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لماذا يظهر الحمل (اإلزهار)
في أشجار النخيل
مرتين في موسم واحد
يف م�شروع العاذرية مبنطقة الريا�ض /اململكة
العربية ال�سعودية لوحظت ظاهرة خروج طلع
النخيل على الأ�شجار املذكرة وامل�ؤنثة البالغ
عددها  7000نخلة ويف جميع الأ�صناف
املزروعة يف �شهر يونيو (حزيران) � ،2009إن
ظهور حمل جديد مع احلمل القدمي حالة نادرة
احلدوث ولكنها لي�ست غريبة �أو م�ستبعدة
حيث �أن الرباعم الزهرية تتكون على �شكل
جماميع �أو �سال�سل ويبد�أ منوها (تك�شفها)
من �أ�صغر الرباعم و�أكرثها فتو ًة وهي الواقعة
قرب قلب النخلة (الربعم الطريف – القمة
النامية) .وتكون الطلعات الناجتة �أكرب حجم ًا
من الرباعم القدمية والبعيدة عن مركز قلب
النخلة.
�إن حتور الرباعم الإبطية �إىل براعم زهرية
وتكون مبادئ الإزهار والعناقيد الزهرية يف
النخلة البالغة يحدث مرة واحدة وب�سرعة
خالل فرتة ق�صرية يف كل مو�سم وهذه الفرتة
تكون بني  20ت�شرين الأول (�أكتوبر) و 2ت�شرين
الثاين (نوفمرب) .يف جمموعة �أو �سل�سلة من
الرباعم الأبطية الواقعة يف �أباط �أوراق يرتاوح
عمرها بني � 5 – 4سنوات ت�صبح كاملة وتقوم
بوظيفتها خالل ال�سبعة �أ�شهر التي ت�سبق

تاريخ التحور �أي يف الفرتة من �أول �شهر ني�سان
(�أبريل) حتى  1ت�شرين الثاين (نوفمرب).
و�أن عدد الرباعم الزهرية املتحورة خالل
تلك الفرتة وهي احلالة الطبيعية يت�أثر
مبقدار الكربوهيدرات املتجمعة على هيئة ن�شا
 Starchخالل الفرتة الزمنية املمتدة بني �أ�شهر
حزيران (يونيو) حتى ت�شرين الأول (�أكتوبر)
من ال�سنة� ،إن الأ�شجار خالل هذه الفرتة
ت�ستويف احتياجاتها من الكربوهيدرات للقمة
النامية �أو ًال وبعدها للعذوق الثمرية املتواجدة
على النخلة ،خالل املو�سم والتي ت�ستنفذ كمية
كبرية منها وما تبقى ف�إنه يتجه �إىل الرباعم
ويرتاكم فيها كونه �ضروري ًا لتحورها �إىل عناقيد
زهرية (طلع) وعليه ف�إن عدد الرباعم املتحورة
�إىل عناقيد زهرية خالل الفرتة بني  20ت�شرين
الأول (�أكتوبر) حتى  2ت�شرين الثاين (نوفمرب)
يعتمد على:
-1ن�سبة الأوراق �إىل العذوق الثمرية املوجودة
يف النخلة خالل ال�سنة احلالية ف�إذا كان
احلمل غزير ًا وغري متنا�سب مع عدد
الأوراق حيث �أن الن�سبة يجب �أن تكون 9
�أوراق لكل عذق ثمري ف�إن العذوق الثمرية
ت�ستنفذ كميات كبرية من الكربوهيدرات،

موعد �إزالة الوراق

عدد العذوق على النخلة
يف �سنة �إزالة الأوراق

 11يوليو
 22يوليو
� 13أغ�سط�س
� 26أغ�سط�س
� 24سبتمرب
� 27أكتوبر
 17نوفمرب

8

عدد العذوق املتكونة
يف ال�سنة القادمة
�صفر
�صفر
�صفر
�صفر
�صفر
�صفر

7

6

8
9
6
9
7

حيث ويكون الن�شا املتجمع يف الرباعم
قلي ًال مما ي�سبب موت عدد كبري منها
وعدم تك�شفها وبالتايل يكون احلمل �ضعيف ًا
يف املو�سم التايل.

ويت�ضح من اجلدول �أعاله:
�-1إن �إزالة الأوراق خالل الفرتة من 11
يوليو حتى � 27أكتوبر يف �سنة التجربة مل
ي�شجع تكون عذوق يف النخلة التالية وذلك
لعدم تكون املادة الهرمونية (الأوك�سني)

- 2يف موعد  17نوفمرب تكون الطلع رغم �إزالة
الأوراق وهذا يعني تكون املادة الهرمونية
(الأوك�سني) يف الأوراق وانتقاله �إىل
الرباعم قبل هذا املوعد.
�أخري ًا ميكن القول �أن حتول �إىل الرباعم
�إىل نورات زهرية يحتاج �إىل:
-1تراكم كمية كافية من الكربوهيدرات يف
الرباعم وهذه ترتاكم بعد �أن ت�أخذ القمة
النامية احتياجاتها وبعدها الثمار وما تبقى
يرتاكم يف الرباعم ليحفزها على النمو لأن
عملية النمو حتتاج �إىل طاقة ت�ستمدها من
الكربوهيدرات.
-2هناك عامل يتحرر من الأوراق يف نهاية
�شهر �أكتوبر و�أوائل �شهر نوفمرب ي�ؤدي �إىل
حتفز تك�شف الرباعم يف هذا الوقت وهذا
العامل هو مادة هرمونية (�أوك�سني) ينتقل
من الورقة �إىل الربعم املوجود يف �إبطها
ويحفزه على النمو.
كما يجب الإ�شارة �إىل �أن لدرجات احلرارة
ال�سائدة �أواخر اخلريف ت�أثري مبا�شر على
منو وتفتح النورات الزهرية فكلما كان اجلو
دافئ ًا تفتحت الأزهار ب�صورة مبكرة� .إن
درجات احلرارة املنخف�ضة ت�ؤثر على الرباعم
الزهرية ،وعموم ًا ف�إن حلرارة ال�شتاء ت�أثري

�إن مناطق زراعة النخيل يف العامل تكون
مت�شابهة يف ظروفها احلرارية ف�أ�شجار النخيل
ال تزدهر زراعتها �إال يف املناطق التي تبلغ
درجة احلرارة يف الظل فيها  ْ 18م وتعرف
هذه بدرجة الإزهار ولذا ف�إن ح�ساب الرتاكم
احلراري ملنطقة معينة يبد�أ من هذه الدرجة
ويح�سب جمموع الوحدات احلرارية ح�سب
املعادلة الآتية:
جمموع الوحدات احلرارية = معدالت درجة
احلرارة ال�شهرية – ْ 18م  Xعدد �أيام ال�شهر.
وعليه ف�إنه توفر درجة احلرارة املالئمة
للإزهار يحفز الرباعم على النمو حتى يف غري
املوعد املعتاد لها وملعاجلة مثل هذه الظاهرة
يجب �إجراء الآتي:
�-1إزالة هذا الأغاري�ض مبا�شرة لأن وجودها
�سي�ؤدي �إىل ا�ستنزاف املواد الكربوهيدراتية
املخزنة يف ال�شجرة وي�ؤثر على حمل املو�سم
القادم وقد ال تزهر النخلة.
-2يف حالة ترك بع�ض الأغاري�ض امل�ؤنثة
وتلقيحها قد ال يحدث فيها عقد ب�سبب
ارتفاع درجات احلرارة لأن درجة احلرارة
املالئمة للعقد هي  ْ 25م وبالتايل تكون
الثمار بكرية (�شي�ص).
ن�صائح للمزارعني:
يف حالة ظهور مثل هذه احلالة نن�صح
للمزارعني بازالة هذا احلمل مبا�شرة وعدم
تركه النه ي�ؤثر على حمل املو�سم القادم
وقدالحتمل النخلة وحت�صل فيها حالة املعاومة
ب�سب ا�ستنزاف املواد الغذائية املخزونة.

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2010

-2خالل نف�س الفرتة تتحرر مواد هرمونية
(�أوك�سينات) من الأوراق وتنتقل �إىل
الرباعم وتعمل على حتفيز عملية حتور
الرباعم  ،Bud differentiationوبعد تولد
الرباعم ت�أخذ بالنمو البطيء على �شكل
طلعات �صغرية بدء ًا من  2ت�شرين الثاين
(نوفمرب) وحتى  1كانون الثاين (يناير)
من ال�سنة التالية ويت�سارع منوها بعد
ذلك .و�إن حتور ون�شوء ال�شماريخ الزهرية
داخل الطلعة فيبد�أ خالل �شهر نوفمرب من
ال�سنة ال�سابقة ويتبعها ا�ستطالة ال�شماريخ
والطلع خالل �شهر يناير ويف جتربة عملية
ت�ؤكد ما ذكر �أعاله ،متت �إزالة الأوراق
(ال�سعف) مبواعيد خمتلفة خالل ال�سنة،
وجرى ح�ساب العذوق الثمرية املوجودة يف
�سنة �إزالة الوراق وال�سنة التالية وكما يف
اجلدول التايل:

وانتقالهامن الأوراق �إىل الرباعم.

مبا�شر على منو وتطور الطلع  Spatheزما
يعقبه من تفتح الأزهار ،Blossoming
واحلرارة التي حت�صل بعد تفتح الأزهار فيكون
لها ت�أثري على وقت الن�ضج  .Ripeningوان
جمموع الوحدات احلرارية  Hectunitsله
ت�أثري على منو الثمار.
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