 

. اوضحت النتائج ما يلي  ) كمتوسط لسنتي التجربة  (: 

 استخدام أكياس البولي ٕايثيلني   باللونني األبيض الشفاف واللون األزرق   أدى الى تأثيرات مختلفة على    احملصول 
ووزن وابعاد الثمار  وفي نسبة الثمار املتشققة  والى تأثيرات مختلفة  على التركيب الكميائي كما هو واضح من 

القيم التالية )كمتوسط لسنتي التجربة (:

• نسبة العقد 

تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  ( : أدى التكييس الى زيادة نسبة العقد حيث كانت58.5   -
٪ ملعاملة  املقارنة و70.5 ٪ ملعاملة األكياس البيضاء و79.5 ٪ ملعاملة األكياس الزرقاء   .

تاثير املرحلة ) متوسط الثالث معامالت (   : لم تؤثر طول مدة ترك األكياس معنوياً على نسبة   -
العقد حيث كانت ٪67.5 ملعاملة  املرحلة االولى  و ٪70.5 ملعاملة املرحلة الثاني  و٪70.5 ملعاملة 

املرحلة الثالثة  

• نسبة تساقط الثمار

تاثير التكييس  ) متوسط الثالث مراحل  (: أدى التكييس الى زيادة نسبة تساقط الثمار حيث   -
كانت14.7 ٪ ملعاملة  املقارنة و22.3 ٪ ملعاملة األكياس البيضاء و22.2 ٪ ملعاملة األكياس الزرقاء .

تاثير املرحلة ) متوسط معامالت التكيس (  : كان  لطول مدة ترك األكياس  تأثير واضح على   -
نسبة   التساقط حيث كانت ٪15.4 ملعاملة  املرحلة االولى  و ٪20.0 ملعاملة املرحلة الثاني  و24.6٪ 

ملعاملة املرحلة الثالثة .  

• اجمالي محصول النخلة 

تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  ( : أدى التكييس الى زيادة  محصول النخلة بشكل   -
واضح  حيث كان  كجم 173 ملعاملة  املقارنة و208 كجم ملعاملة األكياس البيضاء و2013 كجم  

ملعاملة األكياس الزرقاء   .

تاثير املرحلة  ) متوسط معامالت التكيس  ( : كان لطول  مدة ترك األكياس تأثير معنوي  على   -
محصول النخلة  حيث كان 181  كجم ملعاملة  املرحلة االولى  و 204  كجم ملعاملة املرحلة الثاني  

و208 كجم  ملعاملة املرحلة الثالثة  . 
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متوسط وزن العذق  •

تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  ( : أدى التكييس الى زيادة  وزن العذق  بشكل واضح    -
كجم   و23.8  البيضاء  األكياس  ملعاملة  كجم   21.8 و  املقارنة  ملعاملة   كجم    16.6 كان   حيث 

ملعاملة األكياس الزرقاء   

تأثير معنوي   : كان لطول  مدة ترك األكياس   ) التكيس    ) متوسط معامالت  املرحلة   تاثير   -
عليوزن العذق   حيث كان 18.0  كجم ملعاملة  املرحلة االولى  و 21.9  كجم ملعاملة املرحلة الثاني  

22.4 كجم  ملعاملة املرحلة الثالثة  .

• وزن الثمار 

تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  ( : أدى  التكييس الى زيادة  متوسط وزن الثمرة   حيث   -
كان  23.5  جم ملعاملة  املقارنة و 27.3 جم ملعاملة األكياس البيضاء و29.1 جم  ملعاملة األكياس 

الزرقاء  .

تأثير معنوي   األكياس  ترك  : كان لطول  مدة   ) التكيس   ) متوسط معامالت  املرحلة   تاثير   -
عليوزن العذق   حيث كان 25.4  جم ملعاملة  املرحلة االولى  و 26.4  جم ملعاملة املرحلة الثانية  

28.3 كجم  ملعاملة املرحلة الثالثة  

طول وعرض الثمار أخذت نفس اجتاة وزن الثمار .   -

• السكريات الكلية :

تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  (    : أدى  التكييس باللون األزرق الى خفض نسبة   -
السكريات الكلية    حيث كانت   ٪23.4  ملعاملة  املقارنة ٪24.0 ملعاملة األكياس البيضاء 20.5 
٪ ملعاملة األكياس الزرقاء  . املواد الصلبة الذائبة الكلية TSS    والسكريات اخملتزلة أخذت نفس  

اإلجتاة .

تاثير املرحلة  ) متوسط الثالث معامالت   (  : : أدى   طول مدة التكييس الى خفض نسبة   -
23.8  ٪  ملعاملة  املرحلة األولى  ٪22.0 ملعاملة املرحلة  الكريات الكلية  في الثمار حيث كانت 
اخملتزلة  والسكريات      TSS الكلية  الذائبة  الصلبة  الثالثة.ملواد  املرحلة  22.0 ٪ ملعاملة  الثانية  

أخذت نفس  اإلجتاة.

نسبة احلموضة   •

لم يكن ملعامالت التكييس أو طول مدة التكييس تأثير معنوي النسبة املئوية للحموضة .

محتوى الثمار من الرطوبة    •

تاثير التكييس ) متوسط الثالث مراحل  (    : أدى  التكييس ال رفع نسبة الرطوبة في الثمار    -
حيث كانت 19.6  ٪  ملعاملة  املقارنة و ٪22.8 ملعاملة األكياس البيضاء و 27.7 ٪ ملعاملة األكياس 

الزرقاء  .

تتاثير املرحلة  ) متوسط الثالث معامالت   (  : أدى   طول مدة التكييس الى رفع نسبة الرطوبة   -
 ٪  27.7 الثانية   املرحلة  األولى  ٪23.6 ملعاملة  املرحلة  ٪  ملعاملة     18.9 الثمار حيث كانت  في 

ملعاملة املرحلة الثالثة.
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التأثير على ميعاد نضج الثمار   •

أدت معامالت التكييس الى اإلسراع في نضج الثمار  مقارنة مبعاملة عدم التكييس   وكان التبكير في 
) كمتوسط  يلي      النضج اكثر وضوحاً عند ترك األكياس حتى مرحلة اخلالل وميكن مالحظة ذلك مما 

لسنتي التجربة  (:

نسب نضج الثمار   •

كمتوسط  للثالث مراحل  - لون الكيس 

نسبة القطفة األولى : كانت   18..٪5 ملعاملة املقارنة   و ٪62    ملعاملة الكيس الشفاف    -
و٪53 ملعاملة الكيس األزرق 

نسبة القطفة الثانية  : كانت 44   ٪ ملعاملة املقارنة   و19.5 ٪    ملعاملة الكيس الشفاف    -
و٪24.5 ملعاملة الكيس األزرق 

كمتوسط  للثالث معامالت  - طول فترة التكييس :  

نسبة القطفة األولى : كانت 29.5 ٪  ملعاملة املرحلة األولى   و 48 ٪ ملعاملةاملرحلة الثانية     -
و56 ٪ ملعاملة احمللة الثالثة  

األولى    و26.5 ٪    ملعاملةاملرحلة  املرحلة  44.5 ٪ ملعاملة  : كانت  الثانية  نسبة القطفة   -
الثانية   و17 ٪ ملعاملة احمللة الثالثة  

عدد ايام التبكير :   •

الكيس  25 يوم  ملعاملة  التبكير كانت  ايام  : عدد  الكيس  - لون  كمتوسط  للثالث مراحل    -
الشفاف  20 يوم ملعاملة الكيس األزرق

كمتوسط  معامالت التكيس  - طول فترة التكييس :  عدد ايام التبكير  كانت 12  يوم ملعاملة   -
املرحلة األولى   و  24 يوم ملعاملةاملرحلة الثانية   و26 يوم ملعاملة احمللة الثالثة

طول فترة احلصاد :  •

أدي التكييس الى  قصر طول فترة احلصاد وٕازداد هذا التأثير وضوحاً بزيادة طول فترة التكييس 

18 يوم  40 يوم  ملعاملة املقارنة  ا كانت طول فترة احلصاد     :  ) تأثير لون الكيس )املعاملة   -
ملعاملة الكيس األبيض و21 يوم ملعاملة الكيس األزرق . 

يوم ملعاملة   22 األولى   للمرحلة  يوم   فترة احلصاد 36  كانت طول  التكييس:   -   طول فترة 
املرحلة الثاني  20 يوم ملعاملة املرحلة الثالثة . 

اإلمارات…2005
   مت دراسة تأثير نوع  املواد املستخدمة لتكييس النورات املؤنثة لصنف برحي )5 (  عقب التلقيح على نسبة العقد  
:  1- أكياس من ورق الكرافت   مثقبة    2-  أكياس   التالية  وجودة الثمار واستخدمه لعملية التكييس  املواد 
بالستيكية شفافة  غير مثقبة        3- أكيا س شفافة مثقبة      4- اكياس سوداء بالستيكية مثقبة    5- املقارنة 

) بدون تكييس (  ،  استمرت عملية التكييس ملدة   65 يوما ، أوضحت الدراسة ما يلي : 
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عقد الثمار   •

عند  ثمرة   كانت36.5    ) الواحد   للشمراخ  الثمار  عدد  )متوسط  للثمار   نسبة  عقد  أعلى   -
استخدام األكياس الورقية  وأدنى نسبة عقد كانت  22.3 ثمرة عند استخدام األكياس الشفافة 
الغير مثقبة   في حني كانت  33.1 ثمرة عند استخدام األكياس الشفافة  املثقبة 28.3 ثمرة عند 

استخدام األكياس السوداء  املثقبة بينما كانت 28.1 ثمرة  في حالة املقارنة .

32 سم  عند استخدام اكياس البالستك املثقبة   أطول منطقة ٕاثمار على الشمراخ كانت   -
وأقصر منطقة كانت  25.3 سم عند استخدام األكياس الشفافة الغير مثقبة   في حني كانت 
31.3 سم عند استخدام األكياس الورقية و 29.1 عند استخدام األكياس السوداء  املثقبة  بينما 

كانت 29.8 سم في حالة املقارنة .

احملصول  •

-   وجد أن استخدام األكياس الورقية  أو استخدام األ كياس السوداء املثقبة  اكثر فعالية  في 
زيادة وزن وحجم وحلم الثمرة  الثمرة  بينما أدي استخدام أكياس بالستيكية  غير مثقبة الى تقليل 

الصفات السابقة معنوياً 

وزن الثمرة )لعدد 20 ثمرة  ( تراوح من 20.3    جم  لألكياس الشفافة الغير مثقبة الى70.4 جم   -
لألكياس الورقية  بينما كان 52.8 جم  في حالة املقارنة

حجم الثمرة )لعدد 20 ثمرة  ( تراوح من 19.6  سم3  لألكياس الشفافة الغير مثقبة الى63.1   -
سم3 لألكياس الورقية  بينما كان 50.5 سم3  في حالة املقارنة

• صفات الثمار الكميائية 

املواد الصلبة الذائبة الكلية TSS تراوحت من 7 ٪ لألكياس البالستيكية الشفافة املثقبة الى   -
٪9 لكل من  املقارنة واألكياس   البالستيكية الشفافة املثقبة. 

 ٪ 0.08 الى    ٪ 0.075 تراوحت من   أعلى نسبة احلموضة كانت 0.095 ٪ للمقارنة في  حني   -
ملعامالت  التكييس. 

أعلى تركيز لفيتامني C )ملجم/ 100مل(    كانت 3.6  للمقارنة في  حني تراوحت من  2.4  الى   -
3.1 ملعامالت التكييس . 

أدت مواد التكييس اخملتلفة الى حماية الثمار من حدوث األضرار امليكانيكية املبكرة بعد العقد . 

يوصي الباحث باستخدام األكياس الورقية أو األكياس السوداء املثقبة  حيث وجد انها أكثر فاعلية من 
ناحية زيادة وزن الثمرة وحجم الثمرة ووزن اللحم في كال املوسمني  

مصر … 2007  
في جتربة على صنف سيوي )11 ( بغرض دراسة  تأثير تكييس النورات بعد التلقيح  لفترات مختلفة على العقد 
وصفات الثمار مت التكييس بعد التلقيح باستخدام اكياس من ورق الكرافت ، تركت االكياس لفترات مختلفة هي 
: أسبوع ، أسبوعني ، ثالثة أسبابيع ، أربعة أسابيع  ٕاضافة الى معاملة املقارنة ) بدون تكييس ( أوضحت الدراسة 

ما يلي : 
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جميع معامالت التكييس   في موسمي الدراسة و بأي فترة من الفترات أعطت تأتيراً معنوياً في نسبة العقد 
واحملصول وصفات الثمار وكان التأثير اكثر وضوحاً عند التكييس ملدة أسبوعني نسب املواد التانينية أخذت اجتاة 

معاكس في حني لم    وذلك واضح من القيم التالية  ) متوسط ملوسمي التجربة (:

العقد  :  •

 نسبة عقد للمقارنة كانت 64.0 ٪   في حني كانت ملعامالت التكييس   76.8 ٪ ملعاملة  أسبوع و 
84.0 ٪ ملعاملة أسبوعني و81.5 ٪ ملعاملة ثالث أسابيع و78.0 ٪ ملعاملة أربع أسابيع 

احملصول               •

: متوسط احملصول للمقارنة كان 93.0 كجم في حني كان ملعامالت   ) / نخلة  )كجم  - احملصول 
التكييس   103.5كجم ملعاملة  أسبوع و 119.0كجم ملعاملة أسبوعني 111.0كجم ملعاملة ثالث 

أسابيع و106.0 كجم ملعاملة أربع أسابيع            

- متوسط وزن العذق  )كجم ( : متوسط وزن العذق للمقارنة كان 9.3 كجم في حني كان ملعامالت 
التكييس   10.3جم ملعاملة  أسبوع و 11.9كجم ملعاملة أسبوعني 11.2كجم ملعاملة ثالث أسابيع 

10.6 كجم ملعاملة أربع أسابيع            

- متوسط وزن الثمرة   )جم ( : متوسط وزن الثمرة  للمقارنة كان 15.2 جم في حني كان ملعامالت 
التكييس   17.6 جم ملعاملة  أسبوع و 17.6جم ملعاملة أسبوعني 18.7جم ملعاملة ثالث أسابيع 

18.0 جم ملعاملة أربع أسابيع 

- لم يتأثر وزن البذرة معنوياً  باملعامالت اخملتلفة

صفات الثمار الكميائية   •

تراوحت   ٪    في حني   35.0 كانت  للمقارنة    :   TSS  الكلية الذائبة  الصلبة  املواد  نسبة   -
ملعامالت التكييس من ٪38.2 ملعاملة  أسبوع الى 39.2 ٪ ملعاملة أسبوعني 

نسبة السكريات  الكلية   : النسبة  للمقارنة كانت 31.7 ٪    في حني تراوحت ملعامالت   -
التكييس من ٪32.5 ملعاملة  أسبوع الى 34.0 ٪ ملعاملة أسبوعني 

نسبة املواد التانينية   : النسبة  للمقارنة كانت 0.5 ٪    في حني تراوحت ملعامالت التكييس   -
من 0.30 ٪ ملعاملة  أسبوعني الى 0.41 ٪ ملعاملة أسبوع .  

مصر … 2014 .  
في جتربة على صنف زغلول )12(   مت تكييس النورات بعد التلقيح باستخدام الي أكياس من ورق كرافت  مت ازالة 
األكياس بعد35 من التلقيح  مت تسجيل درجة احلرارة احمليطة بالنورات داخل االكياس واملقارنة ومت تسجيل البيانات 

في مراحل احلبابوك واجلمري واخلالل والرطب   . أوضحت الدراسة  ما يلي )متوسط لسنتي التجربة(  : 

تأثير التكيس على درجة احلرارة ونسبة الرطوبة   •

3.2 درجة مئوية  خالل فترة  الى      1.4 بالثمار من  احلرارة احمليطة  الى رفع درجة  التكييس  أدي   -
التكيس 
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- أدي التكييس الى رفع  نسبة الرطوبة  احمليطة بالثمار من 9 % الى   14 ٪ درجة مئوية  خالل فتر 
التكيس .

تأثير التكيس على على احملصول و الثمار   •

- نسبة الثمار املتبقية ملرحلة الرطب كانت38.1  ٪ ملعاملة التكييس و28.0 ٪ ملعاملة بدون تكييس 
وذلك.

- وزن العذق كان26.6 كجم   ملعاملة التكييس و16.4 كجم ملعاملة بدون تكييس   

وزن الثمار خالل مراحل النمو )جم ( :   •

-  معاملة التكييس : كان وزن الثمرة  19.3جم ملرحلة احلبابوك و 22.3جم ملرحلة اجلمري و23.5 
جم ملرحلة اخلالل 

معاملة بدون تكييس :. كان وزن الثمرة  18.6جم ملرحلة احلبابوك و 20.2حم ملرحلة اجلمري 22.2    -
جم ملرحلة اخلالل 

حلم الثمار اظهر نفس إلجتاة حيث كان وزن اللحم / ثمرة أعلى في حالة التكييس .    -

• طول وقطرة الثمرة:

 في جميع املراحل لم يتأثر قطر وطول الثمرة مبعاملة التكييس

تأثير التكييس على النضج   •

نسبة  الرطب كانت  27.8 ٪ ملعاملة التكييس و21.9 ٪ ملعاملة بدون تكييس   -

تأثير التكييس على صفات الثمار الطبيعية والكيميائية   •

- في مرحلة اخلالل معاملة التكييس أدت الى زيادة نسبة املواد الصلبة الذائبة حيث كانت 35.6 ٪ 
ملعاملة التكييس و 28.8 ٪ ملعاملة للمقارنة  السكريات الكلية أخذت نفس  اإلجتاة   حيث كانت 

25.9  ٪ ملعاملة التكييس و 22.6 ٪ ملعاملة للمقارنة و ذلك كمتوسط لسنتي التجربة.

في مرحلة اخلالل معاملة التكييس أدت الى  خفض نسبة املواد التانينية حيث كانت 0.0045   -
٪ ملعاملة التكييس و 0.0085 ٪ ملعاملة للمقارنة 

 / ملجم   (  C فيتامني  من  الثمار  محتوي  زيادة  الى  أدت  التكييس  معاملة  اخلالل  مرحلة  في   -
100جم حلم ثمار (    حيث كان 6.6  ملعاملة التكييس و 4,6 ملعاملة للمقارنة. 

 مصر … 2015  
  في جتربة على صنف سيوي  )13( مت تكييس النورات بِعد تلقيحها   باستخدام  املواد التالية : -1 ورق جرائد.     -2  
اكياس ورق كرافت       3 -  بولي ٕايثيلني سمك 30 ميكرون .   - 4 املقارنة  ) بدون تكييس ( مت ازالة االكياس بِعد 

شهر من التلقيح ،  أوضحت الدراسة ) متوسط لسنتي الدراسة ( ما يلي : 
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•  جميع معامالت التكيس  زادت من نسبة العقد  وزن العذق   ووزن الثمرة  ومن جودة الثمارمقارنة مع 
العذوق الغير مكيسة  وأفضل نسبة عقد كانت عند استخدا م  ورق الكرافت في حني كانت أفضل النتائج 

ملتوسط وزن العذق ومتوسط وزن الثمرة    ونسبة اللحم  كانت عند استخدام اكياس البالستك. 

من بني معامالت التكييس أدى استدام اكياس البالستك بلية استخدام اكياس ورق الكرافت الى التبكير    •
فى النضج حوالى  15 يوم مع  أفضل خصائص طبيعية وكيميائية للثمار . 

القيم التالية توضح  أهمية التكييس )كمتوسط لسنتي الدراسة(:    •
 

       احملصول 

نبسة العقد ) ٪( : كانت    20.4   للمقارنة  و  31.7 عند استخدام ورق اجلرائد و 32.3  عند   -
استخدام اكياس البالستك و 36.8 عند استخدام اكياس ورق الكرافت . 

و  13.6 عند  10.2  للمقارنة  و11.7  عند استخدام ورق اجلرائد  : كان   العذق  ) كجم(  وزن   -
استخدام اكياس البالستك و  11.5 عند استخدام اكياس ورق الكرافت . 

12.3 عند استخدام ورق اجلرائد و 15.9 عند  11.2   للمقارنة  و   وزن الثمرة  ) جم ( : كان     -
استخدام اكياس البالستك و  12.7 عند استخدام اكياس ورق الكرافت . 

صالبة الثمار )Newton ( : كانت    5115   للمقارنة  و  4427 عند استخدام ورق اجلرائد و 4038    -
عند استخدام اكياس البالستك و 4589 عند استخدام اكياس ورق الكرافت

صفات الثمار الكيميائية 

نبسة السكريات الكلية  ) ٪( : كانت   36.9   للمقارنة  و  50.2 عند استخدام ورق اجلرائد و   -
57.15 عند استخدام اكياس البالستك و  52.1 عند استخدام اكياس ورق الكرافت . 

نبسة  السكريات اخملتزلة  ) ٪( : كانت    25.2   للمقارنة  و  34.8 عند استخدام ورق اجلرائد و    -
40.4 عند استخدام اكياس البالستك و 37.7 عند استخدام اكياس ورق الكرافت . 

نبسة التانينات ) ٪( : كانت    0.44   للمقارنة  و 0.39 عند استخدام ورق اجلرائد و0.39  عند   -
استخدام اكياس البالستك و  0.41 عند استخدام اكياس ورق الكرافت . 

فيتامني C ) ملجم / 100 جم حلم ( : كانت    1.5   للمقارنة  و 1.48 عند استخدام ورق اجلرائد   -
و1.55  عند استخدام اكياس البالستك و  1.85 عند استخدام اكياس ورق الكرافت . 

اجلزائر … 2014
 في جتربة على صنفي دقلة نور وغرس )4(  مت تغليف  النورات بعد التلقيح بثالث طرق هى-1 ليف النخيل. 2 - 
اكياس من ورق الكرافت.  -3 اكياس بولي اثيلني شفافة مثقبة بنسبة 0.5 ٪  4 - بدون تغليف للمقارنة . أوضحت 

الدراسة ما يلي :  

درجة احلرارة :   •

أدي التغليف بأكياس الورق وأكياس البوليثلني الى رفع درجة احلرارة داخل األكياس  حيث ارتفعت  بحوالى 
C°3.6  عند استخدام اكياس البوليثلني وC°2.0    عند استخدام اكياس الورق بينما   استخدام الليف 

للتغليف لم يؤديالى رفع احلرارة وكان قريباً من درجة حرارة املقارنة . 
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نسبة العقد )  بعد شهرين من التلقيح ( :  •

في كال الصنفني  أعلى نسبة عقد  كانت عند استخدام االكياس الورقية 

في  صنف دقلة نور كانت نسبة العقد  50.9 ٪   للمقارنة و 65.5 ٪ ألكياس الورق و49.7  ٪    -
ألكياس البوليثلني  و 56.5 ٪ الليف .  

في صنف غرس كانت نسبة العقد  58.3 ٪  للمقارنة و 68.4 ٪ ألكياس الورق 39.7  ٪  ألكياس   -
البولي اثلني  و 42.5 ٪ الليف  .

تساقط الثمار )  بعد شهرين من التلقيح (:  •

في صنف دقلة نور أعلى نسبة تساقط كانت عند استخدام اكياس  البولي ايثلني بينما في صنف 
غرس كانت عند استخدام  الليف 

في  صنف دقلة نور :كانت نسبة التساقط  ٪41.5  للمقارنة و 29.2 ٪ ألكياس الورق 59.5  ٪    -
ألكياس البوليثلني  و 55.6 ٪ الليف .  

  ٪   39.7 الورق  ٪ ألكياس   31.5 و  للمقارنة  التساقط  40.1٪   في صنف غرس: كانت نسبة   -
ألكياس البوليثلني  و 42.5 ٪ الليف

التبكير في النضج   •

الثمار  زادت نسبة  النضج   حيث  في  التبكير  الى  الثالثة  التكييس  أدت طرق  الصنفني  في كال 
الناضجة

-  في صنف دقلة نور : كانت نسبة النضج حوالي  20 ٪ ملعاملة البولي ايثلني وحوالي 17 ٪  
ملعاملة الورق. حوالي 9.5 ٪ ملعاملة الليف  مقارنة مبعاملة بدون تكييس . 

-  في صنف غرس : كانت نسبة النضج حوالي  10 ٪ ملعاملة البولي ايثلني حوالي 16 ٪ ملعاملة 
الورق. حوالي 3 ٪ ملعاملة الليف   مقارنة مبعاملة بدون تكييس . 

-  لم يكن للمعامالت اخملتلفة   تأثير واضح خصائص الثمارالطبيعية والبيوكيمائية . 

ايران … 2012
 Batrachedra amydraula(  الزراعية على درجة اإلصابة بحشرة احلميرة تأثير العمليات  )10( على  )( في دراسة 

Myer(  وجد  أن التكييس بعد التلقيح مباشرة أدى الى :

خفض التلف الناجت عن اإلصابة بحشرة احلميرة كما قلل من الضرر الناجت من الدبابير والعصافير   •

زيادة محصول النخلة نتيجة لزيادة  حجم الثمار في املراحل األولى من النمو  ولزيادة عدد ثمار العذق .   •
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ٔامريكا …1946 
 في مجموعة من  التجارب على اصناف خضراوي و ديري  و دقلة نور )15(  استمرت أربع سنوات  بهدف دراسة 
العالقة  بني درجة احلرارة السائدة   خالل االسبوع  الذي يلي التلقيح ونسبة العقد  مت حساب مجموع »درجة  
احلرارة  / ساعات »  فوق Degreee hours above. 60°F ) 15.5°C( 60°F كذلك مت دراسة تأثير التكييس باستخدام 
االكياس الورقية على نسبة العقد مت تقدير نسبة العقد عند اجراء عملية خف وتدلية العذوق  ، أوضحت الدراسة 

ما يلي : 

العالقة بني نسبة العقد و درجة احلرارة  •

وجود عالقة  او ارتباط Correlation معنوي  بني نسبة العقد و درجة احلرارة السائدة   خالل   -
 ) 60°F )15.5°C االسبوع  الذي يلي التلقيح معبراً عنها  مبجموع »درجات احلرارة  - ساعات«  فوق
، درجة االرتباط توضح أن هناك عوامل اخري غير درجة احلرارة تؤثر على نسبة العقد  ولكن تعتبر 

احلرارة هي العامل الرئيسي . 

 - احلرارة   »درجة  أالينخفض مجموع  (  يجب   ٪ ) فوق50  للحصول على نسبة عقد مرضية   -
 750°F ) 400°C( .   60   عن°F)15.5°C (ساعات«   فوق

-  النورات املبكرة  التى توجد في اعلى منطقة االزهار غالباً ما تكون  نسبة عقدها منخفضة 
خاصة في األصناف املبكرة مثل خضراوي  وديري نتيجة إلنخفاض  درجة احلرارة في بداية موسم 

االزهار .

اإلخصاب يتم عادة خالل االسبوع األول بعد التلقيح  لذلك يفضل تكييس النورات التى تظهر   -
في بداية موسم األزهار لرفع درجة احلرارة احمليطة باألزهار . 

                                                

العالقة بني  التكييس و نسبة العقد وتساقط الثمار    •

  أدى التكييس بصفة عامة  الى زيادة نسبة العقد مع مالحظة مايلي 

ينخفض تأثير التكييس  تدرجياً كلما زادت  نسبة العقد في العذوق الغير مكيسة والى أن   -
ينعدم هذا التأثير عندما تصل نسبة العقد   70 ٪ أو أكثر   . 

يكون تأثير التكييس اكثر وضوحاً عندما تكون الظروف البيئة احمليط بالنورات بعد التلقيح    -
غير مناسبة  .

تساقط الثمار  وجدت عالقة عكسية بني نسب العقد وتساقط الثمار خالل الفترة من يونيو   -
الى سبتمبر مبعني انخفاض نسبة الثمار املتساقطة وٕارتفاع نسبة الثمار املتبقية مع زيادة نسبة 
العقد  ، مثالً كانت نسبة التساقط 28.7 ٪ عندما كانت نسبة العقد 30.0 ٪  انخفضت الى 11.1 

٪ عندما كانت نسبة العقد 80.0 ٪ .

نسبة العقد املثلى تتراوح من 60 ٪ الى 70 ٪ ملعظم األصناف  عندما تكون نسبة العقد 80 ٪   -
أو أكثر تكون الثمار مزدحمة على الشماريخ  بينما انخفاض نسبة العقد الى 40 ٪ أو اقل  تكون 

الثمار مبعثرة على الشماريخ مع وجود العديد من الثمار البكرية ) شيص ( 

تأثير  التكييس على درجة احلرارة ونسبة الرطوبة داخل الكيس     •

أدي التكييس الى رفع درجة احلرارة داخل النورة  من C°8.2 ( F°5(  الى F°51  )C°33.8( للنورات    -
داخل األكياس املعرضة للشمس خالل النهار مقارنة بالنورات الغير مكيسة في حني لم يالحظ 
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هذا الفرق في حالة النورات املظللة بالكامل  ويعتقد ان هذا الفرق أحد األسباب الرئيسية لرفع 
نسبة العقد.

التكييس يعمل على زيادة الرطوبة حول املياسم وبذلك تبقى غضة فترة أطول مما يزيد من   -
طول الفترة التى تكون فيها املياسم مستعدة إلستقبال حبوب اللقاح  وذلك باملقارنة مبياسم 

االزهار الغير مكيسة التى لوحظ انها  جتف وتتحول الى اللون البني خالل 4-3 ايام . 

العالقة بني درجة احلرارة ونسبة اإلنبات  •

دراسة اخملتبر اوضحت انبات حبوب اللقاح كان منخفضاً عندما كانت درجة احلرارة )F  )15.5°C°60 أو اقل  
بينما ٕاذدادت نسبة انبات حبوب اللقاح بزيادة درجة حرارة التحضني الى  )95F  )35°Cحيث وجد ان 20 ٪ 
درجة  )F) 29.4°C°85بينما عند  التحضني على  ٕانباتها خالل ساعتني ونصف عند   مت  اللقاح  من حبوب 

التحضني على درجة  ) F ) 15.5°C°60احتاجت الى 29 ساعة .
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الفصل الثاني 

التكميم
                       تغطية العذوق

Fruit Bunch Covering                               

مقدمة 

 التكميم عبارة عن   تغطية  Covering عذوق نخلة التمر بهدف حمايتها ووقايتها من بعض العوامل التى 
التى تتسبب في إصابة  تؤثر سلبياً على كمية وجودة احملصول ومن ٔاههما الظروف املناخية الغير مالئمة 

الثمار ببعض األضرار الفسيولوجية  ٔاو اإلصابة  باآلفات احلشرية ٔاو الغير حشرية ٔاو الفطرية .

 تكميم العذوق في بداية مرحلة اخلالل ) التلوين له العديد من التأثيرات اإليجابية على حماية
ووقاية الثمار من العوامل البيئة واألفات

   



59

مواعيد  اجراء عملية التكميم

يتوقف معياد اجراء عملية التكميم على العوامل املناخية خاصة األمطار واحلرارة و الهدف من عملية التكميم : 

    Kimri في معظم مناطق انتاج التمور تبدأ عملية التكميم عادة  خالل الفترة من  نهاية مرحلة اجلمري  -
او بداية مرحلة اخلالل Khalal  وحتى جمع احملصول.

ٕاذا كان الهدف حماية العذوق من الطيور والدبابير والفئران واخلفافيش  وغيرها تبدأ عملية التكميم من   -
نهاية مرحلة اخلالل وتستمرحتى جمع احملصول فى مرحلة الرطب أو التمر.

ٕاذا كان الهدف تسهيل عملية حصاد العذوق ونقلها الى مراكز التعبئة يتم التكميم قبل جمع احملصول   -
بأسبوعني أو ثالثة أسابيع.

بصفة عامة ال ينصح  بتكميم العذوق قبل نهاية مرحلة اجلمري حيث وجد ٔان ثمار بعض االصناف قابلة 
لإلصابة ببعض األضرار الفسيولوجية مثل  الذنب األسود ٔاو الطرف األسود Blacknose والوشم  او التشطيب 

Checking خاصة عند استخدام انواع األغطية التى تعمل على زيادة الرطوبة احمليطة بالثمار.    

نستعرض في هذا الفصل  عملية التكميم ٔاو تغطية العذوق  من حيث  النقاط التالية : 

أوالً        :   التأثيرات اإليجابية والسلبية لعملية التكميم.

ثانيـــاً  :   أنواع األغطية  املستخدمة  في تكميم  العذوق.

ثالثـــاً  :   تأثير الظروف املناخية  واآلفات في  اختيار نوع الغطاء املستخدم في عملية التكميم.

رابعـــاً :    البحوث التى اجريت لدراسة  التأثيرا ت اإليجابية والسلبية لعملية التكميم.

خامساً :    التكميم أو تغطية العذوق…. مزيد من التفاصيل. 

      ٔاوالً  :التأثيرات اإليجابية والسلبية لعملية التكميم

يتوقف مدي  إيجابية وسلبية تأثير التكميم على كمية  وجودة الثمارعلى اختيار الغطاء املالئم : 

اختيار الغطاء املالئم  لعوامل املناخ السائدة في املنطقة خاصة االمطار الصيفية أو موجات  احلرارة   •
املرتفعة أو االنخفاض املفاجئ في الرطوبة اجلوية . 

 بعض انواع االغطية قد يكون لها تأثيرات ٕايجابية عند استخدامها في منطقة معينة  بينما يكون لها 
تأثيرات سلبية عند استخدامها في مناطق أخري ففي املناطق احلارة واجلافة تستخدم أغطية لها قدرة 
عالية على احملافظة على الرطوبة حول الثمار حتى ال تتعرض للذبول Fading  or  shriveling   بينما في 
تعمل على  األغطية  النسبة استخدام نفس  الرطوبة  ارتفاع  تتميز في  التي  أو  املمطرة  صيفاً  املناطق 
 , Water injury زيادة الرطوبة حول الثمار وتؤدي الى تعرض الثمار  إلضرار  الرطوبة الزائدة أو األضرار املائية
لهذا  تستخدم أغطية تساعد على التخلص من الرطوبة من حول الثمار وفي نفس الوقت حتمي الثمار 

من األمطار الصيفية. 
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اختيار الغطاء املالئم ملرحلة نضج الثمار وهذا يتوقف على الهدف من التغطية:  •
 

الزائدة حلماية  الثمار وجتنب الرطوبة  - في مرحلة اخلالل يكون الهدف توفير رطوبة مالئمة حول 
الثمار من االضرار الفسيولوجية أو الرطوبة املنخفضة حلماية الثمار من الذبول.

- في مرحلتي الرطب والتمر يكون الهدف حماية الثمار من الطيور والعثة Moth  والدبابير والفئران 
واخلفافيش لذلك تستخدم أغطية من الشبك املعدني وشبك الظل بفتحات ضيقة وفي املناطق 

املطرة قد يضاف غطاء أخرى من الورق حلماية الثمار من االمطار ) شكل 14 (  

وعند  قصيرة  بفترة  احملصول  جمع  قبل  االغطية  توضع  حيث  الثمار  جمع  عملية  لتسهيل   -
احلصاد يقطع ساق العذق وينقل العذق بغطءة الى مركز الفرز والتعبئة . 

سيتم استعراض كل من  التأثيرات اإليجابية والتأثيرات السلبية لعملية التكميم على ثمار نخلة التمر كل  على 
النحو التالي : 

1-  التأثيرات اإليجابية لعملية التكميم        

2-  التأثيرات السلبية لعميلة التكميم 

1- التأثيرات اإليجابية لعملية التكميم   

من أهم التأثيرات اإليجابية لعملية التكميم مايلي:

ٔا . حماية ووقاية الثمار  من األضرار الفسيولوجية

ب. حماية ووقاية الثمار  من اآلفات   

ث . حماية ووقاية الثمار  من األفات غير احلشرية

ت . املساعدة في جمع احملصول 

ج . توفير في  األيدي العاملة

ٔا -    حماية ووقاية الثمار  من األضرار  الفسيولوجية :

 Physioloyicd disorders تتعرض الثمار خالل  مراحل اخلالل والرطب والتمر  الى مجموعة من األضرار الفسيولوجية
 Physioloyicd والتى يشار اليها في بعض الكتب واإلصدارت عن نخلة التمر حتت مسمى األمراض الفسيولوجية
diseases واحلقيقة هي ليست أمراض بل أضرار أو عاهات ألن مسبباتها ليست فطريات أو بكتريا أو فيروسات أو 
حشرات بل تتسبب في ٕاحداثها عوامل تتعلق بالظروف البيئية وبشٍكل خاص عوامل املناخ السائدة في املنطقة 

لذا فإن تسميتها باألضرار disorders  هي األصح )23 , 24 ( . 
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ميكن تقسيم هذة األضرار  حسب املسبب الى: 

أضرار فسيولوجية  حتدث نتيجة   إلرتفاع نسبة الرطوبة  حول الثمار  نتيجة لتساقط األمطار الصيفية   •
أو ٕارتفاع الرطوبة اجلوية في املناطق الساحلية  أو من تراكم املاء الناجت  من نتح الثمار وتعرف في االضرار 

   . water injury املائية

أغطية خاصة   باستخدام  العذوق  تكميم    يتم   األدنى  احلد  الى  الفسيولوجية  األضرار  نسبة  خلفض 
لها القدرة  على حماية الثمار من األمطار  مع توفير التهوية الالزمة للتخلص من  الرطوبة الزائدة من 

حول الثمار . 
    

في حالة عدم تكميم العذوق أو استخدام أغطية  ليس لها القدرة على التخلص من الرطوبة الزائدة عن طريق 
التهوية تصاب الثمار مبستويات مختلفة من األضرار الفسيولوجية ) اضرار مائية ( حسب مرحلة نضج الثمار 

غالبا ولكن في بعض احلاالت قد تصاب من اكثر من ضرار في نفس الوقت ،  من هذة األضرار: 

قبل مرحلة اخلالل مباشرة  : حتدث تشققات checks or  breaks سطحية  دقيقة  طولية أو   -
عرضية أو بددون انتظام حسب الصنف وتسمي هذة الظاهرة بالتشطيب Checking  )شكل 1 ( 
وفي حالة شدة اإلصابة تأخذ قمة الثمرة لوناً داكناً مع بعض التعرجات وتعرف الظاهرة باألنف 

 . blacknose  األسود

نهاية مرحلة اخلالل وبداية مرحلة الرطب : يؤدي املاء أو الرطوبة الزائدة الى حدوث تشققات   -
 Splitting في قشرة الثمرة والطبقة التى تليها   تعمل على تشقق أو تفلق الثمار  cracks  عميقة

 .  Spoiled وقد يترتب عليا مهاجمة الفطريات للثمار وٕاتالفها نتيجة للتعفن or Tearing

مرحلتي الرطب والتمر  : متتص الرطوبة وتصبح رطبة  ملتصقة  soft and  sticky  وغير   -
جذابة ومن وصعب تداولها  وفي حالة ارتفاع محتوي الثمار من الرطوبة  فإنها تتعرض للتخمر 

. Souring  ويصبح طعمها حامضي Fermentation

 minute دقيقة  سطحية  تشققات  عن  عبارة  التمر   نخلة  ثمار  في   Checking التشطيب   )1( شكل 
checks حتدث نتيجة لزيادة نسبة الرطوبة حول الثمار في نهاية اجلمري وبداية مرحلة اخلالل.الحظ أن 

التشقاقات قد تكون طويلة أو غرضة أو بدون انتظام حسب الصنف.
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أضرار فسيولوجية  حتدث نتيجة  لتعرض العذوق والثمار الى ملوجات شديدة  من الرياح اجلافة والساخنة أو   •
انخفاض مفاجئ في الرطوبة اجلوية تؤدي الى فقد نسبة عالية من رطوبة الثمار وتعرف باضرار اجلفاف .

تكميم  العذوق باستخدام الغطاء املالئم يعمل على زيادة نسبة الرطوبة حول الثمار ويقلل من معدل 
فقدها  Dehydration من الثمار خاصة أثناء فترة منتصف النهار بينما عدم تكميم العذوق أو استخدام 

أغطية  ليس لها القدرة على احملافظة على الرطوبة حول الثمار يعمل على )2,20,19,14. (  :

- تعرض الثمار للذبول واجلفاف Shrivel خاصة في مرحلة اخلالل وتكن الثمار في هذه متحرشفة ليس 
لها قيمة اقتصادية حتدث هذة في املناطق الصحراوية الداخلية ومنها بعض مناطق انتاج التمور في 
 )DBFD(  ويشار اليها ) Fading (  Date bunch fading disorder باكستان وحنوب ايران  ويطلق عليها

) شكل 2 ، 12 ( . 

شكل )2( ذبول الثمار  في مرحلة اخلالل يحدث  نتيجة لفقد الثمار نسبة عالية من رطوبتها نتيجة لتعرضها الى موجات من 
احلرارة العالية وانخفاض الرطوبة اجلوية، تبدأ اإلصابة  على الثمار السفلية للشمراخ ، الحظ أن استعمال االغطية الشبكية 

غير قادرة  على منع  حدوث الذبول.

 sunburn تعرض  ساق النورة والشماريخ الى  أضرار الشمس املباشرة أو ما يعرف بضربة الشمس -
خاصة في حالة االصناف املفتوحة مثل خضراوي وحالوي) ( حيث يتحول لون األنسجة املعرضة الى 

اللون البني نتيجة ملوتها ) شكل 12 (. 

ب -   حماية ووقاية الثمار  من اآلفات احلشرية    
تهاجم احلشرات ثمار نخلة خالل مراحل نضجها وتتسبب في خسارة فادحة للمحصول تصل الى اكثر من 50٪ 

في حالة عدم استخدام األغطية املالئمة وتزداد اخلسارة في حالة انتقالها ٕالى امكان التخزين ،

اهم احلشرات التى تصيب الثمار خالل مراحل النضج )26,23,21,3 ( :

Carob moth  )Ectomyelois ceratoniae(  عثة التمور  •

 Raisin moth )Cadra  figulilella( أو دودة عناقيد العنب Date moth دودة التمور  •

Almond moth )Carda cautella(  عثة التمر  او دودة البلح العامري أو دودة اخملازن  •

) Cardra cadlidella( دودة البلح  أو  دودة بلح الواحات  •

 Carpophilus ( ومنها خنفساء الثمار اجلافة ذات البقعتني Nitidulidae التابعة لعائلة   beetles اخلنافس  •
) .Hemipterus L
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الدبور االحمر Vespa orientalis ويعرف بالدبور الشرقي ويهاجم الثمار الناضجة ويتسبب بجرجها مما   •
يساعد على اضابة في الفطريات.

ت -   حماية ووقاية الثمار  من  األفات غير احلشرية
تتعرض الثمار في مراحل نضجها الى عدد من اآلفات الغير حشرية تتسبب في خسائر كبيرة اذا لم يتم حماية 

وقاية الثمار الناضجة باستخدام األغطية اخلاصة بها  ، فيما يلي حصر موجز  ألهم األفات غير احلشرية : 

 Birds  الطيور  •

تهاجم انواع مختلفة من الطيور الثمار في مرحلتي الرطب والتمر)26,23,6(  حيث تتغذي على الثمار  كما 
تركل الثمار بأرجلها مما يؤدي الى تساقطها  ففي جتربة على صنف دقلة نور )6( وجد ان مهاجمة  الطيور  
للثمار   تسببت بخسائر تراوحت نسبتها  من 9.7 ٪ الى 22 ٪  عند عدم التكميم ومن 0.2 ٪ الى 3 ٪ عند 
استخدام األغطية الورقية  و 0.0 ٪ عند استخدام أغطية  القماش  ، في حالة وجو خطر متكرر من الطيور 

يجب وضع برنامج ملقاومتها يتالئم نوع الطيور. 

ميكن استعراض املعلومات التالية )22 , 25(  

وأكثرها  الدوريات  أو  املغردة  بالطيور  ايضاً  وتسمي  العصفوريات  رتبة  تتبع  التي  العصافير   -
أثراً العصفور املنزلي Passer domesticus التى تهاجم الثمار في جميع مراحل منوها خاصة في 

مرحلتي الرطب والتمر .

شكل )2(  تهاجم الطيور الثمار الناضجة وتسبب في اتالف نسبة كبيرة منها

الوقت  الثمار في مرحلة اخلالل وفي نفس  الببغاوات Parrots  تتغذي على  انواع عديدة من    -
تركل الثمار بأرجلها مما يؤدي الى تساقطها .

الطيور تهاجم الثمار في السودان ودول الساحل  وفي نصف الكرة اجلنوبي  في ناميبيا وجنوب   -
أفريقيا ،اكثر الطيور الشائعة في جنوب افريقيا وناميبيا وبعض مناطق انتاج التمور   هى طيور 
احمر  و   طائرالتنوط   starlings والزرازير    Redheaded Finch الرأس   احمر   البرقش  أو   الفنش 
املنقار Redbilled Quelea و Lesser Blue-Eared و طائر البلبل احمر العني Redeyed Bulbul.و  
ببغاء اللوري الرمادية  Grey Lourie وببغاء روبلز  Rupell>s  Parrot وطائر احلب ذو الوجة الوردي    

Rosyfaced Lovebird
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Bats اخلفافيش  •

   Roussettus spالنوع السائد من اخلفافيش التى تتغذى على الثمار هو اخلفاش آكل الثمار  -

تهاجم الثمار في طوري الرطب والتمر والثمار املتساقطة كما أنها تترك مخلفات لها رائحة    -
األمونيا النفاذة .

Rats & Mice  اجلرذان والفئران  •

-  تعتبر جرذان املزارع  أو  الفأر املتسلق الذى يتبع النوع Rattus rattus  األكثر خطورة على ثمار 
نخلة التمر مقارنة  بالفأر املنزلي  التابع لنوع Mus musculus  الذي يعتبر أقل في األهمية . 

تتسلق الفئران النخيل وتتلف كميات من الثمار خاصة في مرحلة التمر  وحتفر انفاق داخل   -
جذوع النخيل مما يضعفها.

-  تهاجم الثمار في طوري الرطب والتمر وتتغذى عليها كما تترك على  الثمار مخلفاتها . 

ث-   املساعدة في جمع احملصول : 
تغطية العذوق يساعد في عمليات في عملية احلصاد 

في األصناف التى يتم حصاد ثمار العذق على دفعات  يتم جمع الثمار الناضجة عن طريق هز العذوق   •
داخل األكياس فتسقط الثمار الناضجة داخل الكيس ) شكل 3 ، 6 ( .

في األصناف التى يتم حصاد العذق على دفعة واحدة تتم عملية احلصاد بقطع ساق العذق وٕانزاله   •
وهو ما زال داخل الغطاء دون تساقط أي ثمار  على األرض حيث يتم  اإلمساك بساق  العذق ونقلة مع 

ٕالي مكان نظيف. الغطاء 

تقليل نسبة تساقط الثمار في مرحلة الرطب وحمايتها من التلوث في  حالة تساقطهاعلى األرض .  •

د -   التوفير في األيدي العاملة : 
الالزمة جلمع الثمار املتساقطة  على  سطح التربة  قبل و أثناء  ٕانزال العذق  من النخلة.   •

جمع العذوق وهي  داخل األغطية ونقلها الى بيوت التعبئة حيث تتم  عمليات الفرز والتعبئة لعدد كبير   •
من العذوق  بدالً من اجرائها في املزرعة  بصورة فردية .

2-  التأثيرات السلبية لعملية التكميم  

حتدث التأثيرات السلبية نتيجة استخدم األغطية  غير املالئمة لبعض املناطق أو ملرحلة منو وتطور الثمار وميكن 
تلخيص التأثيرات السلبية فيما يلي : 

رفع نسبة الرطوبة حول الثمار ٔا . 

ب . رفع درجة احلرارة داخل الغطاء 
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ت . تأخير النضج عند استخدام بعض ٔانوع األغطية 

 ٔا-   رفع نسبة الرطوبة حول الثمار

عند استخدام اكياس بالستيكية أو ورقية غير مثقبة وغير مفتوحة من أسفل  يحدث تراكم أو حجز للماء الناجت 
من نتح الثمار Fruit transpiration  داخل الغطاء مما يوفر الظروف املالئمة لظهور األضرار الفسيولوجية أو االمراض 

الفطرية  خاصة في املناطق املمطرة واملناطق الساحلية .

لتقدير كمية املاء التى تفقد من عذق واحد من  الثمار )900 ثمرة(  خالل 24 ساعة على درجات حرارة مختلفة 
اجريت  جتربة  )12( في اخملتبر مت أخذ القراءات منتصف  شهر سبتمبر حيث تكون نسبة  السكريات  في الثمار 
نسبة  إلنخفاض  نتيجة  اكبر  وأغسطس   يوليو  تفقد خالل شهري  التى  الكميات  ان  ويعتقد  نسبياً   مرتفعة 

السكريات  وسهولة فقد املاء .

-   كمية املاء  )باللتر ( التى مت فقدها عند درجة50C  كانت  3.09 لتر وعند درجات بني )C°48.3-50.5 (   كانت  
1.79لتر  وعند درجات بني  )C-41.5°48( كانت  1.52 لتر  وعند درجات بني) C°40.2 -45.7(  كانت  0.9 لتر وعند 

درجات) C°19.5-23(  كانت  0.25 لتر  .

من   تراوح  وأغسطس   يوليو  شهري  خالل  الواحدة  للثمرة  النتح  معدل  ان  وجد   )4( أخري   جتربة  في   -
30  ملجم الى 60 ملجم خالل منتصف الثمار  في حني تراوح من5  ملجم الى20 ملجرام في الصباح 

الباكر. 

ب-    رفع درجة احلرارة داخل الغطاء 

وجد أن  استخدم أغطية من الورق البني اللون يؤدي الى رفع درجة حرارة  الشماريخ وساق العذق املالصق للورق 
البني  مما يؤدي الى   موت األنسجة  وظهور أعراض  احتراق أو ما يعرف بضربة الشمس  sunburn  عليها ، في جتربة 

)15(  على صنف خضراوي  وجد ان :

•  التغطية باستخدام الورق البني أدي  حتول نسبة عالية  من الشماريخ  بضربة الشمس    وحوالي ثالثة 
ارباع العذوق املغطاة بالورق البني أظهرت درجة من اإلصابة  في حني أن العذوق املغطاة بالورق األبيض أو 
 Sever( بدون تغطية أظهرت تغير محدود في التحول الى اللون البني حيث كانت نسبة اإلصابة الشديدة
sunburn( كمايلي : ٪64 عند استخدام الورق البني و7  ٪ عند استخدام الورق األبيض و 7 ٪ للمقارنة )بدون 

تغطية  ( هذا بخالف اإلصابة املتوسطة . 

كانت نسبة اإلصابة أعلى في الشماريخ املالصقة للورق البني نتيجة إلرتفاع درجة احلرارة أسفل الورق   •
البني مباشرة   )C°67(  وفي داخل العذق )C° 46 ( في حني  كانت  درجة حرارة اجلو  )C° 40(  بينما في حالة 

استخدام الورق األبيض والشاش كانت درجة احلرارة داخل العذق أقل  ) C°2-5( درجات من اجلو اخلارجي .

  في جتربة  ) 7,6( على صنف دقلة نور   مت تغطية العذوق بأنواع مختلفة من أغطية  الورق وأغطية القماش  وجد 
ان درجة احلرارة  داخل األغطية أعلى من درجة احلرارة اخلارجية  َمع مالحظة مايلي : 

غطاء الورق  البني يعمل على زيادة درجة احلرارة احمليطة بالثمار اكثر من غطاء  الورق االبيض.    -

للشمس   املعرض  السطح  كان  للشمس  العذق  تعرض  فترة  خالل  انه  وجد   البني  الورق  حالة  في   -
   )6.1°C (F°11  من اجلانب الغير معرض للشمس  وأعلى حوالى   ) 1.1-5.0°C( F °9-2 اعلى بحوالي

من مركز العذق .     

كانت درجة حرارة اجلو اخلارجي أبرد بحوالي C( F°7°3.9(  من السطح املعرض للورق البني .  -
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ت -   تأخير النضج  عند استخدام بعض انواع األغطية 

 استخدام  بعض  انواع األغطية  الورقية   او البالستيكية  الغير مثقبة أو ال حتتوي على فتحات تهوية 
يؤدي الى تأخير نضج الثمار  وقد يرجع ذلك  الى ٕانخفاض معدل فقد الرطوبة Dehydration  من الثمار مما 

يؤدي  الى زيادة محتواها من الرطوبة عند انتقالها من مرحلة اخلالل الى مرحلة الرطب أو التمر  . 

ثانياً : ٔانواع األغطية  املستخدمة  في تكميم  العذوق

 األغطية  املستخدمة في عملية التكميم عديدة  وتوضح أشكال  )من 3 ٕالى 13 (  بعض األغطية  التي تستخدم 
التكميم والظروف  او تفضيل مادة على أخري يتوقف على الهدف من عملية  التمور  واختيار  ٕانتاج  في مناطق 
املناخية السائدة  خالل مراحل نضج الثمار وفيما يلي استعراض لهذة املواد مع األخذ في اإلعتبار انه اليوجد حد 
فاصل أو واضح لتفضيل مادة على أخري واستعراضنا لطرق  ومواد التغطية هو لالسترشاد بها وعلى املزارع جتربة 

اكثر من نوع الختيار مايناسب مزرعة.

نستعرض فيما يلى بعض انواع األغطية التى استخدمت في جتارب التكميم  إلعطاء فكرة عن مدى تنوعها وملعرفة 
مدي  تأثيرها  على احملصول وجودة الثمار وملزيد من املعلومات يكمن مراجعة اجلزء اخلاص« مبزيد من التفاصيل

 • مصر…. صنف سيوي  استخدم  1- اكياس بولي ٕايثيلني  مثقبة بااللوان  األخضر واألسود واألبيض واألزرق.     
.)15(    gauze 3- اكياس من الشاش أو الشبك الدقيق      . Sackcloth2- اكياس من اخليش

  Poly-ethylene والبولي ٕايثلني Poly-propylene  مصر …  صنف زغلول استخدم  شاش البولي بروبلني  •
:  .)12( Sisal  املثقب  ونسيج السيسل  )البالستك(

مصر … صنف سيوي  استخدم  أكياس ثيران thyran  أسود40 ٪  وأكياس ثيران أسود60  ٪  ) 11(       •

باكستان …. صنف شامران Shamranاستخدم اكياس من البولي ايثلني  -   أكياس من الورق املصقول   •
glazed  paper.  .أكياس من الورق االبيض املقوى art  paper  - اكياس من البروبلني )شكل 5(  .  )5( 

العراق …  صنف حالوي استخدم أكياس  من الورق االسمر ) البني ( والبولي اثيلني االسود والبولي اثيلني   •
االبيض. ) 25  ( 

ٔاإلمارات…  صنف هاللي  استخدم  -1 اكياس بولي ٕايثيلني  مثقبة بااللوان  ااألخضر واألسود واألبيض   •
واألزرق.     2 -اكياس  من البروبلني  ) Fleece شاش غير منسوج (.  -3 اكياس مثقبة من الورق البني  ) 1(.  

ايران … صنف مزاوتي mozafiti. استخدم   االملنيوم فويل Aluminum foil     و خوص اووريقات النخيل   •
على شكل سالل  mat-like basket. تسمى سوند  Baat or Sondh   )شكل 13 ( )19(.   

 : )17(  white cloth ايران…  صنف كباب    استخدم أكياس من القماش االبيض  •
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ٔامريكا … صنف دقلة نور استخدم انواع  مختلفة من األغطية الورقية  ) ورق كرافت بني A1,A2   - ورق   •
القماش  غير قابل للبل  والشاش املستخدم ضد  -  ونوع من   C ابيض  - ورق كرافت    Manila B2مانيال

البعوض ) 6,7( 

  .)16( Brown و أنبوب من الورق البني  cotton gauze  ٔامريكا …  صنف خضراوي استخدم شاش القطن  •

ٔامريكا … صنف دقلة نور استخدم ورق كرافت  paper wrapعلى شكل قمع مقلوب وأكياس بوليستر   •
شبكية أو   منسوجة  mesh bag )شكل 9 ( .)18(.

ٔامريكا …   صنف دقلة نور  مت التغطية باستخدام الورق واخليش Burlap و املقارنة بني طريقتني  لوضع   •
الغطاء قي مجموعة مت ترك الغطاء ممتدأ الى أسفل  Skirts down  ومجموعة مت ثني الطرف السفلي   الى 

اعلى    Skirts up   لزيادة التهوية  ) 13(

ٔامريكا … استخدم املالبس واألغطية املستعملة  ) شكل 4( .  •

ٔانواع واشكال مختلفة من اغطية التكميم ) ٔاشكال 3 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 14(.   •

شكل )3( التكميم في غور االردن يتم في استخدام شبك أبيض يستعمل أكثر من مره ، في صنف مجهول يتم 
جمع الثمار الناضجة على فترات حيث يفتح الغطاء من اسفل ويتم جمع الثمار الساقطة أسفل الكيس كما 

يتم جمع الثمار يدويا من على الشماريخ

شكل )4( استخدام املالبس واالغطية املستخدمة في عملية التكميم ، الغطاء يترك مفتوح من 
االسفل بدون ربط لتوفير التهوية
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شكل )5( جتربة أنواع مختلفة من االغطية تشمل أكياس ورق أبيض مقوى - أكياس ورق بني مصقول - 
أكياس بولي اثيلني - أكياس بروبلني )    (

شكل )6(  استخدام اكياس املوسلني لتغطية عذوق صنف مجهول الذي يتم جمعه على فترات عند جمع 
الثمار الناضجة يتم هز العذق مع الغطاء وتتساقط الثمار الناضجة ٕالى اسفل الغطاء ليتم جمعيها
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شكل )7( في باكستان في منطقة خيربور Khairpur ) 27.53°  N, 68.75° E(  مت استخدام هذة األنواع من 
األغطية حلماية ألثمار من األمطار الصيفية التي تعرف باسم املونسون Monsoon الحظ ان  اجلزء السفلي 

من الغطاء مفتوح لتوفير التهوية ملنع تراكم الرطوبة حول الثمار . 

شكل )8( في باكستان في ياكماش   Yak Mach )28.77N, 63.87 E ( مقاطعة بلوشستان تستخدم اكياس 
على شكل جرار تصنع من خوص النخيل ويوضع بها من 3-1 عذق  وتسمي بات Bat or Baat  وتسمي ايضاً 
سوند   تتم عملية التكميم  عند نضج الثمار بهدف حمايتها من الرياح الشديدة احململة بحبيبات الرمل 

ومن الطيور التى تهاجم الثمار الناضجة . يستخدم هذا النوع من االغطية في ايران لنفس الهدف . 

   Yuma, Arizona  شكل)10( في اريزونا
من  اكياس     )N, 114.62° W °32.69 (تستخدم 
القطن حلماية ثمار صنف مجهول  من احلشرات 

والطيور  ولتسهيل عملية جمع الثمار 

 Coachella شكل)9( في وادي الكوجال
ملقاومة  االغطية  من  االنواع  هذه  استخدمة 

االمطار الصيفية
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ثالثاً : تأثير الظروف املناخية  واآلفات على اختيار نوع الغطاء 

املستخدم في عملية التكميم

1-  املناطق التى ال تتساقط فيها  ٔامطار صيفية  

معظم مناطق انتاج التمور الرئيسية غالباً التتساقط فيها األمطار خالل الصيف وحدتي شهر نوفمبر  وميكن 
تقسيمها الى :

انخفاض مفاجئ في  ٔاو  والساخنة  اجلافة  الرياح  تتعرض ملوجات شديدة  من  ال  التى  املناطق    - ٔا 
الرطوبة   خالل مراحل نضج الثمار. 

  يستخدم عادة في هذة املناطق األغطية الشبكية 

من اكثر األنواع استخدماً األكيــاس  الشبكية املصنوعة من البالستك وأبعـاد فتحاتهـا 0.5×0.5سـم   •
وتكـون مفتوحـة مـن الطـرفني ويـربط الكـيس مـن األعلـى واألسـفل بعـد وضـع العـذق بداخلـه  األكياس 

غالباً  ما يكون لونها ابيض او أخضر  )شكل  (وقد مت جتربة عدة  ألوان سيتم استعراضها فيما بعد.

تستخدم أقفاص من السلك  املعدني الدقيق الفتحات في املناطق التى ينتشر فيها الدبور  الذي  يُسبب    •
اضرار فادحة في التمر الناضج  كما تقاوم  هذة األقفاص الطيور واخلفافيش  .

فتحات االكياس  الشبكية واألقفاص املعدنية تكون ضيقة  يبحث متنع خروج الثمار من الفتحات  أو   •
دخول احلشرات خاصة الدبابير أو وصول الطيور الى الثمار  )شكل 11(.

   

     

شكل )11( االكياس الشبكية تستخدم في معظم مناطق انتاج التمور خاصة في املناطق التي ال تتساقط فيها امطار 
صيفية مع مالحظة ان هذه االكياس ال حتمي الثمار من الذبول في حالة تغرضها ملوجات من الرياح الساخنة واجلافة
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تستخدم  األغطية  الشبكية بهدف :

منع  دخول احلشرات خاصة الدبابير أو مهاجمة  الطيور للثمار.  •

•  منع تساقط الثمار الناضجة من العذوق الى االرض لتجنب  تلوثها باألتربة والرمال وحشرات وفطريات 
سطح التربة .

تسهيل عملية جني الثمار حيث يتم قطع ساق العذق والشماريخ داخل الكيس حيث يتم نقلها  الى   •
محطات الفرز والتعبئة .

ب-  املناطق التى  تتعرض ملوجات شديدة  من الرياح اجلافة والساخنة ٔاو انخفاض مفاجئ في الرطوبة   
خالل مراحل نضج الثمار .

اجلو تعمل على سرعة فقد  املفاجئ في رطوبة  اإلنخفاض  أو  اجلافة  الساخنة  الرياح  أو  العالية  احلرارة  موجات  
الرطوبة  من الثمارخاصة  في مرحلة  اخلالل الى وتؤدى الى ذبولها )   Fading  ,Wilting, Shrivelling( وتنتج مايعرف 
والشماريخ  النورة  في ساق  حروق  احداث  الى  تؤدى  قد  كما  اقتصادية  قيمة  لها  ليس  التى  املتحرشفة  بالثمار 

املعرضة للشمس Sunburn )شكل 12(.

تعرض الثمار للذبول  من اكبر املشاكل التى تواجه زراعة نخلة التمر التمر في عدة مناطق منها: 

•  ايران تشمل فارس ، بوشهر  ،كرمان ، خوزستان ، هرمزجان  ، في السنوات األخيرة مت تسجيل انخفاض 
في محصول صنف ِمزاوتي يصل الى ٪85 في منطقة هرمزجان وحوالي ٪35 في محصول صنف كباب في 

منطقة بوشهر 

•   باكستان في منطقة بلوشستان تتعرض لرياح جافة سريعة محملة باألتربة . 

فلسطني في منطقة العقبة في اجلنوب وفي املناطق الداخلية لشبة أجلزيره العربية وشمال افريقيا.  •

شكل ) 12 ( في بعض مناطق باكستان وايران تتعرض الثمار ملوجات من الرياح الساخنة اجلافة تؤدي ٕالى فقد نسبة عالية من رطوبة 
Sun burn وٕالى ٕاصابة الشماريخ وساق العذق بضرب الشمس Fading الثمار خاصة في بداية مرحلة اخلالل مما يؤدي ٕالى ذبولها
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للتقليل من األثار السلبية لهذة الظروف املناخية الغير مالئمة  تستخدم ٔاغطية تتميز مبا يلي : 

•   منع تخلل الهواء احلار اجلاف بني الثمار والذي يؤدي ٕالي زيادة معدل فقد املاء من الثمار مما يعمل على  
جفاف الثمار وانخفاض نوعيتها .

•  ٕايجاد ظروف مناخية  تساعد على زيادة نسبة الرطوبة حول الثمار  مما يقلل من التأثير السلبي للرياح 
الساخنة واجلافة خارج الغطاء  على الثمار داخل الغطاء . 

في  بعض مناطق ايران وباكستان تصنع أكياس كبيرة مـن خـوص النخيـل علـى شـكل جـرار تسـمى   •
سـوند  )Bat، Baat or Sondh ( تغلـف بهـا عـذق أو اكثر )3-1( من عذوق التمـر بكاملهـا وتـربط مـن 
يقطـع   اجلنـي  وعنـد   ،  )  13  ،  8 )شكل  أسـابيع   4  –  3 بــ  الثمـار  جنـي  قبـل  العذق   بساق  فوهاتهـا 
العرجون من فوق فوهـة الكـيس وينـزل ٕالـى األرض. والهـدف منهـا منـع تسـاقط الثمـار مـن العـذوق 

وتلوثهـا باألتربة )13 , 16 , 19 (.
    

شكل )13( في املناطق احلارة واجلافة تستخدم أغطية متنع تخلل الهواء احلار اجلاف بني الثمار وتعمل على اجاد ظروزف مناجة تساعد 
 Sondh على زيادة نسبة الرطوبة في الثمار حيث تستخدم أكياس كبيرة على شكل جرار تسمى

2 - املناطق  التى تتصف بهطول ٔامطار خريفية مبكرة قرب ٔاو ٔاثناء فترة نضج الثمار
في  العديد من مناطق  انتاج التمور يتوافق هطول  االمطار الصيفية مع موسم نضج الثمار مما يتسبب  في 
فقد كمية  كبيرة  من  احملصول اذا لم يتم استخدام األغطية املناسبة حلماية الثمار  وفيم يلى استعراض سريع 

لبعض هذه املناطق : 

في نصف الكرة الشمالي تتساقط  االمطار الصيفية واخلريفية )أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر  (   في   •
أمريكا وتونس  واجلزائر وغيرها وفي باكستان تتعرض الثمار لألمطار الصيفية التى يطلق عليها امطار 

املونسون Monsoon Rains في يوليو وأغسطس.

في نسف الكرة اجلنوبي تتساقط االمطار الصيفية واخلريفية ) يناير ، فبراير ، مارس  ( في ناميبيا وجنوب   •
افريقيا وأستراليا 

انتاج التمور التى تقع في جنوب الصحراء الكبرى  مثل موريتانيا تتساقط االمطار في أشهر  • مناطق 
يوليو. و اغسطس  وسبتمبر وتكون جافة من أكتوبر الى ديسمبر  بينما  في مالي والنيجر وتشاد تتساقط 

نهاية يوليو وخالل اغسطس . 

املناطق الساحلية في البحرين  وميناب في ايران واالمارات تكون الرطوبة عالية خالل مراحل نضج الثمار   •
مما يؤدي الى اإلصابة بالتشطيب و األنف األسود  وتتساقط  الثمار على االرض. 



73

األغطية املستخدمة في املناطق املمطرة : 

تتأثر مبياه األمطار  التى ال  الورقية   أنواع من األغطية  املرتفعة تستخدم   والرطوبة  للتغلب على أضرار األمطار 
وتسمح بتخلخل الهواء داخل الغطاء خاصة في املراحل األخيرة من النضج ملنع تراكم  املاء على سطح الثمار 

الذي يؤدي في حالة تراكمه الى ٕاصابة الثمار باالضرار الفسيولوجية و تخمر وتعفن الثمار.

تُصنع   األغطية علي شكل أسطوانات كبيرة ويتم ٕادخال العذق بها وتربط نهايتها العليا حول ساق   •
العذق  وفوق نقطة تشعب الشماريخ وتترك نهايتها السفلى مفتوحة للتهوية )شكل 14(.،للمساعدة 

على توفير التهوية يفضل :

- استخدام أغطية واسعة من أسفل  flared out المتتد الى  أسفل  جوانب العذق. 

املزراع  العذوق باالفات احلشرية والغير حشرية يقوم  املزدوج لتجنب اصابة  التكميم  - أستخدام 
حلماية  ورقي  بغطى  االكياس  هذه  تغطى  ثم  اسفل  من  تربط  شبكية  بأكياس  الثمار  يتغطية 

العذوق من االمطار.

- استخدام حلقات معدنية قوية ويفضل ان تكون متعرجة   بقطر 30-15 سم توضع قبل دخول 
الثمار مرحلة اخلالل   توضع في مركز العذق  لتبقيه مفتوحاً مع زيادة الثمار في احلجم  وينصح 
باستخدام هذة احللقات في االصناف التى تكون شماريخها قصيرة  وحتمل ثمار طرية soft  ) شكل 

 )15

- خف  عدد من الشماريخ التى توجد وسط العذق .

الرطوبة  نسبة  زيادة  على  تعمل  ألنها  احلالة  هذة  في  البالستيكية  األكيــاس  استخدام  جتنب  يجب   •
    Heat damage وٕاصابة الشماريخ وساق العذق بضربة الشمس و  وتلف الثمار من احلرارة

    

شكل ) 14( في املناطق  التي تتساقط بها األمطار الصيفية يتوافق معيادها مع نضج الثمار تغطه العذوق بورق على شكل قمع مفتوح 
العذوق في أكياس شبكية  انتشار احلشرات جترى عملية تغطية مزدوجة حيث توضع  التهوية وفي حالة  من اسفل للمساعدة على 

للحماية من االفات احلشرية والغير حشرية  ثم تغطى من اخلارج بالورق على شكل قمع للحماية من االمطار  )صورة ميني(
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مالحظات :

برنامج  يستخدم  التكميم  عملية   الى  اضافة    •
مقاومة باملبيدات إلن اجلزء السفلي من الغطاء  يكون 

مفتوحأً . 

  kimri  تبدأ عملية التكميم مع نهاية مرحلة اجلمري  •
ٕاصابة  الى  يؤدي  قد  املبكر   التكميم  أن  مالحظة  مع 

الثمار بضربة الشمس عند رفع الغطاء .

واخلضراوي  احلالوي  مثل  املفتوحة  الصناف  حالة  في   •
يفضل استخدام االغطية الورقية البيضاء حيث وجد  

أن   ضررها  أقل من االغطية  البنية اللون.   

األغطية التى تستخدم  في مقاومة اآلفات احلشرية :

تهاجم  احلشرات الثمار وتسبب بخسائر فادحة خاصة ٕاذا انتقلت مع الثمار الى  أماكن التعبئة و التخزين. 

تستخدم اكياس بفتحات دقيقة تشبة املنخل  قادرة على منع دخول العثة moth  واخلنافس واحلشرات   •
االكبر حجماً مثل الدبابير  من الوصول الى الثمار . 

•  االكياس مرنة 20x18 mesh.   من السلك أو شبك الظل يفضل ٪80 )  1.0 1.5م 2( حسب حجم العذق  
ويجب ربطها جيداً بساق النورة. 

• أفضل معياد استخدام هذا النوع من األغطيه من وسط الى نهاية مرحلة اجلمري.

مت  أذا  اإل  احلشرات  من  الثمار   ولكنها الحتمي  الطيور  من  للثمار  احلماية  بعض  توفر  العادية  االكياس    •
حصادها في مرحلة اخلالل .

أو  الرطبة  املناطق  في  الثمار  للتهوية   )  15  ( شكل 
املتعرجة  القوية  االسالك  من  حلقات  توضع  املطره 
داخل العذق لزيادة املسافة بني الشماريخ ولسهولة 

خروج الرطوبة الزائدة
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رابعاً : البحوث التى اجريت لدراسة  التأثيرات 

                                  اإليجابية والسلبية لعملية التكميم

نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في مجال  التأثيرات اإليجابية والسلبية لعملية التكميم من 
حيث التأثيرات  التالية : 

1.  األضرار الفسيولوجية وتساقط الثمار

2.  احملصول وصفات الثمار الطبيعية

3.  صفات الثمار الكميائية

4. التبكير ٔاو التأخير في ميعاد نضج الثمار

5. اإلصابة باآلفات احلشرية والفطرية

رابعاً : البحوث التى اجريت لدراسة  التأثيرا ت اإليجابية والسلبية لعملية التكميم    

1-  األضرار الفسيولوجية وتساقط الثمار

ميكن تقسيم اإلضرار الفسيولوجية الى : 

أ -  أضرار حتدث نتيجة لتعرض الثمار الى موجات من الرياح احلافة الساخنةمع انخفاض الرطوبة اجلوية.  

نسبة  ارتفاع  أو  الصيفية  االمطار  تساقط  من  ناجتة  الثمار  حول  عالية  رطوبة  لوجود  حتدث  أضرار   - ب 
الرطوبة اجلوية أو نتح الثمار .

فيما يلي نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال 

    باكستان … 2015 . في جتربة )5(  على صنف شامران Shamran في منطقة بهاولبور مت  دراسة  كفاءة  
أربعة انواع من االغطية )شكل 5 ( في مقاومة االمطار الصيفية ) املونسون ( اضافة الى املقارنة أوضحت الدراسة 

ما يلي  )متوسط ثالث سنوات ( : 
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)  Fermentation( نسبة تخمر الثمار •

أدت عملية التكميم  الى خفض واضح في نسبة الثمار املتخمرة  حيث كانت ٪37.4 ملعاملة املقارنة في 
حني  كانت ملعامالت التكميم  ٪13.4 ملعاملة أكياس البولي ايثلني و20.6 ٪ ملعاملة أكياس الورق   املصقول 

و20.5 ٪ ملعاملة أكياس الورق األبيض املقوى و 15.0 ٪ ملعاملة أكياس البروبلني  .

• نسبة تساقط  الثمار 

أدت عملية التكميم  الى خفض واضح في نسبة الثمار املتساقطة  حيث كانت 23.3 ٪ ملعاملة املقارنة 
الورق  أكياس  ملعاملة   ٪  15.3 ايثلني  البولي  أكياس  ملعاملة   ٪  13.9 التكميم   ملعامالت  كانت  في حني  

املصقول و 17.1 ٪ ملعاملة أكياس الورق األبيض  و 15.7 ٪ ملعاملة أكياس البروبلني

             يالحظ ان أكياس البولي ايثلنيpolythene bags أعطت أفضل النتائج .

    ايــران … 2005   في جتربة  ) 18( على صنفِ«مزاوتي«   mozafiti. النامي في منطقة   تتعرض ثمارها للحرارة 
 Aluminum العالية واالنخفاض املفاجئ للرطوبة اجلوية في مرحلة اخلالل  مت التكميم باستخدام  االملنيوم فويل
foil  و خوص النخيل على شكل سالل  mat-like basket )شكل 13 (.   الرش بالشمع دون تغطية.  اضافة الى 
املقارنة  وعمليات خف للثمار )   5 معامالت خف ( على ذبول Wilting الثمار  التكميم بداية مرحلة اخلالل اوضحت 

النتائج مايلي : 

وجود فروق معنوية بني املعامالت اخملتلفة في تأثيرها على نسبة الثمار التالفة و كان تأثير  تغطية العذوق 
أكثر فاعلية   من عمليات اخلف كما هو واضح من األرقام التالية :  

• تأثير التكميم )كمتوسط ملعامالت اخلف( : 

نسب الثمار الذابلة أو  التالفة كما يلي :    20.5 ٪ ملعاملة املقارنة و  10.6 ٪ ملعاملة  سلة اجلريد 
و6.8  ٪ ملعاملة  االملنيوم و 16.9 ٪ ملعاملة الشمع . 

• تأثير اخلف   )كمتوسط ملعامالت التغطية( : 

  نسب الثمارالذابلة أو  التالفة كما يلي :    19.4 ٪ ملعاملة املقارنة )بدون خف او تغطية (  و  14.0 
٪ ملعاملة خف ثلث الشماريخ الوسطية   و13.1 ٪   ملعاملة خف الثلث العلوي للنورة  مع 10 ٪ 

من الوسط و٪8.3 ملعاملة   ملعاملة خف الثلث العلوي  من شماريخ النورة.

•   التفاعل بني التكميم ودرجة اخلف : 

- أعلى  نسبة ذبول كانت 32.5 ٪ في حالة معاملة عدم اخلف وعدم التغطية . يليها معاملةعدم 
التغطية مع خف الثلث العلوي من النورة وبعض شماريخ الوسط  في مرحلة اجلمري حيث بلغت 

        . ٪ 20.3

أدنى نسبة ذبول كانت 1.56 ٪ في حالة  خف الثلث من قمة النورة عند التلقيح  والتغطية بورق   -
األملنيوم يليها  معاملة خف الثلث من قمة النورة والتغطية بسلة اجلريد حيث كانت 4.12 ٪.

  يقترح الباحث استخدام سالل اجلريد وخف  الثلث العلوي للشماريخ عند التلقيح  خلفض نسبة 
.Mozafti  الثمار التالفة أو الذابلة في صنف ِمزاوتي
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في جتربة )16 ( على صنف كباب في منطقتي دشتستان وتنگستان مت دراسة تأثير     2015   … ايــران       
التغطية  بأكياس من القماش االبيض white cloth  في مرحلة اخلالل على  ذبول الثمار Fading  واحملصول  أوضحت 

الدراسة ما يلي : 

 أدي التكميم الى حودث انخفاض واضح  في نسبة الذبول في املنطقتني 

في منطقة دشتستان    كانت نسبة الذبول حوالي     27.2 ٪ للمقارنة و  6.5  ٪ للمغطاة بالقماش   •
االبيض .

في منطقة تنگستان    كانت نسبة الذبول حوالي    28.0 ٪ للمقارنة و  6.3  ٪ للمغطاة بالقماش   •
االبيض.

     ٔامريكا  …  2015 في جتربة  )17( على صنف دقلة نور   مت تقيم  عدة انواع من االغطية شملت    1- تكميم 
بورق كرافت  على شكل قمع مقلوب     2- تكميم بالورق مع   تنظيف العذوق      3- أكياس بوليستر  منسوجة 
4-    اكياس بوليستر منسوجة  مع تنظيف العذوق  )شكل 9 ( ، التجربة اجريت في مزرعتني التجربة استمرت من 

بداية التلوين وحتى احلصاد ، أوضحت الدراسة ما يلي ) متوسط مزرعتني (: 
 

• كمية احملصول القابل للتسويق: 

و  العذق  وزن  زيادة  في  كفاءة  اكثر  كانت      Polyester mesh bagالبوليستر اكياس  استخدام 
كميةاحملصول القابل للتسويق حيث كانت نسبة الزيادة تتراوح من21 ٪ الى 46 ٪ ويعتقد أن ذلك 

يرجع الى أن االكياس متنع سقوط الثمار الى األرض .

• تأثير املعامالت على األضرار  الفسيولوجية :

األسود  االنف  أو  أبوخشيم    : التالية  النسب  على  ومنتظم  كبير  بشكل  اخملتلفة   املعامالت  تؤثر  لم 
Blacknose ، الثمار املتحرشفة Shrivel  ،  الثمار املصابة بالفطريات ،تساقط الثمار في مرحلة اخلالل ، 
نسبة الثمار الغير ناضجة ، نسبة الثمار الغير خصبة  )شيص(  في حني كانت الفروق معنوية في مرحلة 

اجلمري فيما يلي بعض األمثلة : 

االنف االسود ٔاو ٔابوخشيم : نسبة الثمار املصابة  الكلية   كانت  4.6 ٪ ملعاملة الورق  و7.3 ٪    -
ملعاملة الورق مع النظافة  و 8.2 ٪ ملعاملة كيس البوليستر  و 7.2 ٪ ملعاملة كيس البوليستر مع 

النظافة.

الورق   ملعاملة   ٪  12.9 كانت   الكلية    املصابة   الثمار  نسبة   : احلرشفة  ٔاو  الذبول  نسبة   -
و10.0 ٪  ملعاملة الورق مع النظافة  و 13.7 ٪ ملعاملة كيس البوليستر  و 14.2 ٪ ملعاملة كيس 

البوليستر مع النظافة.

تساقط الثمار في مرحلة اجلمري : نسبة الثمار املتساقطة   الكلية   كانت  13.7 ٪ ملعاملة   -
الورق  2.3 ٪  ملعاملة الورق مع النظافة  و 22.7 ٪ ملعاملة كيس البوليستر  و 6.0 ٪ ملعاملة كيس 

البوليستر مع النظافة.
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      ٔامريكا  …1946  في جتربة  )15( على صنف خضراوي ) من األصناف املفتوحة ( تأثير التكميم على حماية 
ساق النورة والشماريخ من ضربة الشمس sunburn )حتول لونها الى اللون البني (    مت التغطية باستخدام شاش 
القطن  cotton gauze  و أنبوب من الورق البني Brown paper  والورق األبيض وتغطية ساق العذق بقماش أسود 

أو  طالء أسود وأبيض ،اوضحت الدراسة مايلي :

• تأثير التكميم على شدة اإلصابة بضربة الشمس : 

- الشماريخ 

البني على نسبة من  اللون  الى    الى حتول لون الشماريخ  البني  الورق  التغطية باستخدام  أدت 
الشماريخ  وحوالي ثالثة ارباع العذوق املغطاة أظهرت درجة من اإلصابة  في حني التغطية بالورق 
نسب  كانت  حيث  البني  اللون  الى  التحول  محدود  تغير  أظهرت  كانت  تغطية  بدون  أو  األبيض 

اإلصابة الشديدة  ;Sever sunburn.  7 ٪ للمقارنة و64 ٪ للورق البني و7 ٪ للورق األبيض 

-  ساق العذق 

أدى استخدام  القماش األسود أو الطالء باللون أألسود لساق العذق الى ٕاصابة حوالى 50 ٪ من 
سيقان العذوق بضربة الشمس  في حني لم تؤدي معاملة املقارنة أو  استخدام القماش األبيض أو 

الطالء األبيض في ظهور اى ٕاصابة لضربة الشمس . 

• جودة الثمار :

- كانت نسبة الثمار نخب اول  Choice .   39 ٪ للمقارنة 52 ٪ للورق األبيض و 57 ٪ للورق البني.     

القياسية  للثمار  البني.  للورق   ٪  37 و  األبيض  للورق   ٪  39 و  للمقارنة   ٪  55 كانت  حني  في   -
     Standard.

كانت نسبة الثمار الذابلة أو  املتحرشفة Shrivel    بنسبة منخفضة  كانت 15.2 ٪ للمقارنة   -
8.2 ٪ للورق األبيض و 10.4 ٪ للورق البني في حني كانت 1.4 ٪ للمقارنة 0.9 ٪ للورق األبيض و 

1.6 ٪ للورق البني  للثمار الشديدة الذبول . 

       مصر …  2013   جتربة  )11(  على صنف سيوي  مت تغطية العذوق باستخدام  أكياس ثيران thyran  أسود 
40 ٪  وأكياس ثيران أسود60 ٪  اضافة الى معاملة املقارنة  )بدون  تغطية (  في مرحلة اجلمري واستمرت حتى 
مرحلة اخلالل )مدة شهرين (  كما ٕاجريت عمليات خف للعذق  في مرحلة احلبابوك بنسبة 20 ٪ خف وبنسبة  

40 ٪   اضافة الى املقارنة  - بدون خف  ، اوضحت النتائج مايلي : 

نسبة الثمار التالفة spoiled  كجم / نخلة :

نسبة الثمار التالفة ) كمتوس ملعامالت اخلف (  كانت 2.7  ملعاملة املقارنة  1.2 ملعاملة ثيرن 40 ٪ و 0.71    •
ملعاملة ثيران 60 ٪ 

الثمار التالفة )التفاعل بني التكميم و اخلف (   أعلى نسبة كانت  عند عدم  التغطية أو   اخلف ) 5.6   •
كجم / نخلة ( وأدنى نسبة  عند اخلف 40 ٪ و التغطية بثيران 40 ٪ أو 60  ٪  ) 0.3 كجم / نخلة(. 

• ينصح الباحث باستخدام املعاملة  20 ٪  خف في مرحلة حبابوك مع تغطية العذوق بأكياس ثيران  اسود 
40 ٪ لتحسني  صفات الثمار واجلمع املبكر للثمار مما يؤدي الى  زيادة العائد للمزارع  . 
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     ٔامريكا … 1935   اجريت مجموعة  من التجارب )12( على صنف دقلة نور مت التغطية باستخدام الورق 
  Skirts down  و املقارنة بني طريقتني  لوضع الغطاء في مجموعة مت ترك الغطاء ممتدأ الى أسفل    Burlap واخليش
ومجموعة مت ثني الطرف السفلي   الى اعلى    Skirts up   لزيادة التهوية اضافة الى عدم التغطية   )مقارنة  ( 

وجد ان:

•   التغطية خفضت من نسبة الثمار التالفة نتيجة تساقط االمطار حيث كانت نسبة الثمار التالفة  
أو املمزق سطحها Torn   في املقارنة  29.1 ٪   في حني كانت 3.3 ٪  في حالة التغطية و ثني الطرف الى 

 skirts down  و7.2 ٪  عندما  ترك الغطاء الى أسفل  skirts up  أعلى

•  معاملة خليش  كانت فيها النسبة مرتفعة )10.5 ٪ (   وذلك لعدم قدرة اخليش  على  منع املياة من 
الوصول للثمار عند ترك الغطاء الى أسفل   .

ٕادت التهوية عن طريق زيادة املسافة بني الشماريخ الى خفض نسبة الثمار املصابة باالضرار املائية  بينما    •
التغطية املبكرة بدون تهوية يؤدي الى زيادة نسبة الثمار التالفه بدرجة كبيرة. 

     ٔامريكا … ,1949,1950 في سلسلة من التجارب  ) 7,6( على صنف دقلة نور  مت تغطية العذوق بأنواع مختلفة 
من األغطية الورقية  ) ورق كرافت بني A1,A2   - ورق مانيالManila B2  - ورق كرافت ابيض C -  ونوع من القماش  
غير قابل للبل  والشاش املستخدم ضد البعوض     بطرق مختلفة شملت 12 معاملة  بدأت في الثلث األخير من 
شهر يوليو  وحتى احلصاد ، الورق مت تصميمه على شكل انابيب بقطر 36 الى 44 ، بوصة  ) 100-90:سم(  اوضحت 

النتائج ما يلي:

• األضرار امليكانيكية 

وتشمل تغذية الطيور على الثمار  حيث تراوحت النسبة من 9.7 ٪ الى 22 ٪  عند عدم التكميم ومن 0.2 ٪ 
الى 3 ٪ عند استخدام األغطية الورقية  و 0.0 ٪ عند استخدام أغطية  القماش  

Sunburn اإلصابة بضربة الشمس •

تصل االعصارة للثمار عن طريق األوعية vascular  في ساق العذق والشماريخ  وعند موت هذة األنسجة 
بواسطة احلرارة  يتوقف تيار العصارة  مما يؤدي الى ذبول الثمار  wilting مت التحرشف shrivelling    .  شدة 

اإلصابة تأثرت بنوع الغطاء ومكان العذق:

- نوع الغطاء  : وجد أن اعلى ٕاصابة كانت عند استخدام أغطية الورق البني ) اختلفت اإلصابة 
حسب نوع الورق (   واألدنى عند استخدام  القماش  بينما كان الورق االبيض في الوسط 

مكان العذق : أعلى ٕاصابة كانت في العذوق  التى توجد في اجلنوب واجلنوب الغربي وأقلها في   -
اجلانب  اجلنوب الشرقي  والشمال والشمال الشرقي .

  water injury  إصابة  الثمار باألضرار املائية •

متزق الثمار tearing  : تغطية العذوق  أدي خفض معنوي في حاالت عديدة  حيث كانت اعلى   -
نسبة في معامالت املقارنة )عدم استخدام االغطية( و تراوحت من2.3 ٪ الى 8.1 ٪  في حني  كانت 
) 0.9-3.9 ٪( عند استخدام الورق   البني أو االبيض بينما في معامالت أغطية القماش كانت  )1.7 

%  3.8 (.
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)عدم  املقارنة  معامالت  في  كانت  نسبة  اعلى  الفطريات:   عن  الناجت   Spoilage الثمار  -تلف 
استخدام االغطية( حيث تراوحت من4.7 ٪ الى 15.3 ٪     في حني  كانت )  1 - 3.5 ٪( عند استخدام 

الورق  البني أو االبيض أغطية القماش كانت األدنى  ) 0.6 - 1.2 ٪(  .

رابعاً : البحوث التى اجريت لدراسة  التأثيرا ت اإليجابية والسلبية لعملية التكميم    

2-  احملصول وصفات الثمار الطبيعية 

دلت األبحاث التى ٕاجريت فى هذا اجملال أن للتكميم تاثيرات ٕايجابية في معظم احلاالت مقارنة بعدم التكميم   
حيث  أدي  تغطية العذوق الى زيادة محصول النخلة ومتوسط وزن العذق وحتسني خواص الثمار  ، مدى هذا التأثير 

توقف على نوع الغطاء املستخدم  . 

نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال :   

بولي  اكياس   -1 التالية   باألنواع  العذوق   تغطية  مت  سيوي   صنف  على    )15( جتربة  في    .20014 مصر…     
ٕايثيلني  مثقبة بااللوان  األخضر واألسود واألبيض واألزرق.            2-  اكياس من اخليش.            3- اكياس من 
الشاش.            4- مقارنة بدون تغطية ، التكميم  مت في مرحلة قبل التلوين واستمر حتى جمع احملصول، أوضحت 

النتائج مايلي:

• متوسط وزن العذق والثمرة  

الغير مكممة  العذوق  مع  الثمرة   مقارنة  ووزن  العذق  وزن  من  زادت معنوياً  التكميم   جميع معامالت 
التكميم على طول وعرض  تأثير   . الشاش  وأكياس  اخليش  اكياس  النتائج كانت عند استخدام  وأفضل 

الثمار اختلف باختالف املعاملة 

وزن العذق :  كان 9.15 كجم للمقارنة    في حني كان ملعامالت التكميم و9.48 كجم لألكياس   -
البيضاء و 9.41 كجم لألكياس الزرقاء  و9.38كجم لألكياس السوداء  و9.64 كجم لألكياس اخلضراء  

و10.22 كجم أكياس اخليش و10.10 كجم أكياس الشاش 

لألكياس  10.0جم  التكميم  ملعامالت  كان  حني  في  للمقارنة  جم   9.9 كان     : الثمرة   وزن   -
اخلضراء   لألكياس  و10.03جم  السوداء   لألكياس  و9.96جم  الزرقاء   لألكياس  جم   9.97 البيضاء 

و10.54جم أكياس اخليش و10.4 جم أكياس الشاش
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      مصر … 2011   في جتربة )10( على صنف زغلول استخدمت ثالثة انواع من  أغطية العذوق   ملدة شهرين 
تبدأ من نهاية مرحلة اجلمري وحتى جمع احملصو ل  اوضحت النتائج ) متوسط سنتي الدراسة( مايلي  :

اختلفت النتائج باختالف املعاملة حيث أدت معامالت  التكميم الى خفض احملصول الكلي و متوسط   •
احملصول   زيادة  الى  البروبلني  ومعاملة  الثمرة  وزن  زيادة  الى  ايثلني  البولي  معاملة  أدت  فيحني  العذق  وزن 

القابل للتسويق   .

محصول النخلة )كجم (  : كان للمقارنة 149.5 كجم  في حني كان ملعامالت التكميم143.6   -
كجم ملعاملة البولى بروبلني  و 132.6 كجم ملعاملة البولي ايثلني  و125.5  كجم ملعاملة نسيج 

السيسل .

- وزن العذق  )كجم (  : كان للمقارنة 18.5 كجم  في حني كان ملعامالت التكميم 17.9 كجم ملعاملة 
البولى بروبلني  و 16.4 كجم ملعاملة البولي ايثلني  و15.8  كجم ملعاملة نسيج السيسل. 

-  وزن الثمرة   )جم (  : كان للمقارنة24.2جم  في حني كان ملعامالت التكميم 21.9 كجم ملعاملة 
البولى بروبلني  و 29.2 جم ملعاملة البولي ايثلني  و24.0 كجم ملعاملة نسيج فالسيسل. 

      مصر …  2013   في جتربة )11( على صنف سيوي  مت تغطية العذوق في مرحلة اجلمري باستخدام  أكياس 
ثيران thyran  أسود40 ٪  وأكياس ثيران أسود60  ٪   اضافة الى معاملة املقارنة   كما مت خف العذوق  في مرحلة 

احلبابوك بنسبة 20   ٪ و وبنسبة  40 ٪   اضافة الى املقارنة  ، اوضحت النتائج مايلي : 

• تأثيير التكميم على احملصول   ) كمتوس ملعامالت اخلف (:

أدي استخدام اكياس  ثيران  الى خفض في كمية احملصول ووزن العذق في حني أدي الى زيادة واضحة في 
وزن الثمرة كما يالحظ مما يلي :

محصول النخلة : كان  130.5 كجم  ملعاملة املقارنة  و129.4 كجم ملعاملة ثيرن ٪40  و122.7   -
كجم ملعاملة ثيران 60 ٪ .

13.5 كجم  ملعاملة املقارنة  و13.0كجم ملعاملة ثيرن ٪40  و12.2كجم  كان    : وزن العذق    -
ملعاملة ثيران 60 ٪ 

وزن الثمرة  : كان  16.8 جم  ملعاملة املقارنة  23.4 جم ملعاملة ثيرن ٪40 و 26.3 جم ملعاملة   -
ثيران 60 ٪. 

طول وعرض الثمار :  كان طول الثمار  4.0 سم للمقارنة في حني تراوح من 3.6  سم الى4.2    -
سم ملعامالت التكميم بينما  كان عرض  الثمار2.3  سم للمقارنة في حني تراوح من 2.3  سم الى 

2.6  سم ملعامالت التكميم

• تأثيير التكميم على احملصول  )التفاعل بني التكميم و اخلف (:

وزن العذق : أعلى وزن للعذق كان استخدام ثيران 40 ٪ بدون خف )14.3 كجم( وأدنى وزن للعذق   -
كان عن استخدام ثيران 60 ٪  وخف 40 ٪ )12.3كجم (

40 ٪  )27.4جم( وأدنى وزن  40 ٪  و خف  وزن الثمرة : أعلى وزن  للثمرة كان استخدام ثيران   -
للثمرة  كان عند عدم  التغطية او اخلف) 15.2(

ينصح الباحث باستخدام املعاملة  ٪20 خف في مرحلة حبابوك مع تغطية العذوق بأكياس   •
ثيران  اسود ٪40 لتحسني  صفات الثمار واجلمع املبكر للثمار مما يؤدي الى  زيادة العائد للمزارع  .
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      باكستان … 2015. في جتربة     )5( على صنف شامران Shamran في منطقة بهاولبور مت  دراسة  كفاءة  
أربعة انواع من االغطية  في مقاومة االمطار الصيفية ) املونسون ( اضافة الى املقارنة أوضحت الدراسة ما يلي  

)متوسط ثالث سنوات ( :

أدت عمليات  التكميم  الى زيادة واضحة   في متوسط وزن العذق والى زيادة في العائد  تراوحت من14٪    •
الى 67 ٪   حسب املعاملة 

•   وزن العذق ملعاملة املقارنة كان 3.9كجم  في حني  كانت ملعامالت التكميم  6.7 كجم ملعاملة أكياس 
البولي ايثلني 5.7 كجم ملعاملة أكياس الورق املصقول   و  5.5  كجم ملعاملة أكياس الورق األبيض  و 6.3 

كجم ملعاملة أكياس البروبلني 

     ايـــران  …  2015  في جتربة  )16( على صنف كبا ب    في منطقتي دشتستان وتنگستان مت دراسة تأثير  
التغطية  بأكياس من القماش االبيض white cloth  في مرحلة اخلالل على  ذبول الثمار Fading  واحملصول  أوضحت 

الدراسة ما يلي : 

محصول النخلة :

•   كمتوسط للمنطقتني ادت عملية التغطية الى زيادة محصول النخلة  65.1 كجم / نخلة ملعاملة 
التغطية  في حني  كانت 45.3 كجم / نخلة  ملعاملة املقارنة    .

في منطقة دشتستان   محصول النخلة كان   52.2 كجم / نخلة ملعاملة التغطية  في حني  كان 36.1   •
كجم / نخلة  ملعاملة املقارنة. 

في منطقة تنگستان   محصول النخلة كان   88.1 كجم / نخلة ملعاملة التغطية  في حني  كان 54.6   •
كجم / نخلة  ملعاملة املقارنة. 

صفات ٔالثمرة :

•  وزن الثمرة والبذرة  : كان للمقارنة 8.9   جم في حني كان ملعاملة التغطية   10.8جم ،    بينما لم يتأثر 
وزن البذرة . وذلك كمتوسط للمنطقتني . 

حجم وطول وعرض الثمرة :  كان للمقارنة 7.5   سم 3 في حني كان ملعاملة التغطية   9.3 سم 3  في   •
حني لم تؤثر املعامالت  على طول وعرض الثمار  في املنطقتني . 

      ٔامريكا …   2015 في جتربة  )17( على صنف دقلة نور   استخدمت املعامالت التالية    1- تكميم بورق 
كرافت  على شكل قمع مقلوب     2- تكميم بالورق مع   تنظيف العذوق      3- أكياس بوليستر  منسوجة 4- 
اكياس بوليستر منسوجة  مع تنظيف العذوق   ، التجربة اجريت في مزرعتني التجربة استمرت من بداية التلوين 

وحتى احلصاد ، أوضحت الدراسة ما يلي ) متوسط املزرعتني (: 
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استخدام اكياس البوليستر كانت اكثر كفاءة في زيادة وزن العذق و كميةاحملصول القابل للتسويق

متوسط وزن العذق :  كان  11.1 كجم ملعاملة الورق  و 12.0كجم  ملعاملة الورق مع النظافة  و12.9متوسط   •
وزن  كجم ملعاملة كيس البوليستر  أو كيس البوليستر مع النظافة  .

الورق مع  الورق  و10.4 كجم  ملعاملة  : كانت  9.4 كجم ملعاملة  القابلة للتسويق/ عذق   الثمار  •  وزن 
النظافة  و10.8 كجم ملعاملة كيس البوليستر  و11.1كجم ملعاملة كيس البوليستر مع النظافة.

•   تفوقت  كميةاحملصول القابل للتسويق ملعاملة كيس البوليستر   بنسب تتراوح   من 21  ٪ الى 46  ٪ 
مقارنة مبعامالت الورق  وذلك حسب املزرعة واملعاملة. 

      ٔامريكا …1946    في جتربة )15 ( على صنف خضراوي ) من االصناف املفتوحة( لدراسة تأثير التكميم على 
حماية ساق النورة والشماريخ من ضربة الشمس sunburn مت التغطية باستخدام شاش القطن  cotton gauze  و 
أنبوب من الورق البني Brown paper  والورق األبيض  وقماش أسود  طالء ابيض و أسود ،اوضحت الدراسة مايلي :

كانت نسبة الثمار نخب اول  Choice .   39٪ للمقارنة 52 ٪ للورق األبيض و 57 ٪ للورق البني.       •

     Standard في حني كانت ٪55 للمقارنة و 39 ٪ للورق األبيض و 37 ٪ للورق البني. للثمار القياسية  •

كانت نسبة الثمار الذابلة أو  املتحرشفة Shrivel    بنسبة منخفضة  كانت ٪15.2 للمقارنة ٪8.2 للورق   •
األبيض و 10.4 ٪ للورق البني في حني كانت 1.4 ٪ للمقارنة 0.9 ٪ للورق األبيض و 1.6 ٪ للورق البني  للثمار 

الشديدة الذبول .

رابعاً : البحوث التى اجريت لدراسة  التأثيرا ت اإليجابية والسلبية لعملية التكميم    

3-  صفات الثمار الكميائية 

 عند دراسة تأثير التكميم على صفات الثمار الكميائية والتي  شملت املواد الصلبة الذائبة الكلية ، السكريات 
الكلية ، السكريات اخملتزل وغير اخملتزلة ،العناصر الغذائية ، فيتامني سي ، البروتني، احلموضة ، التانينات لوحظ 

مايلي :

لم يكن هناك اجتاة ثابت  لتأثير التكميم على صفات الثمار الكميائية عند املقارنة  بني العذوق املغطاة   •
وغير املغطاة  أو املقارنة بني األنواع اخملتلفة لألغطية .

أعتمد  تأثير التكميم على صفات الثمار الكميائية على املكونات ونوع الغطاء .   •
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     مصر … 2011  في جتربة )10( على صنف زغلول استخدمت ثالثة انواع من  أغطية العذوق   ملدة شهرين تبدأ 
من نهاية مرحلة اجلمري وحتى نهاية مرحلة التلوين الكامل )جمع احملصول( اوضحت النتائج ) متوسط سنتي 

الدراسة( مايلي  :

• صفات الثمار الكميائية  : 

أدت معاملة البولي بروبلني الى خفض نسب السكريات الكلية واملواد الصلبة الذائبة الكلية والبروتني الكلي في 
حني أدت الى رفع نسبة احلموضة مقارنة بباقي املعامالت وهذا واضح من األمثلة التالية :

املواد الصلبة الذائبة الكلية : كانت للمقارنة 18.9 ٪  في حني كان ملعامالت التكميم 15.6   -
٪ ملعاملة البولى بروبلني  و24.1 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و22.5 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .

السكريات  الكلية : كان للمقارنة 66.6 ٪  في حني كان ملعامالت التكميم 61.3 ٪ ملعاملة   -
البولى بروبلني  و81.4 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و79.8 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .

احلموضة الكلية  : كانت للمقارنة 1.64 ٪  في حني كان ملعامالت التكميم 1.83 ٪ ملعاملة   -
البولى بروبلني  و 0.98 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و1.02 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .

البروتني الكلي : كان للمقارنة 1.93 ٪  في حني كان ملعامالت التكميم 1.40 ٪ ملعاملة البولى   -
بروبلني  و 2.13 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و1.97 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .

• العناصر الغذائية : 

والفسفور  النيتروجني   والتي شملت  الغذائية   العناصر  الى خفض نسب   بروبلني  البولي  أدت معاملة 
والبوتاسيوم واحلديد واملغنيسوم مقارنة بباقي املعامالت وهذا واضح من األمثلة التالية ) سنكتفي بعرض 

نسب النيتروجني والبوتاسيوم (  :

النيتروجني : كان للمقارنة 0.33  ٪  في حني كان ملعامالت التكميم  0.25 ٪ ملعاملة البولى   -
بروبلني  و 0.38 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و0.34 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .

البوتاسيوم : كان للمقارنة 0.75  ٪  في حني كان ملعامالت التكميم  0.61 ٪ ملعاملة البولى   -
بروبلني  و 0.93 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و0.80 ٪  ملعاملة نسيج السيسل.

     مصر  2014  في جتربة )14( على صنف سيوي  مت تغطية العذوق  باألنواع التالية  1- اكياس بولي ٕايثيلني  
مثقبة بااللوان  األخضر واألسود واألبيض واألزرق.     2- اكياس من اخليش.      3- اكياس من الشاش .      4- مقارنة 

بدون تغطية ، التكميم  مت في مرحلة قبل التلوين واستمر حتى جمع احملصول، أوضحت النتائج مايلي

• صفات الثمار الكميائية  :

تأثير املعامالت اخملتلفة على نسب السكريات الكلية  واخملتزلة واملواد الصلبة كمان محدوداً وٕان كان  معنوياً 
في بعض احلاالت بينما في حالة نسبة احلموضة كان التأثير واضح ملعاملتي اكياس اخليش والشاش كما 

واضح من القيم التالية :

   - املواد الصلبة الذائبة الكلية  :  كانت 80.1 ٪ للمقارنة في حني كانت ملعامالت التكميم 
81.2 ٪ لألكياس البيضاء و81.1 ٪ لألكياس الزرقاء  و81.4 ٪ لألكياس السوداء  و79.4 ٪ لألكياس 

اخلضراء  و79.2 ٪ أكياس اخليش و79,2 ٪ أكياس الشاش .
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 75.3٪ التكميم  ملعامالت  للمقارنة    في حني كانت   ٪  74.1 كانت    : الكلية   السكريات   -
لألكياس البيضاء و٪75.4 لألكياس الزرقاء  و75.1 ٪ لألكياس السوداء  و72.8 ٪ لألكياس اخلضراء  

و73.2 ٪ أكياس اخليش و٪73.3 أكياس الشاش 

- السكريات اخملتزلة  :  كانت ٪65.1 للمقارنة    في حني كانت ملعامالت التكميم 65.9 ٪ لألكياس 
البيضاء و65.8 ٪ لألكياس الزرقاء  و65.4 ٪ لألكياس السوداء  و63.7 ٪ لألكياس اخلضراء  و63.1 ٪ 

أكياس اخليش و63.1 ٪ أكياس الشاش.

- نسبة الرطوبة :  كانت 12.2 ٪ للمقارنة    في حني كانت ملعامالت التكميم 11.8 ٪ لألكياس 
أكياس   13.1 اخليش  أكياس   ٪ و14.2  اخلضراء   لألكياس   ٪ و12.6  السوداء   و  والزرقاء   البيضاء 

الشاش.

     اإلمارات… 2007  في جتربة )1( على صنف هاللي   مت تكميم العذوق باألنواع التالية  -1 اكياس بولي ٕايثيلني  
      .) 2 - اكياس  من البروبلني  ) Fleece شاش غير منسوج  مثقبة بااللوان  ااألخضر واألسود واألبيض واألزرق.     
3- اكياس مثقبة من الورق البني .       4 - مقارنة بدون تغليف  التغليف ، جميع االكياس مت تثقيبها باستثناء 
اكياس الفليس  التكميم   مت بعد التلقيح بشهر  واستمر حتى جمع احملصول . أوضحت النتائج مايلي ) متوسط 

موسمني ( 

• خواص الثمارالكيميائية : 

 ٪  58.0 التكميم  ملعامالت  للمقارنة    في حني كان    ٪ : كانت59.6  الذائبة  الصلبة  املواد   -
األكياس السوداء و 56.8 ٪ األكياس الزرقاء  53.1 ٪ األكياس البيضاء  و 59.2 ٪ األكياس البروبلني 

55.2 ٪ األكياس الورقية    

نسبة احلموضة  : كانت1.62 ٪  للمقارنة    في حني كان ملعامالت التكميم  1.63 ٪ األكياس   -
 1.35٪ البروبلني  األكياس   ٪  1.62 و  البيضاء   األكياس   ٪  1.63 الزرقاء   األكياس   1.46 و  السوداء 

األكياس الورقية   

نسبة فيتامني C )ملجم / 100ملي عصير(  : كانت٪1.45  للمقارنة    في حني كان ملعامالت   -
 ٪ 2.07 1.78 ٪ األكياس البيضاء  و  الزرقاء   2.07 األكياس  التكميم  2.06 ٪ األكياس السوداء و 

األكياس البروبلني واألكياس الورقية .

  

      إيــران  …  2015  في جتربة )16(  على صنف كباب  في منطقتي دشتستان وتنگستان مت دراسة تأثير  
التغطية  بأكياس من القماش االبيض white cloth  في مرحلة اخلالل على  ذبول الثمار Fading  واحملصول  أوضحت 

الدراسة ما يلي: 

نسبة الرطوبة ونسبة احلموضة Ph: أدت عملية التغطية الى زيادة  محتوى الثمار من الرطوبة حيث   •
كانت 19.8 ٪  للمعاملة   و16.4 ٪  للمقارنة  في حني لم يتأثر الرقم الهيدروجيني Ph باملعامالت  وزلك 

كمتوسط للمنطقتني . 

•  املواد الصلبة الذائبة الكلية  : أدت عملية التغطية الى زيادة  محتوى الثمار من املواد الصلبة الذائبة 
الكلية في املنطقتني    وكان املتوسط  84.6 ٪  للمعاملة   و83.0 ٪  للمقارنة.
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الرطب      الى مرحلة  التلقيح  التكييس من  تأثير  )24(  لدراسة  2012  في جتربة على صنف حالوي   … العراق    
 ( الثمار  اثيلني األبيض  على  تركيز العناصر الغذائية في  اثيلني االسود والبولي  الورق االسمر والبولي  بأكياس  

ملغم / 100جرام وزن جاف (   في مراحل اجلمري واخلالل والرطب والتمر أوضحت الدراسة ما يلي : 

النيتروجني   •

 تفوق معاملة التكييس بالورق األسمر في مرحلة اخلالل في زيادة تركيز  النتروجني معنويا اذ بلغ 
1622    ملغم في حني ظهر أقل معدل  له عند استخدام  البولي اثيلني االبيض اذ  بلغ 1000 ملغم 

لنفس املرحلة .

الفسفور والبوتاسيوم   •

تركيز عنصر  على  التاثير  في  املقارنة  ومعاملة  التكييس  بني معامالت  فروق معنوية  وجود  عدم 
الفسفور و تركيز عنصر البوتاسيوم خالل مراحل النمو اخملتلفة للثمار .  

الكالسيوم   •

تفوق معاملة التكييس بالورق االسمر في مرحلة اخلالل في زيادة تركيز  النتروجني معنويا اذ   -
بلغ 520  ملغم في حني ظهر أقل معدل  له عند استخدام  البولي اثيلني االبيض اذ  بلغ 253 ملغم 

لنفس املرحلة .

استخدام اكياس البوايثلني األسود أو االبيض أدى خفض محتوي الثمار من الكالسيوم خالل   -
مراحل النم اخملتلفة مقارنة باألكياس الورقية أو بدون تكييس .  

يتضح من هذه النتائج ان اطالة مدة تكييس العذوق الثمرية بأستعمال الورق االسمر تؤدي ٕالى ارتفاع محتوى   •
الثمار من النتروجني والكالسيوم في مرحلة اخلالل ومن ثَم فان هذه الثمار تكون  اكثر صالحية  للتخزن .

  thyran مصر  …  2013  في جتربة )11( على صنف سيوي  مت تغطية العذوق باستخدام  أكياس ثيران     
أسود40 ٪  وأكياس ثيران أسود60  ٪   اضافة الى معاملة املقارنة  )بدون  تغطية (  في مرحلة اجلمري واستمرت 
حتى مرحلة اخلالل )مدة شهرين (  كما اجريت عمليات خف للعذق  في مرحلة احلبابوك بنسبة 20  ٪ خف وبنسبة  

40 ٪   اضافة الى املقارنة  - بدون خف  ، اوضحت النتائج مايلي : 

•التأثير على الصفات الكميائية   ) كمتوس ملعامالت اخلف (:

والبروتني  الكلية  والسكريات  الكلية  الذائبة  الصلبة  املواد  نسب  ة  زياد  الى  ثيران  اكياس  استخدام  أدي 
الكلي في حني أدت انخفاض نسب احلموضة والتانينات الذائبة كما يالحظ مما يلي :

- السكريات الكلية : كانت  33.3 ٪  ملعاملة املقارنة  و35.8 ٪ ملعاملة ثيران 40 ٪  و36.2 ٪ ملعاملة 
ثيران 60 ٪ ، املواد الصلبة الذائبة الكلية اخذت نفس اإلجتاة .

- احلموضة  الكلية : كانت  0.24 ٪  ملعاملة املقارنة  و٪0.21 ملعاملتي ثيران

- التانينات الذائبة  : كانت  0.32 ٪  ملعاملة املقارنة  و٪0.29 ملعاملة ثيرن 40 ٪  و0.28  ٪ ملعاملة 
ثيران 60 ٪.

40 ٪  و2.04 ٪ ملعاملة  - البروتني  الكلي : كان  1.64 ٪ ملعاملة املقارنة  و1.93 ٪ ملعاملة ثيرن 
ثيران  60 ٪. 
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•التأثير على الصفات الكميائية  )التفاعل بني التكميم و اخلف (:

السكريات الكلية : أعلى نسبة كانت  عند   التغطية بثيران   40 ٪ واخلف 40 ٪ )38.9 ٪ ( وأدنى   -
نسبة   كانت عند  عدم اخلف و التغطية بثيران 60 ٪ ) 30.4 ٪  (

التانينات الذائبة : أعلى نسبة كانت  عند   التغطية بثيران   ٪60 بدون خف ) 0.36 ٪ ( وأدنى   -
نسبة   كانت عند   اخلف  40 ٪ و التغطية بثيران 40 ٪ ) 0.27٪  (

ينصح الباحث باستخدام املعاملة  ٪20 خف في مرحلة حبابوك مع تغطية العذوق بأكياس ثيران  
اسود ٪40 لتحسني  صفات الثمار واجلمع املبكر للثمار مما يؤدي الى  زيادة العائد للمزارع  . 

رابعاً : البحوث التى اجريت لدراسة  التأثيرا ت اإليجابية والسلبية لعملية التكميم    

 4- التبكير ٔاو التأخير في ميعاد نضج الثمار

بصفة عامة أدى تكميم العذوق الى التبكير في نضج الثمار او مقارنة بعدم التكميم ولكن بعض ألوان األغطية  
أدت الى تأخير النضج،    يتم تقدير التبكير أوالتأخير كما يلي :

•  تقدير النسبة املئوية  للثمار الناضجة في تاريخ معني ثم مقارنة النسب للمعامالت اخملتلفة. 

ٕاعتبار تاريخ نضج ثمار معاملة املقارنة  األساس ثم يتم حساب عدد ايام نضج املعامالت قبل أو بعد هذا   •
التاريخ.

      

     مصر  2011   .  في جتربة  )11( على صنف زغلول استخدمت ثالثة انواع من  أغطية العذوق   اوضحت 
النتائج ) متوسط سنتي الدراسة( مايلي  :

مع اعتبار معاملة بدون تكميم أساس للمقارنة وجد ان  معاملة البولي بروبلني أدت  الى تأخير النضج  10أيام  في 
حني أدت  معاملة البولي  ايثلني الى تبكير النضج 19 يوم  ومعاملة نسيج السيسل الى تبكير النضج  13 يوم.

      مصر  20014.  في جتربة   )14( على صنف سيوي  مت التكميم  باألنواع التالية  1- اكياس بولي ٕايثيلني  
مثقبة بااللوان  األخضر واألسود واألبيض واألزرق.    2- اكياس من اخليش.      3- اكياس من الشاش .      4- مقارنة 

بدون تغطية، أوضحت النتائج مايلي:
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اختلف تأثير التكميم على نسبة الثمار الناضجة باختالف  معامالت التغطية وأعلى نسب كانت عند   •
استخدام اكياس البولي اثيلني السوداء والزرقاء في حني أدى استخدام  اكياس الشاش واخليش والبولي 

اثيلني األخضر الى تأخير النضج .

نسبة تضج الثمار كانت 80.4 ٪ للمقارنة    في حني كانت ملعامالت التكميم 84.1 ٪ لألكياس البيضاء   •
و92.8 ٪ لألكياس الزرقاء  و93.8 لألكياس السوداء  و70.5 ٪ لألكياس اخلضراء  و62.2 ٪ أكياس اخليش 

و63.9 ٪ أكياس الشاش  .

      اإلمارات… 2007   في جتربة )1(  على صنف هاللي   مت التكميم  1- اكياس بولي ٕايثيلني  مثقبة بااللوان  
ااألخضر واألسود واألبيض واألزرق.     2 -اكياس  من البروبلني  ) Fleece شاش غير منسوج (.      3- اكياس مثقبة من 
الورق البني .      4 - مقارنة بدون تغليف  التغليف ، جميع االكياس مت تثقيبها باستثناء اكياس الفليس     التكميم   

مت بعد التلقيح بشهر  واستمر حتى جمع احملصول . أوضحت النتائج مايلي ) متوسط موسمني ( :

اكياس البولي ايثلني السوداء والزرقاء  حفزت   بشكل واضح من نضج الثمار ودخولها مرحلة الرطب ،  •

وزن الرطب / عذق  )ترطيب25 ٪ فأكثر( :  كان 4.5 كجم للمقارنة    في حني كان ملعامالت التكميم و12.5   •
كجم األكياس السوداء و 10.1 كجم األكياس الزرقاء  و7.6كجم األكياس البيضاء  و9.1 كجم األكياس 

البروبلني 5.4. كجم األكياس الورق

     مصر  …  2013   في جتربة )11(  على صنف سيوي  مت تغطية العذوق باستخدام  أكياس ثيران thyran  أسود 
40 ٪  وأكياس ثيران أسود 60 ٪   اضافة الى معاملة املقارنة   كما اجريت عمليات خف للعذق  في مرحلة احلبابوك 

بنسبة 20   ٪ خف وبنسبة  ٪40   اضافة الى املقارنة   ، اوضحت النتائج مايلي : 

•  باعتبار معاملة املقارنة هى األساس  أدى استخدام أكياس   ثيران 40 ٪    الى التبكير في النضج بحوالي  
16 يوم في حني أدي استخدام أكياس ثيران 60 ٪ الى التبكير في النضج بحوالي  9 يوم . 

أسرع تبكير في النضج ) 16 يوم ( كان عند استخدام أكياس   ثيران 40 ٪ مع اخلف 40 ٪  أو 20 ٪ .   •

ينصح الباحث باستخدام املعاملة  20 ٪ خف في مرحلة حبابوك مع تغطية العذوق بأكياس ثيران  اسود 40٪ 
لتحسني  صفات الثمار واجلمع املبكر للثمار مما يؤدي الى  زيادة العائد للمزارع  . 

    ٔامريكا …1946    في جتربة )15(  على صنف خضراوي لدراسة تأثير التكميم على  ميعاد النضج مت التغطية 
باستخدام شاش القطن  cotton gauze  و أنبوب من الورق البني  والورق األبيض اوضحت الدراسة مايلي : 

•  أدت التغطية الى التأخير في النضج  حيث كانت نسبة الثمار الناضجة  24.2 ٪ للمقارنة 12.9 ٪ للورق 
األبيض و13.6 ٪ للورق البني.    
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رابعاً : البحوث التى اجريت لدراسة  التأثيرا ت اإليجابية والسلبية لعملية التكميم    

 5- اإلصابة باآلفات احلشرية والفطرية

احلشرات قد تتلف حوالى50 ٪  أو أكثر من الثمار في مرحلتي الرطب والتمر   وتزداد معدالت اإلصابة عند  نقل 
وتخزين  الثمار التى مت ٕاصابتها في احلقل والثمار املصابة واخملزنة قد تظهر  حشرات حية وميتة عند قطعها اضافة 

الى مخلفاتها . 

فيما يلي نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال 

     ٔامريكا … 2015 في جتربة )17( على صنف دقلة نور  بهدف دراسة تقيم التكميم في منع اإلصابة باحلشرات  
استخدمت املعامالت التالية    1- تكميم بورق كرافت  على شكل قمع مقلوب     2- تكميم بالورق مع   تنظيف 
العذوق     3- أكياس بوليستر  منسوجة  4-  اكياس بوليستر منسوجة  مع تنظيف العذوق   ، التجربة اجريت في 

مزرعتني التجربة استمرت من بداية التلوين وحتى احلصاد ، أوضحت الدراسة ما يلي ) متوسط املزرعتني (: 

•  نسب اإلصابة باحلشرات : 

استخدام اكياس البوليستر أدت الى خفض معنوي في نسبة الثمار املصابة باحلشرات.

الورق مع  و15.0 ٪  ملعاملة  الورق   : كانت  ٪15.3  ملعاملة  الكلية   الثمار املصابة   نسبة   -
النظافة  و ٪4.4 ملعاملة كيس البوليستر  و 2.5 ٪ ملعاملة كيس البوليستر مع النظافة

مصدر اإلصابة  كان معظمها   عثة التمور  Carob moth  )E. ceratoniae(حيث كانت نسبتها   -
للثمار القابلة للتسويق 11.9  ٪ ملعاملة الورق  و12.0 ٪  ملعاملة الورق مع النظافة  و ٪1.8 ملعاملة 

كيس البوليستر  و 1.9 ٪ ملعاملة كيس البوليستر مع النظافة بينما.  

-  ٕاصابة  كل من Raisin moth )C. figulilella(  او ،Nitidulid beetle كانت طفيفاً .

-  تراوحت اإلصابة في املزرعتني من  0.6 ٪  الى 3.1 ٪ ملعاملة أكياس البوليستر  في  حني تراوحت 
من ٪8.5  الى  ٪15.5 ملعاملة الورق  وكانت نسب اإلصابة أعلى في الثمار الغير قابلة للتسويق 

 Cull dates

•  نسب اإلصابة بالفطريات  : نسبة الثمار املصابة  الكلية  كانت  ٪8.6 ملعاملة الورق  و6.4 ٪  ملعاملة 
الورق مع النظافة  و ٪12.5 ملعاملة كيس البوليستر  و 12.4 ٪ ملعاملة كيس البوليستر مع النظافة.

     ٔامريكا …,1949,1950  في جتربة ) 7,6( على صنف دقلة نور  مت تغطية العذوق بأنواع مختلفة من األغطية 
12 في  البعوض بطرق مختلفة شملت   املستخدم ضد  والشاش  للبل   قابل  القماش  غير  ونوع من  الورقية   

مزرعتني  اوضحت النتائج ما يلي:

تراوحت نسبة اإلصابة من0.03 ٪  الى 4.4 ٪  في املزرعتني ملعامالت املقارنة  في حني تراوحت من0.00 ٪   •
الى1.5 ٪ في معامالت التغطية  .

وجد ارتباط  موجب بني نسبة اإلصابة بالفطريات  ونسبة إلصابة باخلنافس التى ازدادت نسبتها بزيادة   •
نسبة اإلصابة بالفطريات . 

نسبة  وتراوحت  املعامالت  بني  منتظمة   أو  معنوية  فروق  يالحظ  لم   :  Pyralid moth بالعثة  اإلصابة   •
اإلصابة من0.00 ٪ الى0.9  ٪ .
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       السعودية …   2013 في جتربة )3( اجريت على أصناف خالص ومنيفي وصقعي  مت استخدام  اكياس من 
القماش االبيض به ثقوب دقيقة )مصدر كوري  ( وأكياس فتحاتها واسعة نسبياً   )مصدر سعودي (. بهدف مقارنة 

كفاءتها في مقاومة  عثة التمر Ephestia cautella أوضحت الدراسة ما يلي :

تبدأ اإلصابة في شهر سبتمبر وتصل الى قمتها خالل شهر نوفمبر   •

•  أدت التغطية الى خفض معدالت اإلصابة كما هو واضح من القيم التالية : 

خالص : كان معدل اإلصابة  27 ملعاملة املقارنة في حني كانت 16.5 ملعاملة الغطاء السعودي و 
16.7 ملعاملة الغطاء الكوري 

منيفي  : كان معدل اإلصابة  30.5 ملعاملة املقارنة في حني كانت29.3 ملعاملة الغطاء السعودي 
و 27.1 ملعاملة الغطاء الكوري 

  صقعي: كان معدل اإلصابة  42.6 ملعاملة املقارنة في حني كانت 40.3 ملعاملة الغطاء السعودي 
و 32.4 ملعاملة الغطاء الكوري

     املغرب… 2010   في جتربة ) 20(  على ستة أصناف  مت استخدام أربعة انواع من األغطية تشمل اجلوت وأغطية 
شبكية بفتحات 3.8 ،1.7، 0.15 ملم mm2( 2( بهدف مقارنة كفائتها في الوقاية من )E. ceratoniae( مت التغطية 

في بداية مرحلة اخلالل  اوضحت النتائج مايلي : 

•  أدنى معدالت ٕاصابة ) أقل من 1 ٪(  كانت عند استخدام  أغطية الشبك بفتحات 0.15 و 1.7 ملم 2

•  أعلى  معدالت ٕاصابة )4.5 ٪(  كانت  في معاملة املقارنة )  بدون تغطية ( في حني أدى  استخدام  غطاء 
اجلوت   الى تخفيض بسيط في معدالت اإلصابة )4.1 ٪ ( .  

ينصح الباحث باستخدام أغطية شبكية بفتحات meshes تتراوح من 0.15 الى 1.7 ملم 2 .   •

في اخملازن قد تصل معدالت األصابة لهذة احلشرة حوالى 70 ٪ .  •
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 خامساً : التكميم ٔاو تغطية العذوق… 

                                        مزيد من التفاصيل  

اجريت العديد من التجارب بهدف دراسة التأثيرات اإليجابية والسلبية لعملية  التكميم وقد لوحظ ان مدى هذة 
التأثيرات يتوقف  بدرجة كبيرة على عاملني رئيسيني هما : 

•   املناخ السائد في املنطقة  من حيث االمطار الصيفية ودرجة احلرارة العليا وموجات الرياح اجلافة وغيرها   
لذلك وجدنا أنه من األفضل ذكر اسم املنطقة التى ٕاجري  فيها البحث مع خطوط العرض والطول  ٕاذا 

أمكن . 

نوع الغطاء املستخدم في عملية التكميم ، في التجارب التى اجريت حيث  مت املقارنة بني  انواع  مختلفة   •
من األغطية  من  حيث املادة املصنوع منها الغطاء ولونها وقدرتها  على حماية الثمار من العوامل البيئية 

الغيرمالئمة  والوقاية من اآلفات و على توفير  مستوي مالئم من الرطوبة  والتهوية حول الثمار .  

مصر  … 2014  
في جتربة ) 14(  على صنف سيوي ) واحة الداخلة N, 41.79° E° 24 °25  (  مت تكميم العذوق باألنواع التالية  1- 
   -3  . Sackclothاكياس بولي ٕايثيلني  مثقبة بااللوان  األخضر واألسود واألبيض واألزرق.     2- اكياس من اخليش
اكياس من الشاش gauze .    -4  مقارنة بدون تغطية ، التكميم   مت في مرحلة قبل التلوين واستمر حتى جمع 

احملصول، أوضحت النتائج مايلي :

األكياس السوداء والزرقاء زادت من وزن وحلم الثمار واعطت اعلى جودة الثمار .  •

اقل جودة للثمار مت تسجيلها عند استخدام اكياس اخليش والشاش.  •

فيمايلي بعض األمثلة ) متوسط ثالث سنوات ( 

• متوسط وزن العذق والثمرة  

الغير مكممة  العذوق  مع  الثمرة   مقارنة  ووزن  العذق  وزن  من  زادت معنوياً  التكميم   جميع معامالت 
التكميم على طول وعرض  تأثير   . الشاش  وأكياس  اخليش  اكياس  النتائج كانت عند استخدام  وأفضل 

الثمار اختلف باختالف املعاملة 

- وزن العذق :  كان 9.15 كجم للمقارنة    في حني كان ملعامالت التكميم و9.48 كجم لألكياس 
البيضاء و 9.41 كجم لألكياس الزرقاء  و9.38كجم لألكياس السوداء  و9.64 كجم لألكياس اخلضراء  

و10.22 كجم أكياس اخليش و10.10 كجم أكياس الشاش  . 

وزن الثمرة  :  كان  9.9 جم للمقارنة في حني كان ملعامالت التكميم 10.0جم لألكياس البيضاء   -
9.97جم لألكياس الزرقاء  و9.96جم لألكياس السوداء  و10.03جم لألكياس اخلضراء  و10.54جم 

أكياس اخليش و10.4 جم أكياس الشاش . 

- طول وعرض الثمار :  كان طول الثمار  4.0 سم للمقارنة في حني تراوح من3.6  سم الى4.2  سم 
ملعامالت التكميم بينما  كان عرض  الثمار2.3  سم للمقارنة في حني تراوح من 2.3  سم الى2.6  

سم ملعامالت التكميم .
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• صفات الثمار الكميائية  :

تأثير املعامالت اخملتلفة على نسب السكريات الكلية  واخملتزلة واملواد الصلبة كمان محدوداً وٕان معنوياً 
في بعض احلاالت بينما في حالة نسبة احلموضة كان التأثير واضح ملعاملتي اكياس اخليش والشاش كما 

واضح من القيم التالية :   

- املواد الصلبة الذائبة الكلية :  كانت 80.1 ٪ للمقارنة    في حني كانت ملعامالت التكميم 81.2 ٪ 
لألكياس البيضاء و81.1 ٪ لألكياس الزرقاء  و81.4 ٪ لألكياس السوداء  و79.4 ٪ لألكياس اخلضراء  

و79.2  ٪ أكياس اخليش و79,2 ٪ أكياس الشاش 

- السكريات الكلية :  كانت 74.1 ٪ للمقارنة    في حني كانت ملعامالت التكميم 75.3 ٪ لألكياس 
البيضاء و٪75.4 لألكياس الزرقاء  و75.1 ٪ لألكياس السوداء  و72.8 ٪ لألكياس اخلضراء  و73.2٪ 

أكياس اخليش و٪73.3 أكياس الشاش 

- السكريات اخملتزلة :  كانت 65.1 ٪ للمقارنة    في حني كانت ملعامالت التكميم 65.9 ٪ لألكياس 
البيضاء و65.8 ٪ لألكياس الزرقاء  و65.4 ٪ لألكياس السوداء  و63.7 ٪ لألكياس اخلضراء  و63.1 ٪ 

أكياس اخليش و63.1 ٪ أكياس الشاش.

11.8 ٪ لألكياس  التكميم  12.2 ٪ للمقارنة  في حني كانت ملعامالت  :  كانت  الرطوبة  - نسبة 
أكياس   13.1 اخليش  أكياس   ٪ و14.2  اخلضراء   لألكياس   ٪ و12.6  السوداء   و  والزرقاء   البيضاء 

الشاش.

• نضج الثمار  

اختلف تأثير التكميم على نسبة الثمار الناضجة باختالف  معامالت التغطية وأعلى نسب   -
كانت عند استخدام اكياس البولي اثيلني السوداء والزرقاء في حني أدى استخدام  اكياس الشاش 

واخليش والبولي اثيلني األخضر الى تأخير النضج . 

نسبة تضج الثمار كانت 80.4 ٪ للمقارنة    في حني كانت ملعامالت التكميم 84.1 ٪ لألكياس   -
البيضاء و92.8 ٪ لألكياس الزرقاء  و93.8 لألكياس السوداء  و70.5 ٪ لألكياس اخلضراء  و62.2 ٪ 

أكياس اخليش و63.9 ٪ أكياس الشاش  .

مصر   2011   
في جتربة )10 (  على صنف زغلول ) رشيد- البحيرة N, 30.41° E °31.40  ( استخدمت ثالثة انواع من اكياس تغطية 
العذوق تشمل شاش البولي بروبلني  Pol-propylene والبولي ٕايثلني Poly-ethylene  )البالستك(  املثقب  ونسيج 
السيسل Sisal  مت تغطية العذوق  ملدة شهرين تبدأ من نهاية مرحلة اجلمري وحتى نهاية مرحلة التلوين الكامل 

)جمع احملصول( اوضحت النتائج ) متوسط سنتي الدراسة( مايلي  : 

جميع معامالت التغطية قللت من التلف الذي يحدث بواسطة الطيور واآلفات واحلشرات.   •

املعاملة بأكياس البالستك املثقب كانت أنسب معاملة  حيث أدت الى محصول مالئم  وأعلى جودة    •
للثمار باالضافة الى التبكير في النضج  وينصح باستخدام هذة املعاملة.
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• احملصول وصفات الثمار : 

 اختلفت النتائج باختالف املعاملة حيث أدت معامالت  التكميم الى خفض احملصول الكلي و متوسط وزن 
العذق فيحني أدت معاملة البولي ايثلني الى زيادة وزن الثمرة ومعاملة البروبلني الى زيادة احملصول  القابل 

للتسويق   .

محصول النخلة )كجم (  : كان للمقارنة 149.5 كجم  في حني كان ملعامالت التكميم143.6   -
كجم ملعاملة البولى بروبلني  و 132.6 كجم ملعاملة البولي ايثلني  و125.5  كجم ملعاملة نسيج 

السيسل .

- وزن العذق  )كجم (  : كان للمقارنة 18.5 كجم  في حني كان ملعامالت التكميم 17.9 كجم 
ملعاملة البولى بروبلني  و 16.4 كجم ملعاملة البولي ايثلني  و15.8  كجم ملعاملة نسيج السيسل 
21.9 كجم  التكميم  ملعامالت  كان  في حني  للمقارنة24.2جم   كان   :   ) )جم  الثمرة    وزن    -
ملعاملة البولى بروبلني  و 29.2 جم ملعاملة البولي ايثلني  و24.0  كجم ملعاملة نسيج السيسل .

•   التبكير في النضج : 

مع اعتبار معاملة بدون تكميم أساس للمقارنة وجد ان  معاملة البولي بروبلني أدت  الى تأخير النضج  
10أيام  في حني أدت  معاملة البولي  ايثلني الى تبكير النضج 19 يوم  ومعاملة نسيج السيسل الى تبكير 

النضج  13 يوم.

• صفات الثمار الكميائية  : 

أدت معاملة البولي بروبلني الى خفض نسب السكريات الكلية واملواد الصلبة الذائبة الكلية والبروتني 
الكلي في حني أدت الى رفع نسبة احلموضة مقارنة بباقي املعامالت وهذا واضح من األمثلة التالية :

املواد الصلبة الذائبة الكلية : كان للمقارنة 18.9 ٪  في حني كان ملعامالت التكميم 15.6 ٪   -
ملعاملة البولى بروبلني  و24.1 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و22.5 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .

السكريات  الكلية : كان للمقارنة 66.6 ٪  في حني كان ملعامالت التكميم 61.3 ٪ ملعاملة   -
البولى بروبلني  و81.4 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و79.8 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .

1.83 ٪ ملعاملة  : كانت للمقارنة ٪1.64  في حني كان ملعامالت التكميم  احلموضة الكلية    -
البولى بروبلني  و 0.98 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و1.02 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .

البروتني الكلي : كان للمقارنة 1.93 ٪  في حني كان ملعامالت التكميم 1.40 ٪ ملعاملة البولى   -
بروبلني  و 2.13 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و1.97 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .

• العناصر الغذائية : 

والفسفور  النيتروجني   والتي شملت  الغذائية   العناصر  الى خفض نسب   بروبلني  البولي  أدت معاملة 
والبوتاسيوم واحلديد واملغنيسوم مقارنة بباقي املعامالت وهذا واضح من األمثلة التالية ) سنكتفي بعرض 

نسب النيتروجني والبوتاسيوم (  :

النيتروجني : كان للمقارنة 0.33  ٪  في حني كان ملعامالت التكميم  0.25 ٪ ملعاملة البولى   -
بروبلني  و 0.38 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و0.34 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .

البوتاسيوم : كان للمقارنة0.75  ٪  في حني كان ملعامالت التكميم  0.61 ٪ ملعاملة البولى   -
بروبلني  و 0.93 ٪ ملعاملة البولي ايثلني  و0.80 ٪  ملعاملة نسيج السيسل .
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مصر   2013
في جتربة )11(  على صنف سيوي) N, 25.51° E  Siwa Oasis °29.20(  مت تغطية العذوق باستخدام  أكياس ثيران 
thyran  أسود 40 ٪  وأكياس ثيران أسود 60  ٪   اضافة الى معاملة املقارنة  )بدون  تغطية (  في مرحلة اجلمري 
واستمرت حتى مرحلة اخلالل )مدة شهرين (  كما اجريت عمليات خف للعذق  في مرحلة احلبابوك بنسبة 20   ٪ 

خف وبنسبة  40 ٪   اضافة الى املقارنة  - بدون خف  ، اوضحت النتائج مايلي : 

• تأثيير التكميم على احملصول   ) كمتوس ملعامالت اخلف (:

أدي استخدام اكياس  ثيران  الى خفض في كمية احملصول ووزن العذق في حني أدي الى زيادة واضحة 
في وزن الثمرة كما يالحظ مما يلي :

- محصول النخلة : كان  130.5 كجم  ملعاملة املقارنة  و129.4 كجم ملعاملة ثيران 40 ٪  و122.7 
كجم ملعاملة ثيران 60 ٪  

و12.2كجم    ٪  40 ثيران  و13.0كجم ملعاملة  املقارنة   13.5 كجم  ملعاملة  : كان   العذق   وزن   -
ملعاملة ثيران 60 ٪ 

- وزن الثمرة  : كان  16.8 جم  ملعاملة املقارنة  23.4 جم ملعاملة ثيرن 40 ٪ و 26.3 جم ملعاملة ثيران 60 ٪ .

• تأثيير التكميم على احملصول  )التفاعل بني التكميم و اخلف (:

وزن العذق : أعلى وزن للعذق كان استخدام ثيران 40 ٪ بدون خف )14.3 كجم( وأدنى وزن للعذق   -
كان عن استخدام ثيران 60 ٪  وخف ٪40 )12.3كجم (

40 ٪  )27.4جم( وأدنى وزن  40 ٪  و خف  أعلى وزن  للثمرة كان استخدام ثيران  وزن الثمرة :   -
للثمرة  كان عند عدم  التغطية او اخلف) 15.2(

• نسبة الثمار التالفة spoiled  كجم / نخلة :

نسبة الثمار التالفة ) كمتوس ملعامالت اخلف (  كانت 2.7  ملعاملة املقارنة  1.2 ملعاملة ثيرن   -
٪40 و 0.71  ملعاملة ثيران 60٪ 

-الثمار التالفة )التفاعل بني التكميم و اخلف (   أعلى نسبة كانت  عند عدم  التغطية  اخلف ) 5.6 
كجم / نخلة ( وأدنى نسبة  عند اخلف 40 ٪ و التغطية بثيران ٪40 أو60  ٪  ) 0.3 كجم / نخلة (. 

• التبكير في النضج :

- باعتبار معاملة املقارنة هى األساس  أدى استخدام أكياس ثيران 40 ٪    الى التبكير في النضج 
بحوالي  16 يوم في حني أدي استخدام أكياس ثيران 60 ٪ الى التبكير في النضج بحوالي  9 يوم . 

- أسرع تبكير في النضج ) 16 يوم ( استخدام أكياس   ثيران 40 ٪ مع اخلف 40 ٪  أو 20 ٪ . 

• التأثير على الصفات الكميائية   ) كمتوس ملعامالت اخلف (:

والبروتني  الكلية  والسكريات  الكلية  الذائبة  الصلبة  املواد  نسب  ة  زياد  الى  ثيران  اكياس  استخدام  أدي 
الكلي في حني أدت انخفاض نسب احلموضة والتانينات الذائبة كما يالحظ مما يلي :
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- السكريات الكلية : كانت  33.3 ٪  ملعاملة املقارنة  و35.8 ٪ ملعاملة ثيران 40 ٪  و36.2 ٪ ملعاملة 
ثيران ٪60 ، املواد الصلبة الذائبة الكلية اخذت نفس اإلجتاة .

- احلموضة  الكلية : كانت  0.24 ٪  ملعاملة املقارنة  و0.21 ٪ ملعاملتي ثيران

- التانينات الذائبة : كانت  0.32 ٪  ملعاملة املقارنة  و0.29 ٪ ملعاملة ثيرن 40 ٪  و0.28 ٪ ملعاملة 
ثيران 60 ٪.

- البروتني  الكلي : كان  1.64 ٪  ملعاملة املقارنة  و1.93 ٪ ملعاملة ثيرن 40 ٪  و2.04 ٪ ملعاملة 
ثيران  60 ٪. 

• التأثير على الصفات الكميائية  )التفاعل بني التكميم و اخلف (:

السكريات الكلية : أعلى نسبة كانت  عند   التغطية بثيران   40 ٪ واخلف 40 ٪ )38.9 ٪ (   -
وأدنى نسبة  كانت عند  عدم اخلف و التغطية بثيران 60 ٪ ) 30.4 ٪  (

التانينات الذائبة : أعلى نسبة كانت  عند   التغطية بثيران   60 ٪ بدون خف ) 0.36 ٪ ( وأدنى   -
نسبة   كانت عند   اخلف  40 ٪ و التغطية بثيران 40 ٪ ) 0.27٪  (

ينصح الباحث باستخدام املعاملة  20 ٪ خف في مرحلة حبابوك مع تغطية العذوق بأكياس ثيران  اسود 
40 ٪ لتحسني  صفات الثمار واجلمع املبكر للثمار مما يؤدي الى  زيادة العائد للمزارع  . 

باكستان … 2015
في جتربة ) 5( على صنف شامران Shamran في منطقة بهاولبور   )N, 71.7° E   Bahawalpur °29.4(مت تكميم 
العذوق باملعامالت التلية - اكياس من البولي ايثلني  -   أكياس من الورق املصقول glazed  paper.   .أكياس من 
الورق االبيض املقوى art  paper  - اكياس من البروبلني )شكل 8(  - بدون تكميم . األكياس مت ربطها من أعلى  
وتركت مفتوحة من أسفل بحيث تغطي كامل العذق ومتت عملية التكميم عند اكتمال منو الثمار  في شهر يونيو 
وقبل موسم امطار املونسونMonsoon  معدل تساقط األمطار 113mm ، أوضحت الدراسة ما يلي  )متوسط ثالث 

سنوات ( :

أفضل النتائج كانت عند استخدام أكياس البولي ايثلني التى  الى خفض نسبة التخمر وتساقط الثمار الى احلد 
األدنى مع زيادة وزن العذق ونسبة االستفادة  الى احلد األقصى  وذلك واضح من األرقام التالية  - متوسط ثالث 

سنوات  :   

)  Fermentation( نسبة تخمر الثمار •

37.4 ٪ ملعاملة  أدت عملية التكميم  الى خفض واضح في نسبة الثمار املتخمرة  حيث كانت 
املقارنة في حني  كانت ملعامالت التكميم  13.4 ٪ ملعاملة أكياس البولي ايثلني و20.6 ٪ ملعاملة 
أكياس  ملعاملة   15.0٪ و  املقوى  األبيض  الورق  أكياس  ملعاملة   ٪ و20.5  ملصقول  الورق   أكياس 

البروبلني 

• نسبة تساقط  الثمار 

أدت عملية التكميم  الى خفض واضح في نسبة الثمار املتساقطة  حيث كانت 23.3 ٪ ملعاملة 
املقارنة في حني  كانت ملعامالت التكميم  13.9 ٪ ملعاملة أكياس البولي ايثلني 2017.3 ٪ ملعاملة 

أكياس الورق املصقول و 17.1 ٪ ملعاملة أكياس الورق األبيض  و 15.7 ٪ ملعاملة أكياس البروبلني
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• متوسط وزن العذق 

العذق  حيث كان 3.9كجم ملعاملة  وزن  واضحة   في متوسط  زيادة  الى  التكميم   أدت عملية 
كجم   5.7 ايثلني  البولي  أكياس  ملعاملة  كجم   6.7 التكميم   ملعامالت  كانت  حني   في  املقارنة 
ملعاملة أكياس الورق املصقول   و  5.5  كجم ملعاملة أكياس الورق األبيض  و 6.3 كجم ملعاملة 

أكياس البروبلني .

• نسبة االستفادة ٔاو العائد 

، ٕاذا اعتبرنا ان املقارنة هي األساس  فإن  أدت عملية التكميم  الى زيادة واضحة في عائد املزارع 
الزيادة في العائد كانت  ٪67  ملعاملة أكياس البولي ايثلني ٪36 ملعاملة أكياس الورق املصقول   31 

٪ ملعاملة أكياس الورق األبيض  و51 ٪ملعاملة أكياس البروبلني

املغرب  … 2010  
في جتربة )20 ( على ستة أصناف مغربية  في منطقة  zagora.) ) N, 5.8° W °30.3   ( مت استخدام أربعة انواع من 
األغطية تشمل اجلوت وأغطية شبكية بفتحات 3.8 ،1.7، 0.15 ملم mm2( 2( بهدف مقارنة كفائتها في الوقاية 

من )Ectomyelois ceratoniae( مت التغطية في بداية مرحلة اخلالل  اوضحت النتائج مايلي : 

•  أدنى معدالت ٕاصابة ) أقل من 1 ٪(  كانت عند استخدام  أغطية الشبك بفتحات 0.15 و 1.7 ملم 2

•  أعلى  معدالت ٕاصابة )4.5 ٪(  كانت  في معاملة املقارنة )  بدون تغطية ( في حني أدى  استخدام  غطاء 
اجلوت   الى تخفيض بسيط في معدالت اإلصابة )4.1 ٪ ( .  

ينصح الباحث باستخدام أغطية شبكية بفتحات meshes تتراوح من 0.15 الى 1.7 ملم 2 .   •

في اخملازن قد تصل معدالت األصابة لهذة احلشرة حوالى 70 ٪ .   •

السعودية …   2013 
مت  ومنيفي وصقعي   أصناف خالص  اجريت على   )  N, 46.6° E  24.7° الرياض)  اجريت في منطقة    )3( في جتربة 
استخدام  اكياس من القماش االبيض به ثقوب دقيقة التسمح للعثة على وضع البيض على الثمار )مصدر كوري  
( وأكياس فتحاتها واسعة  تسمح للعثة على وضع البيض على الثمار )مصدر سعودي (. بهدف مقارنة كفاءتها 

في مقاومة Ephestia cautella أوضحت الدراسة ما يلي :

تبدأ اإلصابة في شهر سبتمبر وتصل الى قمتها خالل شهر نوفمبر   •

•  أدت التغطية الى خفض معدالت اإلصابة كما هو واضح من القيم التالية : 

خالص : كان معدل اإلصابة  27 ملعاملة املقارنة في حني كانت 16.5 ملعاملة الغطاء السعودي و 
16.7 ملعاملة الغطاء الكوري 

منيفي  : كان معدل اإلصابة  30.5 ملعاملة املقارنة في حني كانت29.3 ملعاملة الغطاء السعودي 
و 27.1 ملعاملة الغطاء الكوري 

  صقعي: كان معدل اإلصابة  42.6 ملعاملة املقارنة في حني كانت 40.3 ملعاملة الغطاء السعودي 
و 32.4 ملعاملة الغطاء الكوري.
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العراق …2012.  
في جتربة ) 24( على صنف حالوي  لدراسة تأثير التكييس من التلقيح الى مرحلة الرطب     بأكياس  الورق االسمر 
والبولي اثيلني االسود والبولي اثيلني االبيض  على  تركيز العناصر الغذائية في الثمار ) ملغم / 100جرام وزن جاف(   

في مراحل اجلمري واخلالل والرطب والتمر أوضحت الدراسة ما يلي : 

• ٔالنيتروجني 

 تفوق معاملة التكييس بالورق االسمر في مرحلة اخلالل في زيادة تركيز  النتروجني معنويا اذ بلغ 
1622    ملغم في حني ظهر أقل معدل  له عند استخدام  البولي اثيلني االبيض اذ  بلغ 1000 ملغم 

لنفس املرحلة.

• الفسفور والبوتاسيوم 

تركيز عنصر  على  التاثير  في  املقارنة  ومعاملة  التكييس  بني معامالت  فروق معنوية  وجود  عدم 
الفسفور و تركيز عنصر البوتاسيوم خالل مراحل النمو اخملتلفة للثمار .  

• الكالسيوم 

تفوق معاملة التكييس بالورق األسمر في مرحلة اخلالل في زيادة تركيز  النتروجني معنويا اذ   -
بلغ 520   ملغم في حني ظهر أقل معدل  له عند استخدام  البولي اثيلني االبيض اذ  بلغ 253 ملغم 

لنفس املرحلة .

استخدام اكياس البوايثلني األسود أو االبيض أدى خفض محتوي الثمار من الكالسيوم خالل   -
مراحل النم اخملتلفة مقارنة باألكياس الورقية أو بدون تكييس .  

يتضح من هذه النتائج ان اطالة مدة تكييس العذوق الثمرية بأستعمال الورق األسمر تؤدي ٕالى ارتفاع محتوى   •
الثمار من النتروجني والكالسيوم في مرحلة اخلالل ومن ثَم فان هذه الثمار تكون  اكثر صالحية  للتخزن .

ٔاإلمارات … 2007  
في جتربة ) 1( على صنف هاللي )N, 55.7° E °24.2 واحة العني (   مت تكميم العذوق باألنواع التالية  1- اكياس 
بولي ٕايثيلني  مثقبة بااللوان  ااألخضر واألسود واألبيض واألزرق.     2 -اكياس  من البروبلني  ) Fleece شاش غير 
منسوج(.      3- اكياس مثقبة من الورق البني .       4 - مقارنة بدون تغليف  التغليف ، جميع االكياس مت تثقيبها 
باستثناء اكياس الفليس     التكميم   مت بعد التلقيح بشهر  واستمر حتى جمع احملصول . أوضحت النتائج مايلي 

) متوسط موسمني ( 

• نضج الثمار 

-اكياس البولي ايثلني السوداء والزرقاء حفزت  بشكل واضح من نضج الثمار ودخولها مرحلة الرطب ،

ملعامالت  كان  حني  في  للمقارنة  كجم   4.5 كان    : فأكثر(   ٪ )ترطيب25  عذق    / الرطب  وزن   -
التكميم و12.5 كجم األكياس السوداء و 10.1 كجم األكياس الزرقاء  و7.6كجم األكياس البيضاء  

و9.1 كجم األكياس البروبلني 5.4. كجم األكياس الورق.
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• خواص الثمار الطبيعية :

 لم يكن للمعامالت اخملتلفة تأثير معنوي على وزن الثمار وزن اللحم وزن البذرة طول وعرض الثمار 
خالل موسمي التجربة  حيث تراوح وزن الثمرة  مثالً من 10.3  جم الى 10.6 جم .

• خواص الثمار الكيميائية : 

املواد الصلبة الذائبة : كانت59.6 ٪  للمقارنة    في حني كان ملعامالت التكميم ٪58.0 األكياس   -
البروبلني 55.2٪  53.1 ٪ األكياس البيضاء  و 59.2 ٪ األكياس  الزرقاء   السوداء و 56.8 ٪ األكياس 

األكياس الورقية    

نسبة احلموضة  : كانت1.62 ٪  للمقارنة    في حني كان ملعامالت التكميم  ٪1.63 األكياس   -
 1.35٪ البروبلني  األكياس   ٪  1.62 و  البيضاء   األكياس   ٪  1.63 الزرقاء   األكياس   1.46 و  السوداء 

األكياس الورقية   

نسبة فيتامني C )ملجم / 100ملي عصير(  : كانت٪1.45  للمقارنة    في حني كان ملعامالت   -
 ٪ 2.07 1.78 ٪ األكياس البيضاء  و  الزرقاء   2.07 األكياس  التكميم  2.06 ٪ األكياس السوداء و 

األكياس البروبلني واألكياس الورقية   

إيــران  … 2005   
)  Jiroft, 28.6°N  57.7°E جيرفت ( مت دراسة تأثير التكميم باستخدام    mozafiti في جتربة )17(  على صنف ِمزاوتي
االملنيوم فويل Aluminum foil     و خوص اووريقات النخيل على شكل سالل  mat-like basket.   الرش بالشمع 
دون تغطية.  اضافة الى املقارنة  وعمليات خف الثمار)   5 معامالت خف ( على ذبول Fading الثمار  الناجت من 
تعرض الثمار للحرارة العالية واالنخفاض املفاجئ للرطوبة اجلوية .مت التكميم بداية مرحلة اخلالل اوضحت النتائج 

مايلي : 

وجود فروق معنوية بني املعامالت اخملتلفة في تأثيرها على نسبة الثمار التالفة و كان تأثير  تغطية العذوق أكثر 
فاعلية   من عمليات اخلف كما هو واضح من األرقام التالية :  

تأثير التكميم )كمتوسط ملعامالت اخلف  (  :   •

 كانت نسب الثمار الذابلة أو  التالفة كما يلي :    20.5 ٪ ملعاملة املقارنة و  10.6 ٪ ملعاملة  سلة 
اجلريد و6.8 ٪ ملعاملة  االملنيوم و 16.9 ٪ ملعاملة الشمع . 

تأثير اخلف   )كمتوسط ملعامالت التغطية   (   :   •

  كانت نسب الثمارالذابلة أو  التالفة كما يلي :    19.4 ٪ ملعاملة املقارنة )بدون خف او تغطية (  
و  14.0 ٪ ملعاملة خف ثلث الشماريخ الوسطية   و13.1 ٪   ملعاملة خف الثلث العلوي للنورة  مع 

10 ٪ من الوسط و٪8.3 ملعاملة   ملعاملة خف الثلث العلوي  من شماريخ النورة. 

•    التفاعل بني التكميم ودرجة اخلف : 

أعلى  نسبة ذبول كانت 32.5 ٪ في حالة معاملة عدم اخلف وعدم التغطية . يليها معاملةعدم   -
التغطية مع خف الثلث العلوي من النورة وبعض شماريخ الوسط  في مرحلة اجلمري حيث بلغت 

        . ٪ 20.3
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-أدنى نسبة ذبول كانت 1.56 ٪ في حالة  خف الثلث من قمة النورة عند التلقيح  والتغطية بورق 
األملنيوم يليها  معاملة خف الثلث من قمة النورة والتغطية بسلة اجلريد حيث كانت 4.12 ٪.

يقترح الباحث استخدام سالل اجلريد وخف  الثلث العلوي للشماريخ عند التلقيح  خلفض نسبة 
 Mozafti and الثمار التالفة أو الذابلة  في

 إيــران …2015   
في جتربة )16( على صنف كبا ب  في منطقتي دشتستان Tangestan-  )N, 51.2°E°29.23( و Dashtestanتنگستان 
)N52.9°E,32.7°( مت دراسة تأثير  التغطية  بأكياس من القماش االبيض white cloth  في مرحلة اخلالل على  ذبول 

الثمار Fading الثمار  أوضحت الدراسة ما يلي : 

•  نسب الذبول  

 أدى التكميم الى حودث انخفاض واضح  في نسبة الذبول في املنطقتني 

- في منطقة دشتستان    كانت نسبة الذبول حوالي  27.2 ٪ للمقارنة و  6.5  ٪ للمغطاة بالقماش 
االبيض. 

- في منطقة تنگستان    كانت نسبة الذبول حوالي 28.0 ٪ للمقارنة و  6.3  ٪ للمغطاة بالقماش 
االبيض.

احملصول والصفات الطبيعية :  •

محصول النخلة :

-  ادت عملية التغطية الى زيادة محصول النخلة  65.1 كجم / نخلة ملعاملة التغطية  في كانت 
45.3 كجم / نخلة  ملعاملة املقارنة  وذلك كمتوسط للمنطقتني  .

- في منطقة دشتستان   محصول النخلة كان   52.2 كجم / نخلة ملعاملة التغطية  في حني  
كان 36.1 كجم / نخلة  ملعاملة املقارنة. 

في منطقة تنگستان   محصول النخلة كان   88.1 كجم / نخلة ملعاملة التغطية  في حني    -
كان 54.6 كجم / نخلة  ملعاملة املقارنة. 

صفات ٔالثمرة :

- وزن الثمرة والبذرة  : كان للمقارنة 8.9 جم في حني كان ملعاملة التغطية   10.8جم ،   بينما لم 
يتأثر وزن البذرة . وذلك كمتوسط للمنطقتني . 

- حجم وطول وعرض الثمرة :  كان للمقارنة 7.5   سم 3 في حني كان ملعاملة التغطية   9.3 سم 
3  في حني لم تؤثر املعامالت  على طول وعرض الثمار  في املنطقتني 

اخلواص الكيميائية   •

نسبة الرطوبة ونسبة احلموضة Ph:أدت عملية التغطية الى زيادة  محتوى الثمار من الرطوبة   -
 Ph الهيدروجيني  الرقم  يتأثر  لم  في حني  للمقارنة     ٪ و16.4  للمعاملة      ٪  19.8 كانت  حيث 

باملعامالت  وزلك كمتوسط للمنطقتني . 

-  املواد الصلبة الذائبة الكلية  :أدت عملية التغطية الى زيادة  محتوى الثمار من املواد الصلبة 
الذائبة الكلية في املنطقتني    وكان املتوسط  84.6 ٪  للمعاملة   و83.0 ٪  للمقارنة.
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إيــران  2010  
في جتربة ) 13( على صنف Mordaseng في منطقة Roodan.  )N, 57.2° E °27.6 ( لدراسة كفاءة أربعة انواع من 
االغطية تشمل البالستك, نسيج من ألياف القنب hemp ،جرار من خوص النخيل Mat ،القماشcloth  على خفض 

نسبة الذبول Fading مت التغطية في مرحلتي اجلمري واخلالل. أوضحت الدراسة ما يلي : 

-  لم ميكن مليعاد التكميم )جمري أو خالل( تأثير معنوي على نسبة الذبول .

تأثرت نسبة الذبول معنوياً بنوع الغطاء املستخدم حيث كانت23.3 ٪ ملعاملة البالستك و31.1 ٪ ملعاملة   -
جرار اخلوص 34.6 ٪ ملعاملة غطاء القماش  و49.3 ٪ ملعاملة نسيج القنب  في حني كانت58.3 ٪ عند عدم 

التغطية )املقارنة  (.

يعتبر ذبول الثمار )Date palm bunch fading disorder )DPB  الناجت عن فقد نسبة كبيرة من رطوبة   -
الثمار نتيجة لتعرضها ملوجات من الرياح اجلافة الساخنة من اكبر املشاكل التى تواجه زراعة نخلة التمر 
التمر في عدة مناطق من ايران تشمل فارس ، بوشهر  ،كرمان ، خوزستان ، هرمزجان  ، في السنوات األخيرة 
في  وحوالي 35٪  الى ٪85 في منطقة هرمزجان  ِمزاوتي يصل  انخفاض في محصول صنف  مت تسجيل 

محصول صنف كباب في منطقة بوشهر 

ٔامريكا … 2015  
في جتربة)17( على صنف دقلة نور  ) Coachella Valley 33.8° N, 116.34°W( بهدف دراسة تقيم التكميم في منع 
اإلصابة باحلشرات  استخدمت املعامالت التالية    1- تكميم بورق كرافت  paper wrapعلى شكل قمع مقلوب   
 mesh   -4  )2- تكميم بالورق مع   تنظيف العذوق من الثمار املنفصلة      3- أكياس بوليستر   منسوجة )شبكية
bag    اكياس بوليستر منسوجة  مع التنظيف   ، التجربة اجريت في مزرعتني التجربة استمرت من بداية التلوين 

وحتى احلصاد ، أوضحت الدراسة ما يلي ) متوسط املزرعتني (: 

• كميةاحملصول القابل للتسويق: 

استخدام اكياس البوليستر كانت اكثر كفاءة في زيادة وزن العذق و كميةاحملصول القابل للتسويق 

-  متوسط وزن العذق :  كان  11.1 كجم ملعاملة الورق  و 12.0كجم  ملعاملة الورق مع النظافة  
و12.9متوسط وزن  كجم ملعاملة كيس البوليستر  أو كيس البوليستر مع النظافة  .

وزن الثمار القابلة للتسويق/ عذق  : كانت  9.4 كجم ملعاملة الورق  و10.4 كجم  ملعاملة   -
الورق مع النظافة  و10.8 كجم ملعاملة كيس البوليستر  و11.1كجم ملعاملة كيس البوليستر مع 

النظافة.

-  تفوقت  كميةاحملصول القابل للتسويق ملعاملة كيس البوليستر   بنسب تتراوح   من 21  ٪ الى 
46  ٪ مقارنة مبعامالت الورق  وذلك حسب املزرعة واملعاملة. 

•  نسب اإلصابة باحلشرات : 

استخدام اكياس البوليسترأدت الى خفض معنوي في نسبة الثمار املصابة باحلشرات.

نسبة الثمار املصابة  الكلية  : كانت  15.3 ٪ ملعاملة الورق  و15.0 ٪  ملعاملة الورق مع النظافة    -
و 4.4 ٪ ملعاملة كيس البوليستر  و 2.5 ٪ ملعاملة كيس البوليستر مع النظافة
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مصدر اإلصابة  كان معظمها   عثة التمور  )Carob moth  )E. ceratoniaeحيث كانت نسبتها   -
للثمار القابلة للتسويق 11.9  ٪ ملعاملة الورق  و12.0 ٪  ملعاملة الورق مع النظافة  و 1.8 ٪ ملعاملة 

كيس البوليستر  و 1.9 ٪ ملعاملة كيس البوليستر مع النظافة بينما.  

-  ٕاصابة  كل من )Raisin moth )C. figulilella  او ،Nitidulid beetle كانت طفيفاً .

البوليستر  في  حني  3.1 ٪ ملعاملة أكياس  الى  -    تراوحت اإلصابة في املزرعتني من  0.6 ٪  
تراوحت من 8.5 ٪  الى  15.5 ٪ ملعاملة الورق  وكانت نسب اإلصابة أعلى في الثمار الغير قابلة 

 Cull dates للتسويق

• تأثير املعامالت على األضرار  الفسيولوجية واإلصابة بالفطريات :

لم تؤثر املعامالت اخملتلفة  بشكل كبير ومنتظم على النسب التالية : أبوخشيم  أو االنف األسود 
Blacknose ، الثمار املتحرشفة Shrivel  ،  الثمار املصابة بالفطريات ،تساقط الثمار في مرحلة 
اخلالل ، نسبة الثمار الغير ناضجة ، نسبة الثمار الغير خصبة  )شيص(  في حني كانت الفروق 

معنوية في مرحلة اجلمري فيما يلي بعض األمثلة : 

األنف االسمود أ, أبوخشيم : نسبة الثمار املصابة  الكلية   كانت  4.6 ٪ ملعاملة الورق  و7.3 ٪    -
ملعاملة الورق مع النظافة  و ٪8.2 ملعاملة كيس البوليستر  و 7.2 ٪ ملعاملة كيس البوليستر مع 

النظافة

نسبة الذبول أو احلرشفة : نسبة الثمار املصابة  الكلية   كانت  12.9 ٪ ملعاملة الورق  و10.0 ٪    -
ملعاملة الورق مع النظافة  و 13.7 ٪ ملعاملة كيس البوليستر  و 14.2 ٪ ملعاملة كيس البوليستر 

مع النظافة

تساقط الثمار في مرحلة اجلمري : نسبة الثمار املتساقطة   الكلية   كانت  13.7 ٪ ملعاملة   -
الورق  2.3 ٪  ملعاملة الورق مع النظافة  و 22.7 ٪ ملعاملة كيس البوليستر  و 6.0 ٪ ملعاملة كيس 

البوليستر مع النظافة

 ٔامريكا …1946  
 )Coachella Valley 33.7667° N, 116.3592° W ( املفتوحة(   ) من األصناف  )15(على صنف خضراوي  في جتربة 
اللون  الى  النورة والشماريخ من ضربة الشمس sunburn )حتول لونها  التكميم على حماية ساق  تأثير  لدراسة 
Brown paper  والورق  البني  الورق  أنبوب من  و    cotton gauze  التغطية باستخدام شاش القطن (  مت  البني  

األبيض  وقماش أسود طالء أسود ،اوضحت الدراسة مايلي :

• تأثير التكميم على شدة اإلصابة بضربة الشمس : 

- الشماريخ 

البني على نسبة من  اللون  الى    الى حتول لون الشماريخ  البني  الورق  التغطية باستخدام  أدت 
الشماريخ  وحوالي ثالثة ارباع العذوق املغطاة أظهرت درجة من اإلصابة  في حني التغطية بالورق 
نسب  كانت  حيث  البني  اللون  الى  التحول  محدود  تغير  أظهرت  كانت  تغطية  بدون  أو  األبيض 

اإلصابة الشديدة  ;Sever sunburn.  7 ٪ للمقارنة و 64 ٪ للورق البني و7 ٪ للورق األبيض 
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- ساق العذق 

الى ٕاصابة حوالى ٪50 من  العذق  باللون أألسود لساق  أو الطالء  القماش األسود  أدى استخدام  
سيقان العذوق بضربة الشمس  في حني لم تؤدي معاملة املقارنة أو  استخدام القماش األبيض أو 

الطالء األبيض في ظهور اى ٕاصابة لضربة الشمس . 

- عالقة التكميم بدرجة احلرارة 

كانت نسبة اإلصابة  اعلى في الشماريخ املالصقة للورق البني   نتيجة إلرتفاع درجة احلرارة أسفل 
الورق البني مباشرة C( .153°F°67( وفي داخل العذق 115°F. )C°46( في حني  كانت  درجة حرارة اجلو 
C( .105°F°40(    بينما في حالة استخدام الورق البيض والشاش كانت درجة احلرارة داخل العذق 

اقل.C.( 5-10°F°2.8-5.5 ( درجات من اجلو اخلارجي .

• التأثير على جودة الثمار :

- كانت نسبة الثمار نخب اول  Choice .   39 ٪ للمقارنة 52 ٪ للورق األبيض و 57 ٪ للورق البني.     

القياسية  للثمار  البني.  للورق   ٪  37 و  األبيض  للورق   ٪  39 و  للمقارنة   ٪  55 كانت  حني  في   -
     Standard

كانت نسبة الثمار الذابلة أو  املتحرشفة Shrivel    بنسبة منخفضة  كانت 15.2 ٪ للمقارنة   -
8.2 ٪ للورق األبيض و 10.4 ٪ للورق البني في حني كانت 1.4 ٪ للمقارنة 0.9 ٪ للورق األبيض و 1.6 

٪ للورق البني  للثمار الشديدة الذبول . 

• التأثير على التبكير في النضج

- أدت التغطية الى التأخير في النضج  حيث كانت نسبة الثمار الناضجة  24.2 ٪ للمقارنة 12.9 
٪ للورق األبيض و13.6 ٪ للورق البني.    

ٔامريكا …,1949,1950   
في جتربة  ) 7,6( على صنف دقلة نور)N, 116.21° W Indio °33.72 (   مت تغطية العذوق بأنواع مختلفة من األغطية 
الورقية  ) ورق كرافت بني A1,A2   - ورق مانيالManila B2  - ورق كرافت ابيض C -  ونوع من القماش  غير قابل للبل  
والشاش املستخدم ضد البعوض     بطرق مختلفة شملت 12 معاملة  بدأت في الثلث األخير من شهر يوليو  وحتى 

احلصاد ، الورق مت تصميمه على شكل انابيب بقطر 36 الى 44 ، بوصة  ) 100-90:سم(  اوضحت النتائج ما يلي:

• األضرار امليكانيكية 

وتشمل تغذية الطيور على الثمار  حيث تراوحت النسبة من 9.7 ٪ الى ٪22  عند عدم التكميم ومن 0.2٪ 
الى 3 ٪ عند استخدام األغطية الورقية  و 0.0 ٪ عند استخدام أغطية  القماش  

• تأثير  نوع الغطاء درجة احلراره  والرطوبة احمليطة بالثمار

الرطوبة :  وجد ان الرطوبة النسبية داخل األغطية  متيل الى لن تكون أعلى من رطوبة اجلو معظم 
أوقات اليوم .  
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 احلرارة : وجد ان درجة احلرارة  داخل األغطية أعلى من درجة احلرارة اخلارجية  َمع مالحظة مايلي : 

غطاء الورق  البني يعمل على زيادة درجة احلرارة احمليطة بالثمار اكثر من غطاء  الورق االبيض.    -

في حالة الورق البني وجد  انه خالل فترة تعرض العذق للشمس كان السطح املعرض للشمس    -
 )6.1°C( .11°F  من اجلانب الغير معرض للشمس  وأعلى حوالى) 1.1-5.0°C.( 2-9°F.اعلى بحوالي

من مركز العذق .     

كانت درجة حرارة اجلو اخلارجي أبرد بحوالي C( .7°F°3.9(من السطح املعرض للورق البني .  -

Sunburn اإلصابة بضربة الشمس •

تصل االعصارة للثمار عن طريق األوعية vascular  في ساق العذق والشماريخ  وعند موت هذة 
التحرشف  الثمار  wilting مت  الى ذبول  تيار العصارة  مما يؤدي  األنسجة بواسطة احلرارة  يتوقف 

shrivelling    .  شدة الصاخبة تأثرت بنوع الغطاء ومكان العذق:

-  نوع الغطاء  : وجد أن اعلى ٕاصابة كانت عند استخدام أغطية الورق البني ) اختلفت اإلصابة 
حسب نوع الورق (   واألدنى عند استخدام  القماش  بينما كان الورق االبيض في الوسط 

مكان العذق : أعلى ٕاصابة كانت في العذوق  التى توجد في اجلنوب واجلنوب الغربي وأقلها في   -
اجلانب  اجلنوب الشرقي  والشمال والشمال الشرقي .

• جودة الثمار 

أدت جميع انواع األغطية  الى حتسني جودة الثمار ولوحظ تفوق األغطية الورقية   خاصة اللون   -
االبيض او عند توفير  تهوية للثمار  

ادني معدل جودة ) درجة من 10 درجات ( كانت عند عدم استخدام االغطية  )4.6 من 10(  اعلى   -
10(   في حني أخذت أغطية  7.1-5.8 من   ( أو االبيض  البني  الورق    جودة  كانت  عند استخدام 

القماش وضع وسطي ) 5.9-5.4 من 10( 

  water injury  إصابة  الثمار باألضرار املائية •

متزق الثمار tearing    : تغطية العذوق  أدي خفض معنوي في حاالت عديدة  حيث كانت اعلى   -
نسبة في معامالت املقارنة )عدم استخدام االغطية( و تراوحت من2.3 ٪ الى 8.1 ٪   في حني  كانت 
) 3.9-0.9 ٪( عند استخدام الورق   البني أو االبيض بينما في معامالت أغطية القماش كانت  )3.8 

.  )٪ -1.7

)عدم  املقارنة  اعلى نسبة كانت في معامالت  الفطريات:   الناجت عن     Spoilageالثمار تلف   -
استخدام االغطية( حيث تراوحت من4.7 ٪ الى 15.3 ٪     في حني  كانت ) 3.5-1.0 ٪( عند استخدام 

الورق   البني أو االبيض أغطية القماش كانت األدنى  )1.2 0.6- ٪(  .

 : )Pyralid moth ,Nitidulid beetles   ( اإلصابة احلشرات •

في    4.4٪ الى    ٪ من0.03  اإلصابة  نسبة  تراوحت   :  Nitidulid beetles باخلنافس  اإلصابة   -
املزرعتني ملعامالت املقارنة  في حني تراوحت من0.00 ٪ الى1.5 ٪ في معامالت التغطية  .

وجد ارتباط  موجب بني نسبة اإلصابة بالفطريات  ونسبة إلصابة باخلنافس التى ازدادت نسبتها   -
بزيادة نسبة اإلصابة بالفطريات . 

اإلصابة بالعثة Pyralid moth : لم يالحظ فروق معنوية أو منتظمة  بني املعامالت وتراوحت   -
نسبة اإلصابة من0.00 ٪ الى0.9  ٪ 
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ٔامريكا  … 1935   
اجريت مجموعة  من التجارب احلقلية واخملتبرية على صنف دقلة نور )12 ( اوضحت النتائج مايلي : 

• معدل فقد املاء من الثمار : 

مت تقدير كمية املاء التى  تفقد  من ثمار العذق )900 ثمرة ( خالل 24 ساعة على درجات حرارة مختلفة ووجد 
ان كمية املاء املفقودة تزداد بشكل واضح بزيادة  درجة احلرارة  كما هو واضح من األرقام التالية :

 عند درجة    C( .122°F°50(  مت فقد 3.09 لتر 

 عند درجات  بني   .C.( 123-119°F°48.3-50.5 ( مت فقد 1.79لتر 

عند درجات   .C.( 118.5-106.7°F°48-41.5 (   مت  فقد 1.52 لتر 

عند درجات بني    .C.( 114.4-104.5°F°40.2-45.7 (   مت فقد 0.9 لتر 

عند درجات    .C.( 73.6-67.1°F°19.5-23 (  مت فقد 0.25لتر

 

ان  الثمار مرتفعة  ويعتقد  القراءات منتصف  شهر سبتمبر حيث تكون نسبة  السكريات  في  أخذت 
الكميات التى تفقد خالل شهري يوليو وأغسطس  اكبر نتيجة إلنخفاض نسبة السكريات  وسهولة فقد 

املاء .مصير هذة الكميات من املاء والناجتة من نتح الثمار يتوقف على : 

في حالة الثمار الغير مغطاة تختفي هذة الكمية في اجلو احمليط  خاصة عند انخفاض الرطوبة   •
اجلوية. 

في حالة الثمار املغطاة بدون توفر التهوية   يبقي جزء من هذة الرطوبة  حول الثمار ويؤدي الى   •
ٕاصابة باألضرارالفسيولوجية  أو املائية  water injury  التى تشمل التشطيب checking واألنف 
األسود Blacknose والتمزق أو التشقق Torn  ٕاضافة الى اإلصابة بالفطريات وتزاد شدة اإلصابة 

في املنا طق املمطرة والرطبة  لذلك يفضل عمل ثقوب في األغطية أو ايجاد وسيلة للتهوية. 

• تغطية العذوق و األمطار 

مت التغطية باستخدام الورق واخليش Burlap   و املقارنة بني طريقتني  لوضع الغطاء قي مجموعة مت ترك 
الغطاء ممتدأ الى أسفل  Skirts down  ومجموعة مت ثني الطرف السفلي   الى اعلى    Skirts up   لزيادة 

التهوية اضافة الى عدم التغطية   )مقارنة  ( وجد ان:

الثمار  األمطار حيث كانت نسبة  نتيجة تساقط  التالفة  الثمار  التغطية خفضت من نسبة   -
التالفة  أو املمزق سطحها Torn   في املقارنة  29.1 ٪   في حني كانت ٪3.3  في حالة التغطية و 

 skirts down  و7.2 ٪  عندما  ترك الغطاء الى أسفل  skirts up  ثني الطرف الى أعلى

- معاملة خليش  كانت فيها النسبة مرتفعة )10.5 ٪ (   وذلك لعدم قدرة اخليش  على  منع املياة 
من الوصول للثمار عند ترك الغطاء الى أسفل   .

-ٕادت التهوية عن طريق زيادة املسافة بني الشماريخ الى خفض نسبة الثمار املصابة باألضرار املائية  
وان التغطية املبكرة بدون تهوية يؤدي الى زيادة النسبة بدرجة كبيرة.
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