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 رحلة الثمار

 من الطلع  الى النضج

متر الرحلة بٔاربع مراحل محددة هي:    

 

األولى: 

األزهار  املرحلة من منو الطلع واستطالته حتى االنفالق حيث تكون  وتشمل 
مستعدة الستقبال حبوب اللقاح.

الثانية: 

وتشمل مرحلة عقد الثمار واستطالة ساق النورة الزهرية حتى   وصوله ٕالى 
اقصى طول ممكن. 

الثالثة:

النمو  في  الثمار  وابتداء  النورة  ساق  استطالة  انتهاء  من  املرحلة  تشمل   
الزيادة في القطر  ٕالى  اقصى حجم ممكن، مع توقف  السريع حتى وصولها 

والعرض في هذه املرحلة يكتمل منو البذرة بوصولها الى احلجم االقصي.

 الرابعة: 

وهي املرحلة األخيرة والتي تتميز بسرعة تراكم السكريات وترسيب التانني 
والتغير ٕالى اللون اخلاص بالصنف مع حدوث ليونة في األنسجة والتوقف عن 

أي زيادة في احلجم والوزن.
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عقـــد ثمــار نخـلـة التـمـر

 Fruit set عقد الثمار

يقصد بعملية عقد الثمار بأنها عملية حتول الزهرة الى ثمرة نتيجة لنمو مبيض الزهرة .

عقد ثمار نخلة التمر يتم بطريقتني :

وينتج    Pollination and Fertilisation التلقيح واإلخصاب  نتيجة لعملية  ا- عقد يحدث 
 Seeded fruitعنه ثمار حتتوي على بذور

ب- عقدبكري Parthenocarpy يحدث بدون احلاجة لعميلة التلقيح واإلخصاب وينتج عنه 
ثمار ال حتتوي على بذور  Seedless fruit . وينقسم الى : 

• عقد بكري طبيعي
  Synthetic عقد بكري صناعي باستخدام منظمات النمو االصطناعية أو التركيبة •

أو بعض املركبات العضوية. 

أهمية عقد ثمار نخلة التمر

عقد الثمار سواء مت بواسطة التلقيح واإلخصاب او بكرياً يعمل على:

• منع تكوين منطقة انفصال Abscission zone بني الثمرة والشمراخ.   

• بدء منو املبيض وهى املرحلة األولى لتكون الثمار.   

• زيادة التصاق الثمرة بحاملها ومنع سقوطها.   

وضع األزهار املؤنثة قبل عقد الثمار

يعتبر املتاع في الزهرة املؤنثة من محيطات الزهرة األساسية النه يدخل مباشرة في عملية 
التلقيح واإلخصاب أما السبالت والبتالت فال تدخل في عملية التلقيح واإلخصاب لذلك ال 
 Teppales وتعرف بأوراق بالتبالت Perianth تعتبر محيطات أساسية وتعرف بالغالف الزهري

.لذلك سيقتصر وصف وضع األزهار قبل العقد على املتاع.

توضح الدراسات التى اجريت على صنف دقلة نور )23( وصنف السكري )35( وصنف خضراوي 
)5( على ان الكرابل و البويضات  في أزهار نخلة التمر تتركب من:

 Carples ا-الكرابل

• يتكون املتاع في زهرة نخلة التمر  من ثالث كرابل منفصلة Apocarpy متماثلة في شكلها 
وحجمها  )شكل 1أ( متوسط قطرها حوالى 1.5ملم، ويعتقد ان لكل منها نفس الفرصة 

للنمو وتنتج ثمرة.

• تتكون الكربلة من مبيضOvary وقلم Style و ميسم Sigma طول القلم حوالى 0.5ملم 
اما املياسم فتكاد تظهر خارج الغالف الزهري.

• املبيض هو اجلزء القاعدي املنتفخ من الكربلة وتنشأ البويضة داخله .
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The ovule  ب -البويضة

حتتوى كل كربلة على بويضة Ovule قطرها أقل من 0.5 ملم ، البويضات الثالث في الثالث 
كرابل تظهر نشاطاً انقسامياً اثناء فترة التلقيح مما يدل على أن لكل منها نفس الفرصة 

كي تخصب وتنتج بذرة. 

شكل ) 1 ب ( يوضح تركيب البويضة 
اجلنيني  الكيس  تكون  اكتمال  بعد 
ويشمل  نور  دقلة  صنف  زهرة  في 

هذا

 التركيب ما يلي : 

Integument 1- األغلفة

 تتكون من غالفني متميزين حتيطان 
بعد  فيما  وتكون  اجلنيني   بالكيس 

مبا يسمي غالف البذرة:    

 Outer integument خارجي  •غالف 
من  صفوف   6  -  5 من  ويتألف 
ويزداد عدد  النقير  اخلاليا قرب فتحة 
منطقة  من  اقتربنا  كلما  الصفوف 
املقابلة  اجلهة   (  Chlaza الكالزا 
الى  تصل  حيث   ) النقير  لفتحة 
الصفوف  في  وتنشر  صفاً   15  -  10
اخلاليا  بعض  الغالف  لهذا  اخلارجية 

التانينية .

 Inner integument داخلي  غالف   •
ويتألف من 2 - 4 صفوف ويزداد عدد 
منطقة  من  اقتربنا  كلما  الصفوف 
الكالزا Chalaza.  حيث تصل الى 8 

- 9 صفوف.

 Embryo sac 2- الكيس اجلنيني

لزهرة  اجلنيني  الكيس   •
النوع  من  التمر  نخلة 
 Polygonum type العادي  
شبة  الى  مقلوب  والبويض 
 Anattropous-semi مقلوب 

. anattropous

شكل  )1( أ - قطاع عرضي في زهرة دقلة نور قبل االخصاب الحظ 
تشابة الثالث الكرابل املنفصلة في الشكل واحلجم  -  املصدر  )23( 

شكل ) 1 ( ب- قطاع طولي في بويضة زهرة صنف دقلة نور قبل 
التقليح يالحظ أكتمال الكيس اجلنيني -  املصدر  )23(  
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• يبلغ معدل طول الكيس اجلنيني 0.13 ملم   يحتوي على خلية البيضة Egg cell واثنان من 
اخلاليا املساعدة Synergid cells عند الطرف النقيري والنواتان القطبيتان Polar nuclei  في 
الوسط واخلاليا السمتيةAntipodal  dells الثالث في الطرف املقابل للنقير.أسفل الكيس 

اجلنيني توجد فتحة تسمى النقير Micropyle متر من خاللها أنبوب اللقاح.

عالقة الهرمونات النباتية بعقد الثمار

تعرف الهرمونات النباتية Phytohormons على انها مركبات عضوية غير غذائية تنتج من قبل النبات 
و ميكنها بتراكيز قليلة ان حتفز promote او تثبط Inhibit او حتور Modify العمليات الفسيولوجية في 

النبات وذلك حسب اجملموعة التى تنتمي اليها.

الكتمال عملية العقد وحتول الزهرة الى ثمرة  ال بد من احتواء مبيض الزهرة على تراكيز او مستوي 
معني من الهرمونات النباتية . مصدر  الهرمونات النباتية عند العقد قد يتوفر بأحد الطرق التالية :

نشاط حبوب  الناجتة عن  النمو  تعمل منشطات  واألخصاب حيث   التلقيح  •  عن طريق 
اللقاح واجلنني على بدء انقسام اخلاليا ومنو املبيض والبذرة وٕانتاج ثمار بذرية تصل الى مرحلة 

االستهالك .

•  طبيعياً في مبيض الزهرة وبتراكيز كافية لعقد الثمرة بكرياً والثمرة الناجتة تكون عدمية 
البذور غالبأ غير قابلة لالستهالك. 

أو بعض  النمو االصطناعية  بتراكيز معينة من منظمات  األزهار  •  خارجياً عن طريق رش 
املركبات العضوية كافية لعقد الثمرة بكرياً والثمار الناجتة تكون عادة عدمية البذور.

  

أوالً : عقد الثمار عن طريق التلقيح واإلخصاب        

 في هذا النوع من العقد يتم انتقال حبوب اللقاح من أزهار األشجار املذكرة الى أزهار األشجار املؤنثة 
الطريقة  متر هذة   ، الياً  أو  يدوًي  االنسان  بواسطة  او صناعياً  احلشرات  او  الرياح  بواسطة  طبيعياً 

باخلطوات التالية:      

ا- إنبات حبوب اللقاح

 • حبة اللقاح حتتوي على نواة واحدة احادية األساس الكروموسومي)1n( تنقسم عادة قبل 
انطالقها الى خليتني اليفصل بينهما جدار، 

Tube االولى خلية كبيرة هي اخللية اخلضرية والتى تعرف بخلية األنبوب 

 )1n(احادية األساس الكروموسومي Generative الثانية خلية صغيرة تعرف باملولدة
خلية  عن  Gameteعبارة  واجلاميطة  ذكريتني  جاميتطني  لتكون  تنقسم  والتى 

بدون جدار.

• عندما تسقط حبة اللقاح على امليسم تنبت عن طريق متدد اجلدار الداخلي من خالل ثقب 
ٕانبات مكونة أنبوب اللقاح الذي يخترق أنسجة القلم حتى يصل الى البويضة عن طريق 

فتحة النقير
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Fertilization  ب - اإلخصاب

يخترق أنبوب اللقاح النيوسيلة في جدار الكيس اجلنيني وفي هذة األثناء يزول اجلزء الطرفي 
الى  احداهما  وتتجه  اجلنيني  الكيس  الى  الذكريتني  اجلاميطتني  ومتر  اللقاح  أنبوب  من 
النواتني  الى  الثانية  الذكرية  اجلاميطة  وتتجه   )Egg cell البيضة  )خلية  املؤنثة  اجلاميطة 

.Polar nuclei القطبيتني

اخملصبة  بالبيضة  مايعرف  يٌكون  املؤنثة  اجلاميطة  مع  األولى  الذكرية  اجلاميطة  اندماج   •
الثنائية اجملموعة الكروموسومية )2n(  لتتطور فيما بعد الى جنني Embryo  البذرة.

• اندماج اجلاميطة الذكرية الثانية مع النواتني القطبيتني يُكون ما يعرف بنواة االندوسبرم 
الثالثية اجملموعة الكروموسومية )3n( والتى تتطور الى االندوسبرم .  

•  تختفي اخلاليا املساعدة والسميتية ويعرف اإلخصاب في هذه احلالة باإلخصاب املزدوج 
       . double fertilizaition

ج - عقد الثمار وحتول الزهرة الى ثمرة

تعتبر عملية التلقيح واإلخصاب من أهم العوامل التى حتدد مصير كل كربلة  من الكرابل الثالث 
للزهرة وذلك يتضح مما يلي 

• تتم عملية اإلخصاب بعد 48 ساعة من التلقيح ويعتقد ان اإلخصاب يحدث للبيويضات 
الثالث في الكرابل الثالث ) 5 ، 35 (.

• في حالة حدوث تلقيح واخصاب تعقد كربلة واحدة  تنمو وتنتج ثمار بذرية  بينما تفشل 
الكربلتان الباقيتان في في النمو نتيجة حلدوث اجهاض  لهما بعد اليوم الثامن من التلقيح 

ويكون ضمور الكرابل واضح بعد أسبوعني )شكل 2 ، 3 (. 

وتنتج ثمار ال بذرية  الثالث كرابل بكرياً  • في حالة عدم حدوث تلقيح واخصاب قد تعقد 
تكون غالباًمتجانسة في الشكل واحلجم وذلك في حالة عدم تساقطها وفي بعض احلاالت 

قد يختصر العقد على كربله واحدة أو كربلتني. 

بعد  مجهول   زهرة  في  عرضي  قطاع  شكل)2( 
واحدة  كربلة  تطور  يالحظ  التلقيح  من  أسبوعني 
)A( وٕاجهاض الكربلتني االخريني )BC( -املصدر )23(

بعد  نور  دقلة  زهرة  في  عرضي  قطاع  شكل)3( 
واحدة  كربلة  تطور  يالحظ  التلقيح  من  أسبوعني 

)A( وٕاجهاض الكربلتني االخريني )BC( -املصدر)23(
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 د- منو وتطور الثمار العاقدة 

بعد ٕامتام عملية التلقيح واإلخصاب تبدأ الثمرة العاقدة في رحلة النمو والتطور  حيث متر 
والثمار  البذرية  الثمار  من  لكل  بالتفصيل  املراحل  هذة  مميزة وسنستعرض   مراحل  بعدة 

الالبذرية)العاقدة بكرياً(في اجلزء اخلاص بتطور ومنو ثمار نخلة التمر.

                  اإلخصاب وعقدالثمار 

                                   مزيد من التفاصيل ..........
      

الكرابل  التغيرات في  والتى توضح  اجملال  التي اجريت في هذا  البحوث  يلي بعض  نستعرض فيما 
الثالث للزهرة قبل و عقب التلقيح واإلخصاب :  

في  دراسة على صنف سكري )35(

•  وجد ان عملية اإلخصاب متت بعد يومني من التلقيح او بعداربعة ايام من تشقق الطلع  
في  اجلنينية  االكياس  جميع  ان  لوحظ  حيث  الثالث  الكرابل  لبويضات  يتم  اإلخصاب  وان 

الزهرة الواحدة تنمو وتتطور بشكل جيد حتى اليوم الثامن.

 •  يحدث اجهاض لكربلتني بعد اليوم الثامن بينما تستمر الثالثة في النمو والتطور الى 
الثمرة  ذات البذور الكاملة.

عند  البيضاوي    - الكروي  الشكل  يأخذ   اجلنني  ان  لوحظ  التلقيح  من  أسبوعني  بعد    •
منطقة الكالزا حيث يبلغ معدل طولة 0.028 ملم وعرضة 0.020 ملم 

 

قي دراسة على صنفي دقلة نور و مجهول )25( تشير الى أن:

•  بعد اإلخصاب تسود  بويضة واحدة في احد الكرابل الثالث  تستمر في النمو والتطور 
بينما جُتهض الكربلتان األخريان  وتتساقط فيما بعد.

• ملصدر حبوب اللقاح تأثير على طول الفترة التى تتساقط عندها الكرابل اجملهضة

بعد  اجملهضة  الكرابل  سقوط  مت     .Boyer 11بوير لقاح  حبوب  استخدام  فعند   -
األسبوع األول  من التلقيح في صنفي دقلة نور ومجهول 

- عند استخدام حبوب لقاح فرضFard4 كانت بويضات الكرابل الثالث جيدة التطور 
حتى أسوعني من التلقيح ثم تسود احدى  الكرابل الثالث ولكن تستمر الكربلتان 
ذلك  ويفسر سبب   ، تتساقط   ثم  التاسع  األسبوع  املنافسة حتى  اجملهضتان في 
نتيجة  لكربلتني  اإلجهاض  يحدث  ثم  الثالث  للكرابل  ٕاخصاب  حدوث  احتمال  الى 

املنافسة.
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في دراسة على صنف اخلضراوي)5(

• حتدث عملية اإلخصاب بعد 48 ساعة من التلقيح حيث لوحظ تكون سيتوبالزم كثيف 
النيوسيلة وحتطم اخلاليا املساعدة ووضوح قناة  البيضة اخملصبة واضمحالل نسيج  حول 

املرور ألنبوب حبوب اللقاح.

• لوحظت حاالت اإلجهاض حتدث لكربلتني من الكرابل الثالث للزهرة بعد اليوم السابع من 
التلقيح بظهور ضمور في عدد اخلاليا ذات السيتوبالزم الكثيف في أغلفة البويض مع بطئ 

في منو أنسجة الكربلة.     

•عند دراسة القطاعات املتتالية للكرابل الثالث للزهرة الواحدة لوحظ ان كل كيس جنيني 
داخل كل كربلة ينمو ويتطور ويصل الى مرحلة الثمار نوي ومستعد لإلخصاب ولم يالحظ 

اي اجهاض قبل ذلك .  

7  خاليا ومستمر فى  الى  التلقيح شوهد اجلنني وهو مؤلف من5   ايام من  •بعد خمسة 
الكيس  انتشر عدد من نوى االندوسبرم في سيتوبالزم  بينما  الكيس اجلنيني  دورانه داخل 

اجلنيني.

 ثانياً : العقد البكري لثمار نخلة التمر    

التمر  نخلة  لثمار  البكري  العقد  في 
العقد  يتم    Parthenocarpic Setting
الى  احلاجة  دون  ثمرة  الى  الزهرة  بتحول 
الناجتة  الثمار   . واإلخصاب  التلقيح  عملية 

تكون عدميةالبذور .

يكون  وقد  يكون طبيعياً  قد  البكري  العقد 
صناعياً وفي ما يلي توضيح لكل حالة : 

1- العقد البكري  الطبيعي  :

 

في هذة  احلالة يكون  مستوى أو تركيز  
األزهار  مبايض  في  النمو  منشطات 
منو  وبدء  العقد  عملية  حلدوث  كافية 

املبيض وٕانتاج ثمار خالية من البذور.

في  تسمي  الطبيعية  البكرية  الثمار 
كثير من املناطق شيص او صيص ليس 
الى  التصل  ألنها  اقتصادية  قيمة  لها 
تكون  ال  و  )متر(  النهائي  النضج  مرحلة 

صاحلة لالستهالك في مرحلة اخلالل. 

)شكل 4 ( مقارنة بني الكرابل التي مت تلقيحها )ثمار 
بذرية( والكرابل الغير ملقحة )ثمار ال بذرية ( يالحظ  

شكل وحجم الثمرة 
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ثمار  بعقد  النباتية  الهرمونات  عالقة 
نخلة التمر بكرياً 

في  وتستمر  بكرياً  التمر  نخلة  ثمار  تعقد 
يدل  مما  اخلالل   مرحلة  تصل  حتى  النمو 
الهرمونات  من  مناسبة  تراكيز  توفر  على 
النباتية كافية لعقد الثمار ومنوها وتطورها 
حتي مرحلة اخلالل واكتسابها  اللون املميز 
فيها  مت  بحوث  عدة  اجريت  وقد   . للصنف 
متابعة تراكيز األنواع اخملتلفة من الهرمونات 
مرحلة  وصولها  وحتى  األزهار  من  النباتية 
في  اخلالل  ومرحلة  البذرية  الثمار  في  التمر 
الثمار البكرية حيث بقف تطورها عند هذة 

املرحلة .

ا-الهرمونات النباتية في األزهار 

ملستويات   )36( دراسة  في   •
الداخلية  األوكسينات   اجلبرلينات 
وجد  احلالوي  ثمار صنف  تطور  خالل 
األزهار  في  عالية  تكون  تراكيزها  ان 
غير امللقحة حيث بلغت 99.5 و450 
طازج  وزن  كيلوجرام   / ميكروجرام 
واالوكسينات  اجلبرلينات  من  لكل 

على التوالي.

محتوى  على   )41( دراسة  وفي   •
البرحي  امللقحة لصنف  غير  األزهار 
األوكسينات  من  كل  تركيز  وجد 
 126 344 و  والسايتوكينينات بلغت 
من  طازج  وزن  كغم   / جرام  ميكرو 

األزهار غي امللقحة .

في  النباتية  الهرمونات  من  التراكيز  هذة   
كافية  تكون  قد  التمر  نخلة  أزهار   مبايض 

لعقد الثمار بكرياً.

ب-الهرمونات النباتية خالل املراحل اخملتلفة لنمو الثمار البكرية والبذرية

في دراسة )38( على صنف احلالوي في العراق وعلى صنفي شاهاني و بيارم في ايران.  ) 24( 
وجد ان اجملموعات اخملتلفة من الهرمونات النباتية توجد في جميع مراحل  منو  الثمار البكرية 

والبذرية .

)شكل 6 ( مقارنة لثمار البذرية مع ثمار بذرية لصنف 
نبوت سيف الحظ أن الفرق في كبر حجم الثمار 

يرجع بصورة رئيسية ٕالى قطر الثمرة

)شكل 5( ثمار البذرية )بكرية( لصنف نبوت سيف 
حيث تصل الثمار ٕالى مرحلة اخلالل وال تتعدى هذا 

املرحلة
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ولكن تركيز كل مجموعة يختلف من مرحلة الى اخري وان تركيز هذة اجملموعات يكون غالباً 
اعلى في الثمار البذرية  عنة في الثمار البكرية  ففى صنف احلالوي مثال وجدت التركيزات 

التالية خالل مراحل النمو:

• املواد الشبيهة باالوكسني IAA بلغ تركيزهابعداألسبوع الرابع)مرحلة احلبابوك(  لكل من 
البذرية  للثمار  وزن طازج(  / كجم  )ميكرو جرام  و226    318 البكرية  والثمار  البذرية  الثمار 

والبكرية على التوالى ومعروف أهمية األوكسينات النقسام اخلاليا.

• املواد الشبيهة باجلبرلينات GA بلغ تركيزها بعد ا السبوع السادس )بداية مرحلة اجلمري(  
لكل من الثمار البذرية والثمار البكرية 162 و 171 )ميكرو جرام / كجم وزن طازج( للثمار 
أهمية  ومعروف  البكرية  الثمار  في  التركيز  زيادة  يالحظ  التوالى   على  والبكرية  البذرية 

اجلبرلينات لكبر حجم  اخلاليا.

مرحلة  السادس)بداية  األسبوع  عند  تركيزهاب  بلغ  بالسايتوكينينات   الشبيهة  املواد   •
اجلمري(   لكل من الثمار البذرية والثمار البكرية  100  و 176  )ميكرو جرام / كجم وزن طازج( 

للثمار البذرية والبكرية على التوالى .

• املواد الشبيهة بحامض االبسيسكABA  تتراكم بسرعة بعد األسبوع العشرين )بداية 
دخول الثمار مرحلة الرطب(ويبلغ تركيزها 763 و 490 )ميكروجرام / كجم وزن طازج( للثمار 
البذرية . ويعتقد ان انخفاض التركيز في الثمار البكرية  قد يكون له عالقة بعدم وصولها 

مرحلة النضج النهائي. 

2- العقد البكري الصناعي:

في هذة احلالة يتم رفع مستوي او تراكيز منشطات النمو في املبيض صناعياً عن طريق رش 
الثالث كرابل على  األزهار لدفع  Synthetic خالل فترة  النمو االصطناعية  األزهار مبنظمات 
. وقد يتم أيضاً رش الثمار على فترات لزيادة معدل منوها ووصولها الى  العقد وبدء النمو 

مرحلة النضج النهائى.

التجارب احلقلية أكدت أمكانية  ٕانتاج  ثمار عدمية البذور عندما رشت  أزهار نخلة التمر 
مبنظمات النمو.  جودة وصفات الثمار الناجتة اختلفت باختالف األصناف ونوع منظم النمو.

منظمات النمو واملركبات االخرى التى مت استخدامها إلنتاج ثمار عدمية البذور

    )Indole-3-Acetic Acid )IAA) -            Indole-3-Butyric Acidb )IBA) -       Gibberellic Acid )GA3 (

   2,4-Dichlorophenoxyacetic acid )2,4-D)      2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid )2,4,5-T) 

2 )2,4,5 Trichlorophenoxy (propionic acid )2,4,5-TP)  Pollen extracts   -     Amino Acids

الهدف من استخدام منظمات النمو االصطناعية على ثمار نخلة التمر  : 

• مضاعفة انتاج النخلة الواحدة عن طريق دفع الكرابل الثالث على العقد والنمو للحصول 
على ثالث ثمار من الزهرة الواحدة بدالً من ثمرة واحدة خاصة اذا جنحت هذة املعامالت في 
ٕايصال الثمار الى مرحلة النضج النهائي .هذا االنتاج من الثمار ميكن استخدامه لالغراض 

الصناعية خاصة اذا كانت جودة الثمار منخفضة .
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مصادر  بعض  استخدام  يؤدي  حيث  امليتازينيا  لظاهرة  السلبية  النواحي   على  للتغلب   •
حبوب اللقاح الى انتاج ثمار منخفضة اجلودة. كذلك التغلب على حالة عدم التوافق بني 

حبوب لقاح بعض األشجار املذكرة وأزهار بعض األشجار املؤنثة.

• تعويض النقص في احملصول الناجت عن عدم انتظام العقد او انخفاض نسبته.

في ما يلي بعض األمثلة على العقد البكري الصناعي :

في دراسة )1( على صنف اخلضراوي في العراق  أمكن احلصول على ثمار عدمية البذور في 
مرحلة النضج النهائي )التمر( باستخدام ثالث رشات من مادة  T-2,4,5  االولى عند تفتح 
غالف النورة  وزن الثمار كان 8.5 حم للثمار البذرية و7.5 جم للثمار عدمية البذور و1.5 جم 
للثمار الشيص اما السكريات الكلية فكانت 68 ٪للثمار البذرية و59 ٪ للثمار عدمية البذور 

و21 ٪ للثمار الشيص .         

فى دراسة على صنف السيوي )4( في مصر أمكن احلصول على ثمار عدمية البذور عندما 
الثمار  جودة  ولكن  املليون  في  و100جرء   50 بتركيز    GA3اجلبريليك بحمض  األزهار  رشت 
ووزنها كانت اقل مقارنة بالثمار البذرية  حيث كان متوسط وزن الثمرة العدمية البذور حوالى 
كانت  الكلية  السكريات  ونسبة  البذرية  الثمار  في  18جم  الى  وزنها  وصل  بينما  ١١جم 

حوالى 18 ٪ في الثمار عدمية البذور وحوالي 31 ٪   في الثمار البذرية.

بتراكيز    ;2,4,5-T;GA3 ; IAA    28( مت استخدام( أربعة أصناف سعودية  على  في دراسة 
األصناف  ان  ووجد  األزهار  رش  طريق  عن  البذور  عدمية  ثمار  انتاج  على  مختلفة  ومخاليط 
األربعة استجابت للمعامالت اخملتلفة ولكن بدرجات متفاوتة خاصة نسبة الثمار العدمية 
مرحلة  في  في  وبقيت  والتمر  الرطب  مرحلة  الى  تصل  لم  الثمار  البذور)البكرية(.معظم 

اخلالل.

في دراسة على صنف البرحي )2( مت رش األزهار مبحليل احماض امينية شملت اجللوتامني 
والسماني  الزغلول  لقاح  حبوب  ملستخلصات  مائية  ومحاليل  واجلليسني  واالسبرتك 

والسيوي ووجد مايلي :

1. وجد تباين كبير في تأثير املعامالت اخملتلفة على صفات وخصائص الثمار.

وأفضل  البذرية  للثمار  صفاتها  في  مقاربة  البذور  عدمية  ثمار  على  احلصول  مت   .2
 )  9 500 مليجرام ) شكل  بتركيز  األزهار مبحلول جلوتامني  النتائج كانت عند رش 

ومحلول مستخلص حبوب لقاح السيوي ) شكل 8(.

3. تأخر نضج الثمار البكرية للمعامالت اخملتلفة من 14 الى 18 يوم مقارنة بالثمار 
البذرية.

4.  بلغ متوسط وزن الثمار البذرية 9.5 جرام 5.5 جرام ملستخلص حبوب زغلول 9.5 
جرام حمللول جلوتامني تركيز 500 مليجرام.
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شكل )7( ثمار بذرية لصنف برحي 
ناجت عن طريق التلقيح اليدوي 

العادي - املصدر   )2( 

شكل )8(  ثمار عدمية البذور )بكرية( 
لصنف برحي ناجت عن طريق رش االزهار 
مبستخلص حبوب لقاح سيوي يالحظ 
وجود الثمار الثالثة هذا الطريقة أعطى 

أكثر من ضعف احملصول النتاجت عن 
طريق التلقيح - املصدر   )2( 

شكل )9( ثمار عدمية البذور ) بكرية 
( لصنف برحي ناجتة عن طريق رش 

األزهار مبحول 500 ملجرام / لتر 
جلومامتني يالحظ استطالة الثمار   - 

املصدر  )2( 

العقد البكري باستخدام منظمات النمو االصطناعية    

                               مزيد من التفاصيل ............

عند استعراض التجارب احلقلية اخلاصة  باستخدام منظمات النمو او املواد اآلخرى  على أزهار نخلة 
التمر لوحظ تباين كبير فى النتائج التى مت احلصول عليها   تتراوح من احلصول على ثمار قريبة جداً 
من صفات الثمار البذرية الى ثمار منخفضة الوزن واجلودة  ورمبا يرجع ذلك الى نوع وتركيز منظم 
النمو او املواد األخري او بدرجة استجابة الصنف او الى غيرها من العومل ولتوضيح ذلك نستعرض 

األمثلة التالية.

في دراسة اجريت )1(على أصناف اخلضراوي )العراق( والزغلول والسماني)مصر( بهدف دفع الثالث 
كرابل على العقد وبالتالي مضاعفة احملصول مت جتربة منظمات النمو التالية. 

  2,4,-D ;  2,4,5-T ;  2,4,5-TP ; IAA ; GA3

أوضحت الدراسة الى مايلي:

• جنح الرش مبادة    T-4,5, 2.  بتركيز 100جرء في املليون باستخدام ثالث رشات االولى عند 
تفتح غالف  النورة وبني كل منها شهر واحد في ٕاعطاء متور خضراوي عدمية البذور تنضج 

طبيعياً.

• زادت كمية احملصول الناجتة من التمور عدمية البذور بالتوالد البكري زيادة كبيرة تقدر بنحو 
ثالثة أضعاف احملصول الطبيعي امللقح لعقد كرابل من كل زهرة  بدالً من كربلة في الثمرة 

البذرية .

•كانت متور اخلضراوي عدمية البذور جيدة اخلصائص وقد استطالت في الشكل كما حدث 
نقص طفيف مؤكد  ٕاحصائيا في نسبة السكريات اخملتزلة والسكريات الكلية مع تأخر في 

موعد نضج الثمرة من  7 - 10 ايام .
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• جنح استخدام جميع منظمات النمو في أنتاج متور عدمية البذور للصنفني زغلول  وسماني 
اللون  جهة  من  كبير  حلد  مشابهة  الثمار  خصائص  وكانت  سنوات   6 استمرت  جتربة  في 
والطعم ومعظم اخلصائص الطبيعية والكيميائية ولو ان حجم الثمار كان اصغر نوعاًمن 

الثمار البذرية كما انخفضت النسبة املئوية للسكريات الكلية . 

• في السنة األولى من التجربة فشلت جميع معامالت منظمات النمو في ٕاعطاء متور عدمية 
البذور  حيث مت الرش مرة واحدة عند تفتح الطلع اي ان رشة واحدة غير كافية إلنتاج ثمار 

بكرية.     

GA3 على احملصول  اجلبريليك   تأثير حامض  دراسة  مت  السيوي)4( في مصر  عى صنف  دراسة  في 
وصفات الثمار  . 

أوضحت الدراسة مايلي :

1- أمكن احلصول على ثمار عدمية  البذور وذلك برش النورات غير امللقحة بحمض اجلبريليك 
سواء برشة واحدة او برشتني بتركيز 50 الى 100 جزء في املليون ولكن  وزن الثمار وعدد الثمار 

لكل عذق كانت اقل معنوياً.

2- الثمار الناجتة كانت اقل في متوسط وزن الثمرة  واللب اال انها كانت أكثر طوالً وأقل قطراً 
عن مثيالتها الثمار البذرية الناجتة عن التلقيح اليدوي .

3-  أدي رش الثمار بعد شهرين من التلقيح اليدوي الى زيادة متوسط وزن الثمار لكل عذق  
وكذلك وزن القوة ولبها وطول الثمرة وقطرها

4-  الثمار الناجتة عن استخدام حمض اجلبريليك تأخرت فى الوصول لدرجة اكتمال التلوين 
وكانت نسبة السكريات الكلية واملواد الصلبة الذائبة الكلية  اقل بكثير  في الثمار عدمية 

البذور)حوالى17 ٪( مقارنة بالثمار البذرية)حوالي30 ٪(.   

في دراسة على أربعة أصناف سعودية)28( هي نبوت سيف ،صقعي،. سلج،خضري مت رش أزهارهاغير 
الدراسة  أوضحت  بتراكيز ومخاليط مختلفة.     GA3;  IAA;  2,4,5-T   النمو امللقحة مبنظمات 

مايلي:

البذور  عدمية  ثمار  انتاج  مت  النمو حيث  مبنظمات  للمعاملة  استجابت  اخملتلفة  األصناف   •
في  النسبة   وتراوحت  الرش  مرات  وعدد  التركيز  باختالف  بدرجة   تختلف  نسبتها  ولكن 

صنف نبوت سيف من5٪  الى٧0٪حسب املعاملة.   

• معظم الثمار العدمية البذور لم تصل الى مرحلة الرطب او التمر بل بقيت على حالها في 
مرحلة اخلالل 

البذرية  الثمار  البذور كانت بصفة عامة اقل من مثيله في  العدمية  الثمار  • متوسط وزن 
الناجتة من التلقيح  

حسب  جم   ١5 الى  ٨جم  من  يتراوح  الثمرة  وزن  متوسط  كان  سيف  نبوت  صنف  ففى 
املعاملة.     
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في دراسة على صنف البرحي )2(في مصر مت رش األزهار مبحاليل مواد طبيعية تشمل: 

        Glycine جليسني،Aspartic اسبرتك،Glutamine  محاليل احماض امينية ؛ جلوتامني •

مستخلص مائي حلبوب لقاح األصناف املذكرة :سيوي، زغلول ،سماني  •

• مقارنة تشمل ثمار بذرية ناجتة من التلقيح و اإلخصاب وثمار بكرية من رش محلول مائي.
اوضحت الدراسة ما يلي: 

• وجد تباين كبير في تأثير املعامالت اخملتلفة على صفات وخصائص الثمار.

النتائج  وأفضل  البذرية  للثمار  في صفاتها  مقاربة  البذور  ثمار عدمية  على  احلصول  مت    •
كانت عند رش األزهار مبحلول جلوتامني بتركيز 500 مليجرام ومحلول مستخلص حبوب 

لقاح السيوي.

• تأخر نضج الثمار البكرية للمعامالت اخملتلفة من 14  الى 18 يوم مقارنة بالثمار البذرية.

وجد  البذرية  الثمار  مع  اخملتلفة  املعامالت  لتأثير  األعلى  واحلد  األدني  احلد  مقارنة  عند   •
مايلي:

• وزن الثمار: بلغ متوسط وزن الثمار البذرية 9.5 جرام 5.5 جرام ملستخلص حبوب 
زغلول 9.5 جرام حمللول جلوتامني تركيز 500 مليجرام.

• وزن العذق: بلغ وزن العذق 19.5 كيلوجرام للثمار البذرية و27.5 كيلوجرام للمقارنة 
)ماء( و 51 كيلوجرام ملستخلص حبوب لقاح زغلول.

•السكريات الكلية: بلغت نسبة السكريات الكلية  23.5 ٪ للثمار البذرية و25.5 
٪ حمللول اجللوتامني تركيز 500 مليجرام و20 ٪ للمقارنة )ماء(

• السكريات اخملتزلة : بلغت نسبة السكريات اخملتزلة 22 ٪ للثمار البذرية و25 ٪ 
حمللول اجللوتامني تركيز 500 مليجرام 17 ٪ للمقارنة )ماء(.

•  النسبة املئوية للرطوبة: 44 ٪ للثمار البذرية و43 ٪ حمللول اجللوتامني تركيز 500  
مليجرام و 54.5 ٪ حمللول اجلليسني تركيز 350 مليجرام.
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      ثمار نخلة التمر

وزنها  يختلف  البذرة  أحادية  بسيطة   Berry عنبه  النباتية  الناحية  من  التمر  نخلة  ثمرة  تعتبر 
خالل  السائدة  البيئة   والظروف  اللقاح  حبوب  وصدر  واألصناف  النمو  مرحلة  باختالف  وحجمها 

مراحل النمو اخملتلفة. 

شكل )10( يوضح األجزاء الرئيسية للثمرة في مرحلة اخلالل. 

شكل ) 10( أجزاء ثمرة نخلة التمر  ) صنف صقعي (
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األجزاء الرئيسية لثمار نخلة التمر :

:  Pericarp ١- جدارالثمرة

 وهوعبارة عن اجلزء املأكول من الثمرة وتتراوح نسبة من80 ٪ الى 96 ٪ من اجمالي وزن الثمار 
ويتميز جدار الثمرة في هذه النوع من الثمار ) العنبة( ٕالي ثالث طبقات أو مناطق هي :

البشرة  خاليا  من  من  يتكون  رقيق  جلدي  جدار  عن  عبارة  وهو   Expcarp اخلارجي  الغالف 
وخاليا حتت البشرة  واخلاليا احلجرية  . في مرحلة النضج قد يبقي ملتصق بالثمرة اوينفصل 

عنها بسهولة شكل )30(.    

الغالف الوسطي Mesocarp  هو عبارة عن حلم الثمرة ويتكون من اجلدار الوسطي اخلارجي 
واجلدار الوسطي الداخلي تتكون من خاليا برانكيمية تتخللها بلورات ٕابرية وآنسجة وعائية 

ممتدة على طول من الثمرة.

 الغالف الداخلي Endocarp  وهو عبارة عن طبقة رقيقة على شكل غشاء يحيط بالبذرة 
ويفصل بينها وبني حلم الثمرة وتسمي القطمير .)شكل 11(.

سيتم شرح التركيب التشريحي جلدار الثمرة  بالتفصيل في فصل التركيب التشريحي للثمار.

 Seed or Stone  2- البذرة او النواة

وتعرف في كثير من املصادر بالنواة Stone او Pit ولها اسماء عديدة تختلف باختالف املناطق  
،البذرة متثل اجلزء غير املأكول من الثمرة وتتراوح نسبتها من4 ٪ الى20 ٪  من اجمالى وزن 

الثمرة  حسب الصنف وقد تتأثر هذة النسبة مبصدر حبوب اللقاح والعمليات الزراعية .

بذرة نخلة التمر عبارة عن جسم صلب يحتل وسط الثمرة شكل )10( شكلها مستطيل 
مدببة الطرفني بنية اللون ذات سطحني مميزين هما: 

Dorsal side  اجلانب الظهري

وهو محدب يحتوي على نقرة منخفضة صغيرة ومستديرة حتدد موضع اجلنني وتسمى 
( يختلف موقعه حسب األصناف فهو في العادة يحتل  Micropyle )شكل.  النقير 

وسط الظهر ولكن في بعض األصناف قد يكون اقرب للرأس او اقرب الى الذنب.

الفلقي  الغمد  منه  يخرج  حيث  )شكل16(  النقير  من  تبدأ  اإلنبات  مظاهر  اول   
Cotyledonary sheath

شكل )11( بذور صنف السكري توضح مكان النقير واإلخدود والفتيل والغالف الداخلي )القطمير(

أ

ب
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Ventral side اجلانب البطني

يتميز بوجود شق Furrow او أخدود Groove ميتد على طول البذرة  ويختلف شكل 
وعمق الشق باختالف األصناف فقد يكو ن واسعاً او ضيقاً او قد ينفرج عند النهايتني 
او مستديراًً  مدبباً  يكون  فقد  البذرة  ذنب  اما  غائراً.  ن  يكو  او  الوسط  في  ويضيق 
ابيض يسمى  عبارة عن نسيج حلمي  رفيع  الشق خيط  في  الصنف.يوجد  حسب 

الفتيل )شكل11(.

عن  عبارة  )شكل11(وهو  القطمير  باسم  يعرف  جداً  ورقيق  خفيف  غشاء  بالنواة  يحيط 
    . Endocarp الغالف الداخلي جلدار الثمرة ويعرف باإلندوكارب

 : Fruit cap 3- القمع 

يغطي القمع قاعدة الثمرة وهو الذي 
يربط الثمرة بشمراخ العذق الثمري 
الكأس  بقايا  من  القمع  يتكون   –
تيبسها  بعد   Perianth والتويج 
وتصلبها – القمع متصل بالشمراخ 
فاصل  دون  علية  وجالس  مباشرة 
كما  داخلية  ليفيه  أنسجة  سوى 
بأنسجة  بالثمرة  متصل  القمع  أن 
 ( بالقمع  النواة  قاعدة  تربط  ليفية 

شكل 12 . 18(.

القمع  وخصائص  صفات  تستخدم 
التى تشمل الشكل واللون واالرتفاع 
الثمرة في  االنخفاض عن سطح  أو 

دور اخلالل للتفريق بني األصناف .

شكل )12( قمع الثمرة ) السبالت والبتالت( 
لصنف الصقعي



18

العذق الثمري   

العذق الثمري في نخلة التمر عبارة ساق يختلف طولها  وسمكها باختالف األصناف يتفرع في 
نهايته الى عدد كبير من الشماريخ  تنتظم عليها ثمار جالسة. ويوضح )شكل 13( اجزاء العذق 

الثمري لصنف البرحي التي تتكون من :

            

                                    شكل )13( أجزاء العذق الثمري - صنف برحي 

Fruit stalk 1-  ساق العذق أو العرجون

عبارة عن ساق غليظ يتراوح سمكة من 4-7 سم يتفرع في نهايته الى عدد كبير من الشماريخ 
ويطلق على هذا الساق بالعرجون عندما تكون شماريخة في بداية منوها منتصبة ولكن مع استمرار 
النمو وزيادة ثقل الثمار يتقوس العرجون وتتدلى الشماريخ ٕالى أسفل يعرف عندئذ بساق العذق  .

صفات وخصائص العرجون:

لون العرجون :

 يختلف اللون باختالف األصناف وان كان االختالف أحياناً غير واضح فقد مييل الى اخلضرة 
او احلمرة او الصفرة او الى اللون البرتقالي وأحياناً الى احلمرة وهذة األلوان ثابتة في بعض 

األصناف .
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طول العرجون: 

تختلف األصناف في طول عراجينها وتنقسم الى :

• عراجني قصيرة : اذا كان طول  العراجني يقل عن 90 سم

• عراجني متوسطة: اذا كان طول العراجني يتراوح من90 سم الى 150 سم.

• عراجني طويلة : اذا كان طول العراجني اكثر من 150 سم.

عملية  في  خاصة  أهمية  العراجني  لطول 
سحب  يتم  حيث  التقويس  او  التذليل 
العذوق والشماريخ من بني السعف وتدليتها 
وتوزيعها على قمة النخلة بانتظام وتنقسم 

األصناف من حيث طول العرجون الى:

 : طويل  عرجون  ذات  أصناف  أ- 
وتسمى النخلة طروح أو بائنه مثل 
احلالوي   ، الساير   ، الزهدي   ، البرحي 

،الزغلول 

احلياتي ، السيوي .وهذة األصناف جتري 
لها عملية التذليل شكل )14أ (.

قضيرة:  عرجون  ذات  أصناف  ب-   
وتسمى نخلة»حاضنة« مثل اجملهول 
اخلضري   ، عيشه  بنت   ، العمري   ،
عملية   لها  جتري  ال  األصناف  .وهذة 
العذوق  بتنظيف  ويكتفى  تذليل 
املتشابكة  الشماريخ  وتخليص 

شكل )14 ب (.

:Fruiting head  ٢- الرأس الثمري      

 يتكون من عدد من الشماريخ يتراوح 
عددها في العذق الواحد من 10 ٕالى 
 10 من  طولها  ويتراوح  شمراخ   150
سم ٕالى 150سم أو أكثر والشمراخ 
عبارة عن عود رفيع اجلزء العلوي منه 
السفلي  واجلزء  مستقيم  أملس 

متعرج تنتظم عليه

على  الثمار  عدد  ويترواح  الثمار 
تتصل  ثمرة   60  -  2 من  الشمراخ 
قمع  طريق  عن  بالشمراخ  مباشرة 

الثمرة .

شكل )14( طول العرجون أو ساق العذق 

أ- عرجون طويل  ميكن أجراء عملية التذليل بسهولة

ب- عرجون قصير من الصعب أجراء عملية الذليل 
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يتألف الرأس الثمري من منطقتني )شكل13( هما :

الثمار   من  اخلالي  الشمراخ   من  اجلزء  وتشمل   Clear Area الثمار  من  اخلالية  املنطقة   •
ويبدأ من منطقة التفريع على َساق العذق وميتد من ثلث الى ثلثي الشمراخ  ويكون عادة 

مستقيم واملس. 

• املنطقة احلاملة للثمار Fruiting Area وتشمل اجلزء من الشمراخ  احلامل للثمار وميتد من 
نهاية املنطقة اخلالية من الثمار وحتى نهاية الشمراخ ويكون عادة متعرج .

توزيع وترتيب الشماريخ على الساق الرئيسي ) العرجون ( يختلف باختالف األصناف فقد 
بني  تتفاوت  مسافات  بينها  مجاميع  في  أو  العرجون  قمة  عند  الشماريخ  معظم  تكون 

15سم الى 45 سم من نهاية العجون.

الصفات واخلصائص الرئيسية التي تستخدم للتميز بني األصناف 

 للمقارنة والتميز بني ثمار نخلة التمر غالباً ما يتم اعتماد صفات  وخصائص الثمار  في كل من:

 • مرحلة اخلالل حيث  تصل الثمار الى حجمها النهائي وشكلها املعروف ولونها املميز كما 
يكتمل منو البذور  في هذه املرحلة.

• مرحلة التمر حيث تصل الثمار مرحلة النضج النهائي وكثير من األصناف ال يتم استالكها 
ٕاال في هذة املرحلة.

يوجد تباين كبير في صفات وخصائص ثمار األصناف اخملتلفة  لنخلة التمر نتيجة لتعددها حتى 
في البلد الواحد  مما يجعل من الصعوبة وضع مقياس موحد جلميع األصناف في املناطق اخملتلفة 
فالثمار التى تعتبر متوسطة احلجم فى منطقة معينة قد تكون صغيرة احلجم او كبيرة احلجم 

في مناطق اخرى  . 

التى  املوسعة  الدراسات  تعتمد على بعض  الفصل  التى مت وضعها في هذا  واخلصائص  الصفات 
اجريت  في بعض مناطق ٕانتاج التمور ومنها:

وعلى  صنف)27(  و55   )20( صنف   100 على  السعودية   في  اجريت  التى  الدراسات    -1
في  التمور  ٕانتاج  مناطق  اهم   في  زراعتها  تنتشر   )16( صنف   18 وعلى  صنف)26(     25

السعودية. 

2- الدراسة التى اجريت على  50 صنف عراقي جتاري وغير جتاري )19(

3- الدراسة التى اجريت  على 85 صنف باكستاني. )18(

4- الدراسة التى اجريت على 20 صنف لبيبي )11( و 6 أصناف ليبية)17(

5- الدراسة التى اجريت  على 9 أصناف مصرية)21(

6- مراجع اخري) 10 ، 34 ، 39  (

املدى واملتوسطات املقترحة في جدول )1( تعتمد بصفة رئيسية على املراجع السابقة
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  صفات وخصائص ثمار نخلة التمر :

نستعرض فيما يلي احلد األدنى واحلداالعلى لبعض صفات ثمار نخلة مع مالحظة ان هناك 
حاالت استثنائية تكون اقل من احلد األدنى او اكثر من احلد األعلى .

أوالً : الثمار 

:Fruit Color ١- لون الثمار

في مرحلة  اجلمري يكون لون الثمار اخضر في جميع األصناف غير ان هذا اللون يتبدل في 
مرحلة اخلالل فثماربعض األصناف  تتميز بلون واحد وبدرجات مختلفة وفي بعض األصناف 

يكون اللون األصلي مشرب بألوان مختلفة.

 لون الصنف ثابت ويعتمد علية في التفريق بني األصناف ويعتبر اهم صفة مميزة للثمار،عموماً 
األلوان السائدة في معظم األصناف هي:

األصفر - البرتقالي -األحمر - البنفسجي - اصفر مشرب بخضرة -األشقر

حوالى  على  دراسة  ففي  التمور  انتاج  مناطق  في معظم  السائد  اللون  هو  األصفر  اللون 
55صنف ُسعودي )26 ، 27( وجد  ان حوالى 62 ٪ من األصناف كان لونها أصفر في مرحلة 
صنف   85 حوالى  َعلى  دراسة  وفي  التمر  مرحلة  في  الذهبي  البني  اللون  الى  حتول  اخلالل 

باكستاني )18( وجد أن حوالى 80 ٪ من األصناف كان لونها اصفر.

2-ابعاد الثمار:

جدول )1( يوضح القياسات التي تستخدم للتميز بني األصناف ومنه يالحظ :

•  طول الثمار : ويتراوح من 2.5 سم الى 5.0 سم

• عرض الثمار: ويتراوح من 1.8سم الى3.0 سم

• نسبة الطول الى العرض: نسبة الطول الى العرض مهمة جداً ألنها حتدد شكل الثمرة من 
حيث الطول او االستدارة فزيادة النسبة تدل على ان الثمار متيل الى اإلستطالة وانخفاضها 

تدل على ان الثمار متيل االستدارة.  تتراوح هذة النسبة من 1 الى 2 جدول )1(

 .Fruit Shape  3- شكل الثمرة

التمييز بني كثير من  التى يعتمد في  الثمرة في مرحلة اخلالل يعتبر من الصفات املهمة   شكل 
األصناف  شكل )15( يوضح  اهم األشكال التقريبية التى توجد عليها ثمار معظم األصناف
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شكل )15 ( أشكال الثمار
مقاطع طولية لألشكال التى تكون عليها غالبية أصناف ثمار نخلة التمر في طور 

اخلالل
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4- وزن الثمار :

جدول )1( يوضح قياسات الوزن التي تستخدم غالبا للتميز بني األصناف 

• الوزن الكلى للثمار: ويتراوح من 4.5 جم الى 20.0 جم أو أكثر .

• وزن اللحم: وهو ميثل اجلزء املأكول من الثمرة ويتراوح من 3.5 جم الى 18.5 جم أو أكثر.

للتصنيع  الثمار  استخدام  عند  مهمة  النسبة  وهذة  الكلي:  الوزن  الى  اللحم  نسبة   •
وتتراوح من80 ٪ الى96 ٪   

5- محتوي الثمار من الرطوبة:

ويشار اليها كنسبة مئوية وهذة النسبة حتدد مدي قدرة الصنف على احلفظ الذاتي وكلما  
التخزين لفترات طويلة.ويتراوح  الصنف على  انخفضت قدرة  النسبة  ارتفعت قيمة هذة 

من40 ٪ الى 85 ٪في مرحلة اخلالل ومن15 ٪ اى 54 ٪ في مرحلة الطب والتمر ) جدول 1 (.

6-حجم الثمار:

بالرغم  من ان الصنف يعتبر احملدد الرئيسي اال  ان هناك عوامل اخرى تؤثر في حجم الثمرة 
وغيرها. والري  والتسميد  اخلف  مثل  النخلة  خدمة  وعمليات  اللقاح  حبوب  مصدر  منها 

يتراوح حجم الثمار من 5.0 سم3 الى 20.0 سم3.

7- صفات وخصائص اخري:

وتشمل النكهة والطعم وقوام حلم الثمرة وجلد الثمرة ومعياد النضج وقمع الثمرة  وهذة 
الصفات سيتم استعراضها في أماكن  اخرى من الكتاب.

ثانياً : البذرة 

1- وزن وحجم البذرة : 

جدول ) 1( يوضح القياسات التي تستخدم غالبًا للتميز بني األصناف 

الغير  الذرة   في تقدير اجلزء  1.8 جم ويستخدم وزن  0.8 جم من  يتراوح من  البذرة:  وزن   •
مأكول  من الثمرة وذلك بحساب • نسبة البذرة الى الوزن الكلي للثمرة

• نسبة البذرة الى الوزن الكلى:   تتراوح هذة النسبة من4 ٪ الى 20 ٪.

• نسبة اللحم الى البذرة: تتراوح هذة النسبة من 3 الى 18
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2- موقع النقير وشكل األخدود

او  او شكلها  البذور   يعتمد حجم  ال  غالباً 
هذة  ان  حيث  األصناف  بني  للتفريق  لونها  
ومصدر  بنوع  كبير  حد  الى  تتأثر  الصفات 
حبوب اللقاح ولكن  هناك صفتني رئيستني ال 
تتأثران بالعوامل اخلارجية    ميكن االستعانة 

بهما عند التميز بني األصناف هما 

اجلانب  على   Micropyle النقير   موقع  أ- 
الظهري الذي ياخذ املواقع التالية   

Meddle  وسط البذرة •

Near بالقرب من راس البذرة •

Far    بالقرب من ذنب البذرة •

ب- شكل وحجم وعمق األخدود او الشق في اجلانب البطني من البذرة والذي يأخذ احلاالت التالية: 

       .Wide شق واسع •

     Narrow شق ضيق •

   .Deep شق عميق •

في دراسة على 85 صنف باكستاني )18( وجد ان حوالى 52 ٪ من بذور الثمار كان موقع النقير في 
الوسط بينما حوالى 43 ٪ من البذور كان الشق او األخدود ضيق

شكل )17( صور لبذور مجموعة من األصناف السعودية الحظ االختالف في الشكل واحلجم

شكل ) 16 ( موقع النقير الذى يخرج منة الغمد من 
اهم اخلصائص للتفريق بني األصناف 
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ثالثاً: القمع

للقمع صفات وخصائص ميكن استخدامها للتميز 
بني األصناف من أهمها: 

ا- ارتفاع القمع عن سطح الثمرة ويوجد على احلاالت 
التالية

ال  ارتفاعه  كان  اذا  السطح  مبستوى  -القمع 
يتجاوز 1ملم

- متوسط االرتفاع اذا كان االرتفاع 1-2 ملم

مرتفع أو بارز اذ كان االرتفاع يتجاوز 2 ملم

ب- حافة القمع قد تكون عريضة او مستديرة او رفيعة او غير ظاهرة.

ج- ألوان القمع مختلفة فقد تكون صفراء او حمراء او قرنفلية اومخططة.     

  

املذكورة  األرقام  ان  مالحظة  مع  والتمر  اخلالل  مرحلتي  في  الثمار  وخصائص  صفات  جدول)1( 
لالسترشاد بها وقد توجد حاالت تكون فيها الصفات  اقل من احلد األدنى او اكثر من احلد األعلى مت 

وضع مدى الصفات بعد الرجوع ٕالى العديد من البحوث

شكل )18( توضيح ملنطقة أتصال القمع 
بكل من الشمراخ والثمرة
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صفات وخصائص ثمار نخلة التمر

                                           مزيد من التفاصيل......
 

نستعرض فيما يلي بعض الدراسات بشئ من التفصيل مع مالحظة:

-ان بعض الدراسات تركز على صفات وخصائص دون اخرى وذلك حسب اهتمام الباحث.

  - مت اختيار دراسات من مناطق مختلفة ومتثل اهتمامات متنوعة للباحثني إلعطاء فكرة 
واسعة عن صفات وخصائص ثمار نخلة التمر .

والتمر  اخلالل  مرحلتي  في  صنف   55 حلوالى  الثمار  وخصائص  صفات   )14( دراسة  مت  العراق  في 
.اوضحت الدراسة ما يلي: 

ابعاد الثمار :

طول الثمار : تراوح من2.6 سم الى 4.8 سم في مرحلة اخلالل ومن 2.4 سم الى 4.4 سم 
في مرحلة التمر

عرض الثمار : تراوح من 1.7 سم  الى 2.8 سم  في مرحلة اخلالل ومن  1.5 سم  2.7 سم 
في مرحلة التمر

نسبة الطول الى العرض : تراوحت من 1.1 الى2.2 ففي مرحلة اخلالل ومن 1.2 الى 2.2 في 
مرحلة الرطب

  وزن الثمار :

الوزن الكلي للثمرة: تراوح من 4.9 جرام الى 18.6 جرام في مرحلة اخلالل  ومن 3.5 جرام الى 
13.3جرام في مرحلة التمر

وزن اللحم : تراوح من 4.0 جرام الى 16.1 جر ام في مرحلة اخلالل ومن 2.8 جرام الى 15.9 
جرام في مرحلة التمر 

البذرة :

وزن البذرة : تراوح  من 0.84 جرام الى 1.8 جرام في مرحلة اخلالل ومن0.61جرام الى 1.18 جرام 
في مرحلة التمر

16.1 في  3.9 الى  16.4 في مرحلة اخلالل  ومن  3.8 الى  تراوحت من  نسبة اللحم /البذرة: 
مرحلة التمر

نسبة الرطوبة :    

تراوحت من 50 ٪ الى 80 ٪ فى مرحلة اخلالل ومن 15.5 ٪ الى 43 ٪ في مرحلة التمر. 

املدى املتوسط للصفات : بصفة عامة وجد ان من 30 ٪ الى 50 ٪ من الصفات واخلصائص 
تقع في املدى املتوسط وذلك حسب مرحلة النضج والصفة )ميكن الرجوع الى جدول رقم  

لالسترشاد(  
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في السعودية  مت دراسة. )20( االختالفات في صفات الثمارعند احلصاد بني ما يربو على املائة صنف 
نامية فى اهم خمسة مناطق إلنتاج التمور في السعودية اوضحت الدراسة وجود تباين كبير في 

صفات الثمار ميكن تلخيصة فيما يلي: 

١-ابعاد الثمار 

طول الثمار : تراوح من 2.7 سم الى 5.2 سم

عرض الثمار :تراوح من 1.4سم 2.7  سم

نسبة الطول الى العرض:تراوحت من1.3 الى2.6

2- وزن الثمار

وزن كامل الثمرة: تراوح من 5 جرام الى 20 جرام 

نسبة وزن اللحم : تراوح من 80 .٪ الى 96 ٪

3- البذرة

وزن البذرة : تراوح من0.44 جرام الى 2.3 جرام

نسبة وزن الثمرة / وزن البذرة: تراوحت من5  الى 23

نسبة وزن اللحم / وزن البذرة: تراوحت من3.6 الى 23.7

ميعاد النضج : عند متابعة ميعاد النضج حلوالى 198 صنف في 7 مناطق وجد ان 55 ٪ من 
األصناف متوسطة النضج وباقي األصناف  موزعة بني مبكر )23 ٪( ومتأخر )22 ٪(. 

في دراسة اجريت في باكستان)18( على 85 صنف جمعها  في مرحلتي اخلالل والتمر فترة احلصاد 
اوضحت الدراسة ما يلي: 

1- لون وشكل الثمار 

اللون: األصفر هو اللون الغالب حيث وجد ان اكثر من80 ٪ من األصناف حتت الدراسة لونها 
اصفر والباقي احمر او برتقالي.

أشكال  يأخذ  والباقي  األسطواني  الشكل  الى  متيل  األصناف    50٪ من  اكثر  الشكل: 
مختلفة

بينما  3.9سم   الى  يتراوح من2.4سم  األصناف كان طولها  ٪ من   56 حوالي  والعرض:  الطول   -2
عرضها تراوح من1.5سم الى 2.4سم.

-3 البذرة

- موقع  النقير: حوالى 52 ٪ من بذور الثمار كان النقيريقع في  الوسط . والباقي في الطرف 
القريب .  وحوالى 37 ٪كان شق البذرة واسع      

-الشق او األخدود :حوالى 43 ٪ من بذور األصناف كان شق البذرة ضيق     وحوالي ٪20 كان 
شق البذرة عميق.  
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تعتبر صفات البذرة من اهم الصفات للتميز بني األصناف فقد تتشابه ثمار األصناف في 
شكلها اخلارجي ولكنها ال تتشابه في مواصفات البذرة.

في دراسة اجريت في ليبيا  )11( على13   صنف في مرحلة الرطب و7أصناف في مرحلة التمر 
نامية في  ثالث واحات اوضحت الدراسة ما يلي: 

1-ابعاد الثمار 

طول الثمار : تراوح من 2.5 سم الى 4.4 سم لثمار مرحلة الرطب.   ومن 3.2 الى 3.8 لثمار 
مرحلة التمر

عرض الثمار: تراوح من 1.9 سم  الى 2.6سم لثمار مرحلة الرطب.    ومن1.9 سم الى 2.4  
لثمار مرحلة التمر .

سمك اللحم: تراوح من 0.38 سم الى 0.8سم لثمار مرحلة  الرطب.     ومن0.4سم الى0.6 
سم لثمار مرحلة التمر

2- وزن الثمار

الوزن الكلي : تراوح من 5  جرام الى 15.3 جرام لثمار مرحلة الرطب.   ومن 5.5 جرام الى 8.7 
جرام لثمار مرحلة التمر 

وزن اللحم: تراوح من 3.7 جرام الى 13.5 جرام لثمار مرحلة الرطب     ومن 4.2 جرام  الى 6.8 
جرام لثمار مرحلة التمر

3- البذور

وزن البذرة : تراوح من 0.8 جرام الى 2 جرام لثمار مرحلة الرطب ومن 0.9 جرام الى 1.4 جرام 
لثمار مرحلة التمر. 

طول البذرة: تراوح من 1.8سم الى 2 سم   لثمار مرحلة الرطب ومن 1.9 سم الى 2.5 سم 
لثمار مرحلة التمر

عرض الثمار : تراوح من 0.8سم الى 1.1سم لثمار مرحلة الرطب ومن 0.9سم الى 1.1 لثمار 
مرحلة التمر.  

في دراسة اجريت في السعودية)26 ، 27(  على صفات  55صنف في مرحلتي اخلالل والتمر ، األصناف  
نامية في 9 مناطق تنتشر في 4 أقاليم . 

اوضحت الدراسة ما يلي: 

1- لون الثمار :حوالي 62 ٪ من األصناف كان لونها اصفر في مرحلة اخلالل  حتولت الى اللون 
البني الذهبي في مرحلة التمر .

2- وزن الثمار الكلي: تراوح من 5.8   جرام الى 26.8 جرام  ومبتوسط عام 13.5جرام ملرحلة 
اخلالل  ومن 4.8 جرام الى18.3 جرام ومبتوسط عام 9.8 جرام ملرحلة التمر.
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3- وزن البذور:  تراوح من 0.7 جرام الى 1.8 جرام ملرحلة اخلالل  ومن 0.6 جرام الى 1.3 جرام 
ملرحلة التمر.

4- نسبة اللحم : تراوحت نسبة اللحم من 86 ٪ الى 96 ٪ وحولي 70 ٪ من األصناف كانت 
نسبة اللحم اعلى من90٪.

5- نسبة الرطوبة : تراوحت من ٪57 الى  81 ٪ ملرحلة اخلالل ومن  7.8 ٪ الى 27.6 ٪ في 
مرحلة التمر.

في دراسة اجريت في مصر )21(بهدف مقارنة صفات وخصائص 9 أصناف جافة في مرحلة التمر 
نامية في منطقة أسوان اوضحت الدراسة ما يلي:

1- ابعاد الثمار:

طول الثمار: تراوح من 4 سم الى 5.1 سم

عرض الثمار: تراوح من 1.9سم الى 3.4 سم.

سمك اللحم: تراوح من 0.34 سم الى0.42سم

2-  وزن الثمار:

وزن الثمار الكلي: تراوح من 6.45 جرام الى 19.2 جرام .

وزن اللحم: تراوح من5.4 جرام الى16 جرام.   

3-  البذرة : تراوح من 1 جرام الى 1.6 جرام. 

4 - نسبة الرطوبة : تراوحت من 11 ٪ الى 19 ٪ .    

مراحل منو وتطور ثمار نخلة التمر

بحوالي  )التمر(  النهائي  النضج  مرحلة  الثمار  الوصول  وحتى  واإلخصاب  التلقيح  من  املدة  تقدر 
200 يوم. خالل هذه املدة متر الثمار بأطوار Stages محدودة لكل منها خصائص مميزة من الناحية 

الفسيولوجية والكيمائية واخلصائص الطبيعية.

 Pattern of growth and development  منحنى منو وتطور الثمار

ثمار  منو   pattern ان منط   )  25 .  37  .32.  31.  29  .  23  .   8  . الدراسات)6   العديد من  بينت 
الفردي   او احلجم  يسلك منحنى منو سيجمويد  الوزن  بالزيادة في  التمر معبراً عنه  نخلة 
Single Sigmoid growth curve والذي يشار آلية أحياناً S-Curve .  هذا بخالف ثمار بعض 
األنواع االخرى من  الفاكهة مثل املشمش واخلوخ والتني وغيرها حيث يكون منحنى منوها 
اكثر تعقيداً فالثمار متر مبرحلتني من النمو السريع وهو مايعرف مبنحنى سيجمويد املزدوج 
Double Sigmoid curve . وفي بعض أنواع الثمار مثل الكيوي متر بثالث مراحل في النمو 

Triple Sigmoid curve السريع وهو ما يعرف هو مايعرف مبنحنى سيجمويد املزدوج

تتشابة منحنيات النمو والتطور في كل من الثمار البذرية والثمار البكرية او عدمية البذور 
)شكل 31( اي ان البذرة ليس دور في حتديد منط منو الثمار.)6. 24  .25 . 38 . 31 . 19 . 29(
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Sigmoid curve   منحنى منو سيجمويد

منو وتطور ثمار نخلة التمر  على شكل منحنى سيجمويد  ) شكل31 ( مير بثالث مراحل رئيسية هى :

البطئ  النمو  مرحلة   : االولى 
الصنف  حسب  طولها  ويختلف 
واملنطقة وفي املتوسط  تستمر من 
اربع الى  خمس أسابيع بعد العقد 

حسب الصنف واملنطقة.

في  السريع  النمو   :مرحلة  الثانية 
الوزن واحلجم ويختلف طولها حسب 
الصنف واملنطقة وفي املتوسط متتد 
من األسبوع السادس وحتى األسبوع 
بعد  عشر  السابع  او  عشر  اخلامس 

العقد حسب الصنف واملنطقة .

الثالثة: مرحلة استقرار النمو حيث تصل الثمار الى أقصى وزن لها في مرحلة اخلالل ثم 
يبدأ االنخفاض في وزن الثمار ا نتيجة لفقد الرطوبة حتى دخولها مرحلة التمر.

مراحل منو وتطور ثمار نخلة التمر 

تختلف أسماء وعدد مراحل منو ونضج الثمار باختالف مناطق أنتاج التمور ٕاال أن الرأي السائد 
واألكثر شيوعاً في املراجع هو استخدام األسماء العراقية Iraqi Nomenclature ملراحل منو 

وتطور الثمار مع  حتديدها  بخمسة مراحل هي:

Hababauk Stage   1- مرحلة احلبابوك

  Chimri or kimri Stage  .2- مرحلة اجلمـري              

 Khalaal Stage  .3- مرحلة اخلــالل                           

 Rutab Stage  .4- مرحلة الرطــب                                       

Tamar Stage  .5- مرحلة التمـــر                                                     

فيما يلي نستعرض أهم التغيرات في الصفات الطبيعية واملكونات الرئيسية التي حتدث 
خالل كل مرحلة مع مالحظة أن طول املرحلة وسرعة التغيرات التي تتم خاللها تختلف 

باختالف األصناف والظروف البيئة خاصة درجة احلرارة.

أي أن هذا االستعراض ال يخص صنف في منطقة معينة والهدف منه هو ٕايضاح التغيرات 
البيانات  جمع  مت  وقد  االستهالك  مرحلة  وصولها  وحتى  العقد  من  الفترة  خالل  العامة 

واملعلومات من عدد املراجع من أهمها ) 10 . 6 12 . 41 . 24 . 29 . 33 . 34 . 38 . 42 (.

خالل فترة التلقيح يكون قطر الكربلة حوالى 1.5 ملم وقطر الكيس اجلنيني حوالى 0.13 
ملم وعدد صفوف جدار املبيض يتراوح من 25  الى30 صف من اخلاليا البرانكيمية التى ينتشر 

بها عدد قليل من اخلاليا التانينية وبعض اخلاليا احلاوية على البلورات اإلبرِية)  5 . 23 . 35 (.

  بعد التلقيح واإلخصاب تبدأ الثمار العاقدة رحلتها للوصول الى مرحلة االستهالك  حيت 
متر باملراحل التالية :           

شكل ) 19 ( منحى منو سيجمويد القياسي 
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Hababouk stage مرحلة اجلبابوك

ويتراوح طولها  اجلمري  بداية مرحلة  وتستمر حتى  األخصاب  بعد حدوث  املرحلة  تبدأ هذه 
 Carples من اربع الى خمس  أسابيع. سبق أن ذكرنا أن الزهرة املؤنثة حتتوي على ثالث كرابل
متشابهة في الشكل واحلجم حتتوي كل منها على بويضة قادرة على االخصاب ولكن عادة 
ما تسود احدي الكرابل الثالث ويحدث اجهاض للكربلتني األخريني  بعد حوالي أسبوع أو أكثر 

من التلقيح و تظهر على شكل ندبات صغيرة سرعان ما جتف وتسقط )شكل 21 . 22 (.

من أهم التغيرات التي حتدث خالل هذه املرحلة مايلي :  

دافع  األقصى  الطول  ٕالى  ووصوله  واالخصاب  التلقيح  حدوث  بعض  العرجون  أستطالة   •
الشماريخ ٕالى اخلارج )شكل20(

التصلب  في  جدرها  ويبدأ  الزهري  الغالف  منطقة  فوق  بوضوح  السائدة  الكربلة  تظهر   •
نتيجة لتعرضها للجو اخلارجي. جتف الكربلتان األخيرتان ثم تتساقط.)شكل  21 (

• تأخذ الثمرة شكال كروياً وتكون ذات لون قشطي بخطوط أفقية خضراء.)شكل22(

• معدل منو الثمرة بصفه عامة بطيء وخالل هذه املرحلة تتمتز اخلاليا احلجرية والتانينية 
خاصة في اجلدار اخلارجي وعند نهاية هذه املرحلة يبدأ متيز احلزم الوعائية في جدار الثمرة .

شكل )20( استطالة  العرجون  

بعد حدوث التلقيح واالخصاب 
شكل )21( ظهور الكربلة السائدة 

خارج الغالف الزهري وخفاف 
الكربلتان األخيرتان

شكل )22( بداية نهاية مرحلة 
احلبوك وظهور الكربلة السائدة 

بوضح خارج الغالف الزهري 

البذرة:

 مع اقتراب نهاية مرحلة احلبابوك

• يزداد طول وعرض الكيس اجلنيني حيث يصل طولة حوالى4 ملم وعرضة حوالى2ملم

• منو سريع لتكوين االندوسبرم اخللوي ويصل عدد صفوفها من 10 الى15 صف جهة احلبل 
السري وحوالى نصف هذا العدد في اجلهة املقابلة.
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 Chimri or kimri مرحلة اجلمري

وهي مرحلة اللون األخضر جليمع األصناف  وتعتبر أطول مرحلة من مراحل منو وتطور الثمار 
حيث يتراوح طولها بني 9 ٕالى 14 أسبوع حسب الصنف وعوامل املناخ.

 في بداية هذه املرحلة تكون الثمار صغيرة كروية الشكل ذات لو أخضر ٕالى أخضر فاحت وفي 
نهاية املرحلة تكون الثمار قد وصلت ٕالى حجمها النهائي تقريباً وتعتبر من الناحية النباتية 

Botanically Mature مكتملة النمو

 )شكل 24 . 25 . 26 (

تقسم هذه املرحلة ٕالى طورين Phases  او حتت مرحلتني  Sub-stages لكل منها خصائصه 
املميزة .

الطور األول ويتمز مبا يلي :

• الزيادة السريعة في معدل زيادة كل من حجم ووزن الثمار نتيجة للزيادة السريعة 
.Pericarp في معدل انقسام خاليا جدار الثمرة

في  عالي  ومعدل  وفركتوز(  )جلوكوز  اخملتزلة  السكريات  تراكم  في  سريعة  •زيادة 
تراكم املواد الصلبة والسكريات الكلية  وأن كانت مبعدل أبطئ .

• محتوي رطوبي عالي وأن كان أقل من الطور الثاني مع حموضة عالية ونشطة.

الطور الثاني ويتميز مبا يلي :

•  انخفاض في معدل الزيادة في كل من الوزن واحلجم. 

• انخفاض كبير في معدل تراكم السكريات اخملتزلة وبالتالي انخفاض في معدل 
تراكم السكريات الكلية. 

•  وصول احملتوى الرطوبي ٕالى أعلى مستوى فقد يصل ٕالى 85% مع انخفاض نسبي 
في احلموضة النشطة .

•  زيادة في متيز ووضوح احلزم الوعائية

البذرة

خاليا  انقسام  نتيجة  البويضة  حجم  في  زيادة سريعة  يحدث  اجلمري  مرحلة  بداية  في   •
أنسجة جداري البويضة. 

يحيط  االندوسبرم شكل هالل  ويأخد نسيج  االندوسبرم  لنوي  اجلدرالرقيقة  منو  يكتمل   •
طرفاه باجلنني.

• تأخذ البذرة في التصلب تدريجيا عند نهاية هذة املرحلة يكون لون البذرة ابيض
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شكل )26( بداية نهاية مرحلة اجلمري شكل )25( مرحلة اجلمري شكل ) 24( بداية مرحلة اجلمري 

بعض التغيرات في شكل وحجم الثمار خالل مرحلة اجلمري 

 Khalaal مرحلة اخلالل

تتميز هذه املرحلة بتحول لون جلد الثمر من األخضر ٕالى اللون املميز للصنف الذي قد يكون 
أصفر أو احمر أو وردي أو قرمزي أو أصفر منقط بأحمر . طول هذه املرحلة يتراوح من 3 ٕالى 

5 أسابيع .    

واحلالوي  والزغلول  البرحي  أهمهما  ومن  املرحلة  هذه  في  تستهلك  األصناف  من  العديد 
 Tannins للتانينان  املبكر  للترسب  نتيجة  وعصيرية  حلوه  الثمار  تصبح  حيث  واحلياني 

.Astringent واختفاء الطعم العفصي أوالقابض

من أهم التغيرات التي حتدث خالل هذه املرحلة مايلي :  

• معدل زيادة بطئ في وزن الثمار وقد يحدث انخفاض في الوزن في نهاية هذااملرحلة. 

• تصل الثمار ٕالى أقصى حجم ووزن وتأخذ الشكل الطبيعي للصنف مع اكتمال متيز احلزم 
الوعائية ًفي جدر الثمرة.

• انخفاض في محتوى الثمار من الرطوبة ٕالى نسبة يتراوح من 50 % ٕالى 60 % مع استمرار 
انخفاض احلموضة النشطة . 

• زيادة سريعة في معدل تراكم نسبة السكريات الكلية والسكروز واملواد الصلبة يقابلها 
انخفاض في معدل زيادة السكريات اخملتزلة .

 

البذرة 

• يتحول لون البذرة من اللون األبيض ٕالى اللون البني.

األكبر  احلّيز  ليحتل  اجلنني  على  وضغطة  االندوسبرم  نسيج  حجم  كبر  في  استمرار   •
للبذرة.

• تصل البذرة الى أقصى حجم  ووزن لها وتأخذ الشكل النهائي للصنف.
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شكل )27 ( مرحلة اخلالل في بعض األصناف التجارية

برحيصقعيدخينيزغلول

Rutab Stage مرحلة الرطب

 في هذه املرحلة تبدأ الثمار في النضج Ripening حيث يتحول لون الثمار ٕالى اللون البني 
، في املناطق احلدية  اربع  أسابيع   أو األسود طول هذه املرحلة يتراوح من أسبوعني  ٕالى 
والتى تتميز بانخفاض املبكر في درجة احلرارة  قد تتساقط الثمار في حالة عدم جمعها 

ألن فرصه انتقالها ٕالى املرحلة التالية )التمر( محدودة.

بعض الدراسات تقسم هذة املرحلة الى حتت مرحلتني االولى وتستمر من أسبوعني الى 
والثانية وتستمر ملدة أسبوع يكون  الوزن منخفض  ثالث أسابيع يكون فيها معدل فقد 

فيها معدل فقد الوزن مرتفع وسريع.

من أهم التغيرات التي حتدث خالل هذه املرحلة مايلي :  

• بيدا النضج أو اإلرطاب بظهور نقط على سطح التمر وغالباً عند الذنب أو القمة متجها 
ٕالى القاعدة ٕالى أن يعم

اإلرطاب جمع أجزاء الثمرة وتصبح الثمار مائية لينة ومطاوعة )شكل 26(

• ينخفض وزن الثمرة تدريجياً نتيجة لفقد الرطوبة والتي تتراوح في املرحلة من 30 % ٕالى 
% 40

ذائبة بذلك تفقد  ٕالى صورة غير  التانني  تبقى من  يترسب ما  الثمار  ٕانتهاء ترطيب  • مع 
الثمرة كلياً الطعم القايض أو العفصي.

• زيادة نسبة السكريات اخملتزلة نتيجة لتحول السكروز ٕالى جلوكوز وفركتوز بواسطة ٕانزمي 
االنفرتيز Invertase )43(ونسبة التحول تتوقف على الصنف والظروف البيئية كما يالحظ 

زيادة في السكريات الكلية واملواد الصلبة الذائبة. 

البنائي ألنسجة جدار املبيض حيث تبدأ جدر  Soft يتغير الشكل  • في األصناف الرطبة 
 Fluid Medium اخلاليا في التكسر واالنحالل وتتسع املسافات البينية ويتكون وسط مائع
تنغمس فيه احلزم الوعائية واخلاليا احلجرية واخلاليا التانينية ، اما في األصناف اجلافة Dry ال 
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يحدث تغير في التركيب البنائي ويكون مشابهاً للتركيب البنائي للثمار في مرحلة اجلمري 
حيث تكون اخلاليا صلبة و متماسكة وسليمة.

شكل )26 ( نهاية مرحلة اخلالل وبداية مرحلة الرطب

Tamar Stage مرحلة التمر

 وهي مرحلة اكتمال نضج الثمار Fully ripe   تنخفض  نسبةالرطوبةٕالى25%.  وقدتصل 
الى. 10% في املناطق الصحراوية مما يؤدي ٕالى ارتفاع نسبة املواد الصلبة الكلية ٕالى احلد 
األقصى وارتفاع نسبة  السكريات ٕالى نسبة الرطوبة ٕالى مستوى يكفى ملنع تخمر الثمار، 
بصفه عامة يجب اال تزيد نسبة الرطوبة عن 25 % كي تكون الثمار قادرة على احلفظ الذاتي 

. Step-preserving

 في بعض األصناف اجلافة وشبه اجلافة قد ال متر الثمرة أو جزء منها )خاصة القاعدة ( مبرحلة 
الرطب وٕامنا يتغير لون الثمار ٕالى اللون البني أو احملمر ويكون قوام اللحم جلدياً مجعداً عند 
( أو يابساً كلياً في األصناف  )29 - صنف صقعي  الذنب في  األصناف نصف اجلافةشكل 
من  عالية  نسبة  على  الثمار  حتتوي  احلالة  هذه  وفي   ) بنتمودا  صنف   - شكل29   ( اجلافة 
الذي  االنفرتيز  إلنزمي  كافية  رطوبة  وجود  لعدم  وذلك  )السكروز(  الغير مختزلة  السكريات 

يعمل على حتلل السكروز ٕالى جلوكوز وفركتوز.

شكل )29( مرحلة التمر لبعص األصناف التجارية الهامة

سكريصقعيبنتمودامجهول
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أهم ما مييز هذه املرحلة ما يلي :

• ارتفاع نسبة السكريات ٕالى نسبة الرطوبة ٕالى أعلى مستوى مما يساعد على منع حدوث 
تخمر أو تلف الثمار .

• يصبح شكل الثمرة مجعد و غير 
منتظم . 

• جلدالثمرة Skinبيقى ملتصقاً بلحم الثمرة ويتجعدمعها ولكن في بعض األصناف قد 
ينفصل عن اللحم ويكون هشا متشققا مما يعمل على سهول تلوث الثمار.) شكل 30 (

قوام  يكون  اجلافة  األصناف  في   •
تكون  بينما  ويابساً  صلباً  اللحم 
شبة  األصناف  في  أقل  الصالبة 
اجلافة اما في األصناف اللينة  يكون 

القوام ليناً مطاوعا .

البذرة:

ذروتها  الى  الصالبة  درجة  تصل 
ويشكل وزنها في هذة املرحلة من 4 

٪ الى 20 ٪ من اجمالى وزن الثمرة.

مقارنة بني مراحل  منو وتطور كل من الثمار البذرية والثمار

لوحظ أن منط الثمار البذرية والبكرية معبرا ً عنه بالزيادة في وزن الثمر وحجمها قد سلك 
أحيانا  اليه  يشار  قد   Sigmoid growth cure الفردي  سيجمويد  منو  منحنى  كالهما  في 
S-curve شكل ) 31 أ ، ب ( وبالرغم من دور البذرة في تفوق الثمار البذرية في الوزن واحلجم 

مقارنة بالثمار البكرية ٕاال أنه لم يكن للبذره دور في حتديد منط منو الثمار.

 في دراسة على صنف احلالوي في منطقة البصرة ( 37 (  وصنفي شاهاتي وبارمي في ايران  (24( 
وجد أن :

أ- مرحلة احلبابوك :

ويكون  الوزن  في  والزيادة  النمو  يبطئ  تتميز  والتي  للنمو  املبكرة  املراحل  عن  عبارة  وهي   
مصدر النمو زيادة عدد اخلاليا استمرت هذه املرحلة حتى األسبوع السادس للثمار البذرية 
وبلغ متوسط الوزن الطازج 0.36 جم بينما استمرت لألسبوع الثامن للثمار البكرية ووصل 

متوسط وزن الثمار الطازج ٕالى 0.34.

شكل )30( انفصال اجللد عن اللحم في صنف 
الصقعي
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ب- مرحلة اجلمري : 

وهي عبارة عن مرحلة النمو السريع ويكون مصدر النمو في هذه كبر حجم اخلاليا استمرت 
هذه املرحلة حتى األسبوع الثاني عشر وبلغ متوسط وزن الثمر الطازج 5.6 جم بينما استمر 

في الثمار البكرية حتى األسبوع الرابع عشر ووصل متوسط الثمرة الطازج 1.5 جم.

)شكل31 ( مقارنة بني معدل الزيادة في طول وقطر كل من الثمار البكرية والثمار البذرية 
يالحظ ان معظم الفرق في احلجم يرجع كبر الفرق في قطر الثمار)24(

مرحلة اخلالل :

 وهي عبارة عن مرحلة االستقرار حيث يكون الزيادة في الوزن بطيئة استمرت هذه املرحلة 
حتى األسبوع السادس عشر للثمار البذرية ووصل متوسط وزن الثمرة الطازج ٕالى 7.5 جم 
بعدها دخلت الثمار مرحلة الرطب وجدث انخفاض تدريجي في وزن الثمرة وبلغ متوسط 

وزنها 5.6 جم لصنف احلالوي.

في الثمار البكرية استمرت هذه املرحلة حتى األسبوع احلادي والعشرون حيث وصلت الثمار 
ٕالى أقصى وزن لها أذ بلغ 1.9 جم ومنه حتولت الثمار البكرية من األخضر ٕالى األصفر ولم 

تدخل الثمرة مرحلة الرطب مطلقاً.

مما سبق يتطح أن منحي  التغيرات في الوزن الطازج  وطول الثمار وعرضها للثمار البكرية 
ينخفض  لم  البكرية  الثمرة  وزن  أن  البذرية ماعد  للثمار  الطازج  الوزن  للتغيرات في  مماثل 

بسب عدم دخول الثمار مرحلة الرطب.

شكل )31( مقارنة بني معدل الزيادة في طول )أ( وقطر )ب( كل من الثمار البكرية والثمار البذرية 
لصنف شاهاتي يالحظ أن معظم الفرق في احلجم يرجع ٕالى كبر الفرق في قطر الثمار   املصدر )24(
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النمط العام  لتغيرات بعض الصفات الطبيعية والسكريات خالل مراحل منو وتطور الثمار

شكل )32( يوضح االجتاة العام للتغيرات في وزن الثمار وطولها ومعدالت تراكم السكريات 
للعديد من األصناف أي هذا الشكل ال ميثل صنف معني من الشكل يالحظ

شكل )32( التغيرات الرئيسية في السكريات وفي بعض الصفات الطبيعية للثمار 

1.  وزن الثمار :

 الزيادة السريعة في وزن الثمار خاصة في بداية ومنتصف مرحلة اجلمري حتى يصل الوزن 
اقصاه في نهاية مرحلة اجلمري حيث تعتبر الثمرة مكتملة النمو.

2- طول الثمار

معدل الزيادة في طول الثمرة يكون سريعا في بدأية مرحلة اجلمري ثم يتجه ٕالى الثبات عند 
منتصف هذه املرحلة تقربياً حتى مرحلة أكتمال نضج الثمار ) التمر(. 

3- نسبة الرطوبة :

 تصل نسبة الرطوبة ٕالى أقصاها في بداية مرحلة اجلمري حيث تقدر بحوالي 85% ثم تبدأ 
باالنخفاض السريع حتى تصل أدناها في مرحلة التمر حيث تقدر بحوالي 20% أو أقل.

4- السكريات وتنقسم إلى : 

السكريات الكلية :   

معدل تراكم السكريات يكون سريعا حتى نهاية مرحلة اخلالل ثم يصبح بطيئا أو 
معدوما خالل مرحلتي الرطب والتمر.
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 السكروز : 

وهو عبارة عن السكريات الغير مختزلة التي تبدأ تراكمها في بدأية مرحلة اجلمري 
وذلك مبعدل سريع حتى تصل اقصاها عند نهاية مرحلة اجلمري ثم تبدأ باالنخفاض 
السريع في مرحلة اخلالل حتى تصل ٕالى أدنى مستوى لها في مرحلة الرطب والتمر 
وقد تختفي كليا وذلك نتيجة لتحللها ٕالى السكريات مختزلة ) جلكوز وفركنوز ( 

في األصناف اجلافة تبقى نسبة كبيرة من السكريات الكلية على صورة سكروز دون 
حتلل ٕالى سكريات مختزلة أما في األصناف شبه اجلافة فتختلف بنسبة السكريات 

اخملتزلة ٕالى السكريات غير اخملتزلة حسب الصنف.

 السكريات اخملتزلة :

 وهي عبارة ع اجللكوز والفركنور ومتثل الفرق بني السكريات الكلية والسكروز . وهذا 
النوع في السكريات يكون هو السائد في األصناف الرطبة أما األصناف اجلافة وشبة 

اجلافة فتختلف نسبتة من صنف ٕالى أخر.

مراحل استهالك ثمار نخلة الثمر

تتميز نخلة التمر عن كثير من أشجار الفاكهة بان ثمارها بعد اكتمال منوها نباتيا تستهلك في 
ثالث مراحل هي اخلالل والرطب والتمر وذلك حسب الصنف وعوامل املناخ وطلب السوق .

تقسيم أصناف التمور

من  املعايير  من  جملموعة  وفقاً  لالستهالك  الصالحية  مرحلة  وصولها  عند  التمور  أصناف  تقسم 
أهمها: 

•  لون القشرة : احمر أو اصفر أو قرمزي او برتقالي

•نوع السكريات السائدة  : سكريات مختزلة أو غير مختزلة ونسبة كل منها.

• وقت النضج : مبكره أو متوسطة متأخرة.

• احملتوى الرطوبي : ويعبر عنه بالنسبة املئوية حملتوى الثمار من املاء.

أكثر املعايير استخداما وأكثرها اهمية هي احملتوي الرطوبي للثمار عند وصولها مرحلة الصالحية 
للتسويق حيث تقسم وفقا لنسبة الرطوبة ٕالى اجملموعات التالية:
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: Soft date fruit )1- مجموعة أصناف التمور الرطبة ( الطرية 

وتشمل مجموعة األصناف التي تستهلك في مرحلة اخلالل بألوانها املتعددة أو في مرحلة الرطب.

 وتتميز هذه اجملموعة مبا يلي: 

• ارتفاع نسبة احملتوى املائي للثمار حيث تصل النسبة ٕالى حوالي 50% للثمار التي تستهلك 
في مرحلة اخلالل و 30 % ٕالى 40% للثمار التي تستهلك في مرحلة الرطب.  

معظم  تكون  ما  وغالباً  الطازج  الوزن  أساس  على  الكلية  السكريات  نسبة  •انخفاض 
السكريات ٕان لم يكن كلها على صورة سكريات مختزلة )جلوكوز وفركتوز(. 

3. ثمارهذه اجملموعة ليس لها القدرةعليى احلفظ الذاتي  Self-preservation لفترة طويلة 
بدون وسائل احلفظ املناسبة ويرجع ذلك ٕالى انخفاض نسبة السكريات ٕالى نسبة الرطوبة 
في الثمار. من أشهر أصناف هذه اجملموعة: البرحي – احلياني – الزعلول – السماني – احلالوي 

– بنت عيشة وغيرها ) شكل  33 ( 

       شكل )33 (  بعض األصناف الرطبة التي تستهلك في مرحلة اخلالل أو مرحلة الرطب 

Smi-day fruit مجموعة األصناف النصف أو الشبه جافة

وهي مجموعة األصناف التي تتجاوز مرحلة الرطب ٕالى مرحلة اجلفاف النسبي أي لب الثمار يكون 
متوسطاً بني لب الثمار الرطبة ولب الثمار اجلافة ومتيز ثمار هذة اجملموعة مبا يلي :

• احملتوى الرطوبي للثمار يكون منخفضاً مقارنة باجملموعة السابقة ويتراوح غالباً بيت 20 
.% 25 –

• ارتفاع نسبة السكريات الكلية على أساس الوزن الطازج وتكون السكريات على صورة 
سكريات مختزلة وسكريات غير مختزلة بنسب تختلف باختالف الظروف البييئة السائدة 
وقت النضج وباختالف الصنف  فقي صنف دقلة نور تصل النسبة ٕالى حوالي 50 % لكل منها 

بينما صنف الديري متثل السكريات اخملتزلة حوالي 93% من أجمالي السكريات الكلية.

• ثمار هذه اجملموعة قابلة للحفظ لفترات طويلة ويرجع ذلك ٕالى ارتفاع نسبة السكريات 
الكلية ٕالى نسبة املاء ويعتقد أن احلد احلرج لهذه النسبة حوالي 25% كلما انخفضت عن 

ذلك زادت قدرة الثمار على احلفظ.
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من أشهر أصناف هذه اجملموعة دقلة نور – مجهول – ديري – خضراوي – صقعي – زهدي – 
سيوي- عمري – عجالني وغيرها ) شكل 34 (.

شكل ) 34 ( بعض األصناف التجارية النصف جافة

Day date fruit مجموعة األصناف  اجلافة

وهي مجموعة األصناف التي تصل ثمارها ٕالى مرحلة اجلفاف الكامل وفي بعض األصناف قد تكون 
شديدة الصالبة بسبب الرطوبة املنخفضة  ولكن العديد من األصناف ال تقفد مقومات اجلودة ومن 

أهم مميزات هذه اجملموعة:

 انخفاض احملتوى الرطوبي حيث تصل نسبة الرطوبة ٕالى 24% أو أقل وفي بعض املناطق الصحراوية 
واجلافة قد تنخفض هذه النسبة ٕالى 5–%10.

األعلى  النسبة  السكروز(   ( الغير مختزلة  السكريات  ومتثل  مرتفعة  السكريات  1. نسبة 
ويرجع ذلك ٕالى سرعة جفاف الثمار وانخفاض احملتوى الرطوبي مما يقلل من توفر الظروف 

املناسبة  لتحلل  السكروز ٕالى جلكوز وفزكتوز.

مع سهولة  لفترات طويلة  والتخزين  للحفظ  جداً  عالية  قدرة  لها  اجملموعة  هذه  ثمار   .2
التداول والتسويق.

3. من أشهر أصناف هذه اجملوعة

35( وهي أصناف تنتشر  البرنتمودا – اجلنديله )شكل   – ) البركاوي  أو  ) االبرميي   السكوني 
جنوب مصر وشمال السودان 

     

شكل ) 35 ( بعض األصناف اجلافة التي ينتشر زراعتها جنوب مصر وشمال السودان  - املصدر 
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مراحل منو الثمار والتغيرات الطبيعية والكميائية

مزيد من التفاصيل .........

مناطق  بعض  في  الهامة  األصناف  بعض  على  اجريت  التى  الدراسات  بعض  بلى  فيا  نستعرض 
ٕانتاج التمور بهدف دراسة التغيرات في الصفات الطبيعية والكميائية وغيرها من مكونات الثمرة 

الرئيسية ٕاضافة ٕالى نشاط بعض االنزميات.

في دراسة على صنفي ساير و زهدي )29( في العراق وجد ما يلى:

• سلكت في منوها منحنى منو سيجمويد املفرد.

• وجود فترتني ثانوكتني Sub-stages   خالل مرحلتي اجلمري والرطب.

• متر الثمار بخمسة مراحل أساسية هي احلبابوك؛ اجلمري ؛ اخلالل ؛ الرطب؛ التمر.

املرحلة  نهاية  في  الثمار  وزن  وكان  الصنفني  لكال  أسابيع  اربع  استمرت  احلبابوك  •مرحلة 
0.46جرام لصنف ساير و 0.26 جرام لصنف زهدي اى حوالى النصف تقريباً.

• مرحلة اجلمري تستمر حوالى تسع أسابيع تنقسم الى مرحلتني االولى اربع أسابيع لصنف 
الزهدي وثالثة أسابيع لصنف ساير والثانية خمسة أسابيع لصنف الزهدي وستة أسابيع 

لصنف ساير .

• مرحلة اخلالل استمرت اربع أسابيع لصنف الساير وخمسة أسابيع لصنف الزهدي وفي 
نهاية هذة املرحلة يتحول لون البذور من األبيض الى البني .

• حتول الثمار من اخلالل الى الرطب احتاج الى أسبوع لصنف ساير و الى أسبوعني لصنف 
زهدي.

في دراسة على صنف احلالوي في العراق)37( بهدف مقارنة  التغيرات في سرعة منو الثمارالبذرية 
والبكرية وجد ما يلى:

• سلكت كل من الثمار البذرية والبكرية في منوها منحنى سيجمويد املفرد.

• مرحلة احلبابوك او مرحلة النمو البطيء استمرت حتى األسبوع السادس للثمار البذرية 
وحتى األسبوع الثامن للثمار  البكرية بعد التلقيح وبلغ متوسط وزن الثمرة عند نهاية هذة 
املرحلة  0.36 جرام  للثمار البذرية و0.34 جرام للثمار البكرية  لوحظ  ان النمو فيها كان 

بسب زيادة عدد اخلاليا.

• مرحلة النمو السريع او مرحلة اجلمري استمرت حتى األسبوع الثاني عشر للثمار البذرية 
للثمار  الرابع عشر  األسبوع  5.64 جرام  وحتى  للثمرة  الطازج  الوزن  وبلغ عندها متوسط 
الزيادة  في وزن  1.46 جرام  ، معظم  الوزن الطازج للثمرة  البكرية   وبلغ عندها متوسط 

الثمرة ناجت عن كبر حجم اخلاليا. 

البذرية  قليل استمرت هذة  الثمار  الزيادة في وزن  او مرحلة اخلالل معدل  البلوغ  • مرحلة 
عند  الثمرة  وزن  متوسط  بلغ  حيث  البذرية  للثمار  عشر  السادس  األسبوع  حتي  املرحلة 
نهايتها 7.07  جرام اما الثمار البكرية فقد حصل انخفاض في وزنها  وبلغ وزن الثمرة 1.3 

جرام 
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• مرحلتي الرطب والتمر دخلت الثمار البذرية مرحلة الرطب عند األسبوع السابع عشر بعد 
التلقيح ودخلت مرحلة التمر عند األسبوع احلادي والعشرين .وانخفض وزن الثمرة الطازج 

الى 5.6 جرام.

الثمار البكرية حدثت زيادة فى الوزن الطازج حتى األسبوع احلادي والعشرين ووصلت الثمار 
أقصى وزن طازج اذ بلغ 1.9 جرام وفية حدث حتول لون الثمرة الى األصفر ولم تدخل الثمرة 

مرحلة الرطب مطلقاًوبالتالي لم يحدث اي انخفاض في وزن الثمار.

في دراسة على صنفي شاهاني وبيارم في ايران )24( مت املقارنة بني الثمار البذرية والثمار البكرية من 
حيث تطور ابعاد الثمار والتغيرات في الهرمونات الداخلية . 

اوضحت الدراسة ما يلي: 

•تشابة منحني النمو في كل من الثمار البذرية والثمار عدمية البذور)غير ملقحة( بالرغم 
يعود  البذور  الثمار عدمية  ان صغر حجم  وجد  وقد  البذرية  الثمار  لصالح  احلجم  فارق  من 

بصفة رئيسية الى صغر قطرها مقارنة بالثمار البذرية)شكل 31(.

• معدل الزيادة في طول الثمار كان سريعاً حتى األسبوع اخلامس عشر بعد التلقيح وذلك 
لكل من الصنفني في الثمار البذرية والثمار عدمية البذور 

• منحني التغيرات في الهرمونات خالل مراحل النمو كان متشابة تقريباً في كل من الثمار 
البذرية والثمار عدمية البذور ٕاال ان مستواها في الثمار عدمية البذور كان غالباً اقل .

او  اخلامس  األسبوع  عند  االقصي  مستواة  ووصل  تدريجيا  ازداد    GA اجلبريليك  حامض   •
البذورهذا يتوافق مع  البذرية وعند األسبوع العشرين للثمار عدمية  السادس عشر للثمار 

التغيرات املورفولوجية  الكبيرة خالل هذة الفترة .

األسبوع  أقصاة في  تدريجيا حتى وصل  ازداد   Zeatin والزياتني   IAA األوكسني  •   مستوى 
الثاني عشر بعد التلقيح وهذا قد يتوافق مع االنقسام السريع للخاليا وكبرها في احلجم.

الى  الثمار حيث وصل  ABA  كان متوافق  تقريباً مع نضج  • منحنى حامض االبسيسك 
الرابع والعشرين  البذرية وعند األسبوع   أقصاة قرب نضج عند األسبوع العشرين للثمار 

للثمار عدمية البذور.

والكيميائية خالل  الطبيعية  التغيرات  دراسة  السعودية)6(  مت  دراسة على صنف هاللي في  في 
مراحل التطور والنمو

اوضحت الدراسة ما يلي: 

بوضوح  الثمار سلك  وقطر  وطول  للثمار  الطازج  بالوزن  عنه  معبراً  النمو   • منط منحنى 
منحنى سيجمويد املفرد 

•  ازداد كل من الوزن الطازج   للثمار وقطرها تدريجيا حتى األسبوع السابع عشر )مرحلة 
اخلالل(  ثم انخفض لكل منها قليال عند األسبوع عند األسبوع الثالث والعشرين)مرحلة 

الرطب( تالة انخفاض حاد عند األسبوع السابع والعشرين )مرحلة التمر(.
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•  وزن البذور ازداد تدريجيا حتى األسبوع السابع عشر ثم انخفض في مرحلة التمر مع بداية 
األسبوع الثالث والعشرين 

•  املواد الصلبة الذائبة الكلية TSS ووزن اللحم اجلاف استمر ثابت تقريباً خالل الفترة من 
األسبوع السادس)TSS11,8%( وحتى األسبوع الرابع عشر من التلقيح ثم ازدادت  بسرعة 

.)TSS 60%( خالل مرحلة اكتمال النمو والنضج

األسبوع   وحتى  السادس  األسبوع  من  الفترة  خالل  تدريجياً  انخفضت  احلموضة  نسبة   •
السابع عشر ثم خالل مرحلتي الرطب والتمر.

• تركيز املركبات الفينولية  Phenols ازدادت حتى األسبوع الرابع عشر)2.2 ملجم/جرام وزن 
وزن  والتمر)0.14 ملجم/ جرام  الرطب  أدنى مستوي في مرحلتي  الى  انخفضت  ثم  طازج( 

طازج(

• تركيز التانينات الذائبة بداء في االنخفاض من األسبوع السادس) 16ملجرم/ جم وزن رطب( 
وحتى األسبوع  السابع عشر ثم أخذت باالنخفاض احلاد خالل النضج)2.6 ملجم /. جم وزن 

رطب(

الزنك   ، الصوديوم   ، البوتاسيوم   ، الكالسيوم   ، الفسفور   ، الغذائية)النيتروجني  العناصر   •
خالل  كبيرة  وبدرجة  النمو  مراحل  تدريجياًخالل  انخفضت   ) املنجنيز  النحاس  احلديد،   ،

النضج.

ملجم   14.8( السادس  األسبوع  من  الفترة  خالل  حاد  انخفاض  اظهر   C فيتامني  تركيز   •
/100جم مادة طازجة( وحتى األسبوع العاشر ثم أخذ  باالنخفاض تدريجيا مع تقدم الثمار 

نحو النضج) 6.1 ملجم/ 100جم مادة طازجة(.

في دراسة  على صنف الهاللي في العراق )40( بهدف معرفة التغيرات في بعض الصفات الفيزيائية 
والكيميائية خالل مراحل منو ونضج الثمار. 

اوضحت الدراسة ما يلي: 

• حصول زيادة في الصفات الطبيعية املتمثلة في الوزن الطازج للثمرة ولبها والبذرة وحجم 
الثمرة وطولها وقطرها بشكل مستمر حتى وصلت أعلى القيم في مرحلة اخلالل،أعقب 

ذلك انخفاض في هذه الصفات في مرحلتي الرطب والتمر

• وبينت الدراسة زيادة تراكم املادة اجلافة واملواد الصلبة الذائبة الكلية والسكريات الكلية 
واخملتزلة عند دخول الثمار مرحلة الرطب واستمرت الزيادة في مرحلة التمر 

للتعادل عند  القابلة  الكلية  والسكروز واحلموضة  للثمار  املائي  احملتوى  انخفص كل من   •
النضج. 

• ومن دراسة التغيرات في الفعالية األنزميية لالنفرتيز والسليوليز وجد ٕان هناك زيادة كبيرة 
في فعالية اإلنزميني في نهاية مرحلة اخلالل وبداية مرحلة الرطب .
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في دراسة على صنف احلالوي في العراق )3( بهدف دراسة التغيرات في املركبات الفينولية ونشاط 
ٕانزمي البولي فينول أوكسيديز للثمار البكرية والبذرية خالل مراحل النمو.

يرجع الطعم القابض في ثمار نخلة التمر الى وجود مستويات عالية من املركبات الفينولية قبل 
نضجها ويزول هذا الطعم عند نضج الثمار.

اوضحت الدراسة ما يلي: 

عالية  معنوية  وبفروق  الفينولية  املركبات  من  عالية  على كمية  احتوت  البكرية  الثمار   •
جداًفي كل املراحل ماعدا املرحلة االولى من النمو عند األسبوع الثامن .

املركبات  نسبة  بلغت  اجلمري(  )مرحلة  السريع  النمو  مرحلة  البذرية  الثمار  دخول  عند    •
الفينولية اقصاها)0.22 ٪(عند األسبوع العاشر بعد التلقيح ثم انخفضت لتصل الى أدنى 

قيمة لها في مرحلة التمر عند األسبوع الثامن عشر.

)0.44 ٪( لها عند األسبوع  الفينولية أقصى نسبة   املركبات  البكرية  بلغت  الثمار  • في 
الثالث عشر وعند األسبوع اخلامس عشر بدأت فى االنخفاض امللحوظ لتصل حدها األدنى 

)0.19 ٪( عند األسبوع التاسع والعشرين.

• ٕانزمي البولي فينول أوكسيديز ازدادت فعاليته لتبلغ اقصاها في  الثمار البذرية في مرحلة 
اخلالل عند األسبوع الرابع عشر وقد يعزى ذلك الى ان التانينات في مرحلة اخلالل تبدأ في 
التحول من الصورة الذائبة الى الصورة الغير ذائبة ثم يحدث انخفاض تدريجي في فعالية 

اإلنزمي حتى دخول الثمار مرحلة التمر.

• الثمار البكرية سلكت نفس السلوك في فعالية اإلنزمي حيث بلغت اقصاها عند األسبوع 
الرابع عشر على الرغم من الثمار البكرية لم تدخل مرحلة اخلالل في الوقت الذي دخلت فية 

الثمار البذرية ثم بدا باالنخفاض. 

اخلضراوي  و  والزهدي  الساير  و  احلالوي  (  شملت    13  ،  12( عراقية  أصناف  أربعة  دراسة على  ًفي 
بهدف تتبع التغيرات فبي بعض املركبات العضوية والعنصر الغذائيه خالل مراحل منو وتطور الثمار 

. اوضحت الدراسة ما يلي: 

ا- املركبات العضوية:

تشابة سلوك  األصناف األربعة في تغيرات املركبات العضوية التى مت تقديرهاخالل مراحل   •
النمو ) شكل 36 (

الغير  السكريات  نسبة  من  باستمرار  و  بكثير  أعلى  كانت  اخملتزلة  السكريات  نسبة    •
مختزلة في جميع مراحل النمو 

• نسبة السكريات الكلية والكربوهيدرات الكلية ازدادت تدريجياً مع تقدم الثمار في العمر 
حتى وصلت اقصاها في مرحلتي الرطب والتمر. وكانت نسبتها في صنف احلالوي أعلى من 

األصناف االخرى.

• نسبة املواد الغير ذائبة في الكحول انخفضت تدريجياً حتى وصلت احلد األدنى في مرحلتي 
الرطب والتمر. 
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في مرحلة التمر كان اجمالي السكريات على صورة سكريات مختزلة وتراوحت نسبتها    •
على أساس الوزن اجلاف من 70 ٪ لصنف الساير الى 75 ٪ لصنف احلالوي. 

شكل )36 ( التغيرات في الكبربوهيدرات الكلية ) TC (  والسكرات الكلية ) TS ( والسكريات اخملتزلة ) RS ( واملواد 
الصلبة الغير ذائبة في الكحول  ) AIS ( خالل منو وتتطور ثمار كل من احلالوي واخلضراوي والساير والزهدي  ) املصدر  12 (

العنصر املعدنية:

والفسفور  واملغنيسيوم  والكالسيوم  البوتاسيوم  من  كل  نسبة  في  التغيرات  متابعة  مت 
واحلديد واملنجنيز.

تشابة سلوك جميع العناصر في األصناف األربعة خالل مراحل النمو .  •

أعلى تركيز للعناصر املعدنية على أساس الوزن اجلاف كان في مرحلة احلبابوك ثم أخذ في   •
التناقص تدرحياً حتى وصل ادناة في مرحلتي الرطب والتمر ولم تالحظ فروق معنوية بني 

األصناف في معظم مراحل النمو.

شكل )37( التغيرات في بعض العناصر املعدنية خالل مراحل وتتطور منو الثمار كل منحى ميثل متوسط أربعة 
أصناف هي الساير واحلالوي واخلضراوي والزهدي   ) املصدر  13  (
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في  التدريجية  للزيادة  عكسي   اجتاة  في  كان  العناصر  نسبة  في  التدريجي  االنخفاض   •
تراكم السكريات.

في مرحلة التمر كانت نسبة العنصر املعدنية على أساس الوزن اجلاف  71,.٪ للبوتاسيوم   •
املليون للمنجنيز  املليون و24 جز في  30 جزء في  و  93,.٪ للفسفور  و  12,.٪ للكالسيوم  و 

كمتوسط لألصناف األربعة .

في دراسة على عشرة أصناف باكستانية )15( مت دراسة تأثير مرحلة النمو )خالل ، رطب ، متر ( على 
التركيب البيوكميائي للثمار. 

اوضحت الدراسة ما يلي: 

•  وجد اختالف واضح في كمية ونوع السكر بني األصناف وبني مراحل النمو كما هو واضح 
مما يلي:

 - السكريات اخملتزلة )جلوكوز وفركتوز( تراوحت نسبتها في العشرة أضناف من 22 
٪ الى 42 ٪ ملرحلة اخلالل  ومن 30 ٪الى   50 ٪ملرحلة الرطب ومن38 ٪الى 65 ٪ملرحلة 

التمر.

ثم  اخلالل  ٪ملرحلة  ٪الى20  من13  تراوحت  )السكروز(  اخملتزلة  غير  _السكريات 
انخفضت الى كميات ضئيلة في مرحلتي الرطب والتمر.

نسبة البروتني الذائب عكس السكريات انخفضت نسبة بتقدم الثمار فى العمر حيث   •
تراوح محتوى الثمار على أساس جم/100 جم  من 5.2 الى5.7 ملرحلة اخلالل ومن 3.7  الى 4.6 

ملرحلة الرطب ومن 2.9 الى 3.4 ملرحلة التمر.

املواد الفينولية phenolic معبراً عنها بحامض اجلالك Gallic acid مليجرام /  100 جم   •
مادة جافة أظهرت اختالفات كبيرة بني األ صناف وبني مراحل النمو فقد تراوحت النسبة من 

348 الى570 ملرحلة اخلالل من 170الى 281 ملرحلة التمر ومن 59 الى183 ملرحلة الرطب.  

 Peroxidase و إلنزمي بيروكسيديز  Catalaseنشاط اإلنزميات املضادة لألكسدة إلنزمي كتاليز  •
كان في أعلى معدل في مرحلة اخلالل ثم تناقص بشكل كبير خالل مرحلة الرطب ووصل 

حدة األدنى في مرحلة الرطب واختلف املعدل من مرحلة الى اخري باختالف الصنف .

في دراسة على خمسة أصناف سعودي)9( شملت هاللي ؛ مجهول ؛ برحي ؛ خنيزي؛ لونة 
مساعد؛بهدف دراسة التغيرات  للمركبات املضادة لألكسدة والفينول والتانينات واإلنزميات 

املضادة لألكسدة  خالل مراحل النمو )حبابوك؛ جمري؛ خالل ؛ رطب؛ متر(.

اوضحت الدراسة ما يلي: 

في األصناف اخلمسة سلك منط النمو منحى منو سيجمويد S-curve بشكل واضح حيث   •
ازداد الوزن تدريجياً ومبعدل سريع حتى وصل أقصياه في مرحلة اخلالل  14 - 17 اسبوع بعد 

التلقيح ( ثم بدأ في االنخفاض ببطء في مرحلتي الرطب والتمر.
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صنفي  ففي  النمو  ومرحلة  األصناف  باختالف  تركيزة  اختلف   Vitamin C سي  فيتامني   •
برحي ومجهول أظهرت  التركيز األدنى في جميع مراحل النمو مقارنة بالثالث أصناف اآلخري 

والتي متيزت بتراكيز عالية من فيتامني سي خالل مرحلة احلبابوك .

تركيز الفينول Phenol كان األدنى لصنف برحي في جميع مراحل النمو بينما كان صنف   •
لونة مساعد األعلى في التركيز في جميع املراحل باستثناء مرحلة احلبابوك . في مرحلتي 
اجلمري واخلالل كان تركيز الفينول في البرحي اقل من ١ملجم/ ١جم مادة رطبة بينما في 

األصناف اآلخري كان تركيز الفينول اعلى من٢ملجم/ ١جم مادة رطبة.

التانينات الذائبة Soluble tannins كان أعلى تركيز لها في مرحلة احلبابوك ثم بدأ في   •
االنخفاض تدريجياً حت وصل حدة األدني في مرحلتي الرطب والتمر. أدنى تركيز للتانينان 
في مرحلة اخلالل كان لصنف برحي )حوالي 6 مليجرام/ جم مادة رطبة( وأعلى تركيز كان 

لصنف مجهول )حوالي ١5ملجم / جم مادة رطبة(.

Antioxidant  enzyme activity  نشاط اإلنزميات املضادة لألكسدة  •

            - ٕانزمي البيراكسيديز Peroxidase كان نشاطة منخفضاً في مرحلة احلبابوك ثم 
ازداد النشاط ليصل أقصاة في مرحلة اخلالل إلصناف برحي وخنيزي وهاللي اما في  صنف 
لونة مساعد فقد وصل أقصاة في اجلمري بالنسية لصنف مجهول فقد وصل أقصاة في 

مرحلة الرطب.

          - ٕانزمي كتاليز Catalase كان نشاطة منخفضاً في مرحلة احلبابوك ليرتفع مبعدل 
الذي  لونة مساعد  باستثناء صنف  األصناف  اخلالل جلميع  أقصاة في مرحلة  ويصل  كبير 
وصل أقصى نشاط لة في مرحلة اجلمري  ثم يبدأ النشاط في االنخفاض احلاد ويصل حدة 

األدني في مرحلتي الرطب والتمر.

في  منخفضاً  نشاطة  كان    Polyphenol oxidase اكسديز  فينول  بولي  ٕانزمي   -           
مرحلة احلبابوك ليرتفع مبعدل كبير ويصل أقصاة في مرحلة اخلالل لصنفي هاللي ومجهول 
اما باقي األصناف فقد   وصل أقصى نشاط لها في مرحلة اجلمري  ثم يبدأ النشاط في 

اإلنخفاض احلاد ويصل حدة األدني في مرحلتي الرطب والتمر.

ربيعة؛صفاوي  برني؛  ؛ بيض؛  )14( شملت عجوة  في دراسة على خمسة أصناف سعودية 
بهدف دراسة التغيرات في الصفات الطبيعية والسكريات والعناصر املعدنية خالل مراحل 

النمو )جمري،خالل،رطب ،متر(.

اوضحت الدراسة ما يلي: 

 Macro-elements ا-العناصر الكبرى 

أعلى  كان  العمر حيث  في  الثمار  بتقدم  تدريجيا  املعدنية  العناصر  تركيز  عامة  بصفة   •
تركيز لها في مرحلة اجلمري وأدنى تركيز لها في مرحلة التمر.

• البوتاسيوم كان العنصر السائد بينما كان الفسفور األقل في التركيز .

• تراوح تركيز العناصر الكبري)  ٪ على أساس الوزن اجلاف( لألصناف اخلمسة وكمتوسط 
جلميع املراحل من 0,5٢ الى 1.02 للنتروجني ومن0.08 الى 0.16 للفسفور ومن 0.8الى 1.22 
للبوتاسيوم ومن 0.17  الى 0.28 للكالسيوم  ومن0.18 الى0.21  للماغنسيوم ومن 0.20 الى 

0.28 للصوديوم .
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 Micro-elements ب- العناصر الصغرى

أظهرت العناصر الصغرى  نفس اجتاة العناصر الكبرى حيث أخذ تركيزها في االنخفاض   •
تدريجيا بتقدم الثمار في العمر حتى وصل الى احلد األدنى في مرحلة التمر.

تراوح تركيز العناصر الصغرى )جزء في املليون على أساس الوزن اجلاف(  لألصناف اخلمسة   •
ومن22.7  للنحاس   4.6 الى  ومن2.8   للحديد   201 الى  من175  املراحل  جلميع  وكمتوسط 

الى42.7 للزنك.   

Sugars ج-السكريات

ٕاز داد تراكم السكريات الكلية بتقدم الثمار في العمر ووصلت أقصى تركيز لها في مرحلة   •
التمر حيث تراوح التركيز  لألصناف اخلمسة من٪42 الى ٪54 ملرحلة اجلمري ومن 75 ٪ الى 84 

٪ ملرحلة التمر.

•السكريات اخملتزلة كانت هى السائدة فى جميع املراحل ووصلت أقصى نسبة في مرحلة 
التمر حيث تراوح التركيز من 41 ٪ الى52 ٪ ملرحلة اجلمري ومن70 ٪الى 81 ٪ ملرحلة التمر.

• نسبة اجللكوز الى الفركتوز كانت األعلى في مرحلة اجلمري ثم انخفضت الى احلد األدنى 
الى  اجللكوز  نسبة   . منهما  لكل   ٪.  50 من  قريبة  النسبة  كانت  حيث  التمر  مرحلة  في 
الفركتوز تراوحت من 1.4  الى1.7 في مرحلة اجلمري وانخفضت الى حوالى 1.0 في مرحلة 

التمر. 

ومحتوى  االنفرتيز  ٕانزمي  فعالية  دراسة  بهدف  العراق على صنف خصاب)43(  في  اجريت  في جتربة 
السكريات خالل مراحل منو الثمار )جمري ،خالل ،رطب( 

اوضحت الدراسة ما يلي: 

•  اعلى نشاط إلنزمي االنفرتيز مع بداية مرحلة اخلالل ويصل الى ذروته  عند حتول الثمار الى 
مرحلة الرطب ويفسر ذلك الى ارتفاع نسبة السكروز في هذة املرحلة.

• قدرت فعالية ٕانزمي االنفرتيز على أساس وحدة / كم ثمار 362 ملرحلة اجلمري ارتفعت الى 
444 ملرحلة اخلالل ثم انخفضت الى 204 ملرحلة الرطب.

السكريات اخملتزلة )جلوكوز وفركتوز ( بلغت اعلى نسبة لها في مرحلة الرطب ) 49 ٪(  •
بينما كانت منخفضة في مرحلتي  اجلمري)13 ٪( واخلالل )22 ٪(. 

•السكريات الغير مختزلة )سكروز( بلغت اعلى نسبة لها في مرحلة اخلالل) 48 ٪( بينما 
كانت أدنى نسب لها في مرحلتي الرطب واجلمري )حوالى 20 ٪(.    
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الباسط عوده. ٢0١١ العقد البكري 

الصفات  في  التغيرات  عبدالزهرة٢0١0.بعض  ،منتهى  وعاتي  فاضل  عباس،مؤيد   -  37
الفيزيائية والكيميائية لثمار نخيل التمر  البذرية والبكرية لصنف احلالوي. مجلة البصرة 

 .١١-١٣١0 Phoenix dactylifera  L :ألبحاث نخلة التمر  اجمللد : ٩ العدد٢

38 - عاتي ، منتهى عبد الزهرة.٢0١١. التغيرات في مستويات الهرمونات النباتية خالل منو 
وتطور ثمار نخيل التمر   البذرية والبكرية لصنف احلالوي. مجلةالبصرة ألبحاث نخلة التمر  

       Phoenix  اجمللد ١0 العدد ٢: ٧٧-٩٣

39 -غالب، حسام علي .١٩٨0.النخيل العملي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    - 
جامعة البصرة.  - كلية الزراعة

.٢0١٣. الزهرة  عبد  منتهى  ؛عاتي،  طارش  البراك، صباح حسن  ؛  أحمد  ،ضياء  -40  طعني 
 Phoenix  .دراسة الصفات الطبيعية والكيميائية  واإلنزميية لثمار نخيل    خالل تطورها

dactylifera L.Cv. Hilali التمر  صنف الهاللي   

مجلة دكاى  للعلوم الزراعية ،5)٢(:٣0٣-٢١٢.

البذرية  التمر  ثمار  النباتية في نضج  الهرمونات  دور   )  2002( ناصر  41- خلف عبد احملسن 
والبكرية صنف البرحي - رسالة دكتوراه - جامعة البصرة / العراق ) املرجع 36(

 ،  2003  ، ، عبداهلل عباس سعد  ، أسماء محمود طلعت  ، صبور  فائق محمد   ، بدوي   -42
أصناف التمور في مصر وزارة الزارعة واستصالح االراضي ، ٕاالدراة املركزية لالرشاد الزراعي 

نشرة رقم 885.

43 - اجلابري ، خير موسى عواد . 2005  دراسة فعالية ٕانزمي االنفرتيز ومحتوى السكريات في 
ثمار نخيل التمر Phonin dactylifera L. صنف اخلصاب. مجلة البصرة البحاث نخلة التمر 

. اجمللد 4 العدد 2-1 . 132 - 140.


