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  :الثمار في الحقل -1

من مرتفعة األشجار تكون عندما 

 أو الساللم استعمال المستحسن

 للوصول الهيدروليكية الرافعات

 سعف استعمال وتجنب الثمار لجمع

 عليها ترتكز للعمال كمراكز النخيل

 يضعف مما بالسعف إلضراره وذلك

  .الشجر قوة



  بالنسبة للمجهول -2
في جنيها بعد الثمار توضع 

 مةخرم بالستيكية صناديق

 تنضغط ال حتى عميقة غير

 .الطبيعي منظرها وتفقد الثمار

 فصل بعد البرحي حالة في

 الباكرة الساعات في العناقيد

 دون نقلها يستحسن اليوم من

 وضع نتيجة الثمار ضغط

 تنقل بل بعضها، فوق العناقيد

 مكان إلى الناقلة داخل معلقة

 الفرز ثم ومن التنظيف

 .التبريد ثم والتعبئة والتلميع



 في حالة المجهول  -3

 يتم فرز الثمار واستبعاد التالف والمصاب والحشف وتوضع

الثمار السليمة في صناديق بالستكية مخرمة وبعد ذلك ترسل 

 للتجفيف 



  :التجفيف -4
مزودة بالستيكية بيوت في إما التجفيف عملية تتم 

 أسطح على أو الرطب الهواء لسحب بمرواح
 دخول لمنع ثقوب ذا بالستيكي بشيك مظللة

 حرارة بواسطة التجفيف ويتم منه الحشرات
 مزودة تكون غرف في أو مباشرة الغير الشمس

 الهواء لسحب وبمرواح حراري بمصدر
 الحرارة معدل على يحافظ بحيث منها الرطب
 .مئوية درجة 30 بحوالي

لخفض وذلك أيام 5 إلى 2 حوالي الثمار تبقى 
 حوالي عادة تكون والتي الثمار في الرطوبة نسبة
 – 25 حوالي إلى تصل حتى الحصاد عند 50%
 .للمجهول بالنسبة 30%

 تصل حتى األخرى لألصناف بالنسبة أما 
 الوصول] مئوية درجة 18 – 22 إلى الرطوبة

  .[التمر مرحلة إلى



  :التعقيم -5
عالميا   المقبول األلمنيوم فوسفيد غاز باستعمال بمادة العملية تتم 

 إلى التمار حرارة إليصال وذلك الحرارة باستعمال اقتراحات وهنالك
 طريقة ولكن .وبيوضها الحشرات تقتل حيث مئوية درجة 55 – 50

 تؤثر أن العالية الحرارة إمكانية منها تساؤالت عليها هذه الحرارة
 .ومذاقها الثمار مظهر على سلبيا  

بعضها المثقبة الصناديق ترتب األلمنيوم فوسفيد غاز استعمال عند 
 لمنع محكمة غرف داخل بروايز عشرة عن يزيد ال بما بعض فوق

 الفراغ من مكعب متر لكل واحد قرص ويستعمل السام الغاز تسرب
 .(التعقيم مدة تقل عالية الحرارة كانت كلما) يوم 3- 2 لمدة وتترك
 .التعقيم حبوب علب مع متوفرة عادة اإلرشادات هذه

إلى يوم لمدة الغاز من للتخلص مراوح بواسطة الهواء سحب يتم 
 والتغليف والتعبئة والفرز للتنظيف جاهزة التمار تكون وبعدها يومين

  .اآلفات من خالية والخزن



  :التدريج والتعبئة والخزن -6
وذات نظيفة غرف عن عبارة وهي التعبئة غرف إلى تخزينها بعد التمور تنقل 

 أو يدويا   تنظيفها يتم التمور تعبئة قبل العمل بسهولة تسمح مناسبة مساحة
 حال في عادة والتعبئة والفرز والتجفيف الغسل عملية نةنمك حالة في .ميكانيكيا  
 .يدويا   ذلك عمل فيمكن الصغيرة المزارع حالة في أما لواسع،ا اإلنتاج

التلميع عملية ذلك بعد وتجري ا  جزئي مرطبة صغيرة بفرشاة التنظيف عملية تبدأ: 

الترطيب أو العالية الحرارة مثل التلميع لعملية وكيماوية فيزيائية طرق تستعمل 
 السليلوز مشتقات أو النشا مشتقات أو الدبس أو السائل السكر استخدام أو لبخاربا
   .وغيرها التجاري ينتالبك أو



وتتبع ذلك عملية الفرز بإزالة التمار المشوهة وذات القشور المنتفخة أو ذات اللون 

وفي حالة المجهود يتم . لفحة الشمس وبعد ذلك يتم الفرز حسب الحجم مثلالشاذ 

 :الفرز حسب األحجام اآلتية

حبة في الكيلو  30 – 30حوالي ]غراما   35 – 30معدل وزن الحبة حوالي -حجم الجامبو
 [.غرام

[.حبة بالكيلو 40حوالي ]غراما   25معدل وزن الحبة حوالي : الحجم الكبير 

[.حبة بالكيلو 50حوالي ]غراما   20معدل وزن الحبة حوالي : الحجم المتوسط 

[.حبة بالكيلو 60حوالي ]غراما   17معدل وزن الحبة حوالي : الحجم الصغير 

  : التدريج -7



 : التعبئة -8

1/2و 1/4 مختلفة بأوزان وكراتين علب في الثمار تعبأ الفرز بعد 

  أو بالستيكية أو كرتونية عبوات في نثرا   تعبأ أو كيلو 5و كيلو 2و

 المستهلك جذب عوامل من يعتبر وجمالها ونظافتها العبوة شكل .لينيةف

 .االقتصادي المردود وزيادة التسويق عملية بسهولة وبالتالي



  :التخزين -9
مقدمة -أ: 

 أصفر التمر يكون عندما الحالل مرحلة في األخرى األصناف وبعض البرحي يحصد

 في القابصة المادة) ( tanin)التينين مادة محتويات وتكون األخضر اللون من خال

 الكامل النضوج مرحلة في حصادها فيجري التمور أنواع معظم أما .واطئة (المذاق

 من محتواها ويقل السكر من الثمار محتوى يزداد عندما (والتمر الرطب مرحلة)

 . الخالل مرحلة من طراوة أكثر ويصبح التينين ومادة الرطوبة

 من وخلوها ونظافتها ونسيجها ولونها التمرة حجم هو للتمر الجيدة الصفات أما

 الثمرة سطح إلى السكر وترحيل الحشرات واضرار الشمس، لفحة مثل العيوب

 .الفطري والعفن القشرة وانتفاخ



  :التخزين -9

مقدمة -أ: 

 السكاكر أما األنواع بعض في الغالب السكر هو السكروز فإن للحالوة بالنسبة أما

 من بالمئة 50 حوالي تبلغ السكاكر مجموع وعادة أخرى أنواع في فتغلب األحادية

 .الجاف التمر وزن من بالمئة 75 حوالي يعادل ما أو الطازج التمر وزن

 عن عبارة وهو المخزن إلى تنقل (مئوية 18 حوالي رطوبتها) التمور تعبئة بعد

 عادي باب) مزدوجة ونوافذ باب لها والجدران األراضي ومصقولة نظيفة غرفة

 تزيد ال حتى هواء بمكيف الغرفة وتزود الحشرات دخول لمنع محكمة (سلك وباب

 غرفة من مكعبة أمتار 3 تمر طن كل ويحتاج مئوية درجة 20 عن الحرارة درجة

 – الحشرات مبيدات بإحدى ويرش المخزن تنظيف يتم التخزين قبل – التخزين

 أية ظهور حالة في األلمنيوم بفوسفيد التبخير عملية وتجرى باستمرار التمور تفحص

 .باآلفات إصابة



  :التخزين -8
درجات الحرارة والرطوبة للحفظ -ب: 
 22 – 18درجة الحرارة  –الحفظ بالتجميد  -

مئوية  15،5مئوية تحت الصفر وأن درجة حرارة 

 تحت الصفر هي درجة تجمد التمر 

درجة  6 – 4درجة حرارة : الحفظ بالتبريد -

جميع األصناف يمكن حفظها . مئوية تحت الصفر

أما التبريد فاألصناف المفضلة . بواسطة التجميد

 .نبوت سيف. يرحى. للحفظ هي خالص

بشكل عام يمكن تخزين معظم التمور على درجة 

شهر واحدة  12إلى  6حرارة صفر مئوية من مدة 

فالتمور نصف الرطبة  .توقف على نوع التمروي

مثل دجلة   والحالوي يمكن تخزينها لمدة أطول 

من األنواع الرطبة مثل المجهود والبرحي 

وللتخزين لمدة أطول فتستعمل درجة حرارة ناقص 

 .درجة مئوية 18



  :التخزين -8
تخزين البرحي -ج  : 

يخزن البرحي في مرحلة الخالل بقصد إطالة مدة 

التسويق على درجة حرارة صفر تقريبا  ورطوبة نسبته 

 .مرحلة الترطيب مؤقتا   فوذلك إليقا% 75 – 70

ر إلى يتشفي هذا المضمار محدودة و توفرةوالتجارب الم

شهر ونصف إلى شهرين على أن من أنه يمكن التخزين 

 منيسوق في خالل أسبوع إلى أسبوعين من إخراجه 

المخزن حيث أن عملية الترطيب تبدأ حال خروجه من 

 .المخزن

في مرحلة قبل النضوج البرحي ح أن يحصد نصكما أنه ي

كما ويستحسن أن  –تماما  وأن يعقم قبل البدء بالتخزين 

يخزن على القطوف حيث أن ذلك قد يساعد على تأخير 

 .  مرحلة الترطيب بضعة أيام



  :التخزين -8

مجهولتخزين الأما  -د : 

إلى  – 70يمكن تخزينه على درجة حرارة حول الصفر ورطوبة نسبته 

 .أشهر 3- 2لمدة % 75

تحت الصفر بدون  18ويمكن تخزينه لمدة عام على درجة حرارة مئوية 

 .تحكم بالرطوبة



  :التخزين -8

مالحظات  عامة - هـ: 

 الخالل مرحلة في التمر ينتج مئوية 20 حرارة درجة على :اإلثيلين مادة -1

 هذه ينتج فال والتمر الرطب أما الساعة في كيلو / ميلغرام  0،1 من أقل

 .هذه الحرارة درجة على المادة

 روائح يمتص أن يمكن نكلو اإلثيلين مادة من يتأثر ال الناضج التمر 

 وأ والبصلأ الثوم مع التمر يخزن أن حنصي ال لذلك .األخرى المحاصيل

 .قوية روائح لها التي األخرى المحاصيل أو البطاطا

 في التمر خزني : (Controlled Environment) بها المتحكم البيئة -2

 إلى التمر لون تغير ظاهرة من يقلل األكسجين من خال نيتروجيني محيط

 .الحشرات عدوى يمنع كما غامق



  :التخزين -8
 مالحظات  عامة -و: 
  :والفيزيائية الفسيولوجية التغيرات -3

 إما مسببا   بني إلى اللون في تغير حصلي

 وهذا وغيرها األنزيمات طريق عن

 في ازدياد مع يزداد اللون في التغير

 يمكن كذلكو والحرارة الرطوبة نسبة

  خفض طريق عن التغير هذا إيقاف

     .التخزين غرف في كسجيناأل

 (الخميرة بواسطة)التخمر :الحموضة -4

 زادت إذا حموضة يحدث أن يمكن

 غرف في مئوية درجة 25 عن الرطوبة

 أقل رطوبةال درجة تكون ادةع .التخرين

 .المخزن التمر في مئوية درجة 20 من



  :التخزين -8

 مالحظات  عامة -و: 

 في الثمرة جسم في أو القشرة تحت السكر تبلور يحصل عندما :السكر تبقع -5

 نسيجها ويغير الثمرة مظهر على يؤثر ذلك فإن لالمجهو مثل الرطوبة األنواع

 المذكورة الحرارة درجات على التخزين إن .التمر مذاق على يؤثر ال أنه أال

 والتي الظاهرة هذه من كثيرا   يقلل الصفر تحت مئوية درجة 18 وهي سابقا  

   .وجلوكوز فركتوز النوع من السكر فيها التي األنواع في عادة   تحصل

 والبكتيريا األعفان الخمائر تسبب أن يمكن :الباثولوجية (األمراض) االعتالالت -6

 رائحة ظهور وتسبب التمر تهاجم أن يمكن الخمائر فمثال   .السلبية اآلثار بعض

 الكحول تحول أن يمكن  السيتوبكتر مثل البكتيريا وبعض (التمر تخمير) الكحول

 على تنمو أن يمكن الفطريات من وأنواع .(الخل حامض) األستيك حامض إلى

 ارتفاع أو أمطار بعد الحصاد تم ما إذا خاصة نسبيا ، علية رطوبة ذا تمر

 .الجو في الرطوبة



  :التخزين -8

ولتجنب حدوث مثل هذه النواحي السلبية ينصح بما يلي:  

 .العفن أو التخمر حدوث يقلل وهذا أقل أو رطوبة بالمئة 20 إلى التمر تجفيف -

 .التخزين مراحل خالل المالئمين والرطوبة الحرارة بدرجة التحكم -

 التمر على رطوبة ترسب تسبب التي التخزين في الحرارة درجة تذبذب تجنب -

 .والخمائر الفطريات قبل من التعفن عملية يساعد أن يمكن ما وهذا

 ثم ومن للمخزن بالغاز التعقيم يجب ولذا التمر المخازن حشرات تهاجم أن يمكن -

 .الحشرات دخول ضد محكمة صناديق في التمر تعبئة

 الحشرات مهاجمة سيمنع مئوية درجة 13من أقل حرارة درجة على التخزين -

 من أقل أو مئوية درجة 5 حرارة درجة على والتخزين .توالدها يوقف وكذلك

   .كليا   للتمر الحشرات مهاجمة سيكافح ذلك



 شكرا  


